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D"SK Tarihi kitabı kolektif bir çabanın, çalı!manın ve eme"in ürünü. Bu 
kitabın arkasında yazar ve ara!tırmacı olarak katkıda bulunanların ya-
nında, belge ve foto"raf sa"layanlar, metni okuyup önerilerini iletenler, 
foto"raf ve belgenin yeri ve zamanı için yardım edenler, yazım kuralla-
rı konusunda imdada yeti!enler, belge tarayanlar, hazırlık toplantılarına 
katılıp önerilerde bulunanlar ve daha birçok konuda katkı sa"layanlar-
dan olu!an geni! bir dayanı!ma a"ı var. Onlar olmasaydı bu kitap olmaz-
dı. A!a"ıda D"SK Tarihi kitabının 1. cildine katkı veren ki!i ve kurumlar yer 
alıyor. Te!ekkür size…
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Demir,  
         kömür  
                   ve !eker  
ve kırmızı bakır  
ve mensucat  
ve sevda ve zulüm ve hayat  
ve bilcümle sanayi kollarının  
ve gökyüzü  
                 ve sahra  
                             ve mavi okyanus  
ve kederli nehir yollarının,  
sürülmü! topra"ın ve !ehirlerin bahtı  
               bir !afak vakti de"i!mi! olur,  
bir !afak vakti karanlı"ın kenarından  
                onlar a"ır ellerini topra"a basıp  
                                        do"ruldukları zaman.

En bilgin aynalara  
         en renkli !ekilleri aksettiren onlardır.  
Asırda onlar yendi, onlar yenildi.  
Çok sözler edildi onlara dair  
ve onlar için:  
    zincirlerinden ba!ka kaybedecek !eyleri yoktur,  
                                                                                                   denildi.
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K&'()*+()(%  %&

S,-,"  %'

K.*(/&+&0 H(##&-1(  %(

G201!- G!3.%.)+." 4. B('#&5( Ö-'20  &'

Birinci Bölüm

K2#)!% 6! Ö-7$)!%: D8SK’! G.1!- Y9)  &)

O"#$%&' () E*+)% C,#-,*./)0  D1%)#.%.% M.*$"'  *+

D$SK’in Tarihsel Kökleri  *+

Osmanlı’nın Son Döneminde $!çi Hareketleri ve Örgütlenmeler  *%

#lk #!çi Hareketleri ve Grevler  *&

Osmanlı’nın Son Dönemlerinde #!çi Örgütlenmeleri  **

1908’den 1946’ya Türkiye’de Sendikacılık  *,

1908 Grevleri  *,

$lk Sendika ve Grev Kanunu: Ta’til-i E!gal  *-

“Muzır Sendikalar”  *'

2. Me!rutiyet’ten Cumhuriyet’e $!çi Hareketleri   *)

Erken Cumhuriyet ve Tek Parti Döneminde $!çi Hareketleri   *(

#zmir #ktisat Kongresi'nde #!çi Talepleri  *(

#!çi Örgütlenmeleri  ,.

"!çi Hareketini Birle!tirme Çabaları  ,.

Türkiye Umum Amele Birli#i  ,+

Amele Teali Cemiyeti  ,%

Takrir-i Sükûn (Sus Kanunu) ve #!çi Hareketleri  ,&

1930’larda #!çiler  ,&

Takrir-i Sükûn Kanunu   ,&

Fiili Yasak Rejimi ve Güdümlü #!çi Cemiyetleri  ,,

1936 #! Kanunu  ,,

Türk Ceza Kanunu ve 1938 Cemiyetler Kanunu  ,'

83.-1!#.)!%
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1946 Sendikacılı#ı: Özgür Sendikacılı#ın Kısa Ömrü  ,)

Öncüler: "!çilerin Üzeyir Babası: Üzeyir Avni Kuran  -.

Öncüler: Yusuf Sıdal  -%

1947 Sendikacılı#ı: Grevsiz ve Siyasetsiz Sendikacılık  -*

Grev Fobisi  -,

“Kifayetsiz ve Antidemokratik Bir Kanun”   -,

Grevi Telin ve Red Eden "!çi ve Sendika  --

1947 Sendikaları: Parçalı, Yerel ve Zayıf   --

Öncüler  -)

"stanbul "!çi Sendikaları Birli#i: "!çilerin Senatosu  -(

Türk-#!’in Kurulu!u  '.

$aban Yıldız: Her $eyi Sınıf Güdümüzle Yaptık   '+

Öncüler: $aban Yıldız  '%

Türkiye Tipi (Milli Tip) Sendikacılı"ın Do"u!u  '&

Kamu Kesimi Sendikacılı"ı  '*

2345’&)*6) E#)+ H$*)+)0.  ',

Miting Giri!imleri  '-

Grev Hakkı Mücadelesi  ''

#!çi Hareketinin Entelektüel Geli!imi  ''

Sonuç  ')

2375’&$*: T8*+./) !9:. S'%';'%'% T$*.- S$-%)".%) Ç'+'9'  '(

Geçmi!in Mirası  '(

27 Mayıs’ın Gölgesi  ).

Antikomünizmin ve Milliyetçili#in Kıskacında Sendikacılık  )%

$thal $kameci Sanayile!me ve Sendikacılık  )&

$!çi Sınıfının Nicel Varlı#ı-Sanayi $!çisinin Yükseli!i  )*

Sendikal Hakların Kurumsalla!ması  ),

274 ve 275 Sayılı Sendikal Yasalar  )'

Bütün #!çiler #çin Özgür Sendikala!ma Hakkı  )'

Toplu Pazarlık Rejimine Geçi!  ))

Sendikal Hakların Üvey Evladı: Kamu Görevlileri  )(

Türk-$! ve Partiler Üstü Politika  (+

Türkiye "!çi Partisi: “Umuttan Yalnızlı#a” "!çilerin Partile!mesi  (&

Yükselen ve Merkezile!en Sendikacılık  (*

Türk-$! Üzerinde Artan ABD Nüfuzu  ('

Uluslararası Sendikal Hareketin D$SK’e Olumlu Etkisi  ()

Sendikala!ma Oranları  ((

D$SK'in Kurulu!u Öncesi Yükselen Sınıf Mücadelesi  +..

Artan Grev E"ilimi  +.+
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Saraçhane Mitingi: "!çi Sınıfının Aya#a Kalktı#ı Gün  +.%

Direni!ler ve #!galler  +.*

“Kanunsuz” Bir Grev: Kavel 1963  +.,

"kinci Bölüm

K,%,)," (:;<<-:;<=)  +.)

K,*,&,9,% A*.;)".  +++

Türk-$!’te Yarılma  ++%

Türk Hür-"! Konfederasyonu ve Dayanı!ma Konseyi  ++&

Kozlu Direni!i (1965)  ++*

1965 Genel Seçimleri ve Türk-$!'in 1966 Genel Kurulu  ++,

Maden-$!'in Yeni Konfederasyon Kararı  ++-

Maden-"! Genel Yönetim Kurulu’nun 26 Ocak 1966 Kararı ve Büyük And  ++'

Pa!abahçe Grevinin Sınırlı Etkisi  ++)

Petrol-"! ve Kristal-"! D"SK’e neden katılmadı?  +%.

Sendikalar Arası Dayanı!ma Anla!ması (SADA)  +%.

Sendikalar Arası Dayanı!ma Anla!ması (SADA)  +%%

K,*,&,9,% Ö/+8"8  +%,

Kurulu! Hazırlıkları   +%,

Aralık 1966: Ön Hazırlıklar  +%,

Karar Günü: 14 Ocak 1967  +%)

14 Ocak 1967 Ortak Bildirisi  +&+

#lginç Bir Karar: SADA+Kimya-#!  +&%

Kurulu! Genel Kuruluna Do#ru  +&&

Kurucu Be!li Nasıl Saptandı?  +&*

Kurulu! Genel Kurulları:  12 "ubat 1967  +&*

Türk-#!’in #hraç Kararı ve Türkler’in Tarihi Cevabı  +&'

Arolat Anlatıyor: Uçurulamayan Güvercinler  +&)

“D$SK T$P Malatya Kongresi Kararıyla Kuruldu” Efsanesi  +&(

D"SK Kurulu! Genel Kurulları  +*.

Hükümet Komiseri Raporu  +*.

Kemal Türkler’in Tarihi Telgrafı  +*%

Kurucu Ba!kanlar Anlatıyor  +*-

K,*,<, S)%6.+$&$*  +*(

Türkiye Maden-#!  +*(

Lastik-#!  +,.

Basın-#!  +,+

Türkiye Gıda-#!  +,+

Türk Maden-#!  +,%
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K,*,<,&$*'% Ö/+8"8  +,&

Kemal Türkler: Adı Sınıf Mücadelesi ile Anılan Sendikacı   +,&

Bitmeyen Kavganın Sendikacısı: Rıza Kuas  +,(

Entelektüel Sendikacı: $brahim Güzelce  +-*

"brahim Güzelce: Bir Mayıs  +-,

Kemal Nebio#lu  +-'

Güzelce "çin Ne Dediler?  +-'

Mehmet Alpdündar  +-(

Kemal Sülker Okur: Vakanüvis Genel Sekreter  +'%

K,*,<, O&($)#$/$% S)%6.+$&$*  +''

Bank-$!  +')

Erol Toy Anlatıyor  +')

Kimya-$!  +')

Türkiye-$!   +'(

Sendikaların Uzun ve Kısa Adlarının Kullanımı  +'(

Tekstil  +).

Yapı $!çileri Sendikası (Y$S) ($stanbul)  +)+

Gemi Adamları Sendikası  +)%

Basın-$! (Ankara)  +)&

Pancar-$!  +)*

Yapı-$! (Ankara)  +)*

Petkim-$! ve Ta!ıt-$!  +)*

Fukara Tahir’in Ölümü  +),

D!SK’.% K,*,&,9 N)6)%&)*. () .&+)&)*.   +)'

D$SK’in Kurulu! Nedenleri  +)'

Türk-$!’ten Ayrılma Gerekçeleri  +))

Örgütsel ve Tüzüksel Gerekçeler  +))

Mannesman Grevi ve Karabük Olayları   +)(

Partilerüstü Politika ve Sendika-Siyaset #li!kileri Hakkında Gerekçeler  +(.

ABD Yardımı Konusundaki Gerekçeler  +(.

Ki!isel Gerekçeler  +(.

Temel Ayrılık Gerekçesi Neydi?  +(+

“Türk-"! Sa#a Kaymı!tır”  +(+

“Türk-"!, Milli Bir Kurulu! Olmaktan Çıkmı!tır”  +(&

Kurulu! $lkeleri  +(*

“Gerçek Bir #!çi Konfederasyonu”  +(*

AID Yardımları ve D"SK’in Ele!tirileri  +(,

Kurulu! Bildirisi: #!çi Sınıfının Devrimci Gücü  +('

D"SK’in Yardım Alma Görü!ü  +()



!Ç!NDEK!LER | 13

1961 Anayasası’na Ba"lılık  +()

Emperyalizm ve Kapitalizm Kar!ıtlı"ı  +((

Devrimci Örgütlenme Anlayı!ı: 16 #!kolu ve Merkeziyetçilik  +((

Ö*=80 O&$*$+ D!SK  %.+

D$SK’in $lk Amblemi ve Logosu  %.+

D$SK’in Amaç ve $lkeleri  %.%

Örgütlenme Anlayı!ı  %.&

D"SK’in "lk Mekânları  %.&

D$SK Üyeli#i  %.*

D$SK Örgütü  %.,

Genel Kurul: D#SK’in En Yüksek Organı  %.,

Temsilciler Kurulu: Danı!ma Organı  %.-

#!kolu Temsiline Dayalı Yönetim Kurulu  %.-

#ki Parçalı Yürütme Kurulu   %.-

Veto Yetkisine Sahip Genel Ba!kan  %.'

Genel Ba!kan Vekilli"i  %.)

Genel Sekreter: "D#SK’in Kalbi"  %.)

Genel Ba!kan ve Genel Sekreter Yardımcıları  %.(

Bölge Temsilcileri  %.(

#htilafları Uzla!tırma ve Çözüm Komisyonu  %.(

Sina Pamukçu: "Demirba!" Genel Sekreter Yardımcısı  %+.

Denetim ve Onur Kurulları  %++

Akçalı Konular  %+%

Birle!ik Grev Fonu  %+%

K,*,&,9,% Y$%+'&$*'  %+&

"Derin" Devletin Tutumu  %+&

Türk-$! Yönetiminin Tela!ı ve Kehaneti  %+,

Genelkurmay Ba!kanlı#ı’nın D"SK Yazısı  %+,

D"SK Hakkında Asılsız "ftiralar  %+'

D"SK Fobisi  %+)

Türk-#!’ten D#SK’e Kar!ı Fiili Saldırı  %+(

Türk-"!’in D"SK "le Mücadele Kararı  %%+

Türk-"! Yönetiminden Örgüte Gizli Yazı (1)  %%%

Türk-"! Yönetiminden Örgüte Gizli Yazı (2)  %%*

Türk-#! Yönetiminin ABD Sendikaları ile D#SK’i Çökertme Yazı!maları  %%)

ABD Sendikalarının Tutumu  %%(

D"SK’in “D”sinin "ngilizcesi  %&+

$!verenler Nasıl Kar!ıladı?   %&%
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K,*,&,9 Ü"08%) D)>)*&)%6.*#)&)*  %&,

Basında D$SK’in Kurulu!u  %&,

Bilim Dünyası D"SK’in Tuttu#u Yolu Haklı Buluyor  %&'

D$SK Aleyhinde Yazılanlara Yanıt  %*'

Üçüncü Bölüm

V(%9)," 6! D.%!-." (:;<=-:;=>)  %,.

K,*,&,9,% A*6'%6$%  %,&

Zonguldak'ta Kur!unlanan "!çiler Anıldı  %,,

Ö*=80")& D,*,#  %,'

Merkeziyetçi Örgüt Yapısı  %,'

D"SK Anatüzü#ü’nde Yer Alan 16 "!kolu  %,(

G)%)& K,*,&&$*  %-+

1. Genel Kurul (15 Haziran 1967):  %-+

Mütevazı Ama Kararlı   %-+

1. Genel Kurul Kararları  %-%

1. Genel Kurul’da Seçimler  %-%

1. Genel Kurul Kararları  %-*

Güzelce’nin Vedası  %-'

2. Genel Kurul (24-25 "ubat 1968): $mkânsızlıklar ve Mütevazı Çalı!malar  %-)

2. Genel Kurul’da Yapılan Anatüzük De"i!iklikleri  %-(

2. Genel Kurul’da Dikkat Çekici Kararlar   %-(

2. Genel Kurul’da Yapılan Tüzük De#i!iklikleri  %'.

Genel Sekreter’in Nasıl Seçilece#i Tartı!ması ve Nusret Önsüer’in "hraç Talebi  %'%

2. Genel Kurul Kararları  %'&

2. Genel Kurul’da Seçimler  %'*

3. Genel Kurul (13-15 "ubat 1970): Varlı#ını Kabul Ettiren D$SK  %',

Kemal Türkler’in Kısa Süren "stifası  %'-

3. Genel Kurul’un Önemli Kararları  %')

3. Genel Kurul’da Seçimler  %')

3. Genel Kurul’un Önemli Kararları  %'(

Ö*=80&)%#) Ç$&'9#$&$*'  %)+

 “D"SK Kurulmadan Önce Sendikalarımızın Durumu ve Bugünkü Ba!arıları”  %)%

Örgütlenmede Zorluklar ve Ba!arılar  %)%

Türkiye Maden-"!: Yok Olmadan Büyümeye  %)&

Türkiye Gıda-"!: Örgütlenme Özgürlü#üne Kavu!tu  %)&

Lastik-"!: Yıkmak "çin Sarı Sendikalar Kurdular  %)*

Basın-"!: Örgütlenmede Yüz A#artıcı Geli!meler  %)*

Kimya-"!: "laç Tröstleriyle Ba!arılı Mücadeleler  %)*
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Üye Sendikalar  %),

 “Yargı ve "dare Sarı Sendikaları Koruyor”  %)-

Özgür-"!  %(+

D$SK’in Üye Sayısı  %(%

Mali Durum  %('

D!SK’.% S)%6.+$& P?&.0.+$&$*'  %((

Asgari Ücrette Bilimsel Esaslar  %((

D#SK’in #lk Asgari Ücret Raporu  %((

12 Ay ve 37 Toplantıda Saptanan Asgari Ücret  &..

“Asgari Ücret Sosyal Bir Ücrettir”  &.%

$!sizlik ve $!çi Göçü  &.%

931 Sayılı $! Kanunu  &.&

Asgari Ücreti Azami Ücret Olarak Görüyorlar  &.&

“"!sizlik Montaj Sanayi ve "n!aatla Çözülmez”  &.*

T"P’in "! Kanunu "ptali "çin AYM Ba!vurusu  &.,

Sosyal Güvenlikte Özerk Yapı Talebi  &.-

Sigorta Hastaneleri "!çilerden Alınıyor  &.'

Referandum   &.)

Toplu Pazarlık  &.(

D!SK () S./$")0  &++

Sosyalizmi Savunan D#SK  &++

“Sosyalist Türkiye, "!çi Sınıfının Öncülü#ünde Kurulacaktır”  &+%

D#SK’in Demokratik Hak ve Özgürlükler Savunusu ve “Nizam Kanunu”  &+%

“Fa!izme ‘Geç’ Demeyece#iz”  &+&

“Çalı!ma Hayatına da Memlekete de Fa!izmi Getiremeyecekler”  &+*

D$SK ve T$P $li!kileri  &+,

D#SK’in T#P ile #li!kisinde Özerk Tutumu  &+'

1969 Seçimleri ve D#SK  &%+

Türkler’e Göre Sendika-Parti "li!kisi  &%+

T#P’e Verilen Deste"in Gerekçesi  &%%

T#P’in Parlamentodaki Gücünün Zayıflaması  &%&

D"SK’in T"P’e Destek Bildirisi  &%*

Hayal Kırıklı"ı ve Umut  &%,

1969 Seçimlerinin Ardından  &%'

Soldaki Bölünmeler Kar!ısında D$SK  &%'

Güçbirli"i ve Demokratik Direnme Kararları  &%'

Ehliiman Tuncer’in Cumhuriyet Senatörü Adayı Gösterilmesi  &%)

D#SK’in Ortak Cephe Önerisi  &%(

T#P #çindeki Tartı!malarda D#SK’in Tutumu  &%(
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Devrimci Güçbirli#i Giri!imi  &&.

$rtica Kar!ısında Bilimi ve Aydınlı#ı Savunan D$SK  &&+

Parçalanan ve Bölünen Sol "çinde D"SK’in Yeri  &&%

D"SK: "rticaa Kar!ı Her Zamandan Çok Uyanık Olunmalı  &&-

#mran Öktem’in Cenazesine Saldırı ve D#SK’in Tepkisi  &&-

Kayseri Provokasyonu ve D#SK’in Tepkisi  &&'

“Karde!i Karde!e Öldürtme Provası Yaptırılıyor”  &&)

Enternasyonalist D$SK  &&)

Vietnam Sava!ı ve D#SK  &&)

D#SK Çekoslovakya’nın #!galine Kar!ı Çıktı  &&(

D$SK’in TRT ile Tarafsızlık Mücadelesi  &&(

Russell Mahkemesi’ne Destek  &*.

Vietnam Sorunu ve Sendikalar  &*+

Kıbrıs Sorunu ve D"SK  &*+

D.*)%)% !9:. S)%6.+$&$*' K?%;)6)*$"/?%,  &*&

Yürüyü! ve Mitingler  &**

#! Kanunu’nu Protesto Mitingi, 24 Haziran 1967  &**

Uyanı! Mitingi (Birinci)  &*,

Uyanı! Mitingi (#kinci)  &*-

6. Filo’yu Protesto Eylemleri ve Kanlı Pazar (1969)  &*)

Türkler: 16 $ubat "rticaın Hortlaması, "ktidarın Yüz Karasıdır  &*)

“6. Filo Defol, Git!”  &*(

Tuncer: “Cihatçıların” Cinayetlerinin Tek Sorumlusu "ktidardır  &,.

1 Mayıs ve D#SK  &,+

Kanlı Pazar Tanıklı#ı   &,+

D"SK’in 1 Mayıs 1969 Mesajı  &,%

Büyük Ö"retmen Yürüyü!ü ve Boykotu  &,&

D"SK’in 1 Mayıs 1970 Bildirisi  &,*

Grevler  &,-

Direni!ler ve $!galler  &,'

Derby #!gali (1968)  &,'

#!çinin Onuru ve Sendikası #çin: Singer #!gali (1969)  &-.

Sen Üstünü Aratma, Gerisini Sendikana Bırak!  &-+

D$SK’in 1969-1970 Direni! ve $!galleri  &-,

Türk Demir Döküm Önünde Mah!eri Bir Kalabalık Vardı  &-,

Horoz Çivi Direni!i  &-'

Rabak Direni!i  &-)

Gamak: “Mezarlardan çıktılar bayram benim neyime...”  &-)

“Çekip $erif’i vurdular bayram benim neyime”  &-(
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MESS Takipte!  &'%

Sarı Sendikalardan Kopan Kopana  &'%

Sungurlar’da #!gal Var!  &'&

D#SK’in “Direnme Hakkı” Vurgusu  &',

24-27 H$@.*$% 23A5: B8/8+ !9:. D.*)%.9.  &''

D$SK’i Yok Etme Yasası ve $!çi Sınıfının Direni!i  &')

Türk-"! ve AP’nin Sendikal Yasaları De#i!tirme Giri!imi  &'(

D"SK: 274 ve 275’in Aksayan Yönleri De#i!tirilmeliydi  &)+

Tasarıya Tepkiler  &)%

Tasarının Meclis Müzakereleri  &)*

D#SK’in Yasayı Engelleme Çabaları  &)'

Kemal Türkler’in Tarihi Konu!ması  &)(

Türkler: “Direni!e Geçmemiz Gerekiyor”  &(.

Memet Ertürk Anlatıyor  &(%

15 Haziran 1970: Birinci Uzun Gün  &(%

16 Haziran 1970: #kinci Uzun Gün  &(*

Otosan Temsilcisi Mehmet Karaca Anlatıyor  &()

Gözaltılar, Tutuklamalar, Davalar  &()

#!ten Çıkarılanlar ve Tutuklamalar  *..

1317 Sayılı Kanun’un Akıbeti  *..

Selim Mahmuto#lu: 15-16 Haziran’da Ba!arının Sırrı Neydi?  *.%

Türk-"!’in Tutumu  *.&

Halil Tunç’un Anayasa Mahkemesi Önündeki Tahrifatı  *.*

15-16 Haziran’in Etkileri  *.,

D"SK’in ILO Ba!vurusu  *.,

Dördüncü Bölüm

:4 M(%* 6! S9-%('&-1( D8SK (:;=:-:;=?)  *.)

24-27 H$@.*$% .&) 2B M$*0 A*$"'%6$ D!SK  *++

15-16 Haziran’dan Hemen Sonra D$SK  *+%

Dayanı!ma Kampanyası   *+,

D"SK’in El Konan Karar Defteri  *+-

D#SK Gazetesinin Ankara’da Yayımlanması  *+)

U#ur Cankoçak’a Hapis Cezası  *+(

15-16 Haziran’ın Ardından D#SK-Türk-#! #li!kileri  *%.

Siyasal Geli!melere #li!kin Çalı!malar  *%.

D"SK’e Saldırı Demirsoy’un Talimatı ile Yapıldı  *%+

15-16 Haziran’ın Hemen Ardından M"SK Kuruldu  *%%

15-16 Haziran ile 12 Mart Arası Direni!ler  *%&
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Gislaved #!gali: #!çi Kanı Döküldü  *%&

D"SK: $iddetin $iddeti Davet Etti#i Bilinen Bir Sosyal Gerçektir  *%,

Gislaved’de "kinci Ölüm  *%-

Savcılık: Polis Öldürdü Ama Suç Unsuru Yok  *%)

Çukurova Direni!leri (1970)  *%(

D"SK’e Akan "!çiye Kar!ı $iddet  *&.

Mehmet Atay: Tekstil Patronlarının D"SK Korkusu  *&%

1970 Adana Olayları  *&&

Memet Turhan Çukurova Direni!ini Anlatıyor  *&,

Emperyalizmin ve Kapitalizmin U!akları Necmettin’i Vurdular  *&-

“Necmettin’i Vurdular”  *&)

2B M$*0 D1%)#.%6) D!SK  *&(

12 Mart Baskı Rejimi  *&(

12 Mart Muhtırası  **.

Baskılar, Tutuklamalar ve #damlar  **+

12 Mart Anayasa De"i!iklikleri  **%

12 Mart ve Sendikal Haklar  **&

D$SK’in 12 Mart Dönemindeki Tutumu  **,

D"SK Yürütme Kurulunun 12 Mart Muhtırasına "li!kin Kararı  **'

D"SK’in "ngiliz Teknisyenlerin Kaçırılması Hakkında Bildirisi  *,.

D$SK’in Sessiz Sendikacılık Yılları (1971-1974)  *,.

D#SK’in Görü! ve Açıklamalarında De"i!im  *,.

D!SK S?%*$"' T8*+-!9’0) S?"/$& D)#?+*$0 M,-$&);)0  *,&

Dörtler Raporu  *,&

“Dörtlü Rapor D"SK Kurucularını Do#ruladı”  *,*

On #kiler Raporu  *,,

Dörtler Raporu’nun Önsözü  *,-

Sosyal Demokrat Sendikacılar Konseyi  *,'

Türk-#! 9. Genel Kurulu ve Sosyal Demokratların Tasfiyesi   *,'

D"SK’in TÜRK-"$’le Birle!mesi Asla Söz Konusu De#ildir  *,)

Ö*=80")& G)&.9#)&)*  *-+

4. Genel Kurul (1973)  *-&

Özcan Kesgeç  *-&

Kemal Türkler’in T"SK 9. Genel Kurulu’nda Yaptı#ı Konu!ma (27 Nisan 1972)  *-*

Genel Kurul Tartı!maları  *-*

4. Genel Kurul Kararları  *-*

Anatüzük De"i!iklikleri: Yönetimin Yetkileri Arttı  *-,

4. Genel Kurul Kararları  *--
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4. Genel Kurul’da Zorlu Seçimler  *'.

Örgütlenme ve Üye Sendikalar  *'+

Hilmi Güner  *'%

Dinçer Do#u  *'%

Turgut Gökdere  *'&

Kenan Akman *'&

D#SK’e Artan #lgi ve Nedenleri  *'*

Ba#ımsız Sendikalar: Türkiye Ba#ımsız "!çi Sendikaları Direni! Komitesi’nden D"SK’e  *'-

Gönen Toplantısı ve Protokolü: Ba"ımsız Sendikalar D#SK'e Yöneliyor  *''

Üye Sendikalar  *')

1970-1971 Yılları  *'(

1973’te Üye Olan Sendikalar  *)+

1974’te Üye Olan Sendikalar  *)%

1975 (5. Genel Kurul Öncesi) Üyelikleri  *)*

D#SK’e Üye Olma Giri!imleri  *)'

D$SK’in Üye Sayısı   *))

D$SK’in Mali Durumu  *)(

D!SK’.% S)%6.+$& P?&.0.+$&$*'  *(,

$!çinin Sendikasını Serbestçe Seçmesi: Referandum  *(,

Referandum Nedir?  *(-

70’lerin Ba!larında #lk Referandum Uygulamaları  *(-

Referanduma Yargı Engeli  *('

#rade Beyanı ve Durum Tespiti  *('

Türk-#!’in Tezi  *((

Yargı Tarafından 1970’lerde Geli!tirilen Bir Referandum Modeli  *((

D"SK’in Bir Referandum Kararı  ,.+

D"SK’in Referandum Görü!ü  ,.%

D#SK’in Referandum Tezi  ,.&

Sonuç  ,.*

D"SK "lkeleri Yaygınlık Kazanıyor  ,.,

Toplu $! Sözle!meleri, Ücret ve Asgari Ücret   ,.-

Halk Sektörü ve Hayat Holding  ,.'

Oynak Merdiven Sistemi  ,.)

Kemal Türkler’in Halk Sektörü Konusunda Görü!leri  ,+.

Konut Sorunu: “Devlet ve SSK Ucuz Maliyetli Konutlar Yapmalı”  ,++

D!SK () S./$")0  ,+&

D$SK ve Sosyalizm  ,+&

T$P’in Kapatılması ve D$SK’lilerin Partisiz Kalması  ,+*

12 Mart ve D"SK-T"P "li!kisinin Sonu  ,+,
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Ecevit’in Genel Ba!kanlı#ı ve 1973 Seçimleri  ,+-

Seçimlerde D$SK’in Tutumu  ,+-

1973 Seçimleri  ,+-

Soldaki Parçalanmalar ve D"SK’in Dikkatli Tutumu  ,+'

D"SK’in Demokrasi Anlayı!ı  ,+)

D"SK’in 1973 Seçimlerinde CHP’ye Destek Bildirisi  ,%%

12 Mart’tan Çıkarken Sosyalist Sol, CHP ve D$SK  ,%*

Kurulan ve Kurulacak Partilerle D"SK’in Hiçbir "li!kisi Yok  ,%,

CHP’de De#i!im ve D"SK’in CHP’yi Desteklemesinin Nedenleri  ,%-

D$SK’in Genel Af Çalı!maları  ,%)

Mü!ür Kaya Canpolat: Bir Alaplı Anısı  ,%(

Kıbrıs Sorunu ve D$SK  ,&+

D"SK’in Kıbrıs Barı! Harekâtı Üzerine Kararı (1974)  ,&%

Fa!ist Yunanistan Cuntasına Sert Tepki  ,&*

"D"SK, Silâhlı Kuvvetlerimizin Barı! Harekâtını Destekliyor"  ,&,

Türkler’in IG Metall Kongresinde Kıbrıs’la "lgili Konu!ması  ,&'

Uluslararası Sendikalara Gönderilen Kıbrıs Muhtırası  ,&)

D$SK Ortak Pazar’a Kar!ı  ,&(

Anıl Çeçen’in Çeli!kilerle Dolu Yapıtı: “Türkiye’de Sendikacılık”  ,*.

2B M$*0 D1%)#.%6) D!SK’.% G*)( () E/&)#&)*.  ,*&

12 Mart Öncesi Miting Giri!imi  ,*&

12 Mart Döneminde Grevler  ,**

D$SK’in 12 Mart Grevleri  ,**

1971 Cam Grevi: Hürcam-$! ve Kristal-$! Eylem Birli#i  ,*'

Ere#li-Erdemir Grevi 1973-1974  ,*(

1973 Müzakereleri  ,,.

Grev: 1 Eylül   ,,.

Çözüm Arayı!ı  ,,%

Grev Erteleniyor: 15 Kasım  ,,%

Grevin Ba!arısı  ,,&

Direni! ve Eylemler  ,,*

Ülker Direni!i (1974)  ,,*

Ülker Fabrikası Olayları  ,,'

Ülker "!çileri Anlatıyor  ,,)

12 Mart Döneminde 1 Mayıs Giri!imi  ,,(

D"SK’in Sert Polemikleri  ,,(

D8SK9@%(A.  ,-+

U%,0,&#$"'%&$* D./) (237A-23A4)  ,-%

D$SK Genel Merkez Binaları  ,-&
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D!SK G)%)& K,*,&&$*' (237A-23A4)  ,-&

D#SK Genel Kurullarının Tarih ve Yerleri (1967-1975)  ,-&

D#SK Yöneticileri (1967-1975)  ,-*

Kurucu Yönetim  ,-*

1. Genel Kurul’da Zorunlu Organlara Seçilenler  ,-*

1. Genel Kurul Sonrası Yürütme Kurulu  ,-*

2. Genel Kurul’da Zorunlu Organlara Seçilenler  ,-,

3. Genel Kurul’da Zorunlu Organlara Seçilenler  ,-,

4. Genel Kurul’da Zorunlu Organlara Seçilenler  ,--

1967-1975 Yılları Arasında Görev Yapan D#SK Genel Ba!kan Vekilleri  ,--

D$SK’te Çalı!anlar ve Emek Verenler (1967-1975)  ,-'

D!SK M?%?=*$;. (237A-23A4)  ,-(

D$SK Üyesi Sendikalar (1967-1975)  ,-(

B$"'%-Y$/'% Ç$&'9#$&$*' (237A-23A4)  ,'+

D$SK’in Kurulu!u Ardından Basında D$SK  ,'+

D"SK’in Basınla "li!kileri Üstüne  ,'%

D$SK’te Basın-Yayın   ,'%

D#SK’in Süreli Yayınları  ,'&

D"SK Ajansı  ,'&

D"SK Gazeteleri (1967-1970)  ,'*

D"SK Dergisi (1973-1975 Dönemi)  ,',

D"SK Bibliyografyası  ,'(

E>.0.# Ç$&'9#$&$*' (237A-23A4)  ,)+

D$SK’in Kurulu!unda “E#itimde Devrim” Vurgusu  ,)+

1967-1973 Dönemi  ,)%

1973-1975 Dönemi E#itim Çalı!maları  ,)*

A*$90'*#$ Ç$&'9#$&$*'  ,),

D"SK Ara!tırma Uzmanı Mete Tunçay’ın Ara!tırma Çalı!maları Önerileri  ,)-

B)/%)&#.&)&6)% E%0)*%$"/?%$&) D!SK (237A-23A4)  ,)(

D$SK’ten Önce  ,)(

D$SK Kurulu! Bildirisinde Uluslararası $li!kiler  ,(.

1. Genel Kurul’da Uluslararası $li!kiler  ,(.

"lk Uluslararası Rapor  ,(+

D$SK’in Enternasyonalizmi  ,(+

“Türkiye $lerici $!çi Sendikaları Konfederasyonu”  ,(%

1967 Yılındaki Uluslararası Etkinlikler  ,(%

2. Genel Kurul’da Uluslararası $li!kiler  ,(&

3. Genel Kurul’da Uluslararası $li!kiler  ,(&
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15-16 Haziran Direni!i ve Uluslararası Dayanı!ma  ,(*

Ortak Pazar ve D#SK  ,(*

1967-1973 Döneminin Özellikleri  ,(,

4. Genel Kurul ve Uluslararası $li!kiler  ,(,

1973-1975 Döneminin Özellikleri  ,('

D$SK Yayınlarında Uluslararası Sayfalar  ,('

H,+,+ Ç$&'9#$&$*' (237A-23A4)  ,((

K8&08* () S$%$0 Ç$&'9#$&$*' (237A-23A4)  -.%

TÜSTAV D!SK A*9.(.  -.&

D8SK G$-7!'.  -.,

E+&)*  -&(

EK 1: Türk-#! Üyeli"inden Ayrılma Hakkında Rapor  -&(

EK 2: D#SK (Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu) Kurulu!u Hakkında Rapor  -*%

EK 3: Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu Kurulu! Bildirisi  -*&

EK 4: D#SK’in Kurulu! Genel Kurulu’nda Kabul Edilen #lk Anatüzü"ü  -*-

EK 5: Türk-#! Çıkmazı  -,,

EK 6: Anayasa Mahkemesi’nin 1317 Sayılı Yasa #le #lgili #ptal Kararı  --*

K$/%$+:$  -)+

D.@.%  -(,
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AB  Avrupa Birli"i 
ABD  Amerika Birle!ik Devletleri
AET  Avrupa Ekonomik Toplulu"u
AFL  Amerikan Emek Federasyonu
AFL-CIO Amerikan Emek Federasyonu-Sanayi Örgütleri Kongresi
AID  Uluslararası Kalkınma Ajansı (ABD)
AP  Adalet Partisi
AS#S  A"aç E!ya #!çileri Sendikası
AS-#!  Kocaeli Askeri #!yerleri #!kolu #!çileri Sendikası
ASK  Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)
AST  Ankara Sanat Tiyatrosu
ATC  Amele Teali Cemiyeti
AUE  Birle!ik Mekanik #!çileri Sendikası (Britanya)
Av.   Avukat
AYM  Anayasa Mahkemesi
B##  Beynelmilel #!çiler #ttihadı
C.M.U.K  Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu
CGIL  #talya Genel Emek Konfederasyonu
CGP  Cumhuriyetçi Güven Partisi
CGT  Genel Emek Konfederasyonu (Fransa)
CHF  Cumhuriyet Halk Fırkası
CHP  Cumhuriyet Halk Partisi
CIA   Merkezî #stihbarat Ajansı (ABD)
CIO  Sanayi Örgütleri Kongresi (ABD)
CKMP  Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
CUT  $ili #!çi Sendikaları Merkezi
Dev-Güç Türkiye Devrimci Güç Birli"i
Dev-#!  Devrimci #!çi Sendikaları Federasyonu (Kıbrıs)
DGB  Alman Sendikalar Birli"i

K&'()*+()(%



24 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

D#P  Demokrat #!çi Partisi
DP  Demokrat Parti
Dr.  Doktor
DSF  Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) 
DS#   Devlet Su #!leri
DS#-#!  Türkiye Devlet Su #!leri #!çileri Sendikası
DYF-#!  Türkiye Demiryolu #!çileri Sendikası
E.  Esas
Elit-#!  Türkiye Elektrik, #stihsal, Tevzi ve Tesis #!çileri Sendikası (Tek-#!)
EMG#S  Ege Bölgesi Müzik Sahne ve Güzel Sanatlar #!çileri Sendikası
EMS#S  Ege Bölgesi Mensucat #!çileri Sendikası
EN-#!  Türkiye Elektrik Havagazı Su ve Enerji #!çileri Sendikası
EOKA  Kıbrıslı Mücadelecilerin Mili Örgütü
ETUC  Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ASK)
F#DEF  Federal Almanya #!çi Dernekleri Federasyonu
FKF  Fikir Kulüpleri Federasyonu
Ges-#!  Türkiye Devlet Su #!leri Enerji Su ve Gaz #!çileri Sendikası
Hür-#!  Türkiye Hür #!çi Sendikaları Konfederasyonu
ICF  Uluslararası Kimya #!çileri Federasyonu
ICFTU  Uluslararası Özgür/Hür Sendikalar Konfederasyonu
IG Metall Alman Metal Sanayii #!çileri Sendikası
IGF  Uluslararası Matbaa #!çileri Federasyonu
IISH  Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE)
ILO  Uluslararası Çalı!ma Örgütü
IMF  Uluslararası Metal #!çileri Federasyonu
IUF  Uluslararası Gıda, Tarım ve Turizm #!çileri Federasyonu
#H#SB  #stanbul Hür #!çi Sendikaları Birli"i
##SB  #stanbul #!çi Sendikaları Birli"i
#lk-Sen  Türkiye #lkokul Ö"retmenleri Sendikası
#M#SB  #stanbul Mili #!çi Sendikaları Birli"i
#TÜ  #stanbul Teknik Üniversitesi
#TÜTOTB #stanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu Talebe Birli"i
#UAB  #stanbul Umum Amele Birli"i
#ÜTB  #stanbul Üniversitesi Talebe Birli"i
#YTOTB  #stanbul Yüksek Teknik Okulu Talebe Birli"i
K.  Karar
K#T  Kamu #ktisadi Te!ebbüsü
KTC  Kıbrıs Türktür Cemiyeti
MBK  Millî Birlik Komitesi
MC  Milliyetçi Cephe
Md.  Madde
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MDD  Millî Demokratik Devrim 
MESS  Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
M#SK  Türkiye Milliyetçi #!çi Sendikaları Konfederasyonu
M#TES   Maden-#! E"itim Tesisleri
MSP  Millî Selamet Partisi
MTTB  Millî Türk Talebe Birli"i
MYK   Merkez Yönetim Kurulu
NATO  Kuzey Atlantik Antla!ması Örgütü
OECD  Ekonomik Kalkınma ve #!birli"i Örgütü
OLEY#S  Türkiye Otel Lokanta E"lence Yerleri #!çileri Sendikası
OSF  Osmanlı Sosyalist Fırkası
s.   Sayfa
S.D.  Sosyal Demokrat
SADA  Sendikalar Arası Dayanı!ma Anla!ması
SCF  Serbest Cumhuriyet Fırkası
SDP  Sosyalist Devrim Partisi 
SGÖ  Sosyalist Gençlik Örgütü
SÖK  Sendika Özgürlü"ü Komitesi (ILO)
SSCB  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli"i
SSK  Sosyal Sigortalar Kurumu
T.C.  Türkiye Cumhuriyeti
TADS#S  Türkiye Ayakkabı ve Deri Sanayii #!çileri Sendikası
TAHL#S  Türkiye Liman, Kara, Tahmil ve Tahliye #!çileri Sendikası
TAM-#!  Türkiye A"aç ve Mantar Mamulleri #!çi Sendikası
TBMM  Türkiye Büyük Millet Meclisi
TBP  Türkiye Birlik Partisi
TCK  Türk Ceza Kanunu
TÇP  Türkiye Çalı!anlar Partisi giri!imi
TEK  Ta’til-i E!gal Kanunu
Tek-#!  Türkiye Elektrik, #stihsal, Tevzi ve Tesis #!çileri Sendikası (Elit-#!)
TEKSEN Teknik Personel Sendikası
TEKS#F  Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii #!çileri Federasyonu
Tes-#!  Türkiye Enerji Su ve Gaz #!çileri Federasyonu
TGS  Türkiye Gazeteciler Sendikası
T#ÇSF   Türkiye #!çi Çiftçi Sosyalist Fırkası
T#D  Türkiye #!çiler Derne"i
T#P  Türkiye #!çi Partisi
T#S  Türkiye Toprak-Su Tarım #!çileri Sendikası
T#SK  Türkiye #!veren Sendikaları Konfederasyonu
TKP  Türkiye Komünist Partisi
TMTF  Türkiye Milli Talebe Federasyonu



26 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

TOG#S  Türkiye Otel ve Gıda #!çileri Sendikası
TOLEY#S Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri #!çileri Sendikası
TOMS#S  Türkiye Çimento, Toprak, Mermer-mozaik, Seramik #!çileri Sendikası
TOP#SEN Türkiye Toprak Mahsulleri #!çileri Sendikası
TOREY#S Türkiye Otel, Lokanta ve E"lence Yerleri Sendikası
TÖB-DER Tüm Ö"retmenler Birle!me ve Dayanı!ma Derne"i
TÖDMF  Türkiye Ö"retmen Dernekleri Milli Federasyonu
TÖS  Türkiye Ö"retmenler Sendikası
TRT  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TSEKP  Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi
TSF   Türkiye Sosyalist Fırkası
TS#P  Türkiye Sosyalist #!çi Partisi 
TSP  Türkiye Sosyalist Partisi
TUAB  Türkiye Umum Amele Birli"i
TU-#S  Türkiye Ula!tırma #!çileri Sendikası
Tüm-#!  Tarsus Çukurova Bölgesi Mensucat Sanayii #!çileri Sendikası
TÜMKA-#! Marmara Bölgesi Tüm Kâ"ıt ve Selüloz Sanayii #!çileri Sendikası
Tür-#!  Türkiye Tarım Üretme Çiftlikleri Sendikası
Türk-#!  Türkiye #!çi Sendikaları Konfederasyonu
TÜSTAV Türkiye Sosyal Tarih Ara!tırma Vakfı 
UAW   Otomobil #!çileri Sendikası (ABD)
UDC  Ulusal Demokratik Cephe
UM#F  Uluslararası Metal #!çileri Federasyonu (IMF)
USTE  Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü
WCL  Dünya Emek Konfederasyonu
WFTU  Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)
YHK  Yüksek Hakem Kurulu
Y#S  Yapı #!çileri Sendikası
YTP  Yeni Türkiye Partisi
ZM#S  Zonguldak Maden #!çileri Sendikası
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S,-,"

Yarım yüzyılını geride bırakan Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu (D#SK), 
kökleri Türkiye i!çi sınıfının 150 yıllık mücadelesine dayalı bir emek örgütüdür. Gerek 
örgütsel tarihimiz gerekse Türkiye i!çi sınıfının mücadele deneyimi ve birikimi D#SK’in 
bugününe ı!ık tutuyor. D#SK’in tarihi yüz binlerce i!çinin, binlerce sendikal kadronun, 
gözünü budaktan sakınmayanların öyküsüdür. Bu tarih cesaret ve aklın gücüyle ilmek 
ilmek örüldü.

Türkiye i!çi sınıfının 1960’lardan 2020’lere uzanan mücadelesinin her adımında D#SK 
var. D#SK sarı ve güdümlü sendikacılı"a kar!ı i!çi sınıfının umudu olarak gerçek sendi-
kacılı"ın, mücadeleci sendikacılı"ın, sınıf sendikacılı"ının bayra"ını yükseltti. #!çi sınıfı-
nın umudu oldu. Farklı bir sendikacılı"ın adresi oldu. 

D#SK, 50 yılı a!kın mücadelesinde nice badirenin üstesinden geldi. D#SK’e ömür biçenler, 
D#SK’i yok etmek isteyenler, D#SK’i kapatmak isteyenler oldu. Hakları için direnen D#SK’li 
i!çiler kur!unlandı. D#SK’in kurucu Genel Ba!kanı Kemal Türkler pusu kurularak öldü-
rüldü. D#SK’in 2. Genel Ba!kanı Abdullah Ba!türk ve D#SK yöneticileri yıllarca hapiste tu-
tuldu, i!kence gördü ve idamla yargılandı. D#SK’in çalı!ması 11 yıl boyunca hukuksuz bir 
biçimde, zorla engellendi. Darbeciler D#SK’in üyelerine ve mal varlı"ına el koymak istedi. 
D#SK, onca badireyi atlattı ve yoluna devam etti, ediyor. Türkiye i!çi sınıfının 1960’lardan 
2020’lere yolculu"u D#SK olmadan yazılamaz, D#SK olmadan anla!ılamaz. D#SK mücade-
lenin adıdır, D#SK farklı olmanın adıdır, D#SK ba!ka türlü bir sendikacılı"ın adıdır.

D#SK Yönetim Kurulu olarak D#SK’in 50 yılı a!kın mücadele deneyiminin yeni ku!aklara 
aktarılmasının ve D#SK tarihinin bilinmesinin çok önemli oldu"una inanıyoruz. Örgüt-
lerin tarihsel hafızaları yok olursa kimlikleri de yok olur. D#SK’in mücadele ve deneyim 
hafızasının devamlılı"ını çok önemsiyoruz.

Bu nedenle D#SK’in birincil kaynaklara dayalı olarak tarihinin yazılması önerisini mem-
nuniyetle kar!ıladık ve 50. kurulu! yıldönümü etkinlikleri kapsamında D"SK Tarihi kita-
bının hazırlanmasını kararla!tırdık. 
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D#SK Yönetim Kurulu olarak D#SK tarihinin birincil kaynaklara ve belgelere dayalı olarak 
nesnel biçimde yazılmasına büyük önem verdik. Elinizdeki çalı!ma D"SK Tarihi dizisinin 
ilk cildi olup nesnel bir editoryal çalı!ma ile hazırlanmı!tır. 

D#SK’i var edenleri saygıyla anıyor ve Türkiye i!çi sınıfının ve D#SK’in mücadele tarihini 
yansıtan bu çalı!manın yararlı olmasını diliyoruz. Çalı!manın di"er ciltlerinin de kısa sü-
rede yayımlanmasını umuyor ve kitabın hazırlı"ında eme"i geçenlere içtenlikle te!ek-
kür ediyoruz.

D!SK Yönetim Kurulu
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onlar ki toprakta karınca,  
                                    suda balık,  
                                                    havada ku! kadar  
                                                                  çokturlar;  
korkak,  
            cesur,  
                     câhil,  
                             hakîm  
                                      ve çocukturlar  
ve kahreden  
                 yaratan ki onlardır,  
kitabımızda yalnız onların mâceraları vardır...

Nâzım Hikmet

D8SK’.- T(%.B.-. Y(0+(-&- Z9%),C,

Yüz binlerce i!çi, binlerce sendikacı, temsilci ve sendikal kadronun yarım yüzyılı a!kın 
bir mücadele ile yaptı"ı, yarattı"ı tarihi yazmanın, kâ"ıda dökmenin zorlu"unu, sorum-
lulu"unu ve yükünü anlatmak oldukça zor. Bu kitabın her bir sayfasında bu tarihi ya-
panların izi var. Onları saygıyla selamlayarak, özveri, cesaret ve akılları önünde e"ilerek 
söze ba!layalım.

Ülkemizde emek tarihine olan ilgi son yıllarda artsa da sendika monografilerinin sınır-
lılı"ı biliniyor. Ku!kusuz bir sendikanın tarihinin yazılabilmesinin ön ko!ullarından biri 
ar!iv ve kayıtlarının düzenli tutulmu! olmasıdır. Bir di"eri ise bu konuda bir iradenin var-
lı"ıdır. Hem ar!iv hem de irade konusunda tablonun iç açıcı olmadı"ı biliniyor. Örgütlerin 
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tarihlerinin yazımında bir di"er sorun ise “resmi” tarih yazımı olarak adlandırılabilecek 
olan yakla!ımdır. Sadece ba!arıların, kazanımların ve zaferlerin yazıldı"ı; hataların, ek-
siklerin ve yanlı!ların saklandı"ı veya üstünün örtüldü"ü bir tarih yazımı tarihe haksız-
lık olacak ve dahası bugüne yararı olmayacaktır. 

Elinizde ilk cildini tuttu"unuz D"SK Tarihi bir sendikal/örgütsel tarih çalı!masıdır ancak 
“resmi tarih” de"ildir. D#SK’in tarihi yazılırken sadece ba!arılar, kazanımlar, zaferler de-
"il eksikler, hatalar ve yanlı!lar da ortaya konmaya çalı!ıldı. Bu çalı!mada geçmi!teki 
ba!arı hikayeleri kadar tartı!malı eylem ve kararlara da yer veriliyor. Tartı!maları nes-
nel olarak aktarmaya, tartı!maların üzerinden geçen zamanı dikkate alarak so"ukkanlı 
bir de"erlendirme yapmaya, tarihi olguların seçiminde keyfili"e dü!memeye ve olguları 
ayıklamadan D#SK tarihini yazmaya çalı!tık. Amacımız pek ço"u daha önce gün yüzüne 
çıkmayan belgeleri ve örgütsel kayıtları esas alarak di"er çalı!malara kaynaklık edecek 
bir çalı!ma hazırlamak oldu.

Tarih yazımında uzak geçmi!i yazmanın daha kolay oldu"u biliniyor. So"umu!, tarih ol-
mu! olguları daha detaylı yazmak mümkün. Yakın geçmi!i, hala canlı ve tarafları olan 
bir dönemi yazmak ise oldukça zor. 

Tarihi yazanların, tarihi yapanlara göre avantajı aradan geçen zamanın bilgisine, biriki-
mine ve deneyimine sahip olmalarıdır. Bu nedenle tarihi yazanlar, tarihi sadece geçmi!-
teki o anın bilgisi ile sınırlı de"il aradan geçen zamanın bilgisine de sahip olarak bugü-
nün gözüyle de"erlendirirler. D#SK tarihini bu yakla!ımla yazmaya çalı!tık.

D#SK tarihi ile ilgili çalı!maların sınırlılı"ı sır de"il. Dahası, Türkiye’de sendikal hareket ve 
emek tarihi açısından ciddi bir monografi sorunu var. Sendikal örgütlerin, direni! ve ey-
lemlerin, fabrikaların ve sendikacıların monografisi ve biyografisi son derece az. Sendi-
kal örgütlerin kendi tarihlerine ili!kin çalı!maları oldukça sınırlı. Bunlar içinde ele!tirel 
ve nesnel çalı!malar ise çok daha az. 

Türkiye emek tarihinde sendikal biyografi ve monografi çalı!malarında Kemal Sül-
ker’in katkılarını anmadan geçmek olmaz. Kemal Sülker’in Lastik-#!, Petrol-#! ve Gı-
da-#! sendikaları ile ilgili kitapları ve di"er çalı!maları ilk sendika monografileri niteli-
"indedir. Emek tarihi konusunda genel nitelikli çalı!maların giderek artmasına kar!ın 
özgün monografi ve biyografiler eksikli"ini hissettirmektedir. Son dönemlerdeki sen-
dikal monografi ve biyografi çalı!malarında Can $afak, M. Hakan Koçak, Süreyya Algül, 
Yıldırım Koç ve Zafer Aydın’ın çalı!malarının altını çizmek lazım. Maden-#! Tarihi Çalı!-
ma Grubu’nun yıllar süren titiz bir çalı!mayla hazırladı"ı ve Maden-#! tarihinin anlatıldı-
"ı Derinden Gelen Kökler adlı iki ciltlik kapsamlı kitap sendikal monografiler konusun-
da önemli bir çıta olu!turdu. Böylesi ba!ka çalı!maların, bizzat tarihin yapımına katkısı 
olanlarca yazılması son derece kıymetli. Elinizdeki çalı!ma !imdiye de"in yapılmı! çalı!-
maların deneyim ve bilgilerine dayanarak hazırlandı.
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Bu kitaba olan ihtiyaç D#SK’in 50. yıl etkinliklerinde gündeme geldi. Bugüne de"in 
D#SK’in tarihine ili!kin kapsamlı kendi çalı!ması yoktu. Geçmi! dönemde yapılmı! iki 
çalı!ma, D#SK’in kurulu!unun 4. yılı ve 30. yılı nedeniyle hazırlanan kitapçıklar D#SK’in 
tarihini tam anlamıyla anlatmak bakımından eksik kalmaktaydı. Kapsamlı bir D#SK ta-
rihi çalı!masının eksikli"ini gidermek amacıyla D#SK’in 50. kurulu! yıldönümü çalı!ma-
ları çerçevesinde D#SK tarihi üzerine bir kitap hazırlanması gündeme geldi. D#SK tarihini 
birincil kaynaklara ve belgelere dayalı olarak yansıtması hedeflenen kitabın hazırlık ça-
lı!malarına Eylül 2016’da ba!landı. 

D"SK Tarihi kitabı hazırlık çalı!maları için bir danı!ma toplantısı yapılması kararla!tırıl-
dı ve bu çerçevede 19 Eylül 2016 tarihinde D#SK Genel Sekreteri Arzu Çerkezo"lu imza-
sıyla katkıda bulunaca"ı dü!ünülen uzman ve akademisyenlere bir davet yazısı yazıldı.

Konuya ili!kin ilk toplantı 26 Eylül 2016 tarihinde D#SK genel merkezinde yapıldı. D#SK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezo"lu’nun ba!kanlı"ında gerçekle!tirilen toplantıya Ahmet 
Asena, Alpay Biber, Aziz Çelik, Can $afak, Ercüment Tahiro"lu, Erden Akbulut, Ergün #!e-
ri, Fahrettin Erdo"an, Fahri Aral, M. Hakan Koçak, Mete Sönmez, Süreyya Algül, Tevfik 
Güne!, Tonguç Çoban, Üzeyir Ataman ve Zafer Aydın ile 50. yıl çalı!malarının sekretar-
yasında çalı!an Deniz Beyazbulut ve Meliha Kaplan katıldı. Faruk Pekin toplantıya yazılı 
önerilerini gönderdi. Toplantıya davetli olan Faruk Türko"lu ve Yücel Top ise katılamadı. 
Toplantıda D#SK 50. yıl kitabıyla ilgili taslak plan ve öneriler ele alındı.

Toplantıda çe!itli öneriler gündeme geldi ve D#SK’in 50. yılının kurulu!-savunma-yeni-
den mücadele biçiminde üç döneme (1967-1980/1980-1991/1991-2016) ayrılabilece"i ve 
bunlar arasında denge gözeten, bütünsel ve gelece"e ı!ık tutan bir çalı!ma olması ge-
rekti"i vurgulandı. Bütün katılımcılar böyle bir kitabın hazırlanmasının yararlı olaca"ını 
vurguladı. Kitabın D#SK tarihine ili!kin bir envanter olması, geli!melerin nesnel olarak 
ele alınması, olgusal nitelikli olması konusunda fikir birli"i olu!tu.

Toplantıda, D#SK tarihinin anla!ılabilir olması açısından kitabın dönemlere ayrılması ge-
rekti"i vurgulandı. Kitapta D#SK’in tarihinin kronolojik anlatımı yanında tematik bölüm-
ler, imzalı yazılar, dosyalar ve belgesel ekler olması gerekti"i belirtildi. Kitapta görsel 
unsurların önemli bir yer tutması gerekti"inin altı çizildi. D#SK’in kazanımlarının, D#SK’i 
D#SK yapan unsurların da kitapta yer alması gerekti"i belirtildi.

Toplantıya katılanların hangi konu ve ba!lıklarda destek verebilecekleri ele alındı. Tüm 
katılımcılar ilke olarak her türlü deste"i verebileceklerini belirttiler. Katılımcılardan bir 
plan çerçevesinde katkı istenmesi kararla!tırıldı. Bu katkıların yazma, belge bulma, 
okuma-de"erlendirme, tasarım ve teknik destek gibi geni! bir alanda olabilece"i görül-
dü. Zaman kısıtının geni! katılımlı kolektif bir çalı!mayla a!ılabilece"i konu!uldu. 
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Biçim olarak kitabın bir dizi unsurdan olu!abilece"i belirtildi: D#SK’in tarihini günlük ge-
li!melerle anlatan bir günce, dönemin önemli geli!melerinin ele alındı"ı çerçeve-ku-
tu yazılar (örne"in üstünü aratma eylemi, direni!ler), dönemsel de"erlendirme yazıla-
rı (örne"in D#SK’in kurulu!una giden yol), dosyalar (15-16 Haziran, DGM direni!i, 1 Mayıs 
1977 gibi), belgesel ekler, biyografiler… Ayrıca kitapta D#SK politikaları üzerine yazılar ol-
ması gerekti"i vurgulandı.

Toplantıda kitapta D#SK’in mücadelesi sırasında ya!amını yitirenler için bir saygı bölümü 
olması gerekti"i belirtildi. Katılımcılar yazım, belge-bilgi bulunması, görsel ve tasarım 
ve redaksiyon konularında destek vereceklerini beyan ettiler. 

Bu toplantıyı takiben 26 Ekim 2016 tarihinde D#SK eski yöneticilerinin katıldı"ı bir top-
lantı yapıldı.1 D#SK eski yöneticilerinin davet edildi"i toplantıya Vahdettin Karabay, Rıd-
van Budak, Süleyman Çelebi, Mehmet Karaca, Mehmet Atay, Musa Çam, Do"an Halis ve 
Celal Ovat katıldı. Bu toplantıda D#SK eski yöneticilerine kitap hazırlıkları ile ilgili bilgi 
verildi, öneri ve görü!leri alındı.

Hazırlık toplantılarında alınan kararlar do"rultusunda çalı!malara ba!landı. Ancak ko-
nunun kapsamı nedeniyle, oldukça geni! belge ve görsel malzemenin toplanması, kay-
nakların taranması, metin yazımı, redaksiyon ve tasarım çalı!malarının uzun zaman 
alaca"ı ve Eylül 2016’da ba!layan çalı!maların $ubat 2017’ye yeti!mesinin imkânsız ol-
du"u anla!ıldı. Çalı!manın ara!tırma, redaksiyon ve editoryal yükünü üstlenen D#SK-
AR’ın di"er ara!tırma çalı!maları da kitabın hazırlık hızını etkiledi. Öte yandan bu tür 
çalı!maların pek ço"unda görüldü"ü gibi hazırlık a!amasında vaat edilen deste"in bir 
bölümü hayatın ola"an akı!ı içinde ne yazık ki yerine getirilemedi. 

Kitabın ara!tırma ve kaynak derleme çalı!malarına Aziz Çelik editörlü"ünde D#SK-AR 
çalı!anları Deniz Beyazbulut ve Meliha Kaplan’dan olu!an bir hazırlık ekibiyle ba!landı. 
Meliha Kaplan’ın ayrılmasından sonra ekibe Zeynep Kandaz dahil oldu.

Çalı!malarda önce bir envanter ve kaynak listesi çıkarılması ve bu kaynakların basılı 
veya elektronik olarak derlenmesi yoluna gidildi. #!e D#SK tarihi ile ilgili ar!iv kaynak-
larının eksiklerinin giderilmesi ile ba!landı. Ar!iv çalı!maları birkaç koldan yürütüldü. 
Önce Türkiye Sosyal Tarih Ara!tırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından tasnif edilip kullanı-
ma açılan ve saklanan D#SK Ar!ivi’nden D#SK tarihi çalı!masında kullanılacak belge-
lerin kopyaları alındı. TÜSTAV D#SK Ar!ivi’nin taranan kısımları edinildi. Bu belgeler 
arasında daha önce kullanılan ve bilinen belgelerin yanında çok sayıda yeni belgeye 
ve görsel malzemeye ula!ıldı. TÜSTAV ar!ivlerinden ayrıca Kemal Sülker ve Nebil Va-
ruy koleksiyonlarından da yararlanıldı. TÜSTAV’ın elektronik ortamdaki süreli yayın-
lar ar!ivi, D"SK Tarihi'nin önemli kaynaklarından birini olu!turdu.
1 Toplantıya Rıdvan Budak, Vahdettin Karabay, Erol Ekici, Süleyman Çelebi, Mehmet Karaca, Fehmi I!ıklar, Mehmet Atay, Musa 
Çam, Adnan Serdaro"lu, Tayfun Görgün, Dinçer Do"u, Celal Küçük, Ömer Çiftçi, Atilla Öngel, Sabri Kaplan, Hulusi Karlı, Do"an 
Halis, Çetin Uygur, Muzaffer Suba!ı, Celal Ovat, Muharrem Özen, Ali Cancı, Celalettin Aykanat, #smail Yurtseven, Nuri Serim, Ali 
Rıza Küçükosmano"lu, Metin Ebetürk ve Nurettin Çavdargil davet edildi.
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Amsterdam’da faaliyet gösteren Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE/IISH) ar-
!ivlerinde yer alan D#SK ile ilgili kaynaklar bu çalı!manın bir di"er önemli kayna"ını 
olu!turdu. Aziz Çelik tarafından önceki yıllarda edinilen USTE Kemal Sülker Koleksiyo-
nu’nda eksik kalan belgeler Zafer Aydın ve Kıvanç Eliaçık tarafından USTE’den edinile-
rek çalı!mada kullanılması sa"landı. Çalı!maya bir di"er önemli ar!iv deste"i Ceyhun 
Güler’den geldi. Doktora tezi kapsamında USTE’de ETUC ar!ivleri üzerinde çalı!an Gü-
ler, taradı"ı ETUC ar!ivlerinin bir örne"ini D#SK’e vererek, D#SK tarihinin özellikle 1980 
sonrasındaki dava sürecinde ya!anan uluslararası dayanı!maya ili!kin çok de"erli bir 
kaynak sundu.

Tarih Vakfı ar!ivleri de D"SK Tarihi kitabı çalı!malarında kullanılan önemli kaynaklar-
dan biri oldu. Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlı"ı tarafından 1990’lı yıllarda hazırlanan Türki-
ye Sendikacılık Ansiklopedisi’nin derledi"i belge ve bilgilerden yararlanıldı. Bu kapsam-
da Çalı!ma Bakanlı"ı’nın depolarında çürümeye yüz tutmu! ve Tarih Vakfı tarafından 
alınarak kullanılan sendikalara ili!kin klasörlerden yararlanıldı. Tarih Vakfı yönetiminin 
ve vakıf gönüllüsü Bülent Erdem’in katkılarıyla bu dosyalar Tarih Vakfı’na ait olan bu-
lundukları depodan alınarak vakıf binasına getirildi ve D#SK ile ilgili belgeler taranarak 
elektronik ortama aktarıldı. 1960’ların sonundan ba!layarak sendika ve emek muhabir-
li"i yapan gazeteci $ükran Soner tarafından Tarih Vakfı’na ba"ı!lanan ki!isel ar!ivden 
D#SK ve üye sendikaların çalı!maları ile ilgili olan belgeler bir di"er önemli kaynak oldu.

Ar!iv derleme çalı!maları sırasında ki!isel ar!ivlerde yer alan çok sayıda belgenin aslı 
veya elektronik kopyası edinildi. Bu çerçevede Aziz Çelik tarafından daha önceki yıllar-
da Washington’da kurulu George Meany Memorial Archive’den (GMMA) alınan ve Türk-
#! ile ABD sendikaları arasında yapılan D#SK’e ili!kin yazı!malardan da yararlanıldı. Can 
$afak, Erden Akbulut, Faruk Pekin, Yıldırım Koç ve Zafer Aydın ellerinde bulunan D#SK 
tarihi ile ilgili çe!itli belgeleri ve Maden-#! Tarihi Çalı!ma Grubu Derinden Gelen Kökler 
adıyla hazırladıkları Maden-#! tarihi kitabıyla ilgili belge ve görsellerin elektronik kop-
yalarını bizimle payla!tılar.

D"SK Tarihi çalı!maları sırasında yo"un bir gazete ve dergi taraması yapıldı. Elektronik or-
tamda eri!imi olan Cumhuriyet ve Milliyet’in yanı sıra Ak!am, Hürriyet, Son Havadis, Tercü-
man ve Dünya gazetelerinin D#SK tarihi ile ilgili çe!itli sayıları tarandı. Cumhuriyet ve Mil-
liyet ar!ivlerinden çok sayıda kupür indirilip tasnif edildi ve kullanıma hazır hale getirildi. 

Milli Kütüphane, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Taksim’de bulunan Atatürk Kütüpha-
nesi’nde gazete taramalarının yanı sıra D#SK’in 1967-1968 ve 1970 yıllarında yayımla-
nan gazeteleri ile di"er mevcudu olmayan D#SK yayınlarına ula!ıldı ve tarandı.

Eksikleri olan D"SK dergilerinin 1973 yılı ile 1980 arasındaki tam koleksiyonu toplandı. 
D#SK Ajansları bazı eksikler dı!ında basılı veya elektronik ortamda toplandı. Böylece 
D#SK’in 1980’e kadar olan en önemli basılı malzemelerinin birinden yararlanmak müm-
kün oldu.
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Ar!iv çalı!malarının en önemli parçalarından biri D#SK defterlerinin dijitalize edilmesi 
oldu. D#SK’in ba!langıçtan günümüze bütün Genel Kurul tutanak defterleri, D#SK Yöne-
tim ve Yürütme Kurulu karar defterleri ile Onur Kurulu defterleri dijital olarak kopyalan-
dı ve dizilerek kullanılabilir hale getirildi. 1970 öncesi D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu 
defterine #stanbul Sıkıyönetim Komutanlı"ı tarafından el konulmu! olması ve bu defte-
rin yoklu"u 1967-1970 dönemi için önemli bir eksiklik oldu. Bu döneme ili!kin kararların 
özgün metinlerine ula!ılamadı ama bu eksiklik ba!ka ar!iv belgeleri ile giderilmeye ça-
lı!ıldı. Ayrıca dönemin çalı!ma raporları da dijitalize edildi.

D#SK’in mevcut taranmı! foto"raf ar!ivi yanında ki!isel ar!ivlerde yer alan foto"raflar ile 
TÜSTAV, USTE ve Cumhuriyet gazetesi ar!ivlerinden D#SK tarihine ili!kin yeni foto"raf-
lara eri!ildi. Ayrıca ba!ta Genel-#!, Birle!ik Metal-#! ve Lastik-#! olmak üzere üye sen-
dikaların elinde bulunan foto"raf ve yayınlardan da yararlanıldı. TÜSTAV, USTE ve Cum-
huriyet gazetesi foto"raf konusunda çok önemli katkılar sundu.

Ar!iv kaynaklarının derlenmesine paralel olarak ara!tırma çalı!maları da yürütüldü. Bu 
çerçevede üye sendikaların tarihçeleri ve D#SK yöneticilerinin biyografileri ile D#SK gün-
cesi hazırlandı. Ayrıca D#SK faaliyetlerinin (e"itim, ara!tırma, basın-yayın, hukuk, ör-
gütlenme ve uluslararası ili!kiler) dökümü çıkarıldı.

K.*(/&- P)(-& 6! 83!%.C.
Ba!langıçta tek cilt olarak planlanan D"SK Tarihi kitabı kaynak ve malzemenin zenginli"i 
nedeniyle zamanla geni!ledi. Hazırlık çalı!maları ilerledikçe kitabın birkaç ciltten olu!-
ması kararla!tırıldı. Kitabın daha fazla gecikmemesi için ciltler halinde yayımlanması-
nın iyi olaca"ı dü!ünüldü. Böylece D#SK öncesi geli!meleri de ele alacak !ekilde D#SK’in 
kuruldu"u 1967 ile 5. Genel Kurul’un toplandı"ı Mayıs 1975 arasındaki geli!meler 1. ciltte 
ele alındı. 1975-1980 arası dönem ile dava sürecinin bir di"er ciltte, D#SK’in yeniden faali-
yete ba!ladı"ı dönemin de ayrı bir ciltte ele alınması planlandı. Di"er ciltler hazır oldukça 
peyderpey yayımlanacak.

D"SK Tarihi kitabının 1. cildinin kapsadı"ı dönem D#SK’in kurulu!, direni! ve varolu! yıl-
larıdır. Kitabın 1. cildi kendi içinde dört bölümden olu!uyor. 1. bölüm “D#SK’e Giden Yol” 
ba!lı"ını ta!ıyor ve Osmanlı’nın son dönemlerinden 1960’lara de"in Türkiye i!çi sınıfı-
nın mücadelesinden kesitlere yer veriyor. 2. bölüm “Kurulu!” ba!lı"ını ta!ıyor ve D#SK’in 
kurulu! sürecini (1966-1967) ele alıyor. "Varolu! ve Direni! (1967-1970)" ba!lı"ını ta!ıyan 
3. bölüm ise D#SK’in kurulu!undan 15-16 Haziran direni!ine kadar olan dönemi kapsıyor. 
1. cildin 4. bölümü “12 Mart Döneminde ve Sonrasında D#SK (1971-1975)” ba!lı"ını ta!ıyor 
ve 12 Mart ve 12 Mart’tan çıkı! dönemini ele alıyor. 1. ciltte ayrıca dönemin sendikal kad-
rolarının (genel ba!kan, genel ba!kan vekilleri, genel sekreter, yürütme kurulu üyeleri 
ve genel sekreter yardımcıları) biyografileri de yer almaktadır. Yönetici biyografileri bu 
çerçeveyle sınırlı tutuldu. Ayrıca dönem boyunca D#SK’e katkıları olanların kısa biyog-
rafilerine de yer verildi.
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Kitabın her cildinde D#SK tarihi tematik ba!lıklar halinde ele alınıyor. Örgütsel geli!me-
ler, D#SK politikaları, D#SK’in eylemleri ve D#SK’in faaliyetleri her bölümde yer alan te-
matik ba!lıklar olarak planlandı. Ayrıca her bölümde D#SK genel merkez faaliyetlerinin 
ele alındı"ı “D#SKografi” adlı bir bölüm ile kapsamlı ekler ve D#SK güncesi de yer alıyor. 
Kitap D#SK üyesi sendikaların de"il D#SK’in tarihini anlatmayı hedefledi"i için D#SK üye-
si sendikaların pek çok faaliyeti ve eylemi bu kitabın kapsamı dı!ında kaldı. Üye sendi-
kalar örgütsel çalı!malar kapsamında ele alındı. Üye sendikaların eylemlerinden sadece 
D#SK’in müdahil oldu"u ve yönlendirdi"i eylemler ile, D#SK’i etkileyen ve döneme damga 
vuran eylemlere yer verildi. 

K.*(/&- N.*!).C. 6! K&'&*)(%&

D"SK Tarihi belgelere ve kayıtlara dayalı bir çalı!ma olarak hazırlandı. Kitap için ayrı bir 
sözlü tarih çalı!ması yapılmadı. Daha önce yapılmı! çe!itli sözlü tarih çalı!malarından 
belirli ölçülerde yararlanıldı. Sözlü tarih çalı!masına dayalı ayrı bir çalı!manın yapılma-
sı yararlı olacaktır. Kitap daha çok kurumsal tarih yazımı anlayı!ı (örgütsel geli!meler, 
örgütsel yapı ve örgütsel eylemler esas alınarak) ile kaleme alınmı!tır. D#SK tarihinin 
mikro tarih çalı!ması ile tekil eylemler ve deneyimler üzerinden a!a#ıdan tarih anlayı!ı 
ile ayrıca yazılabilece"inin farkındayız ve bunun yararlı olaca"ını dü!ünüyoruz. Ancak 
bu çalı!ma birincil kaynaklara dayalı kurumsal/örgütsel bir anlatıyı tercih etmektedir. 
Bu haliyle farklı perspektiflerle yazılacak çalı!malara da katkı sa"layaca"ını umuyoruz. 

Bu kitapta D#SK tarihindeki geli!melere, mücadelelere, ba!arılara ve tartı!malı konula-
ra ayrım gözetmeksizin yer verilmeye çalı!ıldı. D#SK’in uzun ve zorlu mücadelesi yanın-
da bu sürecin tartı!maları, ya!anan olumsuzluklar da kitapta nesnel ve olgusal biçimde 
yansıtılmaya çalı!ıldı. Kitapta D#SK tarihinin görkemli sayfalarına oldu"u kadar, eksik-
lerine ve sorunlarına da yer verilerek, tartı!malar ve olgular tümüyle belgelere dayalı 
olarak aktarılmaktadır. Bu noktada D#SK Yönetim Kurulu’nun kitabın editoryal süreci-
ne herhangi bir müdahalesi olmadı"ını ve kitabın bütünüyle editoryal ba"ımsızlık içinde 
hazırlandı"ını vurgulamak gerekiyor.

Kitap editoryal ve kolektif bir çalı!manın ürünüdür. Yüz binlerce üyenin, binlerce yöne-
tici ve temsilcinin yarattı"ı D#SK tarihi, devasa bir olaylar ve geli!meler yı"ını demek-
tir. Bu tarihin yazımı ancak kolektif ve gönüllü bir çaba ile mümkün olurdu. D"SK Tari-
hi kitabının yazımında ve hazırlanmasında çok sayıda akademisyenin, ara!tırmacının, 
uzmanın ve sendikacının büyük katkıları oldu. Kitaba çe!itli bölümlerini yazarak katkı 
verenler ile titiz bir redaksiyon, okuma ve öneri ile katkıda bulananlara, sıkı!tı"ımızda 
imdadımıza yeti!enlere, belge ve bilgi bulanlara, hatalı bilgileri düzeltenlere, eksik bilgi-
lerimizi tamamlayanlara te!ekkür borçluyuz.

D"SK Tarihi kitabının 1. cildi için Süreyya Algül, Can $afak, Zafer Aydın, M. Hakan Koçak, 
Aziz Çelik, Ergün #!eri, Melih Biçer ve Ece Göktürk çe!itli bölümleri ve konuları kaleme 
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aldılar. Can $afak ve Ergün #!eri titiz ve ince i!çilikle, birinci cildin danı!manlı"ını üstle-
nerek büyük bir editoryal katkı yaptı. Selim Mahmuto"lu o günlerin tanı"ı olarak çalı!-
mayı farklı bir gözle okudu, bitmez tükenmez sorularımızı yanıtladı. Faruk Pekin, Erden 
Akbulut, Mehmet Atay, Nejat Firuz ve Mete Sönmez önerileriyle kitabın olu!masına des-
tek verdiler. Kitabın ara!tırma ve redaksiyon çalı!malarını yo"un ve titiz bir çalı!may-
la, büyük bir özveriyle D#SK-AR uzmanları Deniz Beyazbulut, Zeynep Kandaz ve Meli-
ha Kaplan yürüttü. Tasarımını büyük bir özenle D#SK Basın-Yayın Dairesi uzmanı Can 
Kaya gerçekle!tirdi. Kitaba D#SK uzmanları Kıvanç Eliaçık, Tevfik Güne!, Necdet Okcan 
ve Umar Karatepe D#SK’in merkezi çalı!maları ile ilgili bölümleri yazarak destek oldular. 
Di"er ciltlerde yazar sayısı ve deste"i daha da artacak.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi kaynaklarına eri!memizde ve bu kaynakların taranmasında büyük 
emekleri olan ve !imdi aramızda olmayan Feridun Gürgöz ile Bülent Co!kungür’ün anı-
ları önünde saygı ve sevgiyle e"iliyoruz. 

Son olarak D#SK Yönetim Kurulu’na ba!langıçtan bu yana verdikleri destek ve güven için 
içten te!ekkür ediyoruz. Bu çalı!maya inandılar, destek oldular ve çalı!manın editoryal 
ba"ımsızlı"ına büyük titizlik gösterdiler.

Kolektif bir çabanın ürünü olan bu çalı!manın kaçınılmaz eksikleri ve hatalarının ola-
ca"ının farkındayız. Bunca kapsamlı bir mücadele tarihini eksiksiz ve hatasız anlatmak 
pek mümkün de"il. Eksikleri en aza indirmeye çalı!tı"ımızı söylemek isteriz. Kitapta 
eksik ve hata olmaması için azami titizli"i gösterdik. Bazen küçük bir ayrıntının, bir fo-
to"raf altının pe!inde günlerce u"ra!tık. Çeli!kili ve karma!ık bilgileri ayıklamaya ça-
lı!tık. Çift kontroller yaptık. Kitabın bu ilk cildinde yer alabilecek muhtemel eksikleri ve 
hataları di"er ciltlerde gidermeyi umuyoruz. Ku!kusuz kitaptaki muhtemel editoryal ek-
siklerden ve hatalardan yazarlar, katkı sunanlar ve D#SK de"il editör sorumludur.

Bu tarihi yapanların anısı önünde saygıyla, sevgiyle e"iliyoruz. Umarız yaptıklarını bir 
nebze yazabilmi! ve aktarabilmi!izdir.

Aziz Çelik

Editör

D"SK Tarihi hazırlık çalı!maları ekibi adına

Be!ikta!, Ocak 2020
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DISK Tarihi 1. Cilt (1967-1975) kitabımızın 1. basımı büyük bir ilgiyle kar!ılandı ve kısa sü-
rede tükendi. Kitabımıza gösterilen ilgiye çok te!ekkür ediyoruz.  

Kitabımız 2021 Halit Çelenk Hukuk Ödülü’ne layık görüldü. Ülkemizin saygın hukuk in-
sanı Halit Çelenk adına verilen ödüle kitabımızı layık gören jüriye çok te!ekkür ediyoruz.

1. cildin hazırlık a!amasındaki bütün dikkat ve özenimize ra"men yazım hataları ile 
maddi hataların oldu"u anla!ıldı. Kitabın elinizdeki gözden geçirilmi! 2. baskısında bu 
hata ve eksikleri gidermeye çalı!tık. Yeni baskıda maddi hatalar ve kimi küçük de"i!ik-
likler dı!ında kitabın planını ve kapsamını de"i!tirmedik.

Bu baskıda isim benzerli"inden kaynaklı bir maddi hatayı da düzeltmi! bulunuyoruz. 
Kitabımızın 429 ile 434. sayfaları arasında yer verilen 1970 Çukurova direni!lerinin ör-
gütlenmesinde büyük eme"i olan ve direni!ler sırasında gözaltına alınan Memet Tur-
han’ın ismi (dönemin tanıklarının anlatımları ve yazılı belgelerde bu yönde yer alan bil-
giler nedeniyle) aynı dönemde D#SK Adana Bölge Temsilcili"i yapan M. Cengiz Turhan ile 
karı!tırılmı! ve Memet Turhan yerine M. Cengiz Turhan’ın adı yazılmı!tı. Sayın Memet 
Turhan’ın uyarıları üzerine gerekli düzeltmeler yapıldı ve Memet Turhan’ın tanıklıkları 
eklendi. Bu karı!ıklık nedeniyle sayın Memet Turhan’dan özür diliyor, uyarısı için te!ek-
kür ediyoruz.

#lk cilde ili!kin gelen ele!tirilerden biri kadınların yeterince görünür olmadı"ı yönündey-
di. 1. ciltte ayrı bir “D#SK ve kadınlar” bölümü yoktu. Bu eksi"imizi 2. ciltte kapsamlı bir 
kadın dosyası ile gidermi! olaca"ız.

Ele!tiri, destek ve önerileri için bütün okurlara içtenlikle te!ekkür ediyoruz.

Aziz Çelik

Ocak 2022
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1872’den bu yana grev hakkını kullanarak, di-
renme gücünün ba!arılarını toplayan, 

Dernek kurma hakkını en güç ko!ullar altında 
kullanan, 

1909’dan beri Uluslararası i!çi dayanı!ması ça-
balarına katılan, 

Demokrasiye aykırı yasalar de#i!tirilince 
1946’da yeniden sendikalar kuran, 

Sosyal adaletin gerçekle!tirilmesi mücadele-
sinde 1961’de miting yaparak yeni bir a!amaya 
ula!an, 

Anayasa ilkeleri u#runa kur!unlanan, copla-
nan, hapse atılan, yine de toplumcu mücadele-
sini bırakmayan; 

B$ZLER; Türk i!çi sınıfının tüm çıkarları, hak-
ları ve özgürlükleri ve de onuru için bir araya 
geldik. 

D!SK Kurulu" Bildirisi’nden, 1967
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31 Aralık 1961, Saraçhane Mitingi
!stanbul 
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D#SK 13 $ubat 1967’de birdenbi-
re kurulmadı. D#SK, Türkiye i!çi 
sınıfı hareketinin uzun geçmi-
!inin ve mücadelesinin biriki-
mi üzerine ortaya çıktı. D#SK’in 
kurulu!u 1960’lardaki bir dizi 
geli!menin sonucu olsa da arka 
planında Türkiye i!çi sınıfı ve 
sendikal hareketinin 19. yüz-
yılın sonlarından itibaren iv-
mesi giderek yükselen biriki-
mi ve deneyimi yatmaktadır. 
D#SK bu birikimden beslenmi!, 
bu birikim çe!itli yollarla D#SK’e 
akmı!tır. 

D#SK, toplumsal muhalefetin 1960’larda ba!layan hızlı ve dinamik yük-
seli!ine paralel olarak do"du ve büyüdü. Ancak kökleri daha derindedir. 
D#SK Kurulu! Bildirisi’nde yer alan a!a"ıdaki de"erlendirme D#SK’in ken-
disini Türkiye i!çi sınıfının tarihsel birikiminin ta!ıyıcısı olarak gördü"ü-
nün delilidir:

“1872’den bu yana grev hakkını kullanarak, direnme gücünün ba!arıları-
nı toplayan, 

Dernek kurma hakkını en güç ko!ullar altında kullanan, 

1909’dan beri Uluslararası i!çi dayanı!ması çabalarına katılan, 

Demokrasiye aykırı yasalar de"i!tirilince 1946’da yeniden sendikalar 
kuran, 

O'+(-)& 6! E%#!- C,+B,%.5!*
D2-!+.-.- M.%('&

A!"! Ç#$"%

Tan Oral, 
Resimli Türkiye 
"!çi Sınıfı Tarihi, 

1975.
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Sosyal adaletin gerçekle!tirilmesi mü-
cadelesinde 1961’de miting yaparak yeni 
bir a!amaya ula!an, 

Anayasa ilkeleri u"runa kur!unlanan, 
coplanan, hapse atılan, yine de toplum-
cu mücadelesini bırakmayan; 

B#ZLER; Türk i!çi sınıfının tüm çıkarları, 
hakları ve özgürlükleri ve de onuru için 
bir araya geldik. “ 

Görüldü"ü gibi D#SK, 1870’lerdeki ilk grev-
lerden, 1909 yaygın i!çi eylemlerinden, 
1946 sendikacılı"ından feyz aldı. Bu ne-
denle D#SK’in kurulu! ve geli!imini ele al-
madan önce D#SK’in kendini devamcısı 
saydı"ı Türkiye i!çi sınıfı gelene"i ve biri-
kimine bakmakta yarar var. Bu bölümde 
Osmanlı’nın son dönemlerinden 1960’lara 
Türkiye i!çi sınıfının ve sendikal hareketi-
nin özet bir de"erlendirmesi yapılacaktır. 
Bu de"erlendirme daha çok ikincil kay-
naklara dayalı olarak yapılan bir anımsat-
ma ve hafıza tazeleme olacaktır. Bu hafı-
za tazelemenin D#SK’in köklerini anlamayı 
kolayla!tıraca"ını umuyoruz.

O'+(-)&’-&- S9- 
D2-!+.-1! 8"3. 
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Türkiye’de i!çi mücadeleleri ve sendika-
la!ma çabaları Osmanlı’nın son dönem-
lerine uzanmaktadır. 19. yüzyılın sonla-
rında ve 20. yüzyılın ba!larında az sayıda 
da olsa i!çi eylemlerine rastlanmaktadır. 
Osmanlı’nın geç sanayile!mesi nedeniy-
le i!çi sınıfının ve sendikal hareketlerin 
ortaya çıkı!ı do"al olarak gecikti. Ancak 
ara!tırmalar Osmanlı’nın son dönem-
lerinde de önemli ölçüde i!çi hareketle-
rine rastlandı"ını ortaya koymaktadır. 

Oya Sencer, Donald Quataert, Erik Jan 

Zürcher, M. $ehmus Güzel, Mesut Gül-

mez, Zafer Toprak, Kadir Yıldırım ve Ya-

vuz Selim Karakı!la’nın çalı!maları ba!ta 

olmak üzere Osmanlı’nın son dönemle-

rindeki i!çi hareketleri konusunda kap-

samlı bilgiler sunan çe!itli çalı!malar söz 

konusudur.* 

Bilinen ilk sanayi i!letmesi 1835’te #stan-

bul’da kurulan Feshane’dir. Feshane’yi 

1838’de Bursa, Kayseri, U!ak, Afyon, Is-

parta ve Gördes’te kurulan halı imalat-

haneleri izledi. 1839’dan sonra #stanbul 

tersanelerinde gemi yapımcılı"ı ba!la-

dı. Osmanlı’da sanayi i!çilerinin nüvele-

ri ilk olarak bu fabrika ve imalathaneler-

de ve Avrupa’ya yakın liman kentleri olan 

#stanbul'da, Selanik'te, #zmir’de, balkan 

kentlerinde, Bursa'da ve Adana’da ortaya 

çıktı.1

1 $ehmus Güzel (2008), "!çi Tarihine Bakmak, #stanbul: TÜS-
TAV Yayınları, s. 56-57.

* Osmanlı’nın son 
dönemlerindeki i!-
çi hareketleri için 
bakınız: Oya Sen-
cer [Baydar] (1969), 
Türkiye’de "!çi Sı-
nıfı-Do#u!u ve Ya-
pısı. #stanbul: Ha-
bora Kitabevi;

Donald Quata-
ert (1987), Osman-
lı Devleti’nde Avru-
pa "ktisadi Yayılımı 
ve Direni!, #stanbul: 
Yurt Yayınları; 

Donald Quataert 
ve Erik Jan Zürcher 
(der.) (2017), Os-
manlı’dan Cumhu-
riyet Türkiye’sine 
"!çiler (der.), Çev: 
Cahide Ekiz, 4. Bas-
kı, #stanbul: #leti!im 
Yayınları;

Kadir Yıldırım 
(2013), Osmanlıda 
"!çiler (1870-1922) 
Çalı!ma Hayatı, Ör-
gütler, Grevler, #s-
tanbul: #leti!im 
Yayınları;

$ehmus Güzel 
(1996), Türkiye’de 
"!çi Hareketi, 1908-
1984, #stanbul: Kay-
nak Yayınları;

Mesut Gülmez 
(1991), Türkiye’de 
Çalı!ma "li!kile-
ri (1936 Öncesi), 
2. Baskı, Ankara: 
TODA#E;

Zafer Toprak (2016), 
Türkiye’de "!çi Sı-
nıfı 1908-1946, #s-
tanbul: Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları.

Ahmet Makal 
(1997), Osmanlı "m-
paratorlu#u'nda 
Çalı!ma "li!kileri: 
1850-1920, Anka-
ra: #mge Kitabevi 
Yayınları.

Tan Oral, Resimli Türkiye !"çi Sınıfı Tarihi, 1975
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1870’ler öncesinde kimi grevlere ve i!çi ey-
lemlerine rastlanmakla birlikte2 1870’lerde 
devletin artan mali sıkıntısı nedeniyle de 
grev sayısında artı! görüldü.3 Osmanlı’da 
i!çi hareketlerinin gerçek bir grev niteli-
"ine kavu!ması 1870’lerden sonra olmu!-
tur.4 Burada Osmanlı’nın son döneminde-
ki irili ufaklı bütün i!çi eylemlerine de"il 
belli ba!lı örneklere yer verilecektir. D#SK 
Kurulu! Bildirisi’ne de ilham veren grev-
ler 1870’lerin ba!ında gerçekle!ti. 1870’le-
rin bilinen ilk grevi $ubat 1872’de Beyo"lu 
telgrafhanesi i!çilerinin grevidir.5 

Öte yandan 1870’li yıllarda en fazla grev 
yapan i!çi grubu tersane i!çileri olmu!tu. 
1873’ün ocak ayında #stanbul Hasköy Ter-
sanesi i!çileri grevi dönemin önemli grev-
leri arasındadır. Bu grev bazı kaynaklarda 
1872 yılında yapılmı! gibi yer almaktadır. 
Bu yanlı!lı"ın hicri tarihin miladi tarihe 
çevrilmesinden kaynaklandı"ı sanılmak-
tadır.6 500-600 i!çinin katıldı"ı bu grevin 
sebebi, i!çilerin aylardır alamadıkları üc-
retleriydi. Padi!ah’la görü!mek isteyen i!-
çiler bunda ba!arılı olamayınca Sadrazam 
ile görü!mü! ve isteklerini bildirilmi!ti.7 
Sorunlarını gazetelere iletip destek alma-
ya çalı!an i!çiler, güvenlik güçlerinin bas-
kısına ra"men çalı!mama yönünde karar-
lı davranmı! ve grev olumlu sonuç vererek 
i!çiler haklarını almı!tı. Yazılı kaynaklar-
da 1875’te gerçekle!en büyük tersane gre-
vinden söz edilmektedir. 1200 yerli i!çi 6 
2 Güzel (2008), s. 68-72.
3 Yıldırım (2013), s. 209.
4 Sencer (1969), s. 132.
5 Sencer (1969), s. 133.
6 Sencer (1969), s. 133.
7 Sencer (1969), s. 133.

aylık alacaklarının ödenmedi"ini ve açlık-
tan kırılırken çalı!amayacaklarını bildire-
rek i!i bırakmı!tır.8

1873 Mart ayında Rumeli Demiryolu’nun 
#stanbul Yarımburgaz-Ömerli kısmı in!a-
atında 20 gün süren bir grev gerçekle!-
ti. Aynı dönemde Haydarpa!a-#zmit de-
miryolu hattının yapımında çalı!an i!çiler 
de greve gitti. Temmuz ayında ise Bey-
koz Deri ve Kundura Fabrikası i!çileri grev 
yapmı!tı.9 

22 A"ustos 1876’da Feshane’nin 50 kadar 
Rum ve Ermeni kadın i!çisi de bu grev ker-
vanına katıldı. 1876 yılında Tersane i!çile-
rinin üç grevi kayıtlara geçti. Bir kı! günü 
Tersane’nin 1000 i!çisi köprüdeki trafi"i 
durdurarak Bâbıâlî’ye kadar yürüdü. Aynı 
i!yerinin mayıs ayındaki eylemine i!çile-
rin e!leri ve çocukları da katıldı. #!çilerin 
ba!lıca talebi 11 aydır ödenmeyen ücretle-
rinin verilmesiydi.10 
8 Sencer (1969), 138.
9 Yıldırım (2013), s. 210.
10 Güzel (2008), s.73-74 .

Tan Oral, 
Resimli Türkiye 
"!çi Sınıfı Tarihi, 

1975.
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Gülmez’e göre 1908 yılına kadar saptana-
bilen grev sayısı ise 23’tür.11 Güzel’e göre 
ise, #kinci Me!rutiyet öncesi gerçekle!en 
grevlerin sayısı 100 kadardır.12 Bu grevle-
rin ortak özelliklerinden biri formel sendi-
kal örgüt yapısının dı!ında, do"al örgüt ve 
liderlik yapısı içinde gerçekle!tirilmi! ol-
malarıydı. Bu ilk grevlerin bir ba!ka özel-
li"i, büyük ölçüde ekonomik nitelikli ol-
malarıydı. Bu grevler “menfaat” de"il, “hak 
uyu!mazlı"ı”ndan kaynaklanmı!tı. Örne-
"in, Kasımpa!a Tersane i!çilerince 1873 yı-
lında gerçekle!tirilen grevin nedeni, 11 ay-
lık hak edilmi!, ücret alacaklarının öden-
memesiydi.13 Bu grevlerin bir bölümünde, 
i!çiler greve gitmeden önce, sorunlarını 
dilekçe ile resmi makamlara yansıtmı!-
lar ve/veya Bâbıâlî’ye giderek sorunları-
nı Sadrazam’a anlatma giri!iminde bulun-
mu!lardı.

O"#$%&'’%'% S?% 
D1%)#&)*.%6) !9:. 
Ö*=80&)%#)&)*.

#kinci Me!rutiyet öncesi dönemdeki bazı 
kurulu!ların isimlerinde “amele” ifadesi-
nin yer almasına kar!ın bunları sendika 
veya birer i!çi örgütü olarak de"erlendir-
mek mümkün de"ildir. Bunlar daha çok 
hayır ve yardımla!ma kurulu!u niteli"in-
deydi. Uzun yıllar boyunca hatalı bir bi-
çimde ilk i!çi örgütü olarak anılan ve adı 
hatalı biçimde Ameleperver Cemiyeti ola-
rak bilinen Amelperver Cemiyeti ilk i!çi 
örgütü de"il bir hayırseverlik derne"iy-
di. Amelperver Cemiyeti’nin bir i!çi örgü-
tü olmadı"ı ilk kez Oya Sencer tarafından 
11 Gülmez (1991), s.426.
12 Güzel (1996).
13 Makal (2017), s. 41.

ortaya konmu!tur.14Amelperver Cemiye-
ti’nin sendikal bir niteli"i bulunmuyordu. 
Amelperver Cemiyeti, esasında dönemin 
mason i! adamları tarafından kurulan bir 
tür hayır cemiyetiydi. Cemiyetin kurucu-
ları arasında i!çi yoktu. Çe!itli etnik kö-
kenlere sahip kurucuların bir araya ge-
lerek olu!turdu"u cemiyetin esas amacı, 
cins, mezhep ve milliyet farkı gözetmeksi-
zin i!e ihtiyacı olanlara i! bulmaktı. Meslek 
kazandırıcı çalı!malar yapıyor, hatta za-
manın esnafına bugünkü anlamıyla “mik-
ro kredi” vererek destek oluyordu.15

Bilinen ilk i!çi örgütlerinden biri, 1894’te 
Tophane fabrikalarında kurulan Osman-
lı Amele Cemiyeti’dir. Cemiyet hem sen-
dikal hem de siyasal bir nitelik ta!ıyordu. 
Dört bine yakın i!çinin çalı!tı"ı Tophane’de 
#malat-ı Harbiye fabrikalarında kurulan 
cemiyet, Abdülhamit’in hafiyelerinden giz-
li olarak bir taraftan i!çileri örgütlüyor, bir 
taraftan da halkı istibdada kar!ı ayaklan-
maya ça"ıran çalı!malar yapıyordu. Ce-
miyetin kurucuları, “gördükleri insanlık 
dı!ı muameleden ötürü her !eyi göze al-
mı! olan” i!çilerdi. #!çiler aralarından 8 ki-
!ilik bir yürütme kurulu seçmi!lerdi.16 Ce-
miyet, varlı"ını, sadece bir yıl sürdürebildi. 
Cemiyetin yöneticilerinin tutuklanmaları 
ve Kânûn-ı Esâsî'nin 113. maddesinde bu-
lunan hükme göre sürgün edilmeleriyle, 
kurulu! ortadan kalktı.17 Cemiyetin sür-
gündeki yöneticileri 1901 ve 1902 yıllarında 
gizlice #stanbul’a dönerek tekrar örgütlen-
meyi denedi ama sonuç yine eziyet ve bas-
kı oldu: “Topkapı Mezarlı"ı’nda bir kongre 
14 Sencer (1969), s. 155.
15 Erkan Serçe (1996), “Amelperver Cemiyeti”, Türkiye Sendi-
kacılık Ansiklopedisi, Cilt 1, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve Ta-
rih Vakfı ortak yayını.
16 Sencer (1969), s. 157.
17 Makal (2017).
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yapılaca"ını ö"renen rejim, örgütü bir kez 
daha çökertti. Kurucu üyelerden Osman 
Abdullah ve Ethem Nejat Avrupa’ya döne-
rek sol hareketlerde yer aldılar.”18 

:;>E’1!- :;F<’5( 
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23 Temmuz 1908 tarihinde #kinci Me!-
rutiyet’in ilanıyla birlikte i!çi hareketin-
de önemli bir sıçrama ya!andı ve yaygın 
grevler ortaya çıktı. “Hürriyetin ilanı” i!çi 
hareketleri ve grevler açısından da o güne 
de"in görülmemi! bir canlılık yarattı. Ba!-
langıçta #stanbul ve Selanik gibi #mpa-
ratorlu"un önemli sanayi merkezlerinde 
ba!layan grevler, daha sonra #zmir, Aydın, 
18 Karakı!la (2017), s. 39.

Beyrut, Samsun ve Üsküp’ün de arala-
rında oldu"u ba!ka kentlere hızla yayıldı. 
1908 grevleri Profesör Mesut Gülmez ta-
rafından “#lan-ı Hürriyet Grevleri” olarak 
tanımlanmaktadır. 1908 grevleri demir-
yolu ta!ımacılı"ı, !ehir içi ta!ımacılık, do-
kuma, deri, ardiye ve antrepoculuk, tica-
ret, büro, konaklama ve e"lence yerlerinde 
yo"unla!mı!tı. Otuz yıllık istibdat döne-
minde seslerini duyuramamı! olan i!çiler, 
Me!rutiyet’i “devr-i mes’ud-u hürriyet ve 
adalet” olarak selamlamı!tı. 1908 grevle-
ri, a"ır çalı!ma ko!ullarına, yasal bir sını-
rı bulunmayan uzun çalı!ma sürelerine ve 
ço"u kez gecikmeli olarak ödenen dü!ük 
ücretlere kar!ı gerçekle!tirilen ekonomik 
nitelikli, kendili"indenci ve örgütsüz i!çi 
eylemleriydi. 1908 A"ustos ve Ekim ayla-
rı arasında yo"unla!an bu grevlerin sayı-
sının 100’den fazla oldu"u bilinmektedir.19 
19 Mesut Gülmez (1996), “1908 Grevleri”, Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve Tarih Vakfı or-
tak yayını.

Tan Oral, 
Resimli Türkiye 
"!çi Sınıfı Tarihi, 
1975.
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Grevlere kar!ı gerek dönemin basını ge-
rekse sermaye çevreleri hızla harekete 
geçmi!ti. Dönemin gazetelerinden Tanin 
ve Sabah grevlerin olumsuzluklarından 
söz ederek hükümetin gerekli önlemleri 
almasını istiyordu. Örne"in Tanin, Anadolu 
Demiryolları grevinden “Anadolu’nun bir-
kaç vilayetine ait bütün muamelatı sekte-i 
tatile u"ratan grev felaketi” !eklinde söz 
ediyordu. 1908 grevleri kar!ısında serma-
yenin tepkisi de gecikmedi. Sermaye çev-
relerinden grevlere kar!ı ivedi önlemler 
alınması yönünde hükümete talepler gel-
di"i anla!ılmaktadır. Özellikle bazı yaban-
cı sermaye ortaklıkları hükümet ile do"-
rudan do"ruya temas kurarak grevlerin 
önlenmesini istemi!lerdi.20 1908 grevle-
ri bütün büyük !irket ve i!yerleri yabancı 
sermayenin elinde oldu"undan do"al ola-
rak antiemperyalist bir hava içinde ger-
çekle!mi!tir. Yabancı sermaye sahipleri 
hem de emperyalizmin temsilcisi olarak 
grevlerin bastırılmasını istemi!tir.21

20 Gülmez (1996), s. 175-178.
21 Sencer (1969), s. 197.

Yaygınla!an grevler ve sermaye çevreleri-
nin hükümet üzerindeki baskısı ve duru-
mun aciliyeti nedeniyle Hükümet, Meclis-i 
Mebusan’ın toplanmasını beklemeyerek 
geçici bir kanun çıkarılması yoluna gitti. 
1876 Anayasası’nın hükümete tanımı! ol-
du"u “muvakkaten kanun hüküm ve kuv-
vetinde” olmak üzere kararlar verebilme 
yetkisinden hareketle 8 Ekim 1908 tari-
hinde Ta’til-i E!gal Cemiyetleri Hakkında 
Kanun-ı Muvakkat (Grev Dernekleri Hak-
kında Geçici Kanunu) çıkarıldı. Geçici ka-
nun ile kamuya yönelik faaliyet yürüten 
i!yerlerinde Yasa’nın çıkmasından önce 
kurulmu! sendikalar kapatıldı. Yasa ile il-
gili "ttihat ve Terakki Gazetesi’nde yer alan 
açıklamada grevlerin ivedi önlemler alın-
masını zorunlu kıldı"ı ve hükümetin kamu 
hizmetini aksamı! bırakmamak için acilen 
bu Yasa’yı çıkardı"ı iddia ediliyordu.22 
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Osmanlı hükümeti hürriyetin ilanından 
sadece iki buçuk ay sonra Ta’til-i E!gal Ce-
miyetleri Hakkında Kanun-ı Muvakkat’ı, 
1909 yılında ise Ta’til-i E!gal Kanunu’nu 
(TEK) (Grev Kanunu) kabul etti. Kanun 
1936 yılında ilk #! Kanunu’nun kabulüne 
kadar yürürlükte kaldı. 13 maddeden olu-
!an TEK’in iki temel özelli"i bulunuyor-
du: Birincisi geni! kapsamlı sendika yasa-
"ı, ikincisi ise i! uyu!mazlıklarının barı!çıl 
çözümü konusunda getirmi! oldu"u uz-
la!tırma mekanizmasıydı.

TEK ile kamuya yönelik hizmetler gören 
kurumlarda çalı!anların sendikala!ma 
22 Gülmez (1991), s. 297-300.

Tan Oral, 
Resimli Türkiye 
"!çi Sınıfı Tarihi, 
1975.
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hakkı kesinlikle yasaklandı ve önceden 
kurulan sendikaların varlı"ına da son ve-
rildi. Müzakereler sırasında Yasa’nın özel 
!irketleri de kapsaması talebi kabul edil-
medi. Ancak kamuya yönelik hizmetler 
dı!ında kayda de"er bir i!gücünün olma-
yı!ı nedeniyle, Yasa gerçekte sendikal ör-
gütlenme olana"ını büyük ölçüde ortadan 
kaldırıyordu. Yasa’ya aykırı davranan i!-
çilerin 1 hafta ile 6 ay arasında hapis veya 
para cezasına çarptırılması öngörülmü!-
tü. Ta’til-i E!gal Kanunu’nun sendikala!-
mayı yasaklamadı"ı “umuma müteallik 
hizmetler” görmeyen di"er i!yerlerinde 
çalı!an i!çilerin örgütlenmesi ise aynı yıl 
çıkarılan Cemiyetler Kanunu’na tabiydi. 

TEK kapsamına giren i!yerlerinde orta-
ya çıkan i! uyu!mazlıklarının çözümünde 
bir uzla!ma yolu getirilmi!ti. Yasa, çalı!ma 
ko!ulları ile ilgili ortaya çıkan uyu!mazlık-
ların kotarılması için heyet-i itilâfiye (uz-
la!ma kurulu) kurulmasını öngörüyordu. 
Uzla!ma kurulunda oy birli"i ile anla!maya 

varılması halinde uyu!mazlık kesin ve 
ba"layıcı bir kararla sona erecekti. Yasa 
greve ba!vurulabilmesi için uzla!tırma 
yolunu zorunlu tutmu!tu. Yasa’ya göre ta-
raflar uzla!amadıkları takdirde çalı!an-
lar ve i!çiler hizmeti terk etmekte (greve 
gitmekte) serbestti. Yasa sendikasız grev 
özgürlü"ü gibi fiilen uygulanamayacak bir 
düzenleme getirmi!ti.

Öte yandan Ta’til-i E!gal Kanunu, i!çi ha-
reketleri ve grevler konusunda hükümete 
ola"anüstü yetkiler tanımı!tı. Yasa ile grev 
halinde kamu hizmetinin sa"lanması ve 
sürdürülmesi için hükümete gerekti"in-
de askeri güç kullanma yetkisi tanınmı!tı. 
Di"er bir ifadeyle Yasa hükümete grev kı-
rıcılı"ı ve grev erteleme yetkisi veriyordu.

“M,@'* S)%6.+$&$*”

TEK görü!meleri sırasında sendikaların 
yasaklanmasına ili!kin ileri sürülen gö-
rü!lerden biri özellikle önemliydi. Dahili-
ye Nazırı (#çi!leri Bakanı) Ferid Pa!a’nın 
TEK müzakereleri sırasında yaptı"ı ko-
nu!mada yer alan görü!leri yasaklama-
nın sosyal-sınıfsal özünü açıkça ortaya 
koymaktaydı.23

“Mücerrebdir [sınanmı!tır], !imdiye ka-
dar nerde sendika te!ekkül etmi! ise, 
orada daimî surette sermaye aleyhin-
de bir esas te!ekkül etmi!tir. (…) Onun 
için, burada sermayedaranı daimî su-
rette tehdit altında bulunduracak sen-
dikaların te!kili muzırdır. Muzır oldu-
"undan dolayı Hükümet te!kiline mâni 
olmu!tur. (…) Onların te!ekkül etme-
si (…) üzerine, sermaye sahipleri büyük 
tehdit altına alınmı!tır. Biz ise serma-
yeye muhtacız ve ona muhtaç oldu"u-
muz bir zamanda, sermayeyi tazyik altı-
na almak caiz de"ildir. (…) $imdiki halde 

23 A. Gündüz Ökçün (1982), Ta’til-i E!gal Kanunu 1909, Ankara: 
A.Ü. SBF Yayınları, s. 87-88.
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sayısı kapa"ı, 
1922, TÜSTAV.
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sendikanın te!kiline lüzum yoktur. Ne 
vakit oraya gelirsek, o vakit tetkik olu-
nur. Memleketin ahval-i maliye ve ikti-
sadiyyesi terakki ederse, sendika lâzım 
mıdır, de"il midir? O vakit bahsedilir (al-
kı!). $imdiki halde hiç lüzum yoktur” 

Dahiliye Nazırı, sendikaların sermayeyi 
ürküttü"ünü ve tehdit etti"ini; sendika-
ların olu!umunun sermaye aleyhtarı ol-
du"unu söyleyerek açık bir biçimde ser-
mayedar sınıfların kaygılarına tercüman 
olmaktaydı. 

4. M!"%,*.5!*’*!- 
C,+B,%.5!*’! 8"3. 
H(%!#!*)!%. 

1908 ile 1918 arasındaki 10 yıllık #ttihat ve 
Terakki döneminde sendikal örgütlenme-
ler sınırlıydı. 1910-1918 arasının sıkıyöne-
tim, 1914-1918 arasının ise 1. Dünya Sava!ı 
ile geçti"i göz önüne alınırsa özgürlüklerin 
sınırlarının oldukça daraldı"ı görülecektir. 
#mparatorluk’un da"ılma dönemine denk 
gelen bir kaos ve karı!ıklık dönemi söz 
konusuydu. 

1908’den sonra Rumeli’deki sosyalist 
akımlar, sosyalist yayınlar, sol ve di"er si-
yasal partiler i!çi sınıfı üzerinde etkili ol-
maya çalı!tılar.24 1908-1918 döneminde 
çok sayıda sendika ve sosyalist fırka ku-
ruldu"unu görmekteyiz. Tatil-i E!gal’in 
sendikalara ili!kin getirdi"i yasaklar ne-
deniyle i!çi örgütleri cemiyet adı altın-
da kuruldu. Bu dönemde kurulan siyasal 
partiler arasında en kayda de"er olanı ilk 
Türk sosyalist partisi olarak kabul edi-
len Hüseyin Hilmi (#!tirakçı Hilmi) tara-
fından 1910’da kurulan Osmanlı Sosyalist 
24 Sencer (1969), s. 230.

Fırkası’ydı (OSF). OSF, ilk döneminde i!çi 
hareketi içinde pek etkili olamadı ve bir 
yıl kadar faaliyetine devam ettikten son-
ra kapandı.25

1912’lerde zayıflayan i!çi hareketi Mütare-
ke’nin ardından tekrar canlanmaya ba!-
lamı!tı. 1919-1923 dönemi, Osmanlı #mpa-
ratorlu"u’nun sava!tan yenilgiyle çıktı"ı, 
Mütareke ile #mparatorlu"un parçalandı-
"ı, Anadolu’da ulusal kurtulu! mücadelesi-
nin yürütüldü"ü, Ankara Hükümeti’nin ku-
ruldu"u, Meclis'in açıldı"ı ve Cumhuriyet’in 
ilan edildi"i Türkiye’nin yakın tarihinin en 
kritik dönemlerinden biriydi. Öte yandan 
1917’de Rusya’da gerçekle!en Ekim Devri-
mi de Türkiye’deki i!çi ve sosyalist hareket 
üzerinde önemli etkilerde bulundu.

OSF lideri Hüseyin Hilmi Mütareke’den 
hemen sonra 1919’da #stanbul’a gelerek 
25 Sencer (1969), s. 170 ve 205-241.

Görsel: "!tirak 
Sosyalist gazetesi, 

1922. TÜSTAV.
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Türkiye Sosyalist Fırkası’nı (TSF) kur-
du. TSF, 1920’de Tersane, Debba"hane 
ve Tramvay grevlerinin yürütülmesin-
de rol oynadı ve ba!arı kazandı. Bu ba!a-
rının etkisiyle yüzlerce ki!i TSF’ye yazıl-
dı. Ancak TSF’nin bir yıl kadar devam eden 
yükseli!i 1921-1922’de durdu ve TSF et-
kinli"ini kaybetti.26 TSF daha çok sendika 
özellikleri ta!ıyan bir örgütlenme olarak 
gözükmektedir. 

1918 sonlarında eski bir ittihatçı olan Dr. 
Hasan Rıza tarafından kurulan Sosyal De-
mokrat Fırkası’nın amacı bütün i!çilerin 
çalı!ma hayatlarının düzenlenmesini ve 
sendikalar içinde örgütlenmelerini sa"-
lamak, geçinme !artlarını yükseltmek ile 
kaza ve hastalık durumunda yardım gör-
melerini sa"lamaktı. Ancak bu parti kayda 
de"er bir etki yaratamadı.27

#!çi hareketinin 1919 ba!larında yeniden 
canlandı"ı görülmektedir. $ubat ayında 
Reji i!çileri zam iste"iyle grev yaparken, 
Mayıs 1919’da #zmir’in i!gali üzerine #s-
tanbul’da düzenlenen mitinge binlerce i!çi 
katıldı. 1920 yılında da gazetecilerin, Tünel 
i!çilerinin, tramvay i!çilerinin, Kazlıçe!me 
deri i!çilerinin grevlerine rastlanmaktadır. 
Ayrıca 1 Mayıs bayramı törenlerle kutlan-
mı!tır.28 1921 ve 1922’de grevler görülmek-
tedir. 1923 yılında önemli grevlere rastlan-
maktadır. Zonguldak maden i!çileri, Aydın 
!imendifer i!çileri, #stanbul matbaa i!çile-
ri, $ark !imendifer i!çileri, #stanbul tram-
vay i!çileri, Terkos i!çileri ve Dolmabah-
çe gazhanesi i!çilerinin grevleri bu yılın 
önemli grevleridir.29

26 Mete Tunçay (1978), Türkiye’de Sol Akımlar, 1908-1925, 3. 
Basım, Ankara: Bilgi s. 70-82; Baydar (1969), s. 269-278.
27 Tunçay (1978), s. 84-89.
28 Sencer (1969), s. 247-254.
29 Sencer (1969), 258-29.

1920'de kurulan $ark $imendiferleri Tea-
vün Cemiyeti 1923 yılındaki $ark !imendi-
fer i!çileri grevini örgütledi. Üzeyir Kuran, 
grev sırasında grevciler adına “i!çi murah-
has” olarak i!çi isteklerini savundu. Grev 
ba!arıya ula!tı.30

E%#!- C,+B,%.5!* 6! 
T!# P(%*. D2-!+.-1! 
8"3. H(%!#!*)!%. 

!@#.* !+0."$0 K?%=*)".'%6) !9:. 
T$&)D&)*.

1923’te toplanan #zmir #ktisat Kongresi, iz-
lenecek iktisat politikasının saptanma-
sında 1930’lara kadar etkili olması yanı 
sıra farklı toplumsal kesimlerin ve devle-
tin temsil edildi"i bir forum olmu! ve daha 
sonraki yıllarda çalı!ma hayatını da etki-
leyen sonuçlar do"urmu!tur. Kongre’de 
sermaye kesiminin a"ırlı"ını koymasıy-
la Cumhuriyet’in ilk yıllarında liberal bir 
iktisat politikası izlenmeye ba!landı"ı 
biliniyor. 

Kongre’ye katılan i!çi grubu (#stanbul 
Umum Amele Birli"i) ba"ımsız ve ken-
di gücüne dayalı bir birlik olmaktan çok 
Millî Türk Ticaret Birli"i tarafından örgüt-
lenen ve desteklenen bir gruptu. Millî Türk 
Ticaret Birli"i, i!çi hareketi içinde sınıf-
çı akımlarının etkilerini kırmak amacıy-
la Amele Birli"i’ni kurmu!tu. Amele Birli-
"i de Millî Türk Ticaret Birli"i ile aynı gaye 
ve hedef etrafında çalı!aca"ını ilan etmi!-
ti. Bu durum Amele Birli"i’nin bir paravan 
30 Kemal Sülker (1980), “Üzeyir Kuran” maddesi, Sosyalist 
Kültür Ansiklopedisi, #stanbul: MAY Yayınları. 
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te!kilat olarak nitelenmesine yol açmı!tı.31 
Bu arada #zmir #ktisat Kongresi’ne T#ÇSF/
Aydınlık çevresi de büyük önem vermi! ve 
kongreye gidecek i!çi ve köylü delegelere 
yönelik yayınlar yapmı!tı.32

Kongre’de i!çi grubu tarafından önerilen; 
amele yerine i!çi ifadesinin kullanılması; 
sendikala!ma hakkının ve sekiz saatlik i! 
gününün tanınması; kadınlara do"um ön-
cesi ve sonrası izin verilmesi, asgari üc-
ret miktarının tespiti, ücretlerin nakden 
ödenmesi, i!çilere haftada bir gün izin ve-
rilmesi, 1 Mayıs gününün i!çi bayramı ola-
rak kabul edilmesi, hastalanan i!çiye üç 
aya kadar gündeli"inin ödenmesi gibi ko-
nular kabul edilirken; hafta tatili ücreti, 
yıllık ücretli izin, çalı!amayacak durumda 
hastalanan i!çiye i!letme tarafından taz-
minat ödenmesi, i! kazası geçiren i!çinin 
hayatının güvenceye alınması gibi konular 
ise di"er üç grubun kabul etmemesi nede-
niyle reddedildi.33

#zmir #ktisat Kongresi’nde çiftçi, tüccar ve 
sanayi grupları ile ilgili alınan kararların 
hemen hemen tümü hayata geçirilirken, 
i!çi grubu ile ilgili kararlar kâ"ıt üzerinde 
kaldı ya da çok gecikerek ve kısmen yeri-
ne getirildi. 
31 Do"an Avcıo"lu (2001), Türkiye’nin Düzeni Dün-Bugün-Ya-
rın, 1. Kitap, #stanbul: Tekin Yayınevi s. 344.
32 Tunçay (1978), s. 322.
33 Afet #nan (1982), "zmir "ktisat Kongresi, 1923, Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, s. 51-54.

!9:. Ö*=80&)%#)&)*.

Erken Cumhuriyet döneminin Takrir-i 
Sükûn öncesi yıllarında meslek ve i!-
yeri esasına göre kurulmu! i!çi örgüt-
leri (cemiyetleri) yanında genel i!çi bir-
liklerinin, üst i!çi örgütlerinin kurulu! 
çabaları da göze çarpmaktadır. Bu dönem-
de çok sayıda i!yeri veya meslek esas-
lı i!çi örgütüne rastlanmaktadır.34 Dönem 
boyunca sosyalist sol örgütlenmeler i!çi 
hareketi üzerinde etkili oldular. Da"ınık 
i!çi örgütlerinin birli"inin sa"lanması için 
çe!itli adımlar atıldı.

&'(" H)*#%#+"," B"*$#'+"*-# 
Ç).)$)*/

Aydınlık çevresi olarak da bilinen #stanbul 
solu tarafından (Dr. $efik Hüsnü, Ethem 
Nejat ve Ahmet Akif) Eylül 1919’da Türkiye 
#!çi Çiftçi Sosyalist Fırkası (T#ÇSF) kurul-
du.35 Partinin gayesi “ilmi sosyalizm esas-
larına göre Türkiye i!çi ve çiftçilerinin, ik-
tisadi hukuk ve menfaatlerini sıyanet ve 
müdafaa” etmekti. T#ÇSF, Türkiye #!çiler 
Derne"i’ni (T#D) ele geçirerek i!çiler ara-
sında bir birlik yaratmaya çalı!tı.36 Ana-
dolu hareketini destekleyen fırka 1924’te 
feshedildi.37 Bu dönemde #stanbul’da belli 
34 Sencer (1969), s. 264-265.
35 Tunçay (1978), s. 293-374.
36 Tunçay (1978) s. 304.
37 Tarık Zafer Tunaya (1952), Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-
1952), #stanbul: Do"an Karde! Yayınları A.$. Basımevi, s. 

Çiftçi Grubu Tüccar Grubu Sanayici Grubu !"çi Grubu

#zmir #ktisat
Kongresi’ne

katılan grupların
kullandı"ı amblemler.



KÖKLER ve ÖNCÜLER: D!SK’E G!DEN YOL | 51

ba!lı iki Marksist i!çi kurulu!u vardı. Bun-
lardan biri yerli azınlıkların hâkim oldu"u 
Beynelmilel #!çiler #ttihadı (B##) di"eri ise 
Aydınlık çevresinin yönetti"i Türkiye #!çi-
ler (#!çi) Derne"i’ydi (T#D). 

T#D Merkez-i Umumisi 1922 Temmuz’un-
da #stanbul’daki bütün solcu partilere ve 
i!çi kurulu!larına birle!meyi görü!mek 
üzere ça"rı yaptı ancak umulan birlik 
gerçekle!medi.38 

T#D ile aynı dönemde faaliyet gösteren 
Beynelmilel #!çiler #ttihadı, Komintern-Kı-
zıl Sendikalar Birli"i’ne (Profintern) ba"-
lıydı.39 Beynelmilel #!çiler #ttihadı, Pro-
fintern’in 2. Kongresi’nde Anadolu Kızıl 
Sendikaları ile birle!me kararı almı!tır.40 

T0*%"1# U-2- A-#$# B"*$"3"

T#D’in #stanbul çapındaki birle!tirme ça-
balarının ba!arısız olmasının ardından 
1919 seçimlerinde tek i!çi mebusu olarak 
Meclis’e giren Numan Usta’nın41 giri!imle-
riyle i!çi te!kilatlarının yeniden birle!tiril-
mesi gündeme geldi. Birle!me, !ehirlerde 
ve sanayi merkezlerinde birer Amele Der-
nekleri Birli"i kurulmasıyla ba!layacak ve 
ülke çapında bir üst örgüt olarak “Türkiye 
Dernek Birlikleri #ttihadı”na varılacaktı.42 
Aydınlık çevresi ve genel olarak sol ku-
rulu!lar bu giri!imi olumlu kar!ıladı, an-
cak aynı günlerde #stanbul’da kurulan #s-
tanbul Umum Amele Birli"i’nin (#UAB) 
i!verenlere yakın bir dernek oldu"u 

438-439.
38 Tunçay (1978), s. 312-313.
39 Sencer (1969), s. 285-286.
40 Erden Akbulut ve Mete Tunçay (2007), Türkiye Halk "!tira-
kiyun Fırkası (1920-1923), #stanbul: Sosyal Tarih Yayınları. s. 
402-404.
41 Sencer (1969), s. 288.
42 Tunçay (1978), s. 319.

gerekçesiyle Aydınlık grubunun olumsuz 
tavrıyla kar!ıla!tı.43 

Nitekim 1946’da $efik Hüsnü tarafından 
çıkarılan Sendika dergisinde Amele Birli"i 
ile ilgili !u de"erlendirme yer almaktadır: 
“Halk Partisi’nin bazı aylıklı adamları tara-
fından kurulmu! olan (Türkiye Amele Bir-
li"i) bir i!çi cemiyetleri federasyonu görü-
nü!ünde ileri sürülmü! olmakla beraber, 
hakikatte yeni hükümet partisinin emekçi 
kütleleri arkası sıra sürükleme"e mahsus 
siyasi bir !ubesi mahiyetinde idi.”44

#zmir #ktisat Kongresi’ne i!çileri temsi-
len katılan #stanbul Umum Amele Birli-
"i (#UAB), tüccarın bir kukla te!kilâtından 
ve bir paravandan ibaretti. Millî Türk Tica-
ret Birli"i’nin deste"iyle ve onun binasın-
da kurulmu!tu.45 #zmir #ktisat Kongresi’ni 
izleyen dönemde ulusal düzeyde i!çile-
rin merkezi örgütlenmesi gündeme geldi. 
“Bir sendika federasyonu kurma giri!imi” 
olarak adlandırılan Türkiye Umum Amele 
Birli"i (TUAB) #stanbul Amele Birli"i’nin 26 
Ekim 1923’teki kongresinde adını ve tüzü-
"ünü de"i!tirmesiyle olu!turuldu. Ancak 
43 Tunçay (1978), s. 320. 
44 “Memleketimizde Sendikacılık”, Sendika, Sayı 1, 31 A"us-
tos 1946.
45 Tunçay (1989), 1923 Amele Birli#i, #stanbul: BDS Yayınları.

#stanbul Tramvay 
$irketi i!çilerinin 1928 

grevi, Faik $enol

Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi
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ulusal ölçekli merkezi sendikal örgütlen-
me denemesi uzun süreli olmadı ve Birlik, 
1924 yılında hükümetin çıkardı"ı zorlukla-
rı gerekçe göstererek kendini feshetti. Bu 
tarihte Birlik’e 32 amele derne"i ve 7000 
i!çi üyeydi.46 

A-#$# T#)$" C#-"1#+"

1924 ortalarında da"ılmak zorunda ka-
lan Türkiye Umum Amele Birli"i’nin yerine 
çe!itli i!çi derneklerinin bir araya gelme-
siyle Amele Teali Cemiyeti (ATC) kuruldu. 
Aydınlık çevresi ile ATC birbirine yakındı.47 
ATC, Mesai (#!) Kanunu hakkında görü! 
olu!turmak üzere 1925 yılında #stanbul’da 
bir toplantı yaptı.48 Hazırlanan gerekçeli 
bir kar!ı tasarı Meclis’e sunuldu.49 

1 Mayıs Amele Bayramı, 1925’te Amele Te-
ali Cemiyeti tarafından #stanbul’da kutlan-
dı. Cemiyet, Aydınlık çevresiyle birlikte “1 
46 Tunçay (1989), s. 69-71.
47 Tunçay (1978) s. 364.
48 Lütfi Eri!çi (2003), Sosyal Tarih Ara!tırmaları, #stanbul: 
Türkiye Sosyal Tarih Ara!tırma Vakfı, s. 101.
49 Tunçay (1978), s. 364.

Mayıs nedir?” ba!lıklı bir bro!ür da"ıttı. Bu 
bro!ür nedeniyle Aydınlık çevresinden ve 
ATC yöneticilerinden 38 ki!i #stiklâl Mah-
kemesi’ne sevk edildi ve 7 ile 15 yıl arasın-
da cezaya çarptırıldı.50 Cemiyet, 1927’de 
tekrar sol çevrelerin denetimine geçti. An-
cak Ekim 1927 Türkiye Komünist Parti-
si (TKP) Tevkifatı sırasında kapatıldı, 1928 
$ubat ayında yeniden açılmasına izin ve-
rilse de aynı yıl hükümet tarafından tekrar 
kapatıldı.51 

ATC’nin kapatılmasıyla hükümetin dene-
timi dı!ında hiçbir örgütlenme 1927’den 
1946’ya kadar nefes alamadı. Nitekim, "!çi 
Sendikaları Birli#i tarafından 1946’da ya-
yımlanan Bize göre görü!ler bro!üründe 
“18 seneden beri her türlü te!kilat ve ne!ir 
vasıtalarından mahrum olarak ya!adık” 
denmekteydi.52 
50 Tunçay (1978), s. 370.
51 Fatih Güngör (1996), “Amele Teali Cemiyeti”, Türkiye Sendi-
kacılık Ansiklopedisi, Cilt 1. #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve Ta-
rih Vakfı ortak yayını s. 40.
52 #stanbul Sendikalar Birli"i (1946), Bize göre görü!ler, 
#stanbul.

$irket-i Hayriye'nin 
Hasköy Tersanesi 

i!çileri de Amele Teali 
Cemiyeti üyesiydi.

Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi
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1925 yılında hükümete her türlü yayın ve 

örgütlenmeyi yasaklama yetkisi veren 

ola"anüstü bir döneme yol açan 4 Mart 

1925 tarih ve 578 Sayılı Takrir-i Sükûn 

Kanunu kabul edildi. Tevfik Çavdar’ın tam 

anlamıyla bir ola"anüstü “sus yasası” ola-

rak niteledi"i53 Takrir-i Sükûn Kanunu ile 

Cumhuriyet’in ilk sıkıyönetimi ilan edildi. 

Dört yıl boyunca yürürlükte kalan Tak-

rir-i Sükûn Kanununun hükümete vermi! 

oldu"u ola"anüstü yetkiler çalı!ma ili!ki-

lerinde de olumsuz sonuçlar do"urdu.

Muhalefette yer alan gazeteler, sendi-

kalar, dernekler ve Terakkiperver Cum-

huriyet Fırkası kapatıldı. Yasa, 1920–25 

arasında canlanan i!çi hareketinin bastı-

rılması sonucunu do"urdu. Yasanın ver-

di"i yetkilere dayanılarak mevcut i!çi 

örgütleri kapatılırken Cumhuriyet Halk 

Fırkası (CHF), bundan sonraki 20 yıl bo-

yunca i!çileri ya kendi denetimi altında 

örgütlemeye çalı!tı ya da tümüyle örgüt-

süz bıraktı.54 
53 Tevfik Çavdar (2003), Türkiye Ekonomisinin Tarihi, Anka-
ra: #mge Kitabevi. 
54 Yıldırım Koç (2003), Türkiye "!çi Sınıfı ve Sendikacılık Ha-
reketi Tarihi, Ankara: Yol-#! Yayını, s. 64. 

ATC, $eyh Sait #syanı konusunda hükü-
metçe alınan önlemleri ve Takrir-i Sükûn 
Kanunu’nu destekledi.55 Ancak kendi-
si de 1925’te ba!layan baskı döneminin 
kurbanı olmaktan kurtulamadı. Böylece 
1946’ya kadar hükümet denetimi dı!ın-
da bir i!çi örgütü söz konusu olmayacak-
tı. Takrir-i Sükûn do"al olarak i!çi eylem-
lerinin de azalmasına yol açtı. Bu yılların 
önemli grevlerinden biri 1927 Adana De-
miryolları Yenice-Nusaybin hattındaki 
grevdir.56 Bu dönemdeki bir di"er önem-
li grev ise Üzeyir Kuran’ın ba!kanlı"ında-
ki Tramvay #!çileri Cemiyeti’nin Tramvay 
idaresinde çıkarttı"ı i! ihtilafında !irketin 
taleplerini kabul etmemesi üzerine gidi-
len grevdir. Grev dokuz gün sürdü (1928). 
Ancak hükümet ne pahasına olsun gre-
ve son vermek istedi. Bunun üzerine grev 
sona erdirildi. Grevci i!çilerden 70-80 'i  i!e 
alınmadı.57

23F5’&$*6$ !9:.&)*

1930’daki güdümlü Serbest Cumhuriyet 
Fırkası (SCF) deneyimi sayılmazsa, CHF, 
tek partili bir sistem içinde muhalefet-
siz iktidardaydı. Bu sistemde anlamlı olan 
55 Tunçay (1978), s. 367. 
56 $eyda O"uz (2005), 1927 Adana Demiryolu Grevi, #stanbul: 
TÜSTAV Yayınları. 
57 Gece Postası, 6 Eylül 1951; 7 Eylül 1951.

Takrir-i Sükûn Kanunu 

Birinci Madde- !rticaa ve isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu ve emniyet ve asayi"ini 
ihlale bais bilumum te"kilat ve tahrikat ve te"vikat ve te"ebbusat ve ne"riyatı Hükûmet, Reisicumhurun tasdikiy-
le, re’sen ve idareten men’e mezundur. 

!"bu efal erbabını Hükûmet !stiklal mahkemesine tevdi edebilir. 

!kinci Madde- !"bu kanun tarihi ne"rinden itibaren iki sene müddetle mer’iyulicradır. 

Üçüncü Madde- !"bu kanunun tatbikına !cra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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sadece tek partinin varlı"ı de"ildi. Daha 
da önemlisi, parti ile hükümet arasında bir 
ayrımın olmamasıydı: Gerçekte parti hü-
kümetti.58 Bu dönemde ya!anan SCF de-
neyimi, i!çilerin yöneldikleri ve soluklan-
dıkları bir adres oldu. Liberal SCF’nin kısa 
programında i!çileri ilgilendiren bir husus 
yoktu. Ancak yine de i!çilerden ve yok-
sullardan SCF’ye yönelik bir destek oldu-
"u görüldü.59 Bazı !ehirlerde i!çilerin SCF 
lehinde tezahüratta bulunması, CHF’de 
“amelenin Liberal Fırkaya teveccüh et-
mesine akıl sır ermez” sitemlerine yol açtı. 
Gerçekte SCF’nin tabanı gayrimemnun-
lardan olu!uyordu.60 CHF Balıkesir me-
busu Hayrettin Bey, 1930 yerel seçimle-
rinde SCF’ye oy verenleri !öyle tanımladı: 
“#!çi kadınlar, muritler, mürideler, esnaf 
çırakları, amele.” 27 A"ustos 1930 tarihli 
bir gazete haberine göre, bir grup hammal 
58 Feroz Ahmad, (2007), Demokrasi Sürecinde Türkiye, #stan-
bul: Hil Yayınları, s. 15.
59 “Serbest Cumhuriyet Fırkasının programı”, Vakit, 13 A"us-
tos 1930.
60 Çetin Yetkin (2004), Atatürk’ün “Vatana "hanetle Suçlan-
dı#ı” S.C.F Olayı, Gözden Geçirilmi! 3. Basım, #stanbul: Otop-
si Yayınları, s. 163-164.

partiye girmek için parti yöneticileri ile 

görü!tü.61 

#!çiler SCF vesilesiyle eylemler yaptı. SCF 

yöneticilerinin #zmir’e geli!inde ön saf-

ta olan liman i!çileri, 6 Eylül 1930 günü #z-

mir’de SCF’ye destek için grev ilan etti.62 

Liman i!çilerinden sonra sayıları 5 bine 

ula!an incir i!çileri de ücretlerinin artı-

rılması için greve gitti. Güvenlik güçleri-

nin grevcilere ate! açması sonucu 8 i!çi 

yaralandı. Ancak alınan sert müdahaleler 

yüzünden grevler uzun sürmedi.63 7 Eylül 

1930’da yapılan SCF Alsancak Mitingi için 

Cumhuriyet, “bütün amele ve i!çi Alsan-

cak’a ta!ınmaktaydı” ifadesini kullanmı!-

tı.64 Ancak artan ilgiye ra"men, Atatürk’ün 

emriyle A"ustos 1930’da kurulan SCF, Ka-

sım 1930’da parti yöneticileri tarafından 

kapatıldı. 
61 Yetkin (2004), s. 177.
62 Cem Emrence (2006), 90 Günlük Muhalefet Serbest Cum-
huriyet Fırkası, #stanbul: #leti!im Yayınları, s. 99.
63 Yetkin, (2004), s. 244-245.
64 Emrence (2006), s. 100.

Amele Yemekhanesi, 
Ere"li Kömür Havzası, 

1930’lar.

 Nazım Baysal Ar!ivi
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#!çilerin SCF’ye yönelik ilgisinden sonra 
önce sopa politikası uygulandı. SCF yanlısı 
bazı yazarlar gözaltına alındı, ardından sıra 
i!çi kesimine geldi. Uzayan bazı grevler 
sona erdirildi. Muhalif olan bazı i!çi kuru-
lu!ları la"vedildi.65 Ardından havuç politi-
kasına sıra geldi. Yeni bir #! Kanunu tasarı-
sı gündeme alındı. CHF yanlısı i!çi ve çiftçi 
örgütleri kurulmaya ba!landı ve 1931 se-
çimlerinde CHF liderli"i, çok sayıda i!çinin 
aday listelerine girmesine izin verdi.66 1931 
seçimlerinde 8 i!çi kökenli milletvekili se-
çildi.67 Tek-parti döneminde CHF i!çileri 
kendi denetimi altında tutmak için çe!itli 
yöntemler kullandı ve güdümlü i!çi cemi-
yetleri olu!turdu. 

1930’larda sınırlı da olsa i!çi eylemlerine 
rastlanmaktadır. 1930’dan grevin #! Ka-
nunu ile yasaklandı"ı 1936 yılına kadar 31 
grev oldu"u saptanmı!tır. Bu grevlerin bü-
yük bölümü #stanbul’da gerçekle!mi!tir.68

TEK ile “umuma müteallik hizmetler” gö-
ren kurumlarda çalı!anların sendikala!-
ma hakkı yasaklanırken, sendikala!ma-
nın yasaklanmadı"ı i!yerlerinde çalı!an 
i!çiler hakkında özel bir kanun bulun-
madı"ı için bunlar 1909 tarihli Cemiyet-
ler Kanunu ve 1926 tarihli Medeni Kanun’a 
65 Selim #lkin (1978), “Devletçilik Döneminin #lk Yılarında #!çi 
Sorununa Yakla!ım ve 1932 #! Kanunu Tasarısı” Türkiye "kti-
sat Tarihi Üzerine Ara!tırmalar, ODTÜ Geli!me Dergisi, 1978 
Özel Sayısı, s. 258-259.
66 #lkin (1978), s. 262-270; Radmir Platonovich Korniyenko 
(1965), The Labor Movement in Turkey (1918-1920), Moscow: 
Institute of the Peoples of Asia, Academy of Science USSR 
(Kitabın Rusça orijinalinden US Department of Commerce, 
Clearing House for Federal Scientific and Technical Informa-
tion-Joint Publicatios Research Service tarafından yapılan 
çeviri, ço"altma, Washington:1967). s. 63.
67 #lkin (1978), s. 267-268.
68 Yüksel Akkaya (2002), “Türkiye’de #!çi Sınıfı ve Sendikacı-
lık 1 (Kısa Özet)”, Praksis, Sayı 5, s. 131-176.

ba"lıydı. Ancak bu iki yasanın varlı"ı-
na ra"men, “sınıf adına ve esasına daya-
lı” örgütlenme yasa"ı getiren 1938 Cemi-
yetler Kanunu’na kadar, gerek 1925 tarihli 
Takrir-i Sükûn Kanunu gerekse fiili en-
geller nedeniyle 1925-38 arasında sol si-
yasi veya sendikal cemiyetlerden söz et-
mek neredeyse imkânsızdı.69 29 Eylül 1930 
tarihinde Edirne’de kurulan Türk Cumhu-
riyet Amele ve Çiftçi Partisi "komünist te-
mayülü" gösterdi"inden faaliyetine mü-
saade edilmedi.

23F7 !9 K$%,%,

1930’ların ikinci yarısında toplu i!çi hakları-
na yönelik sınırlama ve yasaklar geni!ledi. 
1936 #! Kanunu ile grev yasaklandı, ardın-
dan 1938’de mutlak sendika yasa"ı gel-
di. Erken Cumhuriyet döneminin çalı!ma 
ya!amı ve i!çi hakları açısından en önemli 
düzenlemesi !üphesiz 1971 yılına kadar 
çe!itli de"i!ikliklerle yürürlükte kalan 
69 Türkiye’de Siyasi Dernekler (1950), Ankara: #çi!leri Bakan-
lı"ı Emniyet Genel Müdürlü"ü Ne!riyatından, s. 91.

Cumhuriyet gazetesi, 
17 Mart 1936.
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3008 sayılı ve 1936 tarihli #! Kanunu’dur. 
3008 sayılı #! Kanunu asıl uygulama alanı-
nı 1946-60 döneminde buldu. 3008 sayılı #! 
Kanunu o zamana kadar en sistematik ve 
kapsamlı düzenlemeydi ve bazı hüküm-
leriyle ileri kurallar getirmekteydi. Asgari 
ücret, i!çi sigortalarının kurulması, kıdem 
tazminatı gibi pek çok kurum Türkiye’nin 
i! hukuku mevzuatına 1936 #! Kanunu ile 
girmi!tir. 1936 #! Kanunu çalı!ma hayatı 
açısından kurucu bir kanundu.

1936 #! Kanunu’nun ikili bir karaktere sa-
hip oldu"u biliniyor. Bireysel i! ili!kile-
ri açısından “koruyucu” olan kanun, toplu 
i! ili!kileri açısından ise “otoriter” bir nite-
lik ta!ıyordu.70 Örne"in sendika ve özgür 
toplu pazarlık söz konusu edilmemi!, grev 
ve lokavt ise açıkça yasaklanmı!tı. 

Meclis görü!meleri sırasında Celal Bayar’ın 
Kanun ile ilgili olarak “#! Kanunu büyük 
partimizin büyük ve ana prensiplerinden 
nur almı!tır” derken, Parti Genel Sekrete-
ri Recep Peker de “Yeni i! kanunu sınıfçı-
lık !uurunun do"masına ve ya!amasına 
imkân verici hava bulutlarını silip süpüre-
cektir” de"erlendirmesiyle #! Kanunu’nun 
sendikal alandaki gerçek amacını ve fel-
sefesini dile getiriyordu.71 

#! Kanunu grevi yasaklamasına kar-
!ın i!çilerin temsili ve i!letmelerde uyu!-
mazlıkların çözümü konusunda sınır-
lı bazı mekanizmalara yer veriyordu. Ka-
nun, “i!çi mümessilli"i” kurumunu getir-
mi!ti. #!çi mümessillerinin i!çi ve i!veren 
arasında i!yerine ait sosyal ili!kilerde 
i!çilerin taleplerini i!verene iletmek, 
70 Ahmet Makal (1999), Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalı!-
ma "li!kileri: 1920-1946, Ankara: #mge Kitabevi. s.87.
71 Mesut Gülmez (1995), Meclislerde "!çi Sorunu ve Sendikal 
Haklar (1909-1961), Ankara: Öteki Yayınevi.

çıkacak i! ihtilaflarında uzla!tırıcılık 
etmek ve çalı!ma ili!kileri ile ilgili çe!itli 
kurullara katılmak gibi çe!itli hak ve 
yükümlülükleri vardı. 

Ancak bu mekanizma uzun süre kâ"ıt 
üzerinde kaldı. #lk toplulukla i! ihtilafla-
rında i!çi arkada!larının taleplerini müza-
kereye giden i!çi mümessillerinden i!le-
rini kaybedenler, !üphe ile kar!ılananlar 
bulunması uzun süre Kanun’da-
ki mekanizmayı i!lemez halde bırak-
tı.72 #!çi mümessilli"i on i!çi çalı!tırmayı 
gerektirecek her i!yeri için zorunluydu. 
Mümessil seçimleri iki yılda bir mart-ni-
san-mayıs aylarında Çalı!ma Bakanlı"ı 
örgütünün denetimi altında gizli oy açık 
sayım ilkesine göre yapılırdı.
72 Sedat Toydemir (1951), “Türkiye’de #! #htilaflarının Tarihçe-
si ve Bugünkü Durumu”, "çtimai Siyaset Konferansları, Dör-
düncü Kitap. #stanbul: #Ü #ktisat Fakültesi Yayını s. 56.

1936 #! Kanunu’nun 
ikili bir karaktere 
sahip oldu"u 
biliniyor. Bireysel i! 
ili!kileri açısından 
“koruyucu” olan 
kanun, toplu i! 
ili!kileri açısından 
ise “otoriter” bir 
nitelik ta!ıyordu.

Görsel: #! 
Kanunu'nun ikinci 

baskısı, Ankara: 
1937.
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Bu derece kapsamlı görevleri olan i!çi 
mümessillerinin i! güvencesi son derece 
önemli olsa gerekti. Ba!langıçta 3008 sa-
yılı Kanun’da mümessiller için bir güvence 
yoktu. Ancak #! Kanunu’nda 1950 yılında 
yapılan de"i!iklik sonucunda i!çi mümes-
sillerini koruyucu düzenlemeler getirildi. 
#!çi Mümessilli"i kurumu 1963 yılına kadar 
devam etti ve 274 sayılı Sendikalar Kanu-
nu’nun yürürlü"e girmesiyle sona erdi. 274 
sayılı Kanun ile #!çi Mümessilli"i kurumu-
nun yerini #!yeri Sendika Temsilcili"i aldı. 

T8*+ C)@$ K$%,%, () 23FC 
C)#./)0&)* K$%,%,

1930’lu yıllarda Ceza Kanunu’nda sendikal 
örgütlenmeyi ve i!çi hareketlerini engel-
leyici de"i!iklikler yapıldı. Sınıf esaslı faa-
liyetlerin cezası artırıldı. 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) grev-
le ilgili dolaylı bir düzenleme söz konusuy-
du: “#! ve çalı!ma hürriyeti aleyhindeki cü-
rümler” ba!lıklı 201. madde “Her kim ihafe 
veya tehdit veya cebir ve !iddet veya ba!ka 
suretlerle sanaat veya ticaret serbestisini 
menederse bir aydan iki seneye kadar ha-
pis ve otuz liradan yüz elli liraya kadar a"ır 
cezayi naktiye mahkum olur” hükmünü 
ta!ıyordu. Tatil-i E!gal Kanunu yürürlükte 
olmasına ra"men Tek Parti yönetimi grev-
lere ho!görülü davranmamı! hatta 1933 yı-
lında TCK’da yapılan de"i!iklikle grev ve 
lokavtın cezası artırılmı!tı.73 TCK’nin 201. 
maddesinde yapılan de"i!iklik ile madde-
nin kapsamı geni!letildi, grev daha açık 
ifadelerle tanımlanarak maddeye eklendi 
ve daha a"ır hapis cezası getirildi.74 
73 Nusret Ekin (1987), Endüstri "li!kileri, #stanbul: #stanbul 
Üniversitesi Yayını, s.231.
74 Türk Ceza Kanunu’nun bazı maddelerini de"i!tiren kanun, 
no 2275, 8.6.1933.

1936 yılında, TCK’da yapılan de"i!iklik de 
sendikal örgütlenmeyle do"rudan ilgilidir. 
Bu de"i!iklik ile fa!ist #talyan Ceza Yasa-
sı’nda (1930) yer alan hükümler 75 141 ve 
142. maddeler olarak Türk Ceza Kanunu’na 
aktarıldı. 76 141 ve 142. maddeler a"ır yap-
tırımlar içeriyordu. “Bir sosyal sınıfın di"er 
bir sosyal sınıf üzerinde hâkimiyetini tesis 
etmek”, “cemiyetin hukuki ve siyasi niza-
mını bozmak” a"ır yaptırımlara ba"lan-
mı!tı. 142. madde ve 141. maddede zikre-
dilen amaçlar do"rultusunda propaganda 
yapanların be! yıla kadar a"ır hapisle ce-
zalandırılması öngörülüyordu. 77 141 ve 142. 
maddeler 1991 yılına kadar gerek sol par-
tiler ve gerekse sınıf esasına dayalı sendi-
kal mücadelenin önünde büyük bir engel 
olu!turdu.

1938 yılında Celal Bayar’ın Ba!vekilli"i dö-
neminde çıkarılan 3512 sayılı Cemiyet-
ler Kanunu ile 1909 tarihli eski Cemiyetler 
Kanunu yürürlükten kaldırıldı ve cemiyet 
kurma hakkına a"ır sınırlamalar getiril-
di.78 Böylece #! Kanunu’nun toplu i! ili!ki-
leri alanında getirdi"i otoriter düzenleme-
ler, 1938 Cemiyetler Kanunu ile getirilen ve 
“sınıf esasına veya adına dayanan” cemi-
yetlerin (sendikalar ve siyasi partiler dâ-
hil) kurulmasını yasaklayan de"i!iklik ile 
peki!tirildi.

1938 Cemiyetler Kanunu otoriter hatta to-
taliter karakterde bir kanundu ve bu de-
"i!iklikte dönemin Almanya ve #talya gibi 
75 Makal (1999), s. 180-181.
76 TCK’nin 141 ve 142. maddeleri 12 Nisan 1991’de 3713 sayılı 
Yasa ile yürürlükten kaldırılmı!tır.
77 Türk Ceza Kanunu’nun Bazı Maddelerinin De"i!tirilme-
si Hakkında Kanun (Kanun No: 3038, Resmî Gazete, 23 Hazi-
ran 1936).
78 28 Haziran 1938 tarih ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu'nun 
9 (h) maddesi. Resmî Gazete, 14 Temmuz 1938.
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totaliter rejimleri etkili olmu!tu.79 1938 
Cemiyetler Kanunu’nda yer alan 9 (h) 
maddesi Türkiye tarihinde ilk mutlak sen-
dika yasa"ıydı ve bununla i!çi hareketle-
rinin açıkça ortadan kaldırılması amaç-
lanıyordu. Bu de"i!iklik ile Cumhuriyet’in 
ba!langıcından itibaren çalı!ma ili!kile-
ri alanında gözlenen bireysel i! hukuku 
mevzuatı ile i!çiyi korumayı hedefleyen 
zihniyet yerini rejimi korumaya yönelik 
zihniyete bırakıyordu.80 Böylece, 1909’da 
TEK ile ba!layan umuma müteallik hiz-
metler gören i!yerlerine yönelik geni! 
kapsamlı sendika yasa"ı 1938 Cemiyetler 
Kanunu ile mutlak bir sendika yasa"ına 
dönü!tü.

1938 Cemiyetler Kanunu ile getiren sı-
nıf adına ve esasına dayalı cemiyet yasa-
"ının ardından Türk Ceza Kanunu’nun 141 
ve 142. maddelerindeki !iddet kullanma 
ko!ulu kaldırıldı.81 $iddet kullanmaksızın 
79 Orhan Tuna (1969). “Türkiye’de Sendikacılık ve Sendikala-
rımız”. Sosyal Siyaset Konferansları. Yirminci Kitap. #stanbul: 
#.Ü. #ktisat Fakültesi Yayını, s. 256.
80 Makal (1999), s. 387.
81 Türk Ceza Kanunu’nun Bazı Maddelerini De"i!tiren Kanun 
(Kanun No: 3531), Resmî Gazete, 16 Temmuz 1938.

sınıf tahakkümünü hedefleyen cemiyet 
kurmak suç haline getirildi. Böylece mad-
denin kapsamı geni!letilmi! oldu ve sen-
dikalar ve sol/sosyalist partiler 141 ve 142. 
maddeler kapsamında kolayca engellene-
bilir oldu. 

:;F< S!-1.#(7&)&C&: 
Ö0@$% S!-1.#(7&)&C&- 
K&'( Ö+%$

1946 Haziran ayında, Cemiyetler Kanu-
nu’nda önemli de"i!iklikler yapılarak 
dernek kurmak için izin sistemi kaldırıl-
dı ve bildirim sistemi getirildi. En önem-
lisi sınıf adına ve esasına göre dernek 
kurma yasa"ı kaldırıldı. Böylece hem 
sınıf esasına dayalı sol siyasi partilerin 
hem de sendikaların kurulmasına ola-
nak sa"landı. 

1946 sendikacılı#ı terimi Cemiyetler Ka-
nunu’nda Haziran 1946’da yapılan de-
"i!ikli"in ardından kurulan ve önem-
li bir bölümü 16 Aralık 1946’da #stanbul 

Türkiye Sosyalist 
Emekçi ve Köylü 

Partisi (TSEKP) 
tarafından çıkarılan 

Sendika dergisinin ilk 
sayısı.

Dergi 16 Aralık 
1946’da Sıkıyönetim 
tarafından kapatıldı.
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Sıkıyönetim Komutanlı"ı tarafından ka-
patılan sendikaları ve bu sendikaların 
anlayı!ını ifade etmek için kullanılmak-
tadır. Sendika ve siyasi parti kurma ya-
sa"ının ortadan kalkmasına paralel ola-
rak iki sosyalist parti -Türkiye Sosyalist 
Emekçi ve Köylü Partisi (TSEKP) ve Tür-
kiye Sosyalist Partisi (TSP) ile çok sayıda 
sendika kuruldu. Sendikalar daha çok bu 
iki sosyalist parti tarafından örgütlenme-
ye ba!ladı. 

Yakla!ık 6 aylık ömürlerine kar!ın, yarat-
tıkları etki, eri!tikleri örgütlenme düzeyi 
ve sosyalist partilerle yo"un ili!kileri ne-
deniyle 1946 sendikaları Türkiye i!çi sını-
fı açısından özgün bir yere sahiptir. 1946 
sendikacılı"ı kısa sürmesine kar!ın Tür-
kiye i!çi hareketindeki belli ba!lı kabarma 
dönemlerinden biriydi. 1946 sendikacılı-
"ı egemen güçler tarafından ya tümüyle 
unutturulmaya çalı!ılmı! ya da bir avuç 
militanın çevirdi"i zararlı i!ler kategori-
sine sokularak gözlerden uzak tutulmak 
istenmi!tir.82

1946 sendikacılı"ı D#SK’in kurulu!uyla 
benzerlikler gösteren bir sendikal kabar-
madır. 1946 sendikalarının özelli"i ayrı bir 
sendikalar yasasının olmadı"ı ko!ullar-
da Anayasa’nın, Cemiyetler Kanunu’nun 
ve Medeni Kanun’un genel hükümle-
ri çerçevesinde devletin müdahil olma-
dı"ı serbest bir sendikacılık anlayı!ı ile 
sendika özgürlü#ü rejimi içinde kurulup 
çalı!malarıydı. 

1946 sendikacılı"ı ile 1947 sendikacılı"ı 
birbirine taban tabana zıt iki sendikal de-
neyimidir. 1946 sendikacılı"ı siyasetteki 
82 Orhan Silier (Yılmaz) (1986), “1946 Sendikacılı"ı”, Dü!ün, 
Haziran 1986, s. 30.

sol açılım do"rultusunda sınıf eksenli bir 

sendikacılı"ı gündeme getirirken, 1947 

sendikacılı"ı ise güdümlü ve iktidarın ve-

sayeti altında bir sendikacılıktı. 1946 sen-

dikacılı"ının temel özellikleri, devletten, 

CHP’den ve i!verenlerden ba"ımsız olma-

ları, iki sosyalist parti tarafından örgüt-

lenmeleri, sınıf esasını benimsemeleri ve 

enternasyonalist e"ilimleriydi.

1946 sendikacılı"ı kısa süren ama iz bı-

rakan, örgütsel olmasa da fikri açıdan 

etkileri daha sonraki dönemlerde de de-

vam eden bir sendikal yükseli!ti. D#SK’in 

1946 sendikacılı"ının örgütsel olmasa da 

fikri mirasçısı oldu"unu söylemek yan-

lı! olmayacaktır. 1946 sendikacılı"ı ileri-

de D#SK örgütlenmesine yansıyacak bazı 

izler de bıraktı. Geleneklerde zaman za-

man kopmalar, kırılmalar olsa bile sen-

dikal mücadelenin süreklili"i devam 

ediyordu. 

1946 sendikacılı"ı 
kısa sürmesine 

kar!ın Türkiye 
i!çi hareketindeki 

belli ba!lı kabarma 
dönemlerinden 

biriydi. 

Cumhuriyet gazetesi, 
17 Aralık 1946.



(1891 Kosova-1968 !stanbul)

1920’lerden 1960’lara Türkiye sendikal ha-
reketinin en saygın ve mücadeleci önder-
lerindendir. Üzeyir Avni Kuran, 1891 yılında 
Kosova’da do#du. Selanik Sanat Mekte-
bi’ni birincilikle bitirdi. Okul adına Budape"-
te’ye gönderildi. Burada Lang Fabrikası’n-
da meslek ve $ark Akademisi’nde Macarca 
ö#rendi, Macaristan’da i"çi cemiyetine gir-
di. 1913 yılında !stanbul’a gelen Kuran, !s-
tanbul Zeytinburnu Mermi Fabrikası’na gir-
di ve daha ziyade !malatı Harbiye i"çilerinin 
örgütü olan Osmanlı San’atkaran Cemiye-
ti’ne üye oldu. Kuran’ın bu dönemden üç ar-
kada"ı, Numan Usta, E"ref Usta ve Çerkes 
Süleyman milletvekili olmu"tur. Bunlar dö-
nemin i"çi milletvekilleriydi.

1917’de 11 ay süreyle staj için Almanya’ya 
gitti ve bazı askeri fabrikalar için satın alı-
nan makinelerin kurulumunu ve çalı"tı-
rılmasını ö#rendi. Mütareke döneminde 
Zeytinburnu Fabrikası’nda gizli bir örgüt 
kurarak i"galci askerlere kar"ı baskınlar 
düzenledi. Bir baskın nedeniyle bir hafta 
kadar gizlendi#i için fabrikaya gidemeyince 
i"ten çıkarıldı. Ardından $ark $imendiferleri 
$irketi’nin Yedikule’deki atölyesinde usta-
ba"ı olarak çalı"maya ba"ladı. 

Kuran 1920’de 13 arkada"ıyla birlikte $ark 
$imendiferleri Teavün Cemiyeti’ni kurdu. 
1923 yılındaki "imendifer i"çileri grevinde 
etkin rol oynadı. Kuran, grev sırasında grev-
ciler adına “i"çi murahhas” olarak i"çi istek-
lerini savundu. Grev ba"arıya ula"tı. Kuran 
i"çi murahhası (delegesi) olarak ün salınca 
bu yüzden görev yeri de#i"tirilerek Balya 
Karaaydın Kur"un Madenleri !"letmesi’ne 
gönderildi.

Kuran 1926'da !stanbul’a dönünce Tramvay 
!daresi’ne girdi ve Tramvay !"çileri Cemi-
yeti’nin ba"kanlı#ını üstlendi. $irkette top-
lulukla i" ihtilafı çıkarılmasına öncülük etti. 
Ancak "irketin taleplerini kabul etmemesi 
üzerine grev kararı alındı. Grev dokuz gün 
sürdü (1928). Ancak hükümet ne pahası-
na olsun greve son vermek istedi. Bunun 
üzerine grev sona erdirildi. Grevci i"çilerden 
70-80 ki"i i"e alınmadı. Kuran da grevi ör-
gütledi#i için Nafia Vekâlet’inin emriyle i"-
ten çıkarıldı. Kuran i"ten çıkarıldıktan sonra 
bir süre serbest çalı"tı ve 1932’de Beledi-
ye’de yollar "ubesinde ba" makinist oldu. 
1952 yılında DP tarafından buradaki i"inden 
de çıkarıldı. Kuran, 1947’de kurulan Demir 
ve Madeni E"ya !"çileri Sendikası’nın (De-
mir-!", daha sonra Türkiye Maden-!" adı-
nı aldı) 1950 ve 1951 yıllarında yapılan ge-
nel kurullarında genel ba"kanlı#a seçildi. 
1954’te sendika ba"kanlı#ından ayrıldıktan 
sonra Maden-!" sendikasında ve daha son-
ra Gıda-!" sendikasında danı"man olarak 
çalı"tı. Muhalif görü"lerine ra#men oldukça 
yüksek oy alarak !stanbul !"çi Sendikala-
rı Birli#i (!!SB) yönetim kurulu üyeli#ine se-
çildi (1951). DP’li sendikacılarla büyük yankı 
uyandıran sert polemikler yaptı.

Kuran, etkili bir hatipti. Sülker, Kuran’ı ta-
nımasını "öyle anlatır: “Çalı"ma raporu üs-
tüne söz alan uzun boylu zayıf ve gür ses-
li ihtiyar-genç öyle bir konu"ma yaptı ki biz 
gazetecileri hayran bıraktı. Hemen adını 
ö#renmek istedik." Üzeyir Kuran, 1951 yı-
lında Kemal Sülker’e verdi#i bir mülakatta 
nispi seçim sistemini savunmaktadır. Sül-
ker nedenini sordu#unda, Kuran "öyle ya-
nıtlar: “Ne olacak? !stanbul’dan milletvekili 
olarak hep i"çi adaylar kazanacak. !"çilerin 
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seçimi !stanbul’da mutlaka kaza-
nacaklarından eminim. Bu ihtiyar-
lık halimle de "unu iddia edebilirim: 
!stanbul milletvekillerinin hepsi-
nin i"çi olaca#ı günleri görece#im.” 
Üzeyir Kuran, 1965 seçimlerinde 
nispi temsil sistemine tanık oldu. 
!stanbul milletvekillerinin tümü i"çi 
olmadı ama T!P’in parlamentoya 
soktu#u 15 milletvekili arasında i"çi 
milletvekilleri de yer aldı ve i"çilerin 
sorunları Meclis’te daha yo#un bi-
çimde dile getirildi.

Üzeyir Kuran sadece sendikacı de-
#ildi. Aktif siyasal ya"am içinde de 
yer almı"tı. Üzeyir Kuran’ın 1920’li 
yıllarda Türkiye Komünist Partisi 
(TKP) mensubu oldu#u ve 1930’da 
TKP’den tasfiye edilenler arasında 
yer aldı#ı anla"ılmaktadır. 1929’da 
ya"anan TKP tevkifatları sonra-
sında partiden uzak kaldı#ı anla"ı-
lan Kuran, 1950’de bu kez yasal bir 
i"çi partisi ile siyasete dönmü"tür. 
Demokrat !"çi Partisi kurucusu ve 
genel ba"kanvekili olmu"tur. 1951 
ara seçimlerinde partisinin !stanbul 
Milletvekili adayı olan Kuran, 1954 
genel seçimlerinde de parti liste-
sinden !stanbul Milletvekili adayı 
oldu. Kuran’ın seçim konu"maları 
büyük ilgi gördü.

Kuran, siyasal baskılar nedeniyle 
birkaç kez i"ten atıldı veya sürüldü. 
Son olarak 20 Nisan 1952 tarihin-
de Tekstil ve Örme Sanayi !"çileri 
Sendikası’nın Taksim Cumhuriyet 
Gezisi’nde yapmak istedi#i pahalılı-
#ı, i"sizli#i ve kuma" dı" alımını pro-
testo mitinginin yasaklanmasının 
ardından Samet A#ao#lu’nun bu 
mitingle ilgili meclis konu"masına 

verdi#i cevapları yüzünden DP ta-
rafından Galata Köprüsü’ndeki 
i"inden çıkarıldı.

31 Aralık 1961 günü !!SB tarafından 
düzenlenen Saraçhane mitingin-
de ilk konu"mayı o yapmı"tı. Sey-
fi Demirsoy’a göre iki dakikalık ko-
nu"ması ile mitingin amacını en iyi 
dile getiren Üzeyir Kuran idi. “De-
magojiye kaçmayan hitabeti” ile 
Kuran döneminin en iyi i"çi hatiple-
rinden biri olarak tanındı. 

Kuran, T!P'in kurulu" çalı"malarına 
katıldı. 1964’te T!P Merkez Haysi-
yet Divanı üyeli#ine seçildi. Kuran’ın 
ba"kanlı#ındaki Merkez Haysiyet 
Divanı, MYK tarafından ihraç iste-
miyle sevk edilen 17 üyenin i"lemini 
reddetti ve bu üyeleri akladı. Kuran’ın 
T!P’te tasfiyeye kar"ı çıkmasının 
nedenleri arasında geçmi"te ya"a-
mı" oldu#u tasfiye deneyimin etki-
si oldu#unu söylemek mümkündür. 
T!P Merkez Haysiyet Divanı üyeli-
#ini ölümüne dek sürdürdü. Kuran 
1968'de, 77 ya"ında öldü.

Üzeyir Kuran, sendikal harekette 
“Üzeyir Baba” olarak anılırdı. Etki-
li hitabeti yanında i"çi-i"veren mü-
cadelesinde kararlı ve sert tutu-
mu ile bilinirdi. $öyle derdi: “i"veren 
sana haksızlık mı yaptı, al odunu 
vur kafasına.” Kar"ıt görü"lü sen-
dikacılar da Kuran’ın hakkını tes-
lim edecekti. Türk-!" Ba"kanı Sey-
fi Demirsoy, ölümü üzerine yazdı#ı 
“Bir Büyük Sendikacının Ardından” 
ba"lıklı yazıda Kuran için “Tehlikenin 
üzerine yürüdü. Cepheden kaçtı-
#ını, arkada"larını yarı yolda bırak-
tı#ını kimse duymamı"tır. !syankâr 
ruhlu idi” diyecektir. Üzeyir Ku-
ran, $aban Yıldız ve Seyfi Demir-
soy gibi Rumeli göçmeniydi. Tram-
vay i"çilerinden D!SK’e bir sendikal 
gelene#in, TKP'den D!P ve T!P’e bir 
siyasi gelene#in, mirasın ve dene-
yimin ta"ıyıcısıydı.
Kaynak: Aziz Çelik (2014), “1950’lerin Unutulan 
(Demokrat) !"çi Partisi ve Onun Üç Sisyphus’u”, 
Çalı"ma ve Toplum, Sayı: 41, 2014/2, s. 31-62’den 
özetlenmi"tir. Ayrıntılı referanslar bu makalede 
yer almaktadır.

 Üzeyir Kuran uzun ve saygın sendikacılık ya"amı için verilen ödülü alırken, 
Tevfik Nejat Karacagil Ar"ivi



(1904 A#rı-1997 !stanbul)

!lk ku"ak sendikacılardan, Demir-!" sen-
dikasının (Daha sonra Türkiye Maden-!" 
Sendikası adını alan) kurucusu ve ilk ba"-
kanı, !stanbul !"çi Sendikaları Birli#i Birli#i 
(!!SB) genel sekreterlerinden. 

1904’te A#rı’nın Ele"kirt ilçesinde do#du. 
1906’daki olaylarda anne ve babası Erme-
ni çeteciler tarafından öldürülünce üç ya-
"ında öksüz ve yetim kaldı. Çocukluk yıl-
larını $am ve Beyrut’taki yetimhanelerde 
geçirdi. 1922’den itibaren hayatını tornacı 
ve tesviye i"çisi olarak kazanmaya ba"ladı. 

1925’te !stanbul’da Hacıo#lu Çivi Fabrika-
sı’na girdi. 1928’de o dönemin büyük sa-
nayi tesislerinden biri olan “$akir Zümre 
Müessesesi”ne/Fabrikası’na girdi. $irke-
tin o zamanki adı, $akir Zümre Mevadd-ı 
Harbiye ve !nfilakiye Fabrikası’ydı. $akir 
Zümre, i"e Cumhuriyet’in ilk yıllarında sa-
va" malzemesi ve barut üretimiyle ba"la-
dı ve giderek i"lerini büyüttü: !kinci Dünya 
Sava"ı yıllarında i"çi sayısı 2 bine yakla-
"an $akir Zümre Fabrikası, sava" sonra-
sında ABD’nin “silah yardımı” programına 
ko"ut olarak sava" sanayiindeki i"lerini 
azaltmak zorunda kaldı. Soba (pek ünlü 
$akir Zümre sobaları) ve kumbara gibi 
madeni e"ya üretmeye koyuldu... 

Sıdal’ın o yıllardaki ya"amını kendisinden 
dinleyelim: “!kinci Dünya Sava"ı yıllarında 
$akir Zümre Fabrikası’nda çalı"ıyordum ve 
orada i"çi mümessili seçildim. Madeni e"ya 
ve !malat-ı Harbiye’yi temsilen Ankara’da 
toplanan [o günlerde yeni kurulmu" olan] 
!"çi Sigortaları Genel Kuruluna katıldım. 
Ancak i"çi mümessili olarak gittim, çünkü 
henüz sendikalar kurulmu" de#ildi.” 

!stanbul Demir ve Madeni E"ya !"çile-
ri Sendikası’nın kurulu" yılı olan 1947’de 
Sıdal !stanbul Halıcıo#lu’nda oturuyordu. 
Bekâr oldu#u için i" saatlerinden sonra 
geç saatlere kadar semt kahvesinde ka-
lıyor, i"çi yata#ı, sanayii merkezi ve bizzat 
kendisi de i"çi hareketi tarihinde bir “kah-
raman”, bir “aktör” olan Haliç’in di#er fab-
rikalarında çalı"an arkada"larına sendika 
kurmanın gereklili#ini anlatıyordu. 

Bu kendili#inden toplantılardan, arkada", 
meslekta" arasındaki sohbetlerden ve 
20 $ubat 1947’de Sendikalar Kanunu’nun 
çıkmasından sonra Sıdal, ba"ta Haliç ol-
mak üzere !stanbul’daki ba"lıca metal sa-
nayii i"yerlerini temsilen güvendi#i 10 ar-
kada"ıyla bir araya geldi ve sendikanın 
kurulu" dilekçesini yetkili makamlara ver-
di. Yusuf Sıdal !stanbul Demir ve Made-
ni E"ya !"çileri Sendikası’nın (Kısaca De-
mir-!") bir numaralı üyesidir.

Demir-!" daha sonra Türkiye Maden-!" 
adını aldı. Sıdal sendikanın genel ba"kan-
lı#ını yaptı. $akir Zümre müessesesinde 
ustaba"ılık yaptı. 

1948’de $akir Zümre Fabrikası’nda çok 
sayıda i"çinin ölümüyle sonuçlanan bir 
patlamanın nedenlerini ara"tırdı#ı için i"-
ten çıkarıldı. Böylece i"ten çıkarılan ilk 
sendika ba"kanı oldu. Son olarak Denizci-
lik Bankası Köprüaltı atölyesi "efi oldu

24 Mart 1948’de kurulan !stanbul !"çi 
Sendikaları Birli#i’nin kurulu" çalı"ma-
larına katıldı, birli#in Genel Sekreterli#i-
ni yaptı. Böylece sendikala"ma eyleminin 
yeni bir anlayı"la ve CHP güdümünde olu-
"umu sırasında özverisi, bilgisi ve ener-
jik çalı"masıyla Yusuf Sıdal, ön planda en 
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etkin sendikacı oldu. Demokrat 
Parti’nin sendikalara sızması ve 
bazı sendikaların a"ırı partizanlı#ı 
kar"ısında Yusuf Sıdal, sert tepki-
ler gösterdi.

Sıdal, 1952’de Türkiye !"çi Sendi-
kaları Konfederasyonu’nun (Türk-
!") kurulu"undaki katkısını "öy-
le anlatıyor: “Bu arada Türkiye’nin 
her yerinde mahalli sendikalar 
birlikleri kurulmu"tu ama Türki-
ye çapında bir bütünlük yoktu. Biz 
bu arada Beyo#lu’ndaki Cumhu-
riyet Lokantası’nda birçok arka-
da"la her hafta toplanıyor ve bu 
durumu de#erlendiriyor ve ko-
nu"uyorduk. Ben bu toplantılarda 
konfederasyon fikrini ortaya at-
tım ve kabul gören bu teklifim so-
nucu Türk-!"’in kurulmasına karar 
verdik. Ben de Türk-!"’in kurulu-
"unda ve ikinci dönemde yönetim 
kurulu üyeli#i yaptım.” 

!"siz kaldı#ı dönemde Demir-!"’in 
ba"kanlı#ını Nizamettin Baba-
o#lu’na bırakan Sıdal, 1953 yılın-
da yeniden göreve ça#rıldı. !kinci 
ba"kanlı#ı döneminde sendika-
nın tüm !stanbul’a açılmasını ve 
yönetim kadrosunun gençle"ti-
rilmesini tasarlayan kıdemli sen-
dikacı, 1954’deki genel kurulda 
ba"kanlı#ı, belli bir süreden beri 
Demir-!"’in genel sekreterli#ini 
üstlenen Kemal Türkler’e bırak-
tı. Kıdemli sendikacı CHP’li olarak 
bilindi#i için, DP iktidarının sen-
dikaya baskı yapaca#ını dü"ün-
mü" ve kendi iste#iyle görevin-
den ayrılmı"tı. 

Kurulu" çalı"malarına katıldı#ı 
Türk !"’in 1953-1957 yıllarında yö-
netim kurulu üyeli#inde bulundu. 
1959’da emekli olarak sendikacı-
lıktan ayrıldı. Ama yine de tümüy-
le sendikal ya"amdan kopamadı. 
Yusuf Sıdal, Üzeyir Kuran ve Zühtü 
Tetey ile birlikte Maden-!"’in Yük-
sek !sti"are Kurulu üyeli#ine seçil-
di. Böylece arkada"larıyla, yolda"-
larıyla birlikte geçmi" yıllardan alıp 
getirdikleri binbir deneyimi sen-
dikalarının genç yöneticilerine ve 
üyelerine aktarma olana#ı buldu. 

Yusuf Sıdal sendikal mücadeleden 
hiç kopmadı. 1964’te Singer Fabri-
kası önündeki grev çadırında po-
lisin tutukladı#ı ve Balmumcu’ya 
nezarete götürdü#ü sendikacılar 
arasında koca çınar Yusuf Sıdal da 
vardı. 

Köprüaltı’ndaki i"inden 1967 yı-
lında emekli olan Sıdal, 1948’den 
ba"layarak i"kolunu, !"çi Sigor-
taları Genel Kurulu’nda temsil et-

mi" ve saygı duyulan ki"ili#iyle 
ço#u kez ba"kanlık divanında gö-
rev almı"tı. 

Maden-!"’in her genel kurulunda 
do#al üye olarak hazır bulunan Sı-
dal, son günlerine kadar tüm mi-
ting ve toplantılara da gücü yet-
ti#ince katıldı. D!SK’in 1967’deki 
1. Genel Kurulu’nda Onur Kurulu 
üyeli#ine seçildi.

1960 öncesinin saygın ve dene-
yimli sendikacılarından biriydi. 
1996 yılında Türk Endüstri !li"kileri 
Derne#i’nin onur madalyasını aldı. 
1997’de ya"amını yitirdi.

Çabası ve tok sözlülü#ü ile tanı-
nan Sıdal, sendikacılık hareket-
lerine sadece idealle ba#lı sayılı 

sendikacılardan biriydi.

Kaynak: #ehmus Güzel (1980), !"çiler Örgütleni-
yor, !stanbul: Sosyal Tarih Yayınları; Kemal Sülker 
(1980), “Yusuf Sıdal”, Sosyalist Kültür Ansiklo-
pedisi, !stanbul: May Yayınları.

Kemal Türkler ve Yusuf Sıdal Maden-!"’in Gönen E#itim Tesislerinde
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Sendikaların 1946'da kapatılmasının ar-
dından, 1947’de 5018 sayılı #!çi ve #!ve-
ren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hak-
kındaki Kanun kabul edildi. 13 maddeden 
olu!an ve ilk sendikalar yasası olan 5018 
sayılı Kanun, 1963 yılına kadar yürürlük-
te kaldı. 5018 sayılı Yasa ile sendika kur-
ma özgürlü"ü tanınırken, 3008’de var 
olan grev yasa"ı devam ettirilmi! ve da-
hası Kanun’un 7. maddesi ile greve te!eb-
büs ve te!vik suç sayılmı!tır. 5018 ile sen-
dikalara a"ır bir siyaset yasa"ı getirildi. 
Yasa’yı hazırlayanlara hâkim olan dü!ün-
ce, “Türkiye’nin sınıfsız bir toplum oldu"u, 
bu sebeple sendikaların sınıf çatı!ması-
nı destekleyecek bir kurum de"il devletle 
ve i!verenle ülke kalkınması için i!birli"i 
yapacak kurumlar oldu"u” !eklindeydi.83 
83 Toker Dereli (1975), Aydınlar, Sendika Hareketi ve Endüstri-
yel "li!kiler Sistemi (Genel Olarak ve Türkiye’de). #stanbul: #Ü 
#ktisat Fakültesi Yayını, Fakülteler Matbaası, s.329.

5018 sayılı Yasa ile sendikaların “beynel-
milel mahiyet” almaları önlendi ve 1960 
yılına kadar Türkiye’deki sendikaların 
uluslararası sendikal örgütlere üye olma-
sına izin verilmedi. 

1947 rejiminde sendikalar sınıf çıkarları-
nın temsilcisi ve emek-sermaye-devlet 
ili!kilerinde e!it bir güç ve taraf de"il, i!çi-
ler arasında yardımla!maya yarayan millî, 
milliyetçi ve meslekî te!ekküller olarak 
görülmekteydi. 

5018 sayılı Sendikalar Kanunu siyaset ya-
sa"ı, grev yasa"ı, beynelmilelcilik yasa"ı 
ve i!çi olmayanların sendika üyesi olması 
yasa"ı ile 1947 sendikacılı"ının kalıcı etki-
ler yaratacak hukuksal çerçevesini olu!-
turdu. O kadar ki bu hukuksal çerçeve ile-
ride de"i!mesine ra"men 1947 rejiminin 
yarattı"ı alı!kanlıklar, ili!kiler ve deneyim 
1947 yasasından çok daha uzun ömür-
lü olacaktı. 5018 sayılı Yasa ayrıca i!veren 
sendikalarının da kurulmasına imkân 
tanıyordu. Böylece i!çiye özgülenmi! bir 

Cumhuriyet gazetesi, 
21 $ubat 1947. 
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kavram olan sendika i!verenler için de 
kullanılmaya ba!lanacaktı.

Çalı!ma Bakanı Sadi Irmak Kasım 1946’da 
yaptı"ı bir de"erlendirmede “Meslek men-
faatlerini tezvin ve i!çi-i!veren arasında 
çıkabilecek ihtilafları önleme ve do"anla-
rı bertaraf etme hususunda devletin adil 
bir nazımlık rolünü oynamasını esas sa-
yarız. Kurulu!larına müsaade edilmi! olan 
i!çi ve i!veren derneklerini devletin bu 
görevini üzerlerine alacak birlikler de"il, 
yardımla!mayı ve mesleklerin geli!mesi-
ni sa"layacak te!ekküller sayıyoruz” de-
mekteydi.84 #!çi haklarını sadece devletin 
i!i olarak gören ve toplu i!çi haklarını kı-
sıtlayan ve görmezden gelen bu anlayı! 
dönemin devletçili"inin önemli bir göster-
gesidir. Üstelik bu e"ilim sadece CHP dö-
neminde de"il DP döneminde de devam 
etmi!ti. DP Çalı!ma Bakanı Mümtaz Tar-
han, “Benim sendikaya ihtiyacım yok; ben 
hükümet olarak menfaat sa"larım i!çiye” 
diyordu.85 
84 Ulus, 18 Kasım 1946.
85 Yıldırım Koç (1998). “#smail #nan”, Türk-"! Tarihinden Port-
reler, Eski Sendikacılardan Anılar, Gözlemler (1) Ankara: 
Türk-#!.
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CHP bu dönemde grev yasa"ı tutumu-
nu 1950 seçimlerine kadar ısrarla sürdür-
dü. Kimi CHP’liler konuyu ifrata vardırdılar. 
Ankara Sendikalar Birli"i’nin kurulması ile 
ilgili bir toplantıda, müzakerelere müdaha-
le eden Çalı!ma Bakanlı"ı Müste!arı Fuat 
Erciyes’in, “Grev istiyenler Türk de"ildir. 
Hatta ahlaksızca rey avcılı"ı yapan muha-
lif siyasi partilerin kı!kırtmalariyle hare-
kete geçmi! gafillerdir” sözlerini sarf etti"i 
bildirilmi!tir.86

Grev tartı!ması sadece CHP ve DP arasın-
da de"il sendikalar arasında da önemli bir 
yarılma yaratmı!tır. CHP e"ilimli sendika-
cılar ya greve kar!ı çıkmı! veya bu konu-
da sessiz kalmı!lardır. Zonguldak Maden 
#!çileri Sendikası tarafından yapılan “grev 
istemiyoruz” toplantısı sendikal vesayetin 
güçlü köklerini göstermesi açısından çok 
önemlidir.87

1946 ve 1950 seçim kampanyaları grev 
hakkı tartı!malarına sahne olmu!; CHP 
grev hakkına açıkça kar!ı çıkarken, DP 
86 "!çi Sesi, (Adana), 29 Ocak 1950.
87 "!çi Sendikası, (Zonguldak), 1 $ubat 1950.

“Kifayetsiz ve Antidemokratik Bir Kanun” 

Orhan Tuna: “1947 tarihli Birinci Sendikalar Kanunu gerek esprisi gerek hükümleri itibariyle kifayetsiz, anti de-
mokratik ve mahdut tesirli bir kanundur. Hakikatte bu kanunun, !kinci Cihan Sava"ı sonrasında daha çok dı" siya-
si ve askeri amillerin zoruyla ve her ne olursa olsun, dünyamızda demokrasiyi temsil eden büyük devletler camia-
sına katılmak mecburiyetinin tesiriyle ve tıpkı çok partili rejime intikal gibi, atılmı" adımlardan biri oldu#una "üphe 
yoktur. Nitekim bu kanun bir bütün olarak ele alınarak keskin bir tahlile tabi tutuldu#u takdirde, adeta zorlanarak 
çıkarılmı" bir tedvin ve ihtiyatlı ve temkinli bir tedbir hüviyeti ta"ımaktadır. Gerçekten bahis konusu kanun sendika 
te"kilini izne ba#lamakta, kurulan sendikalar üzerinde müessir bir idari kontrol sistemi tesis etmekte, sendikala-
rın yabancı meslek te"ekkülleriyle temas ve münasebetleri Bakanlar Kurulunun pe"in müsaadesine bırakılmakta, 
bütün fikir i"çileri sendika kurmaktan ve dolayısıyla bu hususta i"çi sınıfına rehberlik etmekten mahrum kılınmak-
ta ve nihayet grev ve lokavt yasakları !" Kanunu hükümleri yoluyla devam ettirilmektedir.” 

Kaynak: Orhan Tuna, “Türkiye’de Sendikacılık ve Sendikalarımız”, Sosyal Siyaset Konferansları, Yirminci Kitap, !stanbul: !stanbul 
Üniversitesi !ktisat Fakültesi Yayını, s. 256.
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grev hakkının tanınmasını istemi!tir. CHP 
seçimi kaybettikten sonra, 1953 yılında 
grev hakkını programına almı!, ancak grev 
ve lokavtı e! de"er haklar olarak kabul 
etmi!ti. DP ise 1950 öncesinde savundu-
"u grev hakkını 1950 sonrasında rafa kal-
dırmı!tı. Dönemin Çalı!ma Bakanı Tarhan, 
DP’nin grev hakkını tanımamasını “grev 
yapmak için önce geli!mi! bir sanayiye sa-
hip olmak gerekir, sanayimiz daha bebek 
halinde idi. Bu sanayiyi daha bebek halinde 
öldüremezdik” !eklinde izah etmekteydi.88

88 Ahmet Makal (2002), Türkiye’de Çok Partili Dönemde Ça-
lı!ma "li!kileri: 1946-1963, Ankara: #mge Kitabevi Yayınları, s. 
259-272.

23IA S)%6.+$&$*': P$*:$&', 
Y)*)& () Z$/'; 

Sendika ve sendikalı i!çi sayısının hızlı bir 
tırmanı! gösterdi"i 1946 sonrası yıllarda 
sendikalar merkezile!meden uzak, yerel 
ve parçalı bir yapı göstermekteydi. #stan-
bul #!çi Sendikaları Birli"i (##SB) ve Türk-
#!’in kurulu!undan sonra da bir konsoli-
dasyon ve merkezile!meden söz edilemez. 

Sendikalar Kanunu sonrasında sendika ve 
sendikalı i!çi sayısında hızlı bir artı! göz-
lenmektedir. A!a"ıdaki tabloda da görül-
dü"ü gibi, 1948 yılında 73 sendika ve 52 bin 
sendika üyesi söz konusu iken, 1950’li yıl-
larda bu sayıların hızla arttı"ını görmekte-
yiz. 1950’de 78 bin olan sendikalı i!çi sayısı 
neredeyse dört kat atarak 1960’da 283 bine 
ula!mı!tır. 1948 yılında yüzde 16 olan sendi-
kala!ma oranı 1950’lerin ortalarında yüzde 
30’u a!mı!tır (Tablo 1). Görüldü"ü gibi, sa-
dece mutlak sayılar açısından de"il, sendi-
kala!ma oranı açısından da önemli bir artı! 
söz konusudur. Ancak bu sayıların do"rulu-
"u tartı!ma konusudur. Sendikala!madaki 
yükseli!e paralel olarak sendikal örgütlerin 
sayısında da ciddi bir artı! gözlenmektedir. 
1948 yılında 73 olan sendika sayısı 1950’le-
rin ortalarında 350’yi, 1960’da 400’ü çok a!-
mı!tır. Öte yandan 1948 yılında sadece bir 

Grevi Telin ve Red Eden !"çi ve Sendika

“25 seneden beri hükümetimizin çıkarttı#ı kanunlara bir göz atacak olursak bu kanunların i"çi lehinde ve sırf i"-
çi menfaatini gözetti#i görmemek nankörlük olur. (...) Babanın çocuklarını koruması gibi "uurlu ve insiyaki olarak 
bu hükümet bizleri dü"ünmü"tür. Buna mukabil bize tereddüp [terettüp, üstüne dü"me] eden bir "ey kalıyor; ça-
lı"mak, durmadan çalı"mak, yarını dü"ünmeden çalı"mak. Biz çalı"tıkça, samimi kaldıkça dün ve bugün bizi dü"ün-
meden [dü"ünerek], bu kanunları çıkaranlar yarın da bizi yine dü"ünecekler ve bizim için çok daha faideli ve lehi-
mizde kararlar alacaklardır. !"te bu sebeplerle memleketin iktisadi bünyesini her bakımdan yıkacak olan grevi telin 
ve red ederim.” 

Kaynak: !"çi Sendikası (Zonguldak), 1 $ubat 1950. Üzülmez Atelyesi Postaba"ısı Nizamettin Olgun’un Zonguldak Maden !"çileri 
Sendikası tarafından düzenlenen “grev istemiyoruz” toplantısında yaptı#ı konu"madan.

"!çi gazetesi, 
Zonguldak Maden 
#!çileri Sendikası 
yayın organı,
1 $ubat 1950.
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i!çi sendikaları birli"i söz konusu iken, bu 
sayı 1950’lerin ortalarında 27’ye ula!mı!-
tır. Ancak tabloda yer alan sendikala!ma 
oranlarının sadece #! Kanunu kapsamında-
ki i!çileri yansıttı"ı; Kanun kapsamında yer 
almayan i!çileri, kayıtsızları ve kamu gö-
revlilerini kapsamadı"ını vurgulamak ge-
rekir. Bu nedenle sendikala!ma açısından 
toplam ücretlilerin esas alınması daha ger-
çekçi olacaktır.89 Tüm ücretliler esas alındı-
"ında sendikalı i!çilerin oranı 1955 ve 1960 
yılları için yüzde 11-12 civarındadır.90

Tablo 1: Sendika, Birlik, Federasyon 
Sayıları ve Sendika ÜyeliGi

Yıl Sen-
dika 

Sayısı 

Birlik ve  
Federas-

yon Sayısı

Üye 
Sayısı  

(Bin)

8Hçi 
Sayısı 

(Bin)

Sendika-
laHma  

Oranı (%)

1948 73 1 52 329 16

1950 88 3 78 374 21

1955 363 27 189 604 31

1960 432 27 283 824 34

Kaynak: Ahmet Makal, Türkiye’de Çok Partili Dönem-
de Çalı!ma "li!kileri: 1946-1963, #mge Kitabevi, Ankara: 
2002, s. 276. 

5018 ile aynı i!kolunda sınırsız sayıda sen-
dika kurulmasına olanak tanınarak sen-
dikal ço"ulculuk sa"landı. Kanunun az 
sayıdaki olumlu taraflarından biri buydu. 
Ancak temsiliyet konusundaki uyu!maz-
lıkların çözümü konusunda herhangi bir 
yetkili mekanizma saptanmamı! olması 
önemli bir eksiklikti.

Sendikal faaliyet konusunda oldukça bas-
kıcı ve kısıtlayıcı bir yasa olan 5018’in sen-
dika çoklu"u ve birden çok sendikaya üye-
lik konusundaki özgürlükçü bir yakla!ım 
benimsemesi dikkate de"erdi. Öte yandan 
89 Aziz Çelik ve Kuvvet Lordo"lu (2006), “Türkiye’de Resmi 
Sendikala!ma #statistiklerinin Sorunları Üstüne”, Çalı!ma 
ve Toplum, Sayı 9, 2006/2, s. 11-30.
90 Ahmet Makal (2002), Türkiye’de Çok Partili Dönemde Ça-
lı!ma "li!kileri: 1946-1963, Ankara: #mge Kitabevi Yayınları, s. 
277.

bu özgürlükçü yakla!ımın sendikaların 
kendi aralarında birlik olu!turmaları söz 
konusu oldu"unda de"i!ti"i ve Yasa’nın 
bu birliklere katılmak isteyen sendikaların 
üyelerinin üçte ikisinin onayını alması ko-
!ulu getirerek üst birlikler olu!turmayı zor-
la!tırdı"ı görülmekteydi. Bu hüküm 1950’li 
yıllarda DP tarafından birliklerin kapatılma 
gerekçesi olarak kullanılacaktı.

5018 döneminde sendikal örgütlenme mer-
kezkaç, parçalı ve karma!ık bir yapı gös-
termekteydi. Yatay ve dikey örgütlenmeler 
iç içe geçmi!ti ve son derece ademimerke-
ziyetçi bir yapı söz konusuydu. Sendikal ör-
gütlenmenin en alt kademesinde mahal-
li sendikalar yer almaktaydı. Bu sendikalar 
asıl çekirde"i temsil etmekteydiler. Mahal-
li sendikalarla birlikte bu dönemde be! tip 
sendikal örgüt modeli ortaya çıkmı!tı. Bun-
lar, birlikler, federasyonlar, genel sendika-
lar, millî sendika ve konfederasyonlardı. 

Birlikler belirli bir bölge ve !ehirde farklı 
i!kollarındaki sendikaların bir araya gele-
rek kurdukları yatay üst örgütlerdi. Fede-
rasyonlar aynı i!kolundaki mahalli sendi-
kaların bir bölge veya Türkiye çapında bir 
araya gelerek kurdukları örgütlerdi. Genel 
sendikalar, mesleki ve i!kolu farklılıkları-
nı dikkate almadan kurulan sendikalardı. 
Millî sendika aynı i! kolunda çalı!an i!çi-
leri merkezi esasa göre örgütleyen sendi-
kalar olup di"er dört tip sendikal örgütlen-
menin üzerinde yer alan örgüt modeliydi.91 

1947 sendikacılı"ının zayıflıkları !öyle sı-
ralanabilir: 1) Çok sayıda sendika fakat az 
sayıda üye: Örne"in 1955 yılında 363 sen-
dikaya kar!ılık 189 bin sendikalı i!çi vardı. 
2) Sendikaların mali gücünün yetersizli"i: 
91 Gülten Kutal (1977), Türkiye’de "!çi Sendikacılı#ı, #stanbul: 
#stanbul Üniversitesi #ktisat Fakültesi Yayını.



68 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

Kaynaktan aidat kesme zorunlulu"unun 
(check o%) olmayı!ı ve aidat miktarlarının 
sınırlanması sendikaları mali olarak zayıf-
latmı!tı. 3) Mahalli sendikalar otonom iken, 
üst örgütler zayıf ve yetkisizdi. Mahal-
li sendikaların tüzel ki!ili"e sahip olmaları 
onların üst örgütlerle i!birli"ine gitmeden 
ba"ımsız davranmalarına yol açmı!tı. Bu 
durum mahalli örgütlerden üst örgütlere 
kaynak aktarılmasını zorla!tırmı!tı.92 

Ö%<8&)*

1947 Yasası'nın ardından CHP hemen fa-
aliyete geçerek kendine ba"lı, hüküme-
tin denetiminde birçok sendika kurdurdu. 
K#T’lerde iktidarın resmî ideolojisini be-
nimseyen, sırtını iktidara dayayan, her du-
rumda “devlet baba”yla uzla!acak, görece 
di"er i!çilere göre daha iyi !artlara sahip 
yeni bir sendikacı ve i!çi tipi yaratıldı. An-
cak bu madalyonun bir yüzüydü.

Öte yandan giderek büyüyen özel sektör-
deki (özellikle metal ve dokuma i!kolları) 
i!çilerin kötü çalı!ma ko!ulları farklı bir 
sendikacılık anlayı!ını, de"i!ik bir örgüt-
lenmeyi gerektiriyordu. Özel sektördeki 
çalı!ma ko!ulları mücadeleci sendikacılı"ı 
zorluyordu. Türk-#! ile D#SK’in köklerinde-
ki fark esasen burada yatmaktadır.

Kamu i!letmelerinde, çalı!an ve sendikal 
kimli"i orada olu!an sendikacılarla, özel 
i!yerlerinde çalı!an ve sendikal anlayı!ı 
sömürü ve sınıf sezgisiyle geli!en sendi-
kacılar arasında bariz farklar vardı. D#SK’in 
kurucularından Türkler ve Kuas özel sek-
törde i!ten atılmı!lardı. Üzeyir Kuran, Yu-
suf Sıdal ve $aban Yıldız i!ten atılmı!tı. Bu 
nedenle sınıf sezgileri yüksekti.
92 Gülten Kutal (1977), s. 20-26.

Türkiye’de 1947 sonrasında sendikacılı"ın 
iki türü de ye!eriyordu. Devlet i!yerlerin-
de devlete ba"ımlı, vesayetçi bir sendikal 
anlayı! geli!irken, özel sektörde kar!ı-
sında devleti de"il de bir patronu hedefle-
yen atak ve mücadeleci, farklı bir sendikal 
anlayı! ortaya çıkıyordu. Nesnel ko!ulla-
rın sonucu olan bu olgu iki ayrı sendikacı-
lık gelene"inin temellerini olu!turuyordu. 
Bir yanda Halil Tunç ve Seyfi Demirsoy bir 
yanda Kemal Türkler, Rıza Kuas gibi sen-
dikacılar yeti!iyordu.

1920’lerin 1930’ların mücadeleci sendi-
kal gelene"ini 1940’lara 1950’lere ve ora-
dan D#SK’e ta!ıyan öncü ve kurucu sen-
dikal kadrolar geçmi! ile gelecek arasında 
ba" kurdular. Bunlar arasında Üzeyir Avni 
Kuran (1891-1968), Zühtü Tetey (1903-
1974), Yusuf Sıdal (1904-1997), $aban Yıldız 
(1917-2000) ve Zehra Kosova (1910-2001) 
gibi kadroları özellikle sayabiliriz. 

1920’lerden 1960’lara Türkiye sendikal ha-
reketinin en saygın ve mücadeleci ön-
derlerinden olan Üzeyir Avni Kuran, $ark 
$imendiferleri Teavün Cemiyeti’nden De-
mir-#!’e ve ##SB’ye adeta bir mücadele 
abidesidir.

Zühtü Tetey 1948’de ##SB ba!kanıdır ve 14 
Mayıs 1950 seçimlerinde CHP’nin #stanbul 
adaylarından biridir ama daha sonra sola 
yakla!mı!tır. 1961’de Türkiye #!çi Partisi 
bünyesinde yer alacaktır. 

$aban Yıldız öteden beri sosyalisttir ama 
1946’dan sonra var olan partiler arasında i!-
çilere daha yakın duran DP’yi tercih etmi!-
tir. Nitekim DP üyesidir ve DP’nin 1948’de 
#stanbul #l Kongresi’nde Eyüp delegesi-
dir. Yaptı"ı konu!mada “i!çi sendikaları-
nın CHP’nin oyunca"ı” haline getirildi"ini ve 

Zühtü Tetey

Zehra Kosova

(1903-1974) 1947 sonrası 
ilk sendikacılardan, 
#stanbul Gıda #!çileri 
Sendikası kurucusu ve 
ba!kanı. 1948’de ##SB 
Ba!kanı'dır. 14 Mayıs 
1950 seçimlerinde 
CHP’nin #stanbul 
adaylarından biridir 
ama daha sonra 
sola yakla!acak ve 
1961'de Türkiye #!çi 
Partisi bünyesinde yer 
alacaktır. 

(Kavala 1910- #stanbul 
2001) Tütün i!çisi. 
Türkiye’nin ilk kadın 
sendika yöneticisi, 
Tütüncüler Sendikası 
(1946) kurucusu ve 
yöneticisi, i!çi temsilcisi, 
TSEKP üyesi ve militanı. 
Sendikal ve siyasal 
çalı!maları nedeniyle 
uzun süre hapis yattı. 
Anılarını Ben "!çiyim 
adlı kitapta topladı.



Osmanlı !mparatorlu#u’nun son 
dönemlerinden itibaren !stan-
bul’daki emek hareketini birle"-
tirmek ve yerel bir sendikalar 
birli#i kurmak yönünde fikirler 
ve çabalar eksik olmadı. Bu tür-
den birlikler kısa ömürlü de olsa 
ya"ama da geçirildi. 1946 sendi-
kacılık akımının bir parçası olarak 
gerçekle"en yerel sendika birli#i 
giri"iminin kısa süre içinde sıkıyö-
netim tarafından sonlandırılması-
nın ardından 1948 yılında, bu kez 
CHP’nin sendikal alandaki hege-
monya mücadelesinin bir parçası 
olarak kurulan !stanbul !"çi Sen-
dikaları Birli#i (!!SB) 1962’ye kadar 
süren çalı"maları ve mücadele-
siyle Türkiye i"çi hareketinde öz-
gün bir yer edinmi"tir. 1946-1962 
yılları arasını kapsayan ve Türkiye 
i"çi sınıfı olu"umunun sessiz yıl-
ları olarak adlandırabilece#imiz 
dönemde yerel sendika birlikleri 
etkin bir rol oynamı" ve i"çi hare-
ketine dinamizm kazandırmı"tır.

!!SB varlık gösterdi#i yıllarda i"çi 
hareketinin kapasitesinin geli"-
mesinde hatırı sayılır katkı sun-
mu"tur. Kısa tarihine bakıldı#ında, 
i"verenlerin sendikasızla"tırma 
politikaları kar"ısında kampanya-
lar örgütleyen, büyük miting gi-
ri"imleri ve organizasyonlar ger-
çekle"tiren, sendikaların içlerinde 
ve aralarında ya"anan gerilimler-
de hakemlik, arabuluculuk yapan, 
grev hakkı için, i" ihtilaflarını so-
nuca ba#layan hakem kurullarının 
yapısının de#i"mesi için vb. top-

lantılar düzenleyen dinamik ve 
canlı bir yapı görülür. Birli#in son 
dönemlerinde, !stanbul’da, Türki-
ye i"çi hareketi tarihinin ilk büyük 
mitingi olan Saraçhane Mitingi’nin 
örgütlemekte gösterdi#i ba"arı 
ise tarihsel de#ere sahiptir.

!!SB aynı zamanda 50 ku"a#ı 
sendikacılarının, i"çi önderlerinin 
birço#u için okul i"levi görmü"tür. 
Son ba"kanı Avni Erakalın’ın söz-
leriyle Birlik “i"çilerin senatosu” 
olmu", siyaset ve sendika(cı)lar 
arasındaki ili"kilerin yo#un biçim-
de deneyimlendi#i ve tartı"ıldı#ı 
bir platform görevi yapmı"tır. Bir 
i"çi partisinin gereklili#i fikri bu 
deneyimin sa#ladı#ı birikim üze-
rinden "ekillenmi"tir. 1961’de or-
taya çıkan Türkiye !"çi Partisi’nin 
kurucu kadrosu büyük ölçüde 
!!SB deneyimi içinden gelen sen-
dikacılardan olu"mu"tur.

Öte yandan 1952 yılında kuru-
lan Türk-!" ile !!SB arasında bir 
tür adı konmamı", açı#a çıkma-
mı" rekabet ya"andı#ı söylene-
bilir. Birlik ya"amı boyunca fiilen 
konfederasyon gibi çalı"mı"tır. 
Bu noktada emek hareketimiz-

de bugün bile izleri olan !stanbul 
ve Ankara sendikacılık ekolleri 
arasındaki farklılı#a dikkat çek-
mek gerekir. A#ırlıklı olarak özel 
sektör i"yerlerinde örgütlenme 
ve mücadele yürütmenin zor-
luklarıyla ba" etmek durumunda 
olan !stanbul sendikacılarının ge-
li"tirdikleri pratikler ve taleplerle; 
ço#unlukla kamuda örgütlü olan, 
bunun sonucu olarak da devlet ve 
iktidarla uzla"maya dayalı ili"kiler 
ve görece daha bürokratik, res-
mi nitelikli bir sendikacılı#a e#ilim 
gösteren Ankara sendikacılarının 
yakla"ımları arasında küçüm-
senmeyecek farklar olagelmi"tir. 
1950’li yıllar boyunca çe"itli vesi-
lelerle gündeme gelen bu ayrım-
lar, örne#in Saraçhane Mitingi’nin 
düzenlenme sürecinde belirgin 
biçimde gözlenir. 1962’de Bir-
liklerin kapatılması kararı ise bir 
anlamda Türk-!" lehine konulan 
bir son nokta gibidir. Ama kökleri 
derinlerde bulunan sosyal ve ta-
rihsel dinamikler 1967’deki D!SK 
ayrı"masında ve sonraki birçok 
evrede yeniden ve yeniden orta-
ya çıkmı"tır.

!STANBUL !"Ç! SEND!KALARI B!RL!#!:!STANBUL !"Ç! SEND!KALARI B!RL!#!:
!"Ç!LER!N SENATOSU!"Ç!LER!N SENATOSU

M. Hakan Koçak

!!SB kurucuları, USTE, Kemal Sülker Ar"ivi
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“i!çilerin haklarını korumaktan çok uzak 
oldu"unu” belirtmi!tir. 1950’lerde DP’nin 
gerçek yüzünü görünce DP’den ayrılmı!tır.

Yusuf Sıdal da 1947’deki sendikal hareke-
tin içindedir. ##SB’nin ilk “umumi katibi”dir. 
O günlerde CHP’ye yakındır ama CHP üye-
si de"ildir. 1957 seçimlerinde CHP’den mil-
letvekili adayıdır. Maden-#!’in kurucu-
ları arasında yer alacaktır. Yusuf Sıdal 
geçmi! dönemlerin sendikal deneyimleri-
ni, i!çi eylemlerinin birikimini 1940’lara ve 
1950’lere ve sonrasına ta!ıyan sendikacı-
lardan biridir.

Onca baskıya ve zulme ra"men sosyalist 
ve mücadeleci bir sendikal deneyim ku-
!aktan ku!a"a aktarılabilmi!tir. D#SK’in 
öncüleri sadece D#SK’i kuranlar de"il, sınıf 
hareketinin uzun soluklu mücadeleci kah-
raman isimleridir.

T8*+-!9’.% K,*,&,9,

1952 yılında kurulan Türk-#!’in kurulu!u-
na giden yolun uzun bir birikimin sonucu 
oldu"u görülmektedir. Aralık 1946’da #s-
tanbul’da kurulan Türkiye #!çi Sendikaları 
Federasyonu ulusal ölçekli bir çatı örgütü 
giri!imiydi.93 Öte yandan 1946’da kuru-
lan Türkiye #!çiler Derne"i (T#D) de bir tür 
ulusal çatı örgütü giri!imi olarak ele alı-
nabilir.94 Aynı !ekilde 1947 sendikacılı-
"ı da bir i!çi sendikaları konfederasyonu 
kurulmasının zorunlu oldu"u fikrine sa-
hipti. 5018 sayılı Yasa sonrası ilk sendi-
kal çatı örgütü olan ##SB’nin 1948 Çalı!ma 
Raporu'nda Türkiye #!çi Sendikaları Genel 
Birli"i adıyla ileride muhakkak kurulacak 
ve kurulması zorunlu olan bir konfederal 
93 Gün, Sayı 30, 14 Aralık 1946.
94 Türkiye "!çiler Derne#i Nizamnamesi, #stanbul: Sinan Mat-
baası ve Ne!riyat Evi, 1946.

örgütten söz edilmektedir.95 #stanbul Millî 
#!çi Sendikaları Birli"i (#M#SB) de “Türki-
ye çapında bir konfederasyon” olu!tu-
rulmasını hedefleri arasına koymu!tur.96 
Dolayısıyla ulusal ölçekli çatı örgütü fik-
ri bir dı! telkinden daha çok sendikala!-
ma çabalarının do"al sonucu olarak orta-
ya çıkmı!tır.

1952 Nisan ayında Bursa’da yapılan bir 
toplantıda bir konfederasyon kurulma-
sı kararla!tırıldı. Konfederasyonun adını 
daha sonra uzun yıllar D#SK Genel Sekre-
terli"i yapacak olan Kemal Sülker önerdi.97 
Türk-#! 31 Temmuz 1952’de Ankara’da res-
men kuruldu. Türk-#!’in ilk anatüzü"ün-
de “i!çi sınıfı” kavramı yer alıyordu. Türk-
#!’in ilk anatüzü"ü tasla"ını sosyalist bir 
sendikacı olan ve daha sonra T#P kurucu-
ları arasında yer alan ve D#SK’in çalı!ma-
larında yer alan $aban Yıldız hazırlamı!-
tı.98 $aban Yıldız aynı zamanda Türk-#!’in 
ilk idare heyetinde genel sekreter olarak 
görev aldı. Türk-#!’in kurulu!undan 6 Ey-
lül 1952’de #zmir’de toplanan 1. Genel Ku-
rulu’na kadar geçen dönemde Konfede-
rasyon yönetiminde sosyalistlerin ve sınıf 
sendikacılı"ı ilkelerinin küçümsenemeye-
cek derecede etkili oldu"u bilinmektedir. 
Ancak ilk genel kurulda bu etki üst yöne-
timden tamamen silindi.99 

ABD’li sendikacılar Türk-#!’in kurulu!u 
ile ilgilenmi!ler ve etki etmeye çalı!mı!-
95 #stanbul #!çi Sendikaları Birli"i Yönetim Kurulu'nun Çalı!-
ma Raporu, 1948, s. 21.
96 #stanbul Millî #!çi Sendikaları Birli"i (1951), 10-9-950 den 
25-3-951 Tarihine Kadar Altı Aylık Faaliyet Raporu, M. Sıra-
lar Matbaası, 1951.
97 Yıldırım Koç (2010), Türkiye "!çi Sınıfı Tarihi Osmanlı’dan 
2010’a, Ankara: Epos Yayınları, s. 169.
98 Aziz Çelik (2010), Vesayetten Siyasete Türkiye'de Sendika-
cılık (1946-1967), #stanbul: #leti!im Yayınları.
99 “Türk-#!’in Kurulu!u ve Geli!imi”, Sosyalizm ve Toplumsal 
Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt 6, #stanbul: #leti!im Yayınları, 
1988, s. 1964-1967. Yıldırım Koç (1986), Türk-"! Neden Böyle, 
Nasıl De#i!ecek, Alan Yayıncılık, #stanbul: s. 43.

Türk-#!’in kurulu! 
yıllarındaki amblemi.
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lardır. Ancak Türk-#!’in kurulu!unda ABD 
etkisinden çok daha belirleyici olan iç di-
namiklerdir. So"uk Sava!’ın bütün cep-
helerde devam etti"i ko!ullarda sendi-
kal alanda da yo"un bir so"uk sava! ya-
!anıyor ve bu nedenle Türkiye’de kurula-
cak bir konfederasyonun ABD/Batı yanlısı 
tutum alması hem sendikal hem de siya-
sal güç dengeleri açısından önem ta!ıyor-
du. Bu nedenle ABD’li sendikacılar süreçte 
etkili olmaya çalı!tırlar. Ancak konfede-
rasyon kurulu!una yönelik ABD’li sendi-
kacıların bu ilgi ve deste"ini iç sendikal ve 
siyasal dinamikler bir yana bırakılarak bir 
“ABD operasyonu” olarak de"erlendirmek 
mümkün de"ildir. Türk-#! üzerinde ABD 
nüfuzu 1960’lı yıllarda belirgin hale gel-
mi! ve bu dönemde Türk-#! yönetimi ABD 
sendikacılı"ı yörüngesine girmi!tir. Ancak 
kurulu! süreci iç dinamiklerin ve Türkiye 
i!çi sınıfının birikiminin bir sonucu olarak 
ele alınmalıdır.

1952 yılında Türk-#!’in kurulmasıyla sen-
dikal hareket ulusal ölçekli bir merke-
ze kavu!tu ve sendikaların bu dönemde 

büyük ölçüde Türk-
#! bünyesinde toplan-
ması sa"landı. Örne-
"in bu dönemde sen-
dikalı i!çilerin yüzde 
72’si Türk-#! tarafın-
dan temsil edilmektey-
di.100 Ancak Türk-#!’in 
üye birlik, sendika ve 
federasyonlar üzerin-
deki etkisi sınırlıydı.

Türk-#!’e üye sendika-
lar içinde sayı ve üye 
bakımından federas-
yon ve yerel birliklerin 
a"ırlıkta olması Türk-#!’in güçlü merkezi 
bir üst örgüt olmasını ve temsil gücünü en-
gelleyen bir etkendi. Örne"in, 1960 yılı iti-
bariyle Türk-#!’e dolaylı (federasyonlar ve 
yerel sendikalar aracılı"ıyla) ve do"rudan 
üye 293 sendika bulunmaktaydı. Bunların 
281’i federasyon ve yerel sendikaydı. Türk-
#!, toplam 283 bin sendikalı i!çinin 205 bi-
nini temsil ediyordu. Bu 205 bin üye içinde 

100 Gülten Kutal (1977), s. 26.

#aban Yıldız: Her #eyi Sınıf Güdümüzle Yaptık 

“Türk-!"’in kurulu"u her "eyi ile önceden planlanmı" bir ‘tezgâh’ de#ildi. Hele hele ABD’nin her "eyi yerli yerine 
yerle"tirdi#i, planlanmı" bir oyun hiç de#ildi. (...) Biz, dürüst, isçi sınıfına inanmı", gerçekleri kendi sezgilerimizle ya-
kalamaya çalı"an sendikacılar türünden idik. Bana hiç kimse ‘"unu yapın, bunu yapın’ demedi. Yaptı#ımız, yapabi-
lece#imiz neyse, her "eyi kendi sınıf güdümüzle yaptık. (...) Olu"turdu#umuz Türk-!"’in bütün kurulu" a"amaları 
böyle gerçekle"ti. Ancak bize destek veren yabancı sendikacıların niyetleri farklı olabilirdi; bir Irwing Brown bilme-
di#imiz halde CIA ajanı çıkabilirdi: Ama biz, kendi adıma ben görevde kaldı#ım süre içinde kendimin de bir parçası ol-
du#um isçi sınıfına bir "eyler vermek (...) sorumlu davranmasını bildim sanıyorum.”1 

“Yine Mayıs 1952’de iktidarda bulunan DP Milletvekili, A. Menderes’in yakın dostu, DP !stanbul !l Ba"kanı Dr. Mü-
kerrem Sarol bir gün bir arkada"ı ile Ca#alo#lu’ndaki sendika merkezine beni ziyarete geldi. O da kurulacak Kon-
federasyon’un çalı"malarına yardım olsun diye 5000 (Be" bin) TL ba#ı"ta bulunmak istedi#ini söyledi. Hiç tered-
düt etmeden reddettim.”2

1 $aban Yıldız (1988), “Türk-!"’in Kurulu"u ve Bazı Gerçekler”, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt 6, !stanbul: !leti"im Yayınları, s.1966.
2 Yıldız (1988), s. 1966.
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(1917 Makedonya-2000 !stanbul)

$aban Yıldız, 1917 yılında Makedonya’da, 
Manastır’ın Nasliç kasabasında do#du. 
$aban Yıldız’ın annesi tarafından emziri-
len Seyfi Demirsoy, Yıldız’ın sütkarde"iydi. 

Türk !"’in kurucularından olan $aban Yıl-
dız ayrıca Türk-!"’in ilk Genel Sekreteri-
dir. !!SB Genel Sekreteri iken T!P kurucu-
ları arasında yer almı"tır. Sülker’e göre ilk 
profesyonel sendika genel sekreteridir. 

1924’te Çatalca’ya göç eden ailesiyle ge-
len $aban Yıldız Çatalca’da ortaokula ya-
zıldı#ı halde bir kalem alacak olanaktan 
yoksun bulunduklarından in"aat i"çili#i 
yaptı, 3 yıl kadar sonra !stanbul’a gelerek 
Bahariye Mensucat Fabrikası’na girdi. As-
kere gidip döndükten sonra (Mart 1943) 
dokumacılı#a Sümerbank Feshane Fab-
rikası’nda devam etti. Bu sırada i"yeri i"çi 
temsilcisi seçildi.

$aban Yıldız sendikacılıkta 1946 ku"a#ın-
dandı. Sümerbank Defterdar Fabrikası’n-
da çalı"ırken i"çi arkada"larını Mensucat 
Sanayii !"çileri Sendikası’nın Eyüp "ube-
sinde örgütlüyordu. Ancak 1946 yılı so-
nunda bütün sol partilerle birlikte kendi 
sendikası da kapatıldı. 1947’de sendikalar 
yasasının çıkması ile birlikte ili"kisini hiç 
kesmedi#i arkada"larıyla tekrar örgüt-
lenmeye ba"ladı ve sendikanın kurucuları 
arasında yer alıp genel sekreter oldu. 

1947 sendikalarının kurulması ve CHP et-
kisindeki sendikalarla ba#ımsız sendi-
kaların mücadelesi ba"ladı#ında ba#ım-
sız Eyüp Mensucat !"çileri Sendikası’na 
girmi" bulunan Yıldız, sendika ve temsil-
ci mücadelesi nedeniyle i"ten çıkarıldı. 
CHP’nin muhalif sendikacılara müdaha-
lesi sendikacıların i"ten çıkarılmasına ka-
dar varabiliyordu. $aban Yıldız bunlardan 

biriydi. Yıldız 1951’e kadar Mahmutpa-
"a’daki izbe dokuma atölyelerinde ya"a-
mını kazandı.

1951’de aynı i"kolundaki sendikaların bir-
le"tirilmesi çalı"maları olumlu sonuç ve-
rince !stanbul Tekstil ve Örme Sanayi !"-
çileri Sendikası’na Genel Sekreter seçildi. 
Ancak Yıldız i"çiyken almakta oldu#u üc-
retten daha az bir parayla profesyonel 
sendikacılı#a ba"ladı. 1952’de Türk-!"’in 
kurulu" hazırlıklarına katıldı, Muvak-
kat !cra Komitesi’nde Genel Sekreter-
lik yaptı. Ba"kan Ömer Akçakanat, Say-
man Seyfi Demirsoy, Denetçi Mehmet 
!nhanlı, üye Adil Bo#akaptan’dı. Bütün i"-
ler Genel Sekreter olarak $aban Yıldız’ca 
görülüyordu.

1948’de !!SB’de muhalif kanatta faaliyet 
gösteren Yıldız DP’ye ve DP’li sendikacı-
lara muhalefet etti#inden bu görevinde 
kalamadı. !lerici oldu#u için !zmir Kongre-
si’nde Türk-!" delegelerinin sa#cı kanadı 
Yıldız’a oy vermedi ve çetin bir mücadele 
sonunda Yıldız’ın yerine Muammer Özer-
kan seçtirildi. Yıldız, ba"kanlı#ını yaptı#ı 
sendikasından da istifa etti, tezgâh ba"ı-
na döndü. Yıldız, bir süre Türk !"’in !stan-
bul Bölge Temsilcisi Yardımcısı olarak ça-
lı"tı ve 1962’de Türk-!"’in 10. yıldönümü 
nedeniyle Türk-!" adına ilk radyo konu"-
masını yaptı.

1950’lerin ba"larında !!SB tarafından dü-
zenlenen komünizmi tel’in mitinglerine 
kar"ı çıkmı" ve sendikaların bu tür mi-
tingler yapamayaca#ını söylemi"tir. 

Yıldız, 1961’de T!P’in kurucuları arasında 
yer aldı ve ilk Genel Sekreteri oldu. Ancak 
T!P Genel Ba"kanı Avni Erakalın’ın öteki 
yöneticilerin oluruyla Hürriyet Partisi’n-
den !stanbul Milletvekilli#i adayı olmasını 

Öncüler "ABAN YILDIZ"ABAN YILDIZ
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do#ru bulmayarak bu adaylı#a 
razı olan Genel Ba"kan Vekili Ke-
mal Türkler ve üye !brahim Gü-
zelce’nin tutumuna kar"ı Genel 
Sekreterlik’ten çekildi. T!P Ge-
nel Yönetim Kurulu üyeli#ini sür-
dürdü. !stanbul !l Ba"kanlı#ı yaptı. 
1969’da Aybar’ın istifa etmesin-
den sonra bir süre T!P Genel Ba"-
kanlı#ı yaptı. D!SK’in kurulu"u ön-
cesinde olu"turulan Sendikalar 
Arası Dayanı"ma Anla"ması’nın 
(SADA) sekreterli#ini yapan Yıl-
dız, daha sonra uzun yıllar D!SK’te 
çalı"tı.

$aban Yıldız, 1968’de i"çilikten 
malulen emekli oldu. Sendikacı-
lık alanında !!SB’de, Tekstil Sen-
dikaları içinde Türk-!"’te ve T!P’te 
özveriyle çalı"ması, do#ru sözlü-
lü#ü sosyalist dü"ünceden ödün 
vermezli#iyle haklı bir saygınlık 
ve sevgi kazandı. Yıldız, Türk-!"’in 

ilk Genel Kurulu’na sunulan Ça-
lı"ma Raporu’nu Kemal Sülker’le 
beraber hazırladı ve 1947’de ku-
rulan i"çi örgütleri içinde ilk kez 
“i"çi sınıfı” gerçe#ini dile getir-
di. 1960’ların ortalarında Türk-
!"’in dı" yardımlarla ayakta duran 
ve sınıf gerçe#ini yadsıyan tu-
tumunu ele"tiren Sosyalist Açı-
dan Türk-!" Yargılanıyor adlı ki-
tabı $ükran Kurdakul’la birlikte 
hazırladı (Ataç Kitabevi, !stanbul: 
1966). $aban Yıldız 1990’lı yıllar-
da Sosyalist Birlik Partisi kurucu-
ları arasında yer aldı ve Genel Yö-
netim Kurulu üyeli#i yaptı. Yıldız 

2000 yılında ya"amını yitirdi. 

Kaynak: Kemal Sülker (1980), “#aban Yıldız”, 
Sosyalist Kültür Ansiklopedisi, !stanbul: May 
Yayınları; Aziz Çelik (2010), Vesayetten Siyase-
te Türkiye'de Sendikacılık (1946-1967), !stanbul: 
!leti"im Yayınları.

federasyon ve mahalli sendika-
lara üye olan i!çi sayısı 182 bindi. 

101 Dolayısıyla, bu ko!ullara ba"-
lı olarak da Türk-#!’in merkez-
de güçlü bir konumda oldu"unu 
söylemek zordu. 

T8*+./) T.D. (M.&&. T.D) 
S)%6.+$<'&'>'% D?>,9,

1950’lerin ortalarından ba!laya-
rak ulusal düzeyde sendikacılı-
"ın do"maya ba!ladı"ını görü-
yoruz. Örne"in, Gemi Adamları 
Sendikası, Türkiye Maden-#! ve 
Petrol-#! bu yıllarda ulusal dü-
zeyde sendikacılı"ı benimseme-
ye ba!ladılar. Maden-#! Ba!kanı 
Kemal Türkler, Türkiye tipi sen-
dikayı ısrarla savunmu!tur: “Fe-
derasyonların aktif olmaya im-
kânı yoktur. Federasyonların 
yapmakta oldu"u i!lerin tam sih-
hatli oldu"u iddia edilemez. Ama 
Türkiye tipi sendika her mesele-
ye müdahale etmek imkânını bu-
labilir.” 102 Türkler’in bu yakla!ımı 
daha sonra D#SK’in merkezî ve 16 
i!koluna dayalı örgütlenme mo-
deline de yansımı!tır.

1950’lerin ortalarından son-
ra millî tip olarak örgütlenmeye 
ba!layan Maden-#! ve Lastik-#! 
sendikalarının ilerleyen yıllar-
da daha bütüncül siyasal tutum 
benimsedikleri görülmektedir. 
Türk-#!’in lokomotif sendikaları 
101 Gülten Kutal (1977), s. 26.
102 “Kemal Türkler’in Konu!ması”, Türk-"! Mü-
messiller Heyeti Zabıt ve Raporları (14-15-
16.4.1958), Ankara: Babao"ul Matbaası, 1958, 
s. 87.

$aban Yıldız (ortada) süt karde"i Seyfi Demirsoy (solda) ve Halil Tunç (sa#da) ile
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uzun yıllar boyunca Müskirat Federasyonu, 
Teksif, Demiryolu Federasyonu, Ta!ıt #!çile-
ri Federasyonu gibi federasyonlardan olu!-
tu. Buna kar!ılık D#SK’in lokomotif sendi-
kaları Maden-#! ve Lastik-#! gibi millî tip 
sendikalardı. Merkezi ve millî tip sendika-
ların federatif örgütlere göre daha yekpa-
re siyasi tutum aldıklarını söylemek müm-
kündür. D#SK’in daha bütünsel bir siyasal 
tutum almasında merkezi ve millî tip sen-
dikacılı"ı esas almasının rolü olmu!tur. 

K$#, K)".#. S)%6.+$<'&'>'

Ülkemizde özellikle 1947 sonrası sendika-
cılı"ın asıl olarak kamu i!yerlerinde yü-
rütüldü"ü ve sendikala!manın belirleyi-
ci bölümünün kamu i!yerlerinde oldu"u 
biliniyor. Kamu kesiminde çalı!an toplam 
i!çi sayısı 1955 için 254 bin, 1961 için yak-
la!ık 300 bin civarındaydı.103 1950’de ima-
lat sanayinde kamu kesiminde çalı!an 
ücretlilerin payı yüzde 33’tü. Kamu kesi-
mindeki ücretlilerin oranı büyük ölçekli 
i!yerleri açısından de"erlendirildi"inde ise 
daha çarpıcı bir tablo ortaya çıkmaktadır. 
10 ve daha fazla i!çi çalı!tıran i!yerlerinde 
103 Makal (2002), s. 163-165.

çalı!anların 1950’de yüzde 46,7’si, 1960’da 
yüzde 43,1’i kamu kesimindeydi.104 Bu ve-
riler özellikle önemlidir. Sendikala!manın 
kamuda ve özellikle kamu imalat sana-
yi a"ırlıklı oldu"u dü!ünülecek olursa ül-
kemizde kamu kesimi sendikacılı"ın, dev-
let i!letmelerinde boy veren sendikacılı"ın 
maddi temelleri daha iyi anla!ılabilir. 

Sendikaların yo"un olarak örgütlü oldu"u 
Tekel, Demiryolları, Sümerbank, Denizyol-
ları gibi kamu i!letmelerinden hareketle 
kamu i!letmelerinin sendikacılıkta belir-
leyici oldu"unu temel bir varsayım olarak 
ifade etmek mümkündür.

1946-1960 döneminde kamu kesimi i!yer-
lerinde sendikala!ma engellenmemi!, tam 
tersine siyasal iktidarların denetimlerin-
deki sendikalar aracılı"ıyla sınıfı denetim 
altında tutmak için te!vik edilmi!ti. Asıl 
gerilim sendikala!ma konusunda de"il, 
sendikaların siyasi denetim altına alınma-
sında ya!anmaktaydı.105 Kamu i!letme-
lerinde sendikala!manın görece kolaylı"ı 
nedeniyle özel sektör ve kamu sendikacı-
lı"ının sınıf reflekslerinin farklı geli!ti"i-
ni söylemek mümkündür. Ancak yine de 
kamu sendikacılı"ının geli!imi sırasında 
da ciddi sıkıntılar ya!andı"ını söylemek 
mümkündür.106 Burada ifade edilen gö-
reli bir kolaylıktır veya özel sektörde çok 
daha büyük zorlukların ya!anıyor olması-
dır. Kamuda i!yerlerinde örgütlenme ikti-
dar yanlısı sendikalara kolay iken, muhalif 
sendikacılar için hayli zor olmu!tu.107

104 Makal (2002), s. 167.
105 Yıldırım Koç (1992), Türkiye "!çi Sınıfı Tarihinden Yaprak-
lar, #stanbul: Ataol Yayıncılık, s. 277.
106 Koç (1988); Koç (1999); Makal (2002); Makal (2007).
107 Çelik (2010).

"!çi Sendikası 
gazetesi, Sayı 283,

3 Temmuz 1958.

1950’li yıllarda 
sendikaların 
önemli bir 
bölümü Demokrat 
Parti Hükümeti 
güdümündeydi. 
Zonguldak Maden 
#!çileri Sendikası 
dönemin DP 
Hükümeti'nin 
Kıbrıs’ta taksimi 
savunan 
politikasını 
destekliyor.
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:;?>’)!%1! E+!# H(%!#!*.
M. H)%), K4()%

Dönem boyunca, özellikle bireysel çalı!ma ili!kileri alanında bir dizi yeni 
düzenleme yapılmı! olmakla birlikte bu dönem emek rejiminin çerçeve-
sini olu!turan hukuksal birikim büyük ölçüde Tek Parti Dönemi kaynak-
lıdır. 1936 tarihli #! Kanunu ve 1947 tarihli Sendikalar Kanunu geçirdikleri 
kimi de"i!ikliklere kar!ın 1950’lerin bireysel ve toplu çalı!ma ili!kilerini 
düzenleyen temel metinler olarak kalmı!lardır. Bu ba"lamda Demokrat 
Parti’nin kendisine kar!ı iddialı bir muhalefet yürüttü"ü CHP‘nin olu!tur-
du"u emek rejiminden radikal bir kopu! içinde olmadı"ı söylenebilir. 

DP popülizmi, giderek belirginle!mekte olan sınıfsal ayrımları örten/
yadsıyan bir strateji olarak ba!arıyla uyguladı, toplu i! ili!kileri alanında 
devraldı"ı otoriter sistemi devam ettirirken, bireysel i! ili!kileri alanında 
ücretli kesimi koruyucu çok sayıda hukuksal düzenleme yaptı. Ancak po-
pülizmin di"er yüzünde i!çi sınıfının örgütlü gücü sendikalar hem patro-
naj ve partizanlık kanallarıyla hegemonya altına alındılar, hem de özel-
likle 50’lerin ikinci yarısından itibaren baskı politikalarına maruz kaldılar.

1947’de Sendikalar Kanunu ile açılan yeni dönemde giderek artan sayı-
da sendika kuruldu. Dönemin özgün yanlarından birisi de sendikal örgüt-
lenme modellerine yasal sınırlamanın bulunmamasıydı. Sendikalar i!yeri, 
i!letme, i!kolu düzeyinde örgütlü olabildi"i gibi federasyonlar ve birlikler 
biçiminde dikey ve yatay üst örgütlenmeler de olu!turdular. Bu ba"lam-
da sendikal örgütlenme merkezkaç, parçalı ve karma!ık bir görünüm arz 
ediyordu. Yerel sendikaların otonomisine kar!ın üst örgütler zayıf ve ye-
tersiz kalmaktaydı. Ancak bir yandan da"ınıklık, rekabet, zayıflık yara-
tabilen bu model zenginli"i di"er taraftan i!yerleri, i!kolları ve yerel di-
namiklerin özgünlüklerini ve sendikaların özgürlüklerini de esas alması 
anlamında önemliydi. Ne olursa olsun 1948’de 50 binler civarında hesap-
lanan sendikalı i!çi sayısı 1960’ların ba!larında 300 bine dayanmı!tı ve bu 
#! Kanununa tâbi i!çilerin yakla!ık üçte birine, tüm ücretlilerinse yüzde 
10’u a!an bir oranına denk dü!mekteydi. 

Sendikaların bölgesel düzeyde geli!tirdikleri birlikler ise dönemin özgün 
ve etkili örgütlenme modeliydi. Ba!ta #stanbul olmak üzere ülkenin ba!-
lıca sanayi !ehirlerinde ve bölgelerinde kurulan sendika birlikleri 50’lerin 
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i!çi hareketi için ba!lıca dinamizm kayna-
"ı oldular. 

#!çi sınıfının geneli adına kamuoyu, devlet 
ve i!verenler kar!ısında ulusal düzeyde bir 
temsiliyetin gereklili"i 1950’lerin dünyasın-
da daha güçlü bir ihtiyaç haline geldi"inden 
1952 yılında ilk kez ulusal düzeyde bir birlik 
sa"lanarak Türkiye #!çi Sendikaları Konfe-
derasyonu (Türk-#!) olu!turuldu. Merkezi 
bir çatı örgütü olu!turma fikri i!çi hareke-
timizin her döneminde var olmu!tu. 1920’li 
yıllardan ba!layarak çe!itli biçimlerde böyle 
bir çatı örgütün yaratılması çabası içine gi-
rilmi!ti. 46 Sendikacılık deneyimi sona erdi-
rilmeseydi belki de onun hayata geçirmeye 
çalı!tı"ı ulusal düzeydeki i!çi örgütlenmesi 
çok daha önce gerçekle!mi! olabilirdi. So-
nuçta Türk-#!’in olu!umu Türkiye i!çi ha-
reketinin tarihsel birikiminin bir sonucudur. 

1950’lerin sonlarına do"ru yerel sendika-
ların birlikteli"i ile olu!mu! federasyon 
türü sendikal örgütlenme modeli sorgu-
lanmaya ve milli tip olarak anılan ulusal 
düzeydeki i!kolu sendikaları öne çıkmaya 
ba!ladı. Maden-#!, Petrol-#! gibi etkin sen-
dikalar sonraki yıllarda milli tip sendika 
olarak anılan, federatif yapıyı a!an merke-
zile!mi! ve güçlü yapılara 50’li yılların son-
larından itibaren kavu!maya ba!ladılar. 

1947 yılında yeni bir anlayı! zemininde 
kurulan sendikaların üyeleri açısından 
gerçek bir etki gücü elde etmeleri 1950 
yılında çıkarılan kanunla toplulukla i! ih-
tilafı çıkarabilme yetkisi elde etmelerin-
den sonra olabildi.* Toplulukla i! ihtilafla-
rı; i!çilerin ücret, sosyal haklar ve çalı!ma 
ko!ulları gibi i!yerindeki en temel me-
seleleri hakkında i!verenle sınırlı da olsa 
müzakere edebildikleri, tutum geli!tire-
bildikleri bir süreç olması ba"lamında ön-
ceki dönemin, i!verenin mutlak hâkim ol-
du"u fabrika rejiminde ciddi bir de"i!imi 

getirdi. #! ihtilaflarının hayata geçti"i i!-
yerleri açısından i!çilerin iktisadi durum-
larına hatırı sayılır düzeyde bir katkı yap-
tı"ı söylenebilir. 

M.0.%= G.*.9.#&)*.

##SB’nin ya da ba"lı sendikaların 50’ler bo-
yunca düzenlemek istedikleri ve her se-
ferinde hükümet ve valilik tarafından en-
gellenen miting giri!imleri i!çi hareketi 
tarihimizin nihai ba!arıya ula!amamı! 
ama üzerinde durulmayı hak eden eylem-
leridir. 1951 yılında, Tekstil ve Örme Sana-
yi #!çileri Sendikası tarafından Taksim’de 
düzenlenmek istenen ve ##SB içinde de tar-
tı!malar neden olan mitingin yapılamama-
sı üzerine sendika sert bir protesto bildiri-
si yayınladı. Aynı sendikanın ertesi yıl, 1952 
Nisan’ında yapmak istedi"i mitinge valilik-
çe izin verilmemesi ise mecliste sert tartı!-
malara oldu, anti-komünist ajitasyonun en 
sıradan örnekleri meclis kürsüsünden Ça-
lı!ma Bakanı tarafından dillendirildi. 

1953 yılında Zeytinburnu Çimento i!ve-
reninin sendikalı i!çilere yönelik baskı-
larını protesto etmek için ##SB tarafından 
yine Taksim meydanında düzenlenmek 
istenen miting de valilikçe türlü çabalar-
la son dakika da yasaklanmı!sa da o gün 
Taksim civarına yı"ılan i!çilerin kitleselli-
"i i!çi hareketinin kapasitesini gösterme-
si açısından önemlidir. 1955 yılında bu kez 
bazı i!verenlerin sendika ba!kan ve ba!-
kan vekillerini sendikal faaliyetlerinden 
dolayı i!ten çıkartmaları ve i!çiler üzerin-
den baskı olu!turmalarını protesto etmek 
için miting yapılması gündeme geldi. #hti-
laf ya!anan otuz kadar i!verenle diyalog 
mekanizmasının kurulması için Valili"in 
davetiyle bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda 
olumlu ve umut verici sonuçların çıkma-
sı, bazı i!verenlerin ihtilafların çözümünde 

* Söz konusu kanun 
#! Kanunu’nun 
bazı maddelerini 
tadil eden 25 Ocak 
1950 tarih ve 5518 
sayılı Kanun'dur. 
Bir i!yerinde i!çi 
mümessilleri ya 
da sendikalarca 
temsil edilen 
i!çilerle, i!veren 
arasında toplu bir 
i! uyu!mazlı"ı 
olu!tu"unda bunun 
belli bir prosedür 
çerçevesinde 
önce #l Hakem 
Kurulu’nda, 
buradan çıkan 
karara tarafların 
itirazı durumunda 
ise Yüksek Hakem 
Kurulu’nda, 
devletin 
hakemli"inde 
çözüm bulunmasını 
öngören zorunlu 
tahkim sistemi ilgili 
yazında i! ihtilafları 
ba!lı"ında ele 
alınır.
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i!birli"i sözü vermesi üzerine miting kara-
rından vazgeçildi.

Dönemin biti!ini simgeleyen 1961 Saraç-
hane Mitingi bu alandaki birikimin en gör-
kemli sunumuydu. Yüz bin civarında i!çinin 
katıldı"ı tahmin edilen ve bir türlü çıkarıl-
mayan grev ve toplu sözle!me yasalarının 
çıkmasını hızlandırmak için ##SB tarafın-
dan düzenlenen miting güncel amacının da 
ötesinde anlamlar içermekte, i!çi sınıfının 
hegemonik kapasitesinin geni!lemesinde 
önemli bir dönemece i!aret etmekteydi. 

G*)( H$++' M8<$6)&)".

1950’de seçimler öncesinde grev hakkını 
savunan, hatta programında yer veren DP 
iktidarda oldu"u yıllar boyunca birkaç kez 
hazırladı"ı grev kanunu taslaklarını hiçbir 
zaman meclis gündemine ta!ımadı ve grev 
yasa"ını devam ettirdi. Buna kar!ılık grev 
hakkı dönem içinde giderek i!çi hareketi-
nin hemen tamamı tarafından sahipleni-
len ve savunulan bir temel hakka dönü!-
tü. Hem Mayıs 1950 seçimleri öncesi hem 
de sonrası, o dönem destekledikleri par-
tinin politikalarına gözü kapalı ba"lılı"a 

dönü!mü! partizanca tutumlar alarak za-
man zaman kamuoyuna grev istemedik-
lerini beyan eden sendikalar/sendikacılar 
gibi tuhaflıklara rastlansa da, grev hakkı 
dönemin ortalarına gelindi"inde i!çi ha-
reketinin içindeki farklı partilere mensup 
aktörlerce benimsenmi! ve ısrarla savu-
nulur duruma gelmi!ti. 

Grev hakkının verilmesiyle ilgili çabala-
rın yanı sıra yasa"a ra"men dönem için-
de birçok fiili grev de gerçekle!ti. Daha çok 
i!letme düzeyinde ve son çare olarak ba!-
vurulan kısa süreli i! bırakma eylemleri 
biçiminde gerçekle!en dönem grevlerinin 
bazıları sonuç alıcı oldu, bazıları ise ba!arı-
sızlıkla sonuçlandı. Ancak hemen her greve 
güvenlik birimlerince müdahale edildi, çok 
sayıda i!çi mahkemelere sevk edildi. Söz 
konusu fiili grevler nedeni ile sendika yö-
neticileri tutuklandı, sendikalar kapatıldı. 

!9:. H$*)+)0.%.% E%0)&)+08)& 
G)&.9.#.

1950’li yıllarda i!çi sınıfı hareketinin geli-
!imine paralel olarak gazete ve dergilerin 

#zmir Limanı'nda 
15 Temmuz 1954'te 
ba!layan grev. 
Liman'da tahmil 
ve tahliye i!lerinde 
çalı!an #zmir Deniz 
#!çileri Sendikası'na 
üye 700 kadar 
i!çi, ücretlerinin 
artırılması ve 
çalı!ma ko!ullarının 
iyile!tirilmesi 
amacıyla greve 
gitti. Grev nedeniyle 
sendika yöneticileri 
tutuklandı. Grev 20 
Temmuz'da sona 
erdi. Grev nedeniyle 
557 i!çi hakkında 
dava açıldı. #zmir 
Limanı'nda çalı!an 
i!çiler 1 yıl sonra 15 
Temmuz 1955'te bir 
kez daha greve gitti. 
Grevin yasak oldu"u 
ve cezai yaptırımların 
söz konusu ko!ullarda 
yapılan bu grevler 
uluslararası alanda da 
yankı yarattı. 

USTE Ar!ivi
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i!çi/sendika haberi veren sayfaları, kö!e-
leri olu!tu"u gibi do"rudan i!çilere sesle-
nen gazete denemeleri de oldu. Bunların 
dı!ında ise sendikaların art arda yayın ha-
yatına ba!layan dergileri/gazeteleri ile kü-
çümsenmeyecek bir sendikal basın olu!tu. 
Sendikal basın, çalı!ma ya!amı veya çalı!-
ma ili!kileri ile ilgili sorunları bazen korkak, 
ürkek ve çekingen; bazen cesur, inatçı ve 
meydan okuyan tarzda dile getirdi. Aynı za-
manda önemli bir e"itim aracı da oldu. 

#!çi hareketinin entelektüel kapasitesi-
nin geli!mesinde di"er önemli etken e"i-
tim faaliyetleri oldu. Sendikalar ço"u za-
man düzenli olmamakla birlikte üyelerine 
ve ço"u kez de yönetici ve aktif kadrola-
rına yönelik e"itim çalı!malarını genelde 
üniversite hocalarının katıldı"ı konferans-

lar !eklinde sürdürdüler. 

S?%,:

50’ler boyunca dört alandaki birikim 
60’lardaki i!çi sınıfı olu!umunu ve i!çi ha-
reketinin yükseli!ini belirlemi!tir. Birincisi 
1950’ler boyunca bireysel çalı!ma ili!kileri 
alanında olu!an birikim ve grev gibi bazı 
konularda yapılanlar, 60’larda toplu i! ili!-
kilerinde yapılan düzenlemeler için temel 
olu!turmu!tur. #kincisi i! ihtilafları, asgari 
ücret tespit komisyonları, kolektif muka-
veleler vb. hak alma/geni!letme araçları 
ve yasal düzenlemelerle fabrika rejimin-
de meydana getirilen de"i!iklikler 50’ler 
boyunca i!yerlerinde i!çilere kimi mevzi-
ler ama bundan da öte ciddi bir deneyim ve 
özgüven kazandırmı!tır. Üçüncüsü fabri-
kaların çevresini sınıf bilincini geli!tiren 
i!çi mahalleleri sarmı!, 50’lerin fakirha-
neleri giderek birer direni! yuvasına dö-
nü!mü!tür. Dördüncüsü i!çi hareketinde 

olu!an birikimdir. Bu birikimin kar!ısında 
ilk !a!ıranlar i!verenler olur. 1962 yılında 
düzenlenen 3.Çalı!ma Meclisi’nde i!çi ta-
rafını temsilen katılan sendikacıların; e"i-
tim görmü!, konularına hâkim, tecrübeli 
ve grup bütünlü"ünü koruyan tavırları i!-
veren temsilcilerini !a!ırtır. 

#!çiler kendi somut deneyim ve taleple-
ri temelinde mücadele ederken öncelik-
le toplumdaki temel me!ruiyet referans-
larına tutunmak ya da onları kar!ılarına 
almamak durumunda kalırlar. Türkiye sol 
hareketinin olası kritik kurucu müdaha-
lesini engelleyerek olu!turulan ortamda 
ya!anan 50’lerin sosyal-siyasi ikliminde 
milliyetçilik (hatta anti-komünizm) ço"u 
kez sınıf söylemini ve eylemini ku!atan 
bir zırh haline gelebildi. Verdikleri sendi-
kal mücadele nedeniyle sık sık komünist 
olmakla itham edilen, böylece çok sert bir 
dı!lanma ve yalnızla!ma riskiyle yüz yüze 
olan sendikalar ve sendikacılar egemen 
söylemin içinden konu!mak zorunda kal-
dılar. Ama üzerlerindeki Amerikancı, uz-
la!macı, milliyetçi, anti-komünist ideolo-
jik basınçlar ne denli !iddetli olursa olsun 
50’ler boyunca biriken öz-deneyimleri, en 
azından bir bölümünde, sonraki yılların 
T#P ve D#SK çıkı!larına temel olu!turabi-
lecek bir sendikal-siyasal bilinci de yarattı. 

Böylece 1950’li yılları kendi karma!ık di-
namikleri içinde i!çi sınıfının karakteris-
tik bazı özelliklerinin ve i!çi hareketinin 
birçok arayı! ve zaafının belirginle!ti-
"i bir olu!um dönemi olarak incelemenin 
önemine i!aret etmi! olduk. #!çi hareke-
ti açısından 1950’lerle 60’lar arasında bir 
kesintiden, kopu!tan çok süreklili"in altı-
nı çizmeyi, 60’ların ilk dönem geli!iminde 
50’lerin hakkı yeterince verilmeyen biri-
kiminin oldu"unu belirlemeye çalı!tık.

Türk Gemi-#! 
sendikasının 
yayın organı 
Denizci 
dergisinin Eylül 
1959 tarihli 29. 
sayısının kapa"ı: 
Denizcilerin 
büyük hamisi 
Fahri Ba!kanımız 
Sayın Adnan 
Menderes.
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Türkiye’nin 1960’lı yılları emek ve i!çi sınıf hareketi açısından Saraçhane 
Mitingi (1961) ile ba!layan ve 15-16 Haziran Direni!i (1970) ile sona eren bir 
dönemdi. 1960’lar i!çi sınıfının aya"a kalktı"ı, iyice görünür hale geldi"i ve 
bir sınıf olarak rü!tünü ispat etti"i müstesna yıllardı. 1960’lı yıllar, sanayi 
kapitalizminin yükseli!ine paralel olarak sınıf gerçe"inin her alanda orta-
ya çıktı"ı ve sınıfların varlı"ının kabullenildi"i yıllardı. 

G):#.9.% M.*$"'

Dönemi açıp kapayan iki görkemli eylem 1960’ların ruhunu da yansıtıyor-
du. Bu iki görkemli eylemin ilki olan Saraçhane Mitingi’nin hedefi sendikal 
hakların yasala!ması iken, 15-16 Haziran Direni!i sendikal hakların sa-
vunulması eylemiydi. 1960’lar, 1950’lerin birikiminin de etkisiyle Türkiye 
i!çi sınıfının olu!umunda kritik bir dönem; kesif bir sınıf mücadelesi dö-
nemiydi. Dönem ba!ında grevli ve toplu sözle!meli sendikal hakların ku-
rumsalla!ması -Türkiye tarihinde ilk kez Anayasal güvenceye kavu!ma-
sı- sendikal hareketin ivmesini artırdı ve sınıf ili!kilerinde emek lehine 
yeni bir dengenin kurulmasına yol açtı. 1947 sendikacılı"ından kopulma-
sı, D#SK’in kurulu!u ile birlikte sınıf eksenli ve ba"ımsız bir sendikacılı"ın 
güç kazanması ve sınıf hareketinin siyasalla!ması, i!çi sınıfı olu!umunun 
1960’lardaki önemli u"rakları olarak okunabilir. 1960’lı yıllar emek hare-
ketinde kesintisiz ve ivmesi giderek artan bir yükseli! dönemiydi. 

1961 Anayasası ile grev ve toplu pazarlık hakkının anayasal güvence altına 
alınmasıyla birlikte sendikalar “muavenete muhtaç te!ekküller” olmak-
tan çıkıp, devlet ve sermaye ile müzakere edebilecek örgütler haline gel-
diler. Bu yönüyle 1960’lı yılları erken Cumhuriyet döneminin paternalist 
1 Bu bölüm !u yazının kısaltılmı! ve gözden geçirilmi! halidir: Aziz Çelik (2017), “Saraçhane’den 15-16 Ha-
zirana, Türkiye #!çi Sınıfının Müstesna Yılları 1960’lar”, Türkiye’nin 1960’lı Yılları içinde (Ed. Mete Kaan 
Kaynar), #stanbul: #leti!im. Bu yazıda yer almayan ayrıntılı referanslar özgün yazıda yer almaktadır.
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emek rejiminden sınırlı bir neokorpora-
tizme geçi! olarak de"erlendirmek müm-
kündür. Nitekim #kinci #nönü Koalisyon 
Hükümeti Programı’nda yer alan “Sos-
yal ve ekonomik meselelerin çözümünde, 
sendikalar devlete yardımcı müesseseler 
olarak itibar göreceklerdir” ifadesi de bu 
geçi!i sembolize etmektedir. 

Sendikalarla müzakere edilmesini ve 
emek hareketinin hesaba katılmasını, sa-
dece 1961 Anayasası’nın sa"ladı"ı ola-
nakların ve 1960 sonrasının iç pazarı güç-
lendirmeye yönelik ithal ikameci iktisat 
politikalarının sonucu olarak görmek ve 
emek hareketini edilgen bir kuvvet ola-
rak de"erlendirmek yanıltıcı olur. #!çi sı-
nıfı 1950’lerin birikimi ve 1960’lar boyunca 
yürüttü"ü zorlu sınıf mücadelesiyle sınıf 
mücadelesindeki yerini aldı ve konumu-
nu peki!tirdi. 1960’ı izleyen dönemin en 
önemli özelliklerinden biri yeni bir siyasal 

ve sosyal güç olarak i!çi sınıfının yükseli-
!idir. 1960’lar i!çi sınıfının sadece kanun-
ların sa"ladı"ı olanakları kullandı"ı yıllar 
de"il, fiili-me!ru bir sınıf mücadelesi hattı 
izledi"i yıllardır. D#SK bu yükseli!in bir so-
nucu olarak ele alınmalıdır.

4= M(5&'’&- G2)@!'.

Döneme damgasını vuran en önemli siya-
sal geli!me olan 27 Mayıs Darbesi, emek 
hareketi açısından da dolaysız sonuç-
lar üretti. 27 Mayıs, gönüllü veya zoraki, 
ama yine de sendikal hareketin tamamı-
nın deste"ini aldı. Darbecilerin de sendi-
kaların deste"ini almaya özel önem ver-
di"i görülüyor. Bunun en önemli kanıtı 27 
Mayıs’tan sadece dört gün sonra Bakan-
lar Kurulunun Türk-#!’in Uluslararası Hür 
#!çi Sendikaları Konfederasyonu (Interna-
tional Confederation of Free Trade Unions, 

Saraçhane Mitingi, 
31 Aralık 1961.
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ICFTU) üyeli"ine izin vermesiydi. DP dö-
neminde sekiz yıl onay verilmeyen ICF-
TU üyeli"ine bu kadar hızla karar verilme-
si önemli bir jest olarak de"erlendirilebilir. 
Sendikaların Kurucu Meclis’te altı temsil-
ci ile yer alması ve Cemal Gürsel’in atadı-
"ı 15 kontenjan senatörü arasında Türk-
#! #cra Kurulu üyesi Ömer Ergün’e de yer 
vermesi, 27 Mayısçıların sendikacıların da 
gönlünü kazanmaya çalı!an adımları ola-
rak görülebilir. Yine Basın #! Kanunu’nda 
köklü de"i!iklikler yapan 212 sayılı Kanun 
da 27 Mayısçıların gazetecilerin ve basın 
çalı!anlarının deste"ini almaya yönelik 
önemli bir adımıydı.

Millî Birlik Komitesi’nin (MBK) sendikalar-
la do"rudan teması tercih etti"i anla!ılıyor. 
Bu temasla görevlendirilen MBK üyesi Nu-
man Esin’di. Esin, MB’nin kurdu"u çe!itli 
komisyonlardan biri olan Sosyal "!ler Ko-
misyonu üyelerindendi ve Çalı!ma Bakan-
lı"ı ile ili!kileri üstlenmi!ti. Esin, sendika-
cılarla yakın ve yo"un ili!kiler kurdu"unu 
ve onları desteklediklerini yazmaktadır.2 
27 Mayısçıların i!çilere ve sendikalara yö-
nelik ilgisinin nedenleri arasında, dar-
benin kendisine toplumsal destek arayı-
!ı yanında, darbeyi gerçekle!tiren orta ve 
dü!ük rütbeli subayların siyasal elitlere ve 
varlıklı sınıflara duydukları tepkinin onla-
rı i!çilere yakınla!tırması da sayılabilirdi.

Grev hakkı sendikacılar ile 27 Mayısçılar 
arasında önemli bir köprü oldu. Grev hak-
kının Millî Birlik Komitesi ve “#nkılap hü-
kümeti” zamanında verilemeyece"i, bu 
kanunun seçimle i!ba!ına gelecek hü-
kümetlere bırakılaca"ı söylentileri sen-
dikacıları ve i!çileri endi!eye dü!ürdü ve 
2 Numan Esin (2005), Devrim ve Demokrasi-Bir 27 Mayısçı-
nın Anıları, 2. Baskı, #stanbul Do"an Kitap: #stanbul: s. 119-120.

ümitsizli"e sevk etti. 27 Mayıs sendikacı-
lar arasında özellikle grev hakkı açısından 
“yüzyılda bir defa ele geçen fırsat” olarak 
de"erlendirildi. Sendikacılar, Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) ve Demokrat Parti (DP) 
deneyimlerinin de etkisiyle grev hakkı-
nın politikacılar tarafından de"il asker-
ler tarafından tanınmasını istiyorlardı. 27 
Mayısçılarla iyi ili!kileri olan sendikacılar, 
askerleri siyasetçilerden daha kolay etki-
leyebileceklerini dü!ünmü! olmalıdırlar. 
Nitekim daha sonra ya!ananlar sendika-
cıların öngörüsünü haklı çıkardı. Anayasa 
ile güvence altına alınan grev hakkına ili!-
kin kanunlar, iki yıl gecikmeyle (Temmuz 
1963) ve sınırlandırılarak çıkarılabildi.

Sendikacıların, 27 Mayıs ve orduya yak-
la!ımında güdümlü ve vesayetçi sendikal 
gelene"in derin izlerini görmek mümkün-
dür. 27 Mayıs Darbesi, sendikacılık açısın-
dan ö"retici ve trajik bir deneyimdi. 1947 

27 Mayıs dönemin 
sendikaları tarafından 
desteklenmi!ti. Cam-
#! sendikasının yayın 
organının 27 Mayıs 
sonrası kapa"ı.
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sonrasında daima bir güce yaslanma ih-
tiyacı hisseden 1947 sendikacıları, 27 Ma-
yıs’ın silahlı gücü ve siyasal etkisi kar!ı-
sında da benzer bir davranı! gösterdiler. 
Ba"ımsız bir sınıf gelene"inin geli!memi! 
olması ve kamu kesimi sendikacılı"ı de-
neyimi, 27 Mayıs kar!ısında sendikacıların 
geli!tirdikleri tutumda da belirleyici oldu. 
Muhalif sendikacılar 27 Mayıs’tan yarar-
lanarak kar!ıtlarını tasfiye etmeye çalı!ır-
larken, DP’li sendikacılar da kısa bir süre 
önceki davranı!larının aksine DP iktidarını 
ele!tiren ve 27 Mayıs’ı öven bir tutum içi-
ne girdiler. 27 Mayıs’ın ardından DP’ye ya-
kın #stanbul #!çi Sendikaları Birli"i (##SB) 
ve Türk-#! yönetimleri de"i!tirildi; muha-
lif veya CHP e"ilimli sendikacılar yönetim-
lere seçilirken, DP’li Türk-#! Ba!kanı Nuri 
Be!er ihraç edildi. Türk-#! ba!kanlı"ı ve 
genel sekreterli"ine uzun yıllar bu görev-
lerde kalacak olan “mutedil” sendikacı-
lar, Seyfi Demirsoy ve Halil Tunç seçildiler. 
Demirsoy aynı zamanda bir CHP üyesiydi. 
1950’lerde DP’li olan Tunç ise 1960 ve 70’li 
yıllarda CHP’ye, özellikle de Ecevit’e yakın 
duracaktı. 

27 Mayıs sonrasında DP’li sendikacılar 
suçlandı, tutuklandı, sürüldü ve i!ten atıl-
dı. ##SB Yönetim Kurulu’ndan üç sendika-
cı tutuklanırken çe!itli i!kollarından çok 
sayıda sendikacı gözaltına alındı. Türki-
ye Ta!ıt #!çileri Sendikaları Federasyonu 
Ba!kanı Mehmet #nhanlı 27 Mayıs Darbe-
si’nden sonra Yenikapı’dan Yassıada’ya 
tünel açarak tutuklu DP milletvekilleri-
ni kaçıraca"ı iddiasıyla 11 ay tutuklu kaldı. 
DP’li sendikacı milletvekilleri de tutuklan-
dı ve bir bölümü uzun süre tutuklu kaldı. 
27 Mayıs sonrası dönemde siyasî neden-
le i!ten atılan i!çilerin oldukça büyük bir 

kitleyi kapsadı"ı anla!ılıyor. Ancak bu i!-
çilerin tamamına yakını koalisyon hükü-
metleri döneminde i!lerine döndü.3 
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Dönemin ideolojik ikliminin en belirgin 
ö"esi hâlâ milliyetçilikle atba!ı giden anti-
komünizmdir. Antikomünizm, Türkiye için 
Cumhuriyet’in kurulu!undan ba!layarak 
adeta hikmet-i devlet olarak var olmakla 
birlikte, So"uk Sava! döneminde peki!ti. 
“Komünist” suçlaması tıpkı 1946-1960 dö-
neminde oldu"u gibi, 1960 sonrasında da 
muhaliflerin me!ruiyet alanını daraltan, 
sendikal harekette sınıf eksenli yakla!ım-
ları töhmet altında bırakmaya ve ötekile!-
tirmeye yarayan bir hegemonya aracı ola-
rak kullanıldı. DP’li bir sendikacı olan Ziya 
Hepbir DP döneminde kendisi dahil sendi-
kacıların büyük bölümünün komünist ola-
rak görüldü"ünü belirtiyor.4 #kinci Dünya 
Sava!ı sonrasında Türkiye’deki ideolojik 
hegemonyanın çimentosu olan antiko-
münizm ve milliyetçilik, Türk-#! ve Türk-
#!’li sendikacıların söylem ve eyleminde de 
önemli bir yer tutmaya devam etti. Bu ide-
olojik hegemonyanın çekim gücünün sen-
dikal hareketi sınıf yörüngesinden olduk-
ça uzakla!tırdı"ını görmekteyiz. 

1960’ların ba!larında ya!anan U2 ca-
sus uça"ı ve Küba füze krizlerinin Türki-
ye ile Sovyetler Birli"i arasındaki ili!kile-
ri tekrar gerginle!tirmesine paralel olarak 
3 Çelik (2010).
4 Çelik (2010).
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antikomünizm her alanda kullanılan bir 
araç haline geldi. Parlamento’da Komü-
nizmle Mücadele Komisyonu kuruldu, Ko-
münizmle Mücadele Dernekleri yaygın-
la!tı; “komünizmi tel’in mitingleri” devam 
etti. Bu antikomünist ideolojik iklim için-
de Türk-#!’in en tartı!malı siyasal eylem-
lerinden biri 22 Aralık 1962 tarihli Komü-
nizmi Tel’in Mitingi oldu. Yakla!ık 20 bin 
i!çinin katıldı"ı miting, Türk-#! yöneti-
mi aksini söylese de T#P’e kar!ı yapılmı! 
bir eylem olarak algılandı ve Türk-#! için-
de de tartı!ma yarattı. #!çi hakları için ya-
pılan görkemli Saraçhane Mitingi’nden bir 
yıl sonra gerçekle!tirilen bu miting, do"-
rudan i!çi sorunlarıyla ilgili olmayan pür 
ideolojik bir eylemdi. The Times gazetesi 
de mitingi düzenleyenlerin dünyaya Tür-
kiye’nin iç durumu konusunda güven-
ce vermeyi amaçladıklarını, ancak !imdi-
ye kadar kimsenin bir komünist tehdidin 
varlı"ından endi!e duymadı"ı bir ülkede 
böyle bir mitinge ihtiyaç duyulmasını zor 

anla!ılır bir durum olarak tanımlıyordu.5 
Antikomünizm ve milliyetçilik, 1960’lı yıl-
larda sınıf eksenli ideoloji ve sendikal an-
layı!ların ve sol siyasetin yükseli!ine kar-
!ı bir ideolojik kar!ı saldırı ve hegemonya 
aracı olarak kullanıldı. T#P ile Türk-#! ara-
sında yükselen duvarlarda ve Türk-#! için-
de muhalif sendikaların dı!lanmasın-
da antikomünist ve milliyetçi iklimin rolü 
büyüktür. 

8*B() 8#(+!7. 
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Döneme damgasını vuran ve çalı!ma ili!-
kileri açısından ya!amsal rolü olan iktisat 
politikası ithal ikameciliktir. #thal ikame-
ci sanayile!me içinde ücretler siyasî yön-
temlerle baskı altında tutulmamı!, tersi-
ne grevli-toplu pazarlıklı sendikala!ma 
5 Çelik (2010).

Türk-#! Ba!kanı 
Demirsoy, 22 Aralık 
1962 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen 
Komünizmi 
Tel’in Mitingi'nde 
konu!uyor. Saraçhane 
Mitingi’nden bir yıl 
sonra gerçekle!tirilen 
bu miting, i!çi 
sorunlarıyla ilgili 
olmayan güdümlü 
siyasi bir eylemdi.

Bu miting, Türk-#!’in 
en tartı!malı siyasal 
eylemlerinden biri 
olarak tarihe geçti.
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hakkıyla i!çi sınıfının reel gelirlerinde-
ki artı!ın zemini yaratılmı!tı. Boratav, bu 
modelde, özellikle kamu kesiminde emek-
le devlet arasında örtük bir uzla!manın 
ya!andı"ını ve ücret artı!ları konusun-
da esnek davranıldı"ı vurgulamaktadır. 
Bu politikaların bir di"er yansıması ise ol-
dukça ileri bir sosyal güvenlik sistemiy-
di. Böylece i!çi sınıfı, ücret dı!ında önemli 
güvencelere ve parasal olmayan gelir tür-
lerine kavu!abildi. #thal ikameci politika-
lar sanayile!me, ekonomik büyüme, yeni 
istihdam olanakları ve refahın yükselme-
si gibi sonuçlar verdi. Sendikal hareketin 
artan gücünün de etkisiyle, 1960’lı yıllar-
da gerek kamuda gerek özel sektörde reel 
ücretlerin anlamlı !ekilde büyüdü"ü gö-
rülür. Örne"in 1965 yılında 100 olan genel 
gerçek ücret endeksi, 1970 yılına gelindi-
"inde 118, kamu kesimin gerçek ücret en-
deksi 127, özel sektör endeksi 112 olmu!-
tur. Veriler kamuda daha cömert bir ücret 
politikasının izlendi"ini gösteriyor ve dö-
nemin popülist iktisat politikalarını teyit 
ediyor.6 

1962 sonunda hükümet ile Türk-#! arasın-
da ba!layan bakanlar-sendikacılar top-
lantıları ve 1963 yılında kabul edilen 274 
ve 275 sayılı sendikal kanunlar ile i!çi so-
runlarını çözmenin, ücretlerini yükselt-
menin ve i!çi haklarını geni!letmenin ola-
nakları arttı. Dönemin iktisat siyaseti ve 
siyasal ko!ulları sendikalara kamu kesi-
minde ılıman bir ortam sa"ladı. 1960’ların 
ortalarında Türk-#!’te ba!layan yarılmayı 
bu açıdan da okumak mümkündür. Göre-
ce piyasa dı!ına çekilmi! bir kamu kesimi 
sendikacılı"ı ile piyasanın göbe"inde mü-
cadele yürüten özel sektör sendikacılı"ı 
6 Çelik (2010).

dönemin iki ana sendikacılık e"ilimidir. 
D#SK’in kurulu!una giden süreçte di"er 
etkenler yanında kamu ve özel sektörde-
ki bu ciddi farklıla!masının da önemli rolü 
olmu!tur.

#thal ikameci iktisat siyaseti sendikaların 
elini güçlendirmekteydi. #!çi sınıfının ni-
cel olarak büyümesine paralel olarak ar-
tan örgütlenme ve hak arama olanakla-
rı, sınıfı nitel olarak da güçlendiriyordu. Bu 
dönemde devlet sendikaları dı!lamaktan 
çok gözetmeye ve sistemle bütünle!tir-
meye çalı!ıyordu. Geçmi!te CHP, sendika-
ları sınıf örgütleri olarak de"il, “yardımla!-
ma ve mesleklerin geli!mesini sa"layacak 
te!ekküller” olarak görüyordu. DP ise asıl 
olarak sendikaları görmezden gelen ve 
dı!layan bir popülizmi tercih etmi!ti. Bu 
çerçevede 1960’lı yılları sendikaların mu-
hatap kabul edildi"i bir dönem olarak 
dü!ünebiliriz. 

8"3. S&-&A&-&- N.7!) 
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1960’larda sosyal-sınıfsal yapıda ve istih-
damın sektörel da"ılımında yava! ancak 
istikrarlı biçimde devam eden bir dönü-
!üm, kayda de"er bir sanayile!me, i!çile!-
me ve kentle!me ya!andı. #stihdamda ta-
rımın payı azalırken sanayi ve hizmetler 
sektörünün payında belirgin bir artı! ger-
çekle!ti. Özel olarak imalât sanayinin payı 
ise daha hızlı arttı. Sanayi ve hizmetler 
sektörünün payının giderek artması istih-
damın sınıfsal da"ılımını da de"i!tirdi; üc-
retlilerin ve i!çilerin sayısı belirgin biçim-
de yükseldi. 
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Tarımda çalı!anların sayısı 8,3 milyon ile 
nicel olarak aynı kalırken, tarım dı!ı istih-
dam yüzde 53 artarak 3,6 milyondan 5,5 
milyona çıktı. Sanayideki istihdam artı!ı 
ise yüzde 61 oldu. 1960’ta tarımda çalı!an-
lar toplam çalı!anların yüzde 70’i iken, bu 
oran 1970’te yüzde 60’a geriledi. Tarım dı!ı 
istihdam ise yüzde 40’a yükseldi. Sanayi-
nin payı 10 yılda yüzde 11’den yüzde 16’ya 
çıktı. 1960’larda i!çiler gerek nicel gerekse 
nitel açıdan yeni bir sosyal sınıf olarak öne 
çıktı. 1950’lerin ortasında 1,6 milyon olan 
toplam ücretli sayısı 1960’ta 2,4 milyona, 
1970’de ise 4,2 milyona çıktı ve ücretlile-
rin istihdam içindeki payı yüzde 18’lerden 
yüzde 28’lere yükseldi (Tablo 2). 1960-70 
döneminde tarım dı!ı istihdamda bir büyü-
me olmakla birlikte, aynı dönemde tarım-
sal istihdamın hâlâ çok yüksek oldu"unu 
unutmamak gerekir. Bu durumu daha iyi 
anlamak için bir kar!ıla!tırma yerinde ola-
caktır: 1850’lerde #ngiltere’de faal nüfusun 
yüzde 42’si sanayide istihdam ediliyordu. 

Tablo 2: Ücretliler Tablosu (Bin) 
(1955-1970)

Yıllar 8stihdam Ücret ve MaaHlı Oran

1955 12.205 1.624 13,3

1960 12.993 2.437 18,7

1965 13.558 3.038 22,4

1970 15.119 4.173 27,6

Dönem boyunca sigortalı i!çi sayısında da 
önemli bir artı! ya!andı. 1963 yılında 710 
bin olan sigortalı i!çi sayısı, 1970’te 1,3 mil-
yona ula!tı. Yaygın kayıtdı!ılık nedeniyle 
tek ba!ına açıklayıcı olmayan sigortalı i!çi 
sayısına ili!kin veriler, istihdamdaki sek-
törel de"i!im, ücretli sayısı ve imalât sana-
yiinde çalı!an i!çi sayısı ile birlikte ele alın-
dı"ında daha açıklayıcı olacaktır. 1960’lı 
yıllarda yüzde 70’den fazla büyüyen imalât 

sanayi i!çileri, emek hareketinin yükse-
len dinamizminin en önemli göstergesidir. 
1960 yılında 296 bin olan imalât sanayin-
de ücretle çalı!an sayısı, 1970 yılına gelin-
di"inde 506 bine ula!tı. Özel sektör imalât 
sanayinde ücretli artı! hızı daha yüksek-
ti. Kamuda imalât sanayinde ücretli çalı-
!anlar yüzde 45 artı! göstererek, 128 bin-
den 185 bine, özel sektörde ise yakla!ık 
yüzde 91 artarak 168 binden 321 bine ula!-
tı. Sigortalı çalı!anların ve imalât sanayin-
de ücretli çalı!anların sayısındaki artı! ile 
imalât sanayiinde özel sektörün payının 
büyümesi emek hareketinin dinamizmini 
artırdı. Öte yandan ücretli çalı!anlar için-
de kamu görevlileri de önemli bir yer tut-
maktadır. 1960’larda kamu personeli-me-
mur sayısında ciddi bir artı! ya!andı. 1960 
yılında toplam 359 bin olan kamu görevli-
si sayısı dönem sonunda yakla!ık 3,5 kat 
artarak 1 milyon 250 bine ula!tı. 1960’la-
rın ortalarından sonra kamu görevlilerinin 
toplumsal etkisi arttı. 

S!-1.#() H(#)(%&- 
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1961 Anayasası, Türkiye’de sendikacılık ve 
çalı!ma ili!kileri açısından köklü bir yöne-
lim de"i!ikli"idir. Yeni Anayasa güçlü bir 
sosyal devlet vurgusuna, sendikal ve sosyal 
hakları güvence altına alan ve çalı!ma ili!-
kilerinin kurumsalla!masına olanak sa"la-
yan özgürlükçü bir yakla!ıma sahipti. Böy-
lece 2. Dünya Sava!ı sonrası Batı Avrupa 
anayasalarında yer alan sosyo-ekonomik 
haklar Türkiye’ye de yansıdı. 1961 Anayasa-
sı, 1924 Anayasası’nın klasik liberal özgür-
lükler sistemati"i ile yetinmeyip, ekonomik 
ve sosyal haklara da geni! yer verdi. 
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Anayasa’nın 2. maddesi, devletin nitelikle-
ri arasında sosyal hukuk devleti ilkesini de 
sayar. 1961 Anayasası, sosyal haklar bakı-
mından Türkiye’nin anayasal evrimi içinde 
özel bir yere sahiptir. 1961 Anayasası gerek 
ba!langıç bölümü gerekse çe!itli madde-
leri ile sosyal haklara özel bir yer vermek-
le kalmamı!, aynı zamanda devlete ödev 
yükleyen hükümleri de barındırmı!tr. 

Sendikal hakların 1961 Anayasası’nda yer 
almasında ve 274 ile 275 sayılı sendikal ka-
nunların hazırlanması ve kabulü sürecin-
de sendikaların rolü vurgulanmaya de"er-
dir. Anayasa’yı hazırlayan Kurucu Meclis, 
çe!itli toplumsal kesimlerin temsiline de 
olanak vermekteydi. Türk-#!’in geni! bir 
katılımla seçti"i altı temsilci de Kurucu 
Meclis’te yer almı!tı. Bu temsilciler, ICFTU 
kanalıyla di"er ülke anayasalarında sen-
dikal haklarla ilgili düzenlemeleri ara!tı-
rarak Anayasa çalı!malarına katkıda bu-
lunuyordu. Bu yıllarda i!veren örgütlerinin 
henüz ciddi bir varlık gösteremedi"i de 
biliniyor.7

7 Çelik (2010).

1961 Anayasası, 46. maddesi ile ayrımsız 
bütün çalı!anlara (memurlar dâhil) sendi-
kala!ma hakkı tanıdı ve Türkiye’de sen-
dika hakkına ilk kez açık bir anayasal gü-
vence getirdi. Anayasa’nın Sendika Hakkı 
ba!lıklı 46. maddesi “Çalı!anlar ve i!veren-
ler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve 
sendika birlikleri kurma, bunlara serbest-
çe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkı-
na sahiptirler” hükmüne yer vermektedir. 
Ancak 46. madde, 12 Mart 1971 darbesinin 
ardından yapılan Anayasa, memurlar aley-
hine de"i!tirilecek; çalı!anlar ifadesi mad-
de metninden çıkarılarak i!çiler ifadesi 
konulacak ve ayrıca memurların sendika-
la!masını yasaklayan bir hükme yer veri-
lecek; böylece, 1971 sonrasında kamu gö-
revlileri sendikalarının anayasal dayana"ı 
kaldırılmı! olacak; memurların sendika 
kurma ve üye olmaları engellenecekti. 

1961 Anayasası’nın Toplu Sözle!me ve Grev 
Hakkı ba!lı"ını ta!ıyan 47. maddesi toplu 
sözle!me ve grev hakkını güvence altına 
alıyordu: “#!çiler, i!verenlerle olan müna-
sebetlerinde, iktisadî ve sosyal durumları-
nı korumak veya düzeltmek amacıyla top-
lu sözle!me ve grev haklarına sahiptirler.” 
47. madde, toplu sözle!me hakkını i!ve-
renlerle olan ili!kilerinde iktisadî ve sosyal 
durumlarını korumak ve düzeltmek ama-
cıyla münhasıran i!çilere tanıyordu. Di"er 
bir ifadeyle, toplu sözle!me hakkı, i!veren-
lere tanınmı! de"ildi. Bu vurgu ve ayrım 
çalı!ma hukukunun temel ilkelerinden 
biri olan i!çiyi koruma ilkesiyle ve sosyal 
hukuk devleti yakla!ımıyla uyumluydu. 
1982 Anayasası’nda ise toplu i! sözle!mesi 
hakkı i!çi ve i!verenlere kar!ılıklı bir hak 
olarak tanınacaktı. 1961 Anayasası’nda 
toplu sözle!me ve grev hakları, anayasal 

Cumhuriyet 
gazetesi,
10 Temmuz 1962.
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haklar olarak, sadece i!çilere tanınmakla 
birlikte, kamu personeli için anayasal bir 
yasak da söz konusu de"ildi. Öte yandan 
grev hakkına açıkça yer verilen Anaya-
sa’da lokavt, anayasal bir düzenleme ola-
rak yer almamı!, madde metninde sadece 
“...i!verenlerin hakları” ifadesi ile yetinil-
mi!ti. Bu tutum 1961 Anayasası’nın sosyal 
içeri"ini göstermesi açısından son derece 
önemlidir. Anayasa, liberal yakla!ımlara 
önemli bir mesafe koyarak, i!çiyi koruma 
perspektifini benimsiyordu.

D#SK’in kurulu!undan ba!layarak Anaya-
sa’ya kuvvetli biçimde sahip çıkması ve 
savunması 1961 Anayasası’nın demokra-
tik ve sosyal hakları güvenceye alan ka-
rakteri nedeniyledir.

BAI () BA4 S$/'&' S)%6.+$& 
Y$"$&$*

1961 Anayasası tarafından güvenceye alı-
nan sendikal haklar iki yıllık bir gecik-
meyle Temmuz 1963’te kanunî düzenle-
meye dönü!tü. Birinci #nönü Koalisyon 
Hükümeti döneminde, hükümetin ken-
di içindeki çeli!ki ve dirençleri nedeniy-
le sendikal kanunlar çıkarılamadı. #kin-
ci #nönü Koalisyonu döneminde 274 sayılı 
Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu #! 
Sözle!mesi Grev ve Lokavt Kanunu kabul 
edildi. 624 sayılı Devlet Personeli Sendika-
ları Kanunu ise 1965 yılına kadar bekledi. 

B808% !9:.&)* !:.% Ö@=8* 
S)%6.+$&$9#$ H$++'

#!çilerin sendikal örgütlenmesini düzen-
leyen 274 sayılı Kanun, 1947 tarih ve 5018 
sayılı Sendikalar Kanunu’na göre oldukça 

özgürlükçü bir yakla!ım benimsemi!ti. 
5018 sayılı Kanun’un yasaklayıcı, kısıtlayı-
cı ve daraltıcı felsefesinin aksine, 274 sayılı 
Kanun özgürlükçü ve kapsayıcı bir yakla-
!ıma sahipti. 274 sayılı Kanun, hizmet söz-
le!mesiyle çalı!an herkese sendika kurma 
ve üye olma imkânı vermi!ti. Ancak kamu 
görevlileri (memurlar) bu kanun kapsamı 
dı!ında bırakılmı!tı. Bu durum kamu gö-
revlileri için büyük bir kayıptı.

Kanun “i!çi ve i!veren meslekî te!ekkül-
leri” olarak tanımladı"ı sendika, birlik, fe-
derasyon ve konfederasyonların, i!çi ve 
i!verenler tarafından serbest ve gönüllü 
bir biçimde kurulabilece"ini öngörüyor ve 
çe!itli düzey ve ölçekte sendikalar kurul-
masına olanak tanıyordu. #!yeri ve i!kolu 
sendikası, bölgesel sendika birlikleri, fe-
derasyon ve konfederasyon !eklinde i!çi 
kurulu!ları kurmak mümkündü. 274 sayılı 
Kanun’un sa"lamı! oldu"u bu çe!itlilik 12 
Eylül sonrasında ortadan kaldırılacak ve 
sadece i!kolu sendikaları ve konfederas-
yonların kurulmasına olanak tanınacaktı. 
Sendika üyeli"i ve üyelikten ayrılma ko-
nusunda serbestlik ilkesini benimseyen 
274 sayılı Kanun’a göre birden çok sendi-
kaya üye olmak yasak de"ildi. Sendika-
lar arasında ya!anan yetki rekabeti, yetki 
uyu!mazlıkları ve toplu i! sözle!melerin-
den yararlanma kaygısı nedeniyle i!çiler 
birden çok sendikaya üye oluyordu. Bu du-
rum, dönem boyunca sendikalı i!çi sayısı-
nın fiili durumdan çok yüksek görünmesi-
nin önemli nedenlerinden biridir. 

Kanun, sendikaların faaliyetlerini oldukça 
geni! bir çerçevede düzenliyordu. Toplu i! 
uyu!mazlı"ı çıkarmak, toplu i! sözle!me-
leri yapmak, greve karar vermek ve yö-
netmek, uluslararası kurulu!lara temsilci 

Cumhuriyet 
gazetesi, 

24 Temmuz 1963.
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göndermek, yardımla!ma sandıkları ve 
kooperatifler kurmak, idarî ve adlî ma-
kamlara ba!vurmak belli ba!lı faaliyet-
ler olarak sayılabilir. 5018 sayılı Kanun’da 
yer alan siyaset yasa"ı 274 sayılı Kanun’da 
yer almıyordu. Kanun geni! anlamda siya-
set yasa"ı getirmiyor, sadece dar anlamda 
(siyasî partilerle organik ili!ki, siyasî parti-
lerden yardım alınması veya onlara yardım 
yapılması gibi) siyaset yasa"ı içeriyordu. 

274 sayılı Kanun, sendika üyeli"i ve sendi-
ka yöneticileri için koruyucu düzenlemeler 
içeriyordu. Sendikaya üye olma ve olmama-
yı (olumlu ve olumsuz sendika özgürlü"ü) 
güvence altına alan Kanun, i!verenin sendi-
ka üyeli"i nedeniyle i!çiye ayrımcı davran-
masını da yaptırıma ba"lıyordu. #!e almada, 
i!in sevk ve idaresinde, ücret, sosyal hak ve 
benzeri konularda sendikal nedenle ayrım 
yapılması ve sendikal faaliyet nedeniyle i!-
çinin i!ten çıkarılması yasaklanıyordu. Ai-
datın i!veren tarafından kaynaktan kesile-
rek sendikaya ödenmesi sistemi (check-o%) 

Kanun’un önemli yeniliklerinden biriydi. Bu 
hüküm sendikaların malî açıdan güçlenme-
sini sa"layacak, ancak bir o kadar da tar-
tı!malı bir süreci ba!latacaktı. Mali açıdan 
güçlenen sendikalarda oligar!ik ve bürok-
ratik e"ilimler ortaya çıkacaktı.

Sonraki yıllarda 274 sayılı Kanun’un pek 
çok hükmü AP Hükümeti’ni, i!verenleri 
ve Türk-#! üyesi güdümlü ana akım sen-
dikacıları rahatsız etti. 1970 yılında AP Hü-
kümeti döneminde kabul edilen 1317 sayılı 
Kanun ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu’n-
da çok sayıda de"i!iklik yapıldı. Bu konu 
ileride 15-16 Haziran direni!i ba!lı"ı altın-
da ele alınmaktadır.

T?D&, P$@$*&'+ R)G.#.%) G):.9

274’ün ikizi olan 275 sayılı Toplu #! Söz-
le!mesi Grev ve Lokavt Kanunu ile çalı!-
ma ili!kilerinin bireysel i! sözle!meleriyle 
düzenlenmesi rejiminden, toplu i! sözle!-
mesi rejimine geçildi. Kanun ile 1936 tarihli 

1963 Kavel grevi, 
henüz greve ili!-
kin yasal düzen-

leme yapılmadan, 
275 sayılı Toplu #! 

Sözle!mesi Grev 
ve Lokavt Kanunu 
çıkmadan Anaya-
sa'daki grev hak-

kına dayanılarak 
yapılmı! çı"ır açıcı 

bir eylemdi.
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ve 3008 sayılı #! Kanunu’nda yer alan grev 
yasa"ı kaldırıldı ve Anayasa’da güvenceye 
alınan grev hakkının uygulanmasına ili!-
kin ayrıntılara yer verildi. Toplu pazarlık ve 
toplu i! sözle!mesinin kurumsalla!ması 
sa"landı. 1926 tarihli Borçlar Kanunu’nda 
Umumî Mukavele (Genel Sözle!me) yapıl-
masına olanak tanındı ve 1947 Sendikalar 
Kanunu ile sendikaların üyeleri adına ge-
nel sözle!meler yapabilmeleri hüküm altı-
na alındı. Ancak gerek grev hakkının yok-
lu"u gerekse sendikaların deneyimsizli"i 
ve zayıflı"ı gibi nedenlerle 1961 öncesinde 
toplu pazarlık ve toplu i! sözle!meleri yok 
denecek kadar sınırlı kaldı. 

Kanun, i!kolu ve i!yeri olmak üzere iki dü-
zeyli bir toplu i! sözle!mesi sistemi öngö-
rüyordu. Bir i!kolunda çalı!an i!çilerin ço-
"unlu"unu temsil eden i!çi federasyonu 
veya i!çi sendikası, o i!kolundaki i!yerle-
rini kapsayan toplu i! sözle!mesi yapmaya 
yetkili olacaktı. Bir veya birden fazla i!ye-
rinde çalı!an i!çilerin ço"unlu"unu temsil 
eden sendika ise o i!yeri veya i!yerleri için 
toplu i! sözle!mesi yapmaya yetkiliydi. Bu 
ikili sistem yüzünden sendikalar arasın-
da ciddi yetki ihtilafları ve sendikal reka-
bet ya!andı. Sistemin bo!lukları nedeniyle 
sarı ve i!veren güdümlü sendikalar türedi. 
Sendikaların üye sayılarına ili!kin veriler, 
yetki rekabeti nedeniyle iyice sa"lıksız bir 
görünüm kazandı. 

Kanun, toplu i! sözle!mesi görü!melerin-
de anla!ma sa"lanamaması durumunda 
önce bir uzla!tırma a!aması, ardından da 
grev ve lokavtı düzenledi. 275 sayılı Ka-
nun’un en özgün yanı toplu i! uyu!maz-
lıklarının ve hak uyu!mazlıklarının çö-
zümünde grev hakkına yer vermesidir. 
Kanun hak grevi olarak bilinen bir grev 

türüne de olanak sa"lıyordu. Grev, sade-
ce toplu i! sözle!meleri sonucunda ortaya 
çıkan çıkar uyu!mazlıkları ile sınırlı olma-
yıp, toplu i! sözle!mesinin ve mevzuatın 
uygulanması nedeniyle ortaya çıkan hak 
uyu!mazlıkları için de söz konusuydu. 

275 sayılı Kanun, bu olumlu özellikleri ya-
nında bazı kısıtlarla da maluldür. Kanun’un 
en önemli zaafı grev ve lokavtı, birlikte ve 
e!it haklar olarak ele almasıdır. Oysa Ana-
yasa’da grev bir hak olarak tanınırken lo-
kavta yer verilmeyip sadece “i!verenlerin 
hakları” ifadesi ile yetinilmi!ti. Anaya-
sa grev ve lokavtı e! de"er tutmamı! ve 
önemli bir hukuksal fark yaratmı!tı. An-
cak Kanun ile bu fark ortadan kaldırıldı 
ve grev ile lokavt e!itlendi. 275 sayılı Ka-
nun’un bir ba!ka sınırlandırması, grev ve 
lokavtın Bakanlar Kurulu kararıyla geçici 
olarak durdurulabilmesiydi. Kanun’a göre, 
memleket sa#lı#ı ve millî güvenlik gerek-
çeleriyle grev ertelenebilecekti. Erteleme 
iki a!amalıydı. #lk erteleme en çok 30 gün, 
ikinci erteleme 60 gün süreli olabilecekti. 
Danı!tay bir hafta içinde yürütmeyi dur-
durma talebi konusunda karar verecek-
ti. Bu süre içinde devreye giren uzla!tırma 
mekanizması, tarafların kabulüne ba"lı 
olacaktı ve geciktirme süresinin sonunda 
grev ve lokavt devam edebilecekti. 

S!-1.#() H(#)(%&- 
Ü6!5 E6)(1&: K(+, 
G2%!6).)!%.

274 ve 275 sayılı kanunlar sadece i!çile-
re yönelikti. 274 sayılı Kanun görü!ülür-
ken, Komisyon Ba!kanı Co!kun Kırca ve 
Çalı!ma Bakanı Bülent Ecevit tarafından 
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verilen önergelerle kamu görevlileri Ka-
nun’un kapsamından çıkardı. Anayasa’nın 
memurlar dâhil tüm çalı!anlara sendika 
hakkı tanımasından dört yıl sonra, 1965’te 
çıkarılan 624 sayılı Devlet Personeli Sen-
dikaları Kanunu ile kamu görevlilerinin 
sendikal hakları düzenlendi. Ancak 624 
sayılı Kanun, 1961 Anayasası’nın özgür-
lükçü yakla!ımından oldukça uzaktı. Ka-
nun kamu görevlilerinin örgütlenmesini 
sendikadan çok, bir tür dernek örgütlen-
mesi olarak ele alıyordu. 

Hâkimler, savcılar, asker ki!iler, polisler, 
Sayı!tay denetçileri ve raportörleri, Millî 
Savunma Bakanlı"ı memurları, Dı!i!leri 
Bakanlı"ı memurları ile din ve ibadet i!le-
rinde çalı!anların da aralarında oldu"u çok 
sayıda kamu görevlisinin memur sendika-
larına üye olmaları yasaktı. 624 sayılı Ka-
nun, kamu personeli sendikalarının faa-
liyetleri arasında toplu sözle!me ve toplu 
pazarlı"a yer vermiyordu. Sendikaların fa-
aliyetleri daha çok ara!tırma yapmak, ilgili 
kurumlara teklif sunmak ve onlarla i!bir-
li"inde bulunmakla sınırlanmı!tı. Bunların 
dı!ında izin verilen faaliyetler ise daha çok 
bir yardımla!ma derne"i için söz konusu 

olabilecek faaliyetleri kapsıyordu. 

Siyaset ve grev yasa"ı en belirgin yasak-
lardı. Memur sendikalarının siyasî par-
tiler, i!çi ve i!veren kurulu!ları ile mes-
lek örgütlerinden yardım alması, onlara 
yardım etmesi ve onlarla aynı örgütlen-
me içinde yer almalarını da yasaklanmı!tı. 
Grev giri!imi ve faaliyetlerini destekleyici 
davranı!larda bulunmak, çalı!ma saatle-
ri dı!ında da olsa organlarının toplantı ve 
çalı!malarını kamu kurum ve kurulu!la-
rına ait yerlerde yapmak, devlet persone-
li hukukuna veya kamu hizmeti görevlile-
rine ili!kin mevzuatın uygulanmasına dair 
isteklerini açıklamak veya desteklemek 
amacıyla açık yer toplantıları ve göste-
ri yürüyü!leri yapmak ve Bakanlar Kuru-
lu’ndan izin almadıkça milletlerarası ör-
gütlere katılmak da yasaktı. 

Görüldü"ü gibi, 624 sayılı Kanun, Anayasa 
ve 274 sayılı Kanun’un aksine son derece 
kısıtlayıcı ve sendikal çalı!mayı olanak-
sız hale getiren bir kanundu. Bu haliy-
le, daha çok, 1947’deki Sendikalar Kanu-
nu’nu andırmaktadır. 624 sayılı Kanun’a 
göre kurulan kamu personeli sendikaları 
uzun ömürlü olamadı. 12 Mart 1971 Muhtı-
rası’ndan sonra yapılan Anayasa de"i!ikli-
"i ile sendikala!ma hakkı yalnızca i!çilere 
tanındı"ından, kamu personeli sendikala-
rı kapatıldı. Ancak Kanun’un bütün kısıt-
larına ra"men kamu görevlileri 1965-1971 
arasında gerek sendikal örgütlenme ve 
gerekse toplumsal eylemler açısından fii-
li-me!ru bir mücadele hattı izleyerek Ka-
nun’un sınırlarının çok ötesine geçtiler. 
Dönem boyunca kamu görevlilerinin kısa 
süren ancak yo"un sendikal örgütlenme-
sine tanık olmaktayız. 1965-1971 arasında 
memurlar tarafından iki konfederasyon, 16 

Türkiye Ö"retmenler 
Sendikası (TÖS) 
yayın organı TÖS 
gazetesinin Büyük 
Ö"retmenler Boykotu 
ça"rısı, 15 Aralık 1969.
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federasyon ve 533 sendika kuruldu. Kamu 
personel sendikaları içinde en etkin olan-
ları ö"retmen sendikalarıydı. Her ikisi de 
1965 yılında kurulan Türkiye Ö#retmen-
ler Sendikası (TÖS) ile Türkiye "lkokul Ö#-
retmenleri Sendikası (#LK-SEN) ö"retmen 
sendikalarının en güçlü olanlarıydı. 

T$%#-8" 6! P(%*.)!% 
Ü'*$ P9).*.#(

27 Mayıs sonrasından D#SK’in kurulu!u-
na kadar geçen dönemde sendikacılık, si-
yaset ve devlet ili!kilerini iki ana e"i-
lim ve dönemde ele almak mümkündür. 
1960-1962 yıllarını kapsayan ilk dönem-
de sendikacılarda siyasalla!ma e"iliminin 
yüksek oldu"unu, bir i!çi partisi yoluy-
la siyasete katılma tartı!malarının ve gi-
ri!imlerinin yo"unla!tı"ını görmekteyiz. 
Kurucu Meclis çalı!malarının verdi"i mo-
ral, Türkiye #!çi Partisi’nin (T#P) kurulması, 
Saraçhane Mitingi ve di"er i!çi eylemleri 
ile Türkiye Çalı!anlar Partisi (TÇP) giri!imi 
bu dönemin öne çıkan olgularıdır. Ancak 
sendikacılı"ın bu dönemde siyasalla!ma 
konusunda önemli tereddütler ya!adı"ı ve 
ana akım partilerin de kendi etkileri altın-
daki sendikacılar aracılı"ıyla merkez-kaç 
ve ba"ımsız giri!imleri engellemeye çalı!-
tıkları gözlenmektedir. 

#kinci dönem, 1962 sonunda TÇP giri!imi-
nin sönümlenmesiyle ba!ladı. Bu e"ilim 
ve dönem do"rudan siyasalla!ma yerine, 
baskı grubu ve partiler üstü politika yak-
la!ımının benimsenmedi"i ve partikülarist 
(sorunlara bir bütünlük içinde de"il parça 
parça çözüm arama yakla!ımı) sendikacı-
lık anlayı!ının güçlendi"i yıllardı. 1962 son-
larında güç kazanmaya ba!layan bu e"ilim 

Türk-#!’in 1964’te toplanan 5. Genel Kuru-
lunda resmiyete kavu!tu ve partiler üstü 
politika olarak tüzük hükmü haline geldi. 
Bu dönem, aynı zamanda, T#P’li sendikacı-
lar tarafından tutulan yol ile Türk-#!’in ana 
gövdesi arasında ayırımların derinle!ti"i 
yıllardır. Sendikalar tıpkı 1947-1960 döne-
minde DP-CHP arasında ayrı!tı"ı gibi, 1960 
sonrasında da iki ana akım parti (AP-CHP) 
arasında bölünmü!tü. DP’nin i!çi ve sen-
dikacılardan aldı"ı deste"in bir benzeri-
ni 1960’lı yıllarda AP aldı. AP’nin aldı"ı bu 
destekte DP’nin mirasçısı olmasının; i!çile-
rin ve sendikacıların 1946 sonrasında “halk 
partili” ve “demokrat” olarak bölünmü! 

Mim Uykusuz
D"SK dergisi, 

Sayı 6,
Kasım 1973.
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olmalarının önemli payı olsa gerektir. Öte 
yandan henüz egemenli"ini koruyan ta-
rımsal yapılar, geleneksel-muhafazakâr 
de"erlerin etkisi, sosyal mücadele gelene-
"inin zayıflı"ı, i!çilerin sa", muhafazakâr 
partileri desteklemesine yol açıyordu.

Partiler üstü politika, Türk-#!’in 1964’te 
yapılan 5. Genel Kurulunda tüzük hükmü 
ve resmi politika haline geldi. Genel Ku-
rulda de"i!tirilen Türk-#! Anatüzü"ü’nde 
partiler üstü politika !u !ekilde düzenlen-
di: “Türk-#!, Türk sendika hareketinin or-
tak bir kararı olmadıkça, siyasî partilere 
ve onlara ba"lı te!ekküllere kar!ı mutlak 
ba"ımsızlı"ını korumayı ve partiler üstü 
bir politika izlemeyi amaç bilir.” Bu politi-
kanın resmen kabulü ile Türk-#!, ana akım 
siyasî partiler kar!ısında dengeci/taraf-
sız bir yakla!ım benimsemi! oldu. #!çiler 
ve sendikacılar arasında, kökleri 1940’lara 
uzanan DP-CHP yarılması 27 Mayıs son-
rası AP-CHP yarılması halini aldı. Bu yüz-
den Türk-#!’in ana akım partilerden birini 
desteklemesi neredeyse imkânsızdı. Par-
tiler üstü sendikacılık ilkesi benimsenir-
ken CHP’liler bir partinin desteklenmesini 
istedi. Demirsoy ve Tunç mihveri ise par-
tiler üstü politikayı savundu. Genel Ku-
rulda ayrıca milletvekilleri kanalıyla her 
partide etkili olma yakla!ımı benimsendi. 
1960’ların ilk yarısında Türk-#!’in çok sa-
yıda Yönetim Kurulu üyesi ve üye sendi-
kaların yöneticileri, kurucu, üye ve millet-
vekili olarak AP, CHP ve T#P’te yer aldı.

Baskı grubu, lobicilik ve partiler üstü sen-
dikacılık birbirini tamamlayan politika-
lar oldu. 1962 A"ustos ayında ba!layan 
bakanlarla toplantılar, 274 ve 275 sayı-
lı kanunların hazırlanması sırasında mil-
letvekilleri bazında yürütülen giri!imler, 

milletvekillerini izleme ve seçtirmeme gi-
ri!imi ve 1965 seçimlerinde sendikacıların 
iki ana akım partiden milletvekili seçtiril-
mesine dönük çabalar bu yakla!ımın ör-
nekleri olarak gösterilebilir. Bu yakla!ım, 
i!çilerin sorunlarının bir sınıf olarak de"il, 
ancak tekil sorunlar olarak ele alınması 
anlamına gelmekteydi. Öte yandan, kamu 
kesiminin sendikal a"ırlı"ı nedeniyle bu 
sektörde yürütülen toplu pazarlıklarda da 
önemli sonuçlar alınıyordu. 

1965 seçimlerinde AP’nin yüzde 53 oy ora-
nı ve 240 milletvekili ile tek ba!ına iktida-
ra gelmesi Türk-#! açısından da önemli so-
nuçlar do"urdu. 1965 seçimleri o döneme 
de"in en çok sendikacının Meclis’e girdi"i 
seçim olma özelli"ini ta!ıyordu. 1965 se-
çimlerinde toplam yedi sendikacı millet-
vekili seçildi. Bunlardan dördü AP’li, üçü 
ise T#P’liydi. 1965 seçimlerinde CHP’den 
ise i!çi-sendika kökenli milletvekili seçi-
lemedi. AP’den seçilen sendikacı millet-
vekilleri Kayseri Teksif Ba!kanı Mustafa 
Ertu"rul, Metal-#! Federasyonu Ba!kanı 
Kaya Özdemir, Tes-#! Federasyonu Genel 
Sekreteri Enver Turgut ve Türk-#! Ba!-
kanvekili ve Çimse-#! Sendikası Ba!kanı 
Hasan Türkay’dı. 

CHP, 1960 sonrasında devlet kurucu bir 
partiden ılımlı sol bir partiye yönelme ve 
emekle daha yakın ba"lar kurma arayı!ı-
na bu dönemde girdi. 1965 seçimleri önce-
sinde ortanın solunda oldu"unu açıklayan 
CHP, seçimlerde Adalet Partisi (AP) kar!ı-
sında büyük bir yenilgi aldı. CHP’nin seçim 
yenilgisi ve AP’nin seçim zaferi, çalı!ma 
ili!kileri alanında 1961 Anayasası’nın sa"-
ladı"ı zeminin korunmasını zorla!tırdı. 



1960 sonrasında i"çi sınıfının si-
yasalla"masının ilk somut sonu-
cu Türkiye !"çi Partisi’dir (T!P). T!P 
gerek emek hareketi gerekse sol 
açısından uzun dönemli etkile-
ri olan son derece özgün bir de-
neyimdir. Özellikle kurulu" sü-
reci T!P’in ayırt edici yanıdır. T!P’i 
bir anda ortaya çıkmı" bir siyasal 
parti olarak de#erlendirmek yan-
lı" olur. Tersine, T!P uzun bir enerji 
birikiminin sonucudur. T!P’i kuran 
sendikacıların bu konu üzerinde 
önceki yıllarda dü"ünmü" olduk-
ları ve sınırlı da olsa kimi siyasî de-
neyimlere sahip oldukları bilini-
yor. T!P, bütün bu birikim, arayı" 
ve tartı"maların ürünü olarak do-
#an bir parti olarak ele alınmalıdır. 
T!P, i"çi sınıfının nicel ve nitel geli-
"iminin ula"tı#ı a"amada kendini 
hissettiren bir ihtiyacın ürünü ve 

Türkiye i"çi sınıfının tarih sahnesi-
ne çıkı" hamlelerinin en önemlile-
rinden biridir.

13 $ubat 1961 tarihinde kuru-
lan T!P’in tümü sendikacı olan 12 
kurucusu "unlardı: Kemal Türk-
ler (Türkiye Maden-!" Sendika-
sı Genel Ba"kanı), Avni Erakalın 
(!!SB Genel Ba"kanı), $aban Yıl-
dız (!!SB Genel Sekreteri), !brahim 
Güzelce (!stanbul Basın Teknis-
yenleri Sendikası Genel Sekrete-
ri), Ahmet Mu"lu (Türkiye Çikola-
ta Sanayi !"çileri Sendikası Genel 
Ba"kanı), Rıza Kuas (Lastik-!" 
Sendikası Genel Ba"kanı), Kemal 
Nebio#lu (Türkiye Otel ve Gıda !"-
çileri Sendikası- Genel Sekreteri), 
Hüseyin Usluba" (!stanbul Yap-
rak Tütün !"çileri Sendikası Ba"-
kanı), Sa%et Göksüzo#lu (!laç ve 

Kimya !"çileri Sendikası Ba"kanı), 
Salih Özkarabay (!stanbul Basın 
Teknisyenleri Sendikası Ba"kanı), 
!brahim Denizcier (Müskirat Fe-
derasyonu Ba"kanı) ve Adnan Ar-
kın (!!SB !cra Kurulu Muhasip Üye-
si). Türk-!"’in deste#ini alamadan 
kurulan T!P, adeta bir !!SB partisi 
olarak ortaya çıkmı"tı. T!P kuru-
cularından 8’i (Denizcier, Erakalın, 
Yıldız, Kuas, Göksüzo#lu, Usluba", 
Arkın ve Özkarabay) !!SB’nin Eylül 
1960 kongresinde DP’lileri devirip 
yönetime seçilmi"lerdi. 

T!P’in tüm kurucularının sendikacı 
olması onun en özgün yanı olarak 
ön plana çıktı. Kurucular -Güzel-
ce’nin Demokrat !"çi Partisi (D!P) 
deneyimi, Yıldız’ın DP üyeli#i ve 
Erakalın’ın Hürriyet Partisi’nden 
milletvekili adaylı#ı dı"ında- yo-
#un politik deneyimleri olma-
yan ve Türkiye solunun gelenek-
sel kadroları içinde yer almayan 
isimlerdi. 

Türkiye’de sol/sosyalist partile-
ri, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 
gelene#i etrafında kurulan par-
tiler ve di#erleri olarak ayırmak 
mümkün. 1946’daki iki sosyalist 
parti (Türkiye Sosyalist Emekçi ve 
Köylü Partisi ve Türkiye Sosyalist 
Partisi), 1954’deki Vatan Partisi 
TKP gelene#i etrafında kurulmu" 
partilerdi. D!P ve T!P ise TKP’li 
kadrolar tarafından de#il, ba#ım-
sız dinamikler tarafından kuruldu. 
Ciddi bir etkinlik göstermese de 

TÜRK!YE !"Ç! PART!S!:TÜRK!YE !"Ç! PART!S!:
“UMUTTAN YALNIZLI#A” !"Ç!LER!N PART!LE"MES!“UMUTTAN YALNIZLI#A” !"Ç!LER!N PART!LE"MES!

Aziz Çelik

T!P Merkez Yürütme Kurulu (4 Kasım 1966)
Sa# alttan: Sina Pamukçu (önde ilk sırada), Ali Karcı, Behice Boran, Nihat Sargın, Rıza Kuas, 
Mehmet Ali Aybar, Cemal Hakkı Selek, Kemal Nebio#lu, Kemal Sülker, Salih Özkarabay ve Adnan 
Cemgil.



1950’li yıllarda kurulan Demok-
rat !"çi Partisi’nde Orhan Arsal 
hariç di#er kurucular ve Vatan 
Partisi’nde Hikmet Kıvılcımlı ha-
riç di#er kurucular i"çi idi. Ancak 
tümüyle i"çi ve sendikacılar ta-
rafından kurulmu" bir parti olma-
sı T!P’i bu örnekler kar"ısında öz-
gün kılıyor. 

Parti kurucuları T!P’in “...ezilen 
i"çi sınıfının haklarını korumak 
için” ortaya çıktı#ını ifade ediyor-
du. Aybar, T!P kurucularının sı-
nıf vurgusunu çok önemsiyordu: 
“Sınıf’ sözcü#ünün bozguncu-
luk sayıldı#ı, yasak oldu#u Türki-
ye’de, 12 emekçi çıkıyor ve biz i"çi 
sınıfının partisini kurduk diyor-
du.” Aybar’ın de#erlendirmesin-
de dikkat çeken bir ba"ka husus 
ise T!P’i daha kurulu"unda kendi-
sini i"çi sınıfının partisi olarak ta-
nımlamasıdır.1 Türkiye’deki parti 
deneyimleri açısından özgün bir 
yere sahip olsa da T!P’in, kuru-
lu"u a"amasında Batılı i"çi par-
tilerinden, özellikle de !ngiliz !"çi 
1 U#ur Mumcu (1996), Aybar ile Söyle"i-Sos-
yalizm ve Ba$ımsızlık, 16. Basım, !stanbul: Tekin 
Yayınevi, s. 25.

Partisi’nden esinlendi#ini söyle-
yebiliriz. Nihat Sargın, T!P’i ku-
ranların, do#rudan do#ruya i"çi-
leri parlamentoda temsil etmek 
gibi daha basit hedeflerden hare-
ket ettiklerini ve di#er partilerden 
yüz bulamadıklarını; bunun T!P’in 
kurulu"unda çok etkili oldu#u-
nu vurgular.2 Behice Boran, parti 
kurma giri"iminin sadece sendi-
kacılardan gelmekle kalmadı#ını, 
bunların aralarına hiçbir aydın al-
mamı" oldu#unu vurgulayarak, 
bu tutumun okumu" yazmı"lara, 
kravatlılara bir güvensizlik belirti-
si oldu#unu yazmaktadır.3

!!SB’li sendikacılar tarafından ku-
rulan T!P zayıf, etkisiz ve zor bir 
ba"langıç yapmı"tı. Artun Ünsal 
T!P’in kurulu"undan sonraki bir 
yıllık dönemi yalnız sendikacılar 
dönemi olarak adlandırmaktadır.4 
Öte yandan T!P, Türk-!"’ten de is-
tedi#i deste#i alamamı", CHP’liler 
2 Nihat Sargın ile görü"me (Aziz Çelik), !stanbul: 
25 Ocak 2008.
3 Behice Boran (1970), Türkiye ve Sosyalizm So-
runları, !stanbul: Tekin Yayınevi, s. 59-61.
4 Artun Ünsal (2002), Umuttan Yalnızlı$a Türki-
ye !"çi Partisi (1961-1971), !stanbul: Tarih Vak-
fı Yurt Yayınları.

ve Yön grubu tarafından gerek-
siz görülmü", hatta görmezden 
gelinmi"ti. 1962’nin ilk aylarında 
gündeme gelen Türkiye Çalı"an-
lar Partisi (TÇP) giri"imi de T!P’i 
görmezden gelme ve etkisizle"-
tirme anlayı"ının bir sonucuydu. 
Çalı"anlar Partisi giri"imi T!P’e 
kar"ı bir giri"im olarak görünse 
de sonuçta, bu giri"imin T!P’in sil-
kinmesine yol açtı#ını söylemek 
mümkün. T!P’in gerekli örgütlen-
meyi tamamlayıp 1961 seçimleri-
ne girememesi ve Genel Ba"kan 
Erakalın’ın ba"kanlıktan ayrılıp 
Yeni Türkiye Partisi’nden ba#ım-
sız aday olması ve seçilememesi, 
T!P’in ilk yılında kar"ıla"tı#ı güç-
lüklerdi. T!P, kurulu"unun ilk yılın-
da, liderlerinin deneyimsizlikleri 
ve açık politik görü"lerinin olma-
yı"ı yüzünden kayda de#er bir 
etkinlik gösteremedi. Bu açıdan, 
1961 sonu itibariyle T!P’in faaliye-
tinin durmu" oldu#unu söylemek 
mümkün. 1962’de Aybar’ın genel 
ba"kan olarak partiye davet edil-
mesi ve di#er sosyalist aydınların 
partiye katılması T!P’i canlandır-
dı. Bu canlanmayla T!P, 1965 se-
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1960’ların ba!ında ana akım sendikacılık, 

1947 sendikacılı#ı olarak bilinen ve kamu 

i!letmelerinde örgütlü, hükümetlerle iyi 

geçinmeyi esas alan ve CHP ile DP vesa-

yeti altında yo"rulmu! bir sendikacılıktı. 

1960’ların ba!ında Türk-#! üyesi sendi-

kaların ezici ço"unlu"unu federasyon ve 

yerel sendika birlikleri olu!turmaktaydı. 

Yerel sendika birlikleri bir yandan mer-
kezkaç ve ba!ına buyruk odaklar iken 
öte yandan da önemli bir dinamizm kay-
na"ıydılar. Öyle ki, ##SB Türk-#!’ten daha 
önemli bir rol oynuyordu. 1940 ve 50’lerin 
merkezkaç ve yerel sendikacılı"ının, sen-
dikal otonomisinin aksine 1960’tan sonra 
sendikacılıkta merkezîle!me ve konso-
lidasyon arttı. Merkezîle!me e"iliminin, 
sendikal hareketin etkisini ve gücünü ar-
tırdı"ını söylemek mümkündür. Ancak 
merkezîle!me e"ilimi beraberinde sendi-
ka içi demokrasinin zayıflaması, oligar!ik 



çimlerinde 14 milletvekiliyle par-
lamentoya girdi. T!P listelerinden 
ba#ımsız milletvekili seçilen Çetin 
Altan’ın da katılımıyla sayı 15 oldu. 
Bu milletvekilleri arasında üç de 
i"çi/sendikacı vardı. Bunlar Las-
tik-!" Ba"kanı Rıza Kuas, Gıda-!" 
Ba"kanı Kemal Nebio#lu ve Yol-
!" Genel Sekreteri $aban Erik’ti. 
T!P’li milletvekilleri Meclis’te et-
kin bir muhalefet sergilediler ve 
i"çi hakları konusunda aktif çaba 
harcadılar. T!P 1965 seçimlerinde 
sa#ladı#ı ba"arıya ra#men kısa 
bir süre sonra içe dönmeye, so-
lun kadim ve güncel sorunları et-
rafında safla"maya, zayıflamaya 
ve parçalanmaya ba"ladı. Sendi-
kacılarla sosyalist aydınların itti-
fakı T!P’i aya#a kaldırdı ancak sınıf 
aya#ının zayıf kalması nedeniyle 
T!P i"çilerin partisi olamadı. Sen-
dikacıların büyük bölümü kapa-
tılana kadar T!P’te kalmakla bir-
likte T!P ile sendikalar arasındaki 
mesafe giderek açılmaya ba"-
ladı. 1960’lar ba"larken bir umut 
olarak do#an T!P, 1960’ların so-
nuna gelindi#inde sönümlenmi", 
önemli bir olanak heder olmu" ve 

i"çiler yine partisiz kalmı"tı. Ar-
tun Ünsal T!P’in bu 10 yıllık öykü-
sünü umuttan yalnızlı#a "eklinde 
betimliyor.

Türkiye Çalı"anlar Partisi 
(TÇP) Giri"imi

1962 Türkiye Çalı"anlar Parti-
si (TÇP) giri"imi, T!P’in ardından 
sendikacıların ikinci önemli siya-
salla"ma ve partile"me deneyi-
miydi. TÇP kurulamamı" olsa da 
T!P’ten yakla"ık bir yıl sonra gün-
deme gelen yeni bir i"çi parti-
si kurma giri"imi olarak sendikal 
hareketin siyasalla"ma e#ilimini 
ve ihtiyacını göstermesi açısın-
dan kayda de#erdi. TÇP giri"imi, 
kurulmu" partilerle boy ölçü"e-
cek çapta tartı"ma ve ilgi yarattı. 

TÇP giri"imi, 1961 seçimlerinin 
yapıldı#ı ancak siyasal istikrarın 
henüz sa#lanamadı#ı; ordu ve-
sayetinin ve darbe giri"imlerinin 
devam etti#i, sendikal ve sos-
yal eylemlilikte Saraçhane Mitin-
gi ile önemli bir dönüm noktası 
ya"andı#ı, Yön dergisi ve bildiri-
si ile sol-Kemalist aydınların CHP 
ile aralarına mesafe koydukları bir 
sosyal ve siyasal tabloda gün-
deme geldi. Bu tablo içinde 1961 
seçimlerinde sendikacı-i"çi kö-
kenli sadece iki milletvekilinin se-
çilebilmi" olmasının sendikacılar-
da yarattı#ı hayal kırıklı#ı da ayrı 
bir öneme sahiptir. Öte yandan 
$ubat 1961’de kurulan T!P’in se-
çimlere girememi" olması ve cid-
di bir varlık gösterememesi de bir 
ba"ka parti arayı"ını güçlendi-
ren etkenler arasında sayılabilir. 
T!P daha çok !!SB’li sendikacıların 
a#ırlıkta oldu#u !stanbul eksenli 
bir parti görünümünde iken, TÇP 
giri"imi ise Türk-!" ve Ankara ek-
senli bir giri"imdi. 
Kaynak: Aziz Çelik (2010), Vesayetten Siyasete 
Türkiye'de Sendikacılık (1946-1967), !stanbul: !le-
ti"im Yayınları.

e"ilimler, bürokratikle!me, yerel sorun 
ve e"ilimlerin göz ardı edilmesi gibi olum-
suzluklar da getiren bir süreçtir. 1960’lar-
da merkezîle!menin olumlu ve olumsuz 
yanlarının etkisi bir arada görüldü.

Türk-#!, 1961 yılında örgütlenme progra-
mının esaslarını saptamak üzere bir Te!-
kilâtlanma Komisyonu kurdu. Komisyon 
Türk sendikacılı"ının çok sayıda sendika-
dan olu!an zayıf bir karaktere sahip oldu-
"unu belirterek, ulusal düzeyde (millî tip) 
sendikalar kurulmasını öneren bir rapor 
hazırladı. Komisyonun hazırladı"ı rapor 

uzun tartı!malara yol açsa da sonuçta 
sendikaların millî tip sendika haline gel-
meleri ve Türkiye çapında örgütlenmele-
ri ilkesi kabul edildi. Bunun ardından ye-
rel sendika birlikleri feshedildi ve bunların 
yerine atamayla gelen bölge temsilcilikleri 
kuruldu. Bir yandan birliklerin kapatılma-
sı, öte yandan i!kolu sendikalarının kurul-
ması e"ilimi ciddi bir merkezîle!me anla-
mına geliyordu. 

1964 yılında toplanan Türk-#! 5. Genel Ku-
rulu, merkezî ve güçlü sendikal yapıların 
olu!ması için aynı i!kolunda birden fazla 

T!P’in ilk amblemi
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Türkiye tipi sendikanın ve federasyonun 
tek çatı altında birle!mesini, federasyon-
ların bir an önce Türkiye tipi sendika haline 
gelmelerini karara ba"ladı. Ancak bu kara-
ra ra"men, 1963 yılında halen var olan Tür-
kiye tipi sendikaların kar!ısında yeni fe-
derasyonlar kuruldu. Bu federasyonlar AP 
e"ilimli sendikacılarca kuruldu ve Türk-#! 
yönetiminden destek buldu. AP’li sendika-
cılar, özellikle 1966’da toplanan 6. Genel Ku-
rulda açık bir üstünlük sa"ladılar ve Türk-
#! üyesi sendikalarda etkilerini artırdılar. 

Bu süreçte bazı i!kollarında T#P veya CHP 
e"ilimli sendikacıların yönetimindeki sen-
dikalar kar!ısında yeni sendikalar kurul-
du. Türk-#!’in en büyük sendikalarından 
biri olan Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sa-
nayii #!çileri Sendikaları Federasyonu'nun 
(TEKS#F) yönetimi, 1965 A"ustos ayında, 
eski AP Milletvekili Nuri Be!er ile eski DP 
Milletvekili Recep Kırım tarafından yön-
lendirilen $evket Yılmaz ba!kanlı"ında bir 
ekip tarafından CHP’li Bahir Ersoy’un elin-
den alındı. Yön, AP’nin bu dönemde gere-
kirse parçalayarak sendikalara el koyma 
politikası güttü"ünü yazmaktadır.8 Türk-#! 
içinde T#P’li Kemal Türkler’in ba!kanı oldu-
"u 1947 yılında kurulmu! ve millî tip sendi-
ka olarak faaliyet gösteren Türkiye Maden, 
Madeni E!ya ve Makina Sanayii #!çile-
ri Sendikası (Maden-#!) varken, Türk-#!’in 
te!vik ve deste"iyle 1963 yılında Türkiye 
Metal Çelik Mühimmat Makina Metalden 
Mamul E!ya ve Oto Sanayii #!çi Sendikaları 
Federasyonu (Metal-#!) (bugünkü Türkiye 
Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden 
Mamül E!ya ve Oto, Montaj ve Yardımcı #!-
çiler Sendikası-Türk-Metal) kuruldu. Me-
tal-#! Federasyonu’nun ba!ına AP’nin a!ırı 
8 Çelik (2010).

sa" kanadına yakınlı"ı ile bilinen ve 1965 
yılında AP milletvekili olan Kaya Özdemi-
ro"lu getirildi. Ba!ında CHP’li Osman So-
"ukpınar’ın oldu"u Türkiye Devlet Su #!leri 
Enerji Su ve Gaz #!çileri Sendikası’nın (Ges-
#!) kar!ısında Türk-#!’in destek ve te!vi-
kiyle Aralık 1963’te Türkiye Enerji Su ve 
Gaz #!çileri (Tes-#!) Federasyonu olu!tu-
ruldu. 1965 yılında AP milletvekili seçilen 
Enver Turgut Tes-#!’in Genel Sekreterli"ini 
ve Genel Ba!kanlı"ı’nı yaptı. Türk-#! içinde 
T#P’li Tahir Öztürk’ün ba!kanı oldu"u Tür-
kiye Yapı #!çileri Sendikaları Federasyonu 
(Yapı-#!) varken Kasım 1963 tarihinde Tür-
kiye Çimento, Seramik Toprak ve Cam Sa-
nayii #!çileri Sendikası (Türkiye Çimse-#!) 
kuruldu. Çimse-#!’in Genel Ba!kanı 1965 ve 
1969 seçimlerinde AP milletvekili seçilen 
Hasan Türkay idi. Bu sendikalarla T#P’lile-
rin etkin oldu"u ve daha sonra D#SK’i kura-
cak sendikalar arasında sendikacılık anla-
yı!ı açısından büyük farklar vardı.9

Merkezîle!me e"ilimine kar!ın sendika 
enflasyonu olarak da nitelenen sendika 
sayısının çoklu"u 1960’lı yılların bir ba!-
ka özelli"iydi. 274 sayılı Kanun’un i!yeri 
sendikalarına olanak tanıması nedeniy-
le çok sayıda i!yeri sendikası kurulmu! 
ve bu durum sendika sayısını artırmı!-
tı. 1963 yılında 565 olan sendika sayısı 
1970’de 737’ye ula!tı. Ancak sendikalı i!çi-
lerin ezici ço"unlu"unu Türk-#! ve D#SK’in 
temsil etti"ini ve bu enflasyonun sendi-
kal hareketteki merkezîle!me e"ilimi dur-
durmadı"ının altını çizmek lazım. Bu i!ye-
ri sendikalarının önemli bir bölümü sarı ve 
güdümlü sendikalardı. 1960’lı yılların bir 
ba!ka özelli"i sarı sendikalarla sınıf ek-
senli sendikalar arasındaki mücadeleydi. 
9 Çelik (2010).
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Bunun en yo"un ya!andı"ı sektör ise dö-
nemin ba!at sektörü olan metaldi. D#SK’in 
kurulu! sürecinde ve sonraki yıllarında 
sarı ve güdümlü sendikalara kar!ı müca-
dele önemli bir yer tutmu!tur.

Merkezîle!me e"ilimine paralel olarak 
vurgulanması gereken bir di"er nokta ise, 
1950’lerin aksine sendikaların malî olarak 
güçlenmesiydi. Özellikle sendika aidatla-
rının kayna"ından kesilmesi (check off) 
uygulaması sendikaların malî gücünde 
önemli bir artı! sa"ladı. Malî güçlenmeyle 
birlikte profesyonel sendikacı ve sendikal 
uzman sayısı 1950 dönemi ile kar!ıla!tırıl-
mayacak oranda arttı. 

Ancak malî açıdan bu güçlenmenin sen-
dikacılık tarzında yol açtı"ı yan etkiler 
de önemliydi. 27 Mayıs’tan sonra amatör 
sendikacılı"ın bitti"ini, profesyonel sen-
dikacılık devrinin ba!ladı"ını ve sendika-
cılı"ın giderek meslek haline geldi"ini söy-
lemek mümkündür. Bu süreçte, pek çok 
üst düzey sendikacının yerlerini korudu-
"u ve düzenli olarak yeniden seçildi"i gö-
rülmektedir. Türkiye sendikal hareketin-
de daha sonra güçlenecek olan oligar!ik 
e"ilimlerin bu dönemde filizlendi"i söyle-
nebilir. Sendika liderli"inin giderek ki!i-
selle!mesi ve sendikanın tepedeki liderle 
özde!le!mesi ve lider kültü dönem boyun-
ca güçlendi.

T$%#-8" Ü0!%.-1! 
A%*(- ABD N$A,0,

1960’ların sendika dünyasında ABD nüfu-
zu ayrı bir yere ve öneme sahipti. Türk-
#!’in baskı grubu, lobicilik ve partiler üstü 
politika yakla!ımını benimsemesinde ABD 

sendikacılı"ının 
etkisi önemliydi. 
ABD sendikacı-
lı"ının Türk-#!’li 
sendikacılar ve 
Türk-#! politika-
ları üzerindeki 
asıl etkisi 1950’li 
de"il, 1960’lı yıl-
lara özgüdür. Bu 
etki özel olarak 
Marshall Planı 
kapsamında yü-
rütülen e"itim 
projeleri ve akta-
rılan aynî ve nak-
dî kaynaklarla 
peki!ti. Marshall 
Planı kapsamın-
da çe!itli alanlardan ve kurumlardan ka-
tılımcıların ABD’ye götürülmesi ve e"i-
tilmesine ili!kin programlar 1949 yılında 
ba!ladı ve 1970 sonuna kadar devam etti. 
Marshall Planı çerçevesinde yürütülen bu 
programlar daha çok bir ABD Dı!i!leri Ba-
kanlı"ı kurulu!u olan Agency for Interna-
tional Development (Uluslararası Kalkın-
ma Ajansı- AID) programları olarak bilinir. 

Çalı!ma hayatı konusundaki programlar 
1963-1970 döneminde özel bir a"ırlık ta!ıdı. 
Bu program çerçevesinde AID, Türk sendi-
kacılara yönelik ülke içi e"itim programları 
düzenledi ve ayrıca sayıları 700’ü a!an sen-
dikacıyı 1960-1971 yılları arasında ABD’ye 
götürerek e"itime tabi tuttu. AID program-
ları sadece e"itilen sendikacı sayısı açısın-
dan de"il, Türk-#!’e yapılan aynî ve nakdî 
yardım açısından da ciddi boyutlara ula!-
tı. Konunun akçalı boyutu Türkiye sendi-
kal hareketinin önemli tartı!malarından 

Sosyal Adalet 
dergisi,
Sayı 16, 
Temmuz 1965.
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birini olu!turdu. Sorun D#SK’in kurulu! sü-
recinde de gündeme geldi ve yo"un biçim-
de ele!tirildi. AID yardımlarının ardından, 
Türk-#! bütçesinde dı! kaynaklar büyük 
boyutlara ula!tı ve Türk-#!’in öz kaynakla-
rını (aidat gelirleri) çok a!tı. Dönem içinde 
toplam aidat geliri 2.6 Milyon TL tutarında 
kalırken, AID yardım ve ba"ı!ları 6 Mil-
yon TL tutarına ula!tı; böylece aidatlar AID 
yardımlarının yüzde 40’ı oranında kaldı. Bu 
derece yo"un ve ABD Hükümeti kaynak-
lı bir dı! kaynak ba"ımlılı"ının Türk-#!’in 
ve sendikaların politikalarını ve tutumunu 
etkilememi! olması mümkün de"ildi. ABD 
sendikacılarıyla sıkı ili!kilerin ve AID ta-
rafından gerçekle!tirilen ve Türk-#!’li sen-
dikacıları kapsayan ABD ziyaret ve e"itim 
programlarının ABD ve ABD sendikacı-
lık anlayı!ına yönelik bir hayranlık yarat-
tı"ı görülüyor. Öyle ki, bu programlara ka-
tılan sendikacılardan biri daha sonra CHP 
milletvekili de seçilecek olan Burhanettin 
Asutay- Türkiye de Bir Amerika Olabilir 

adlı bir kitap dahi yazdı. D#SK’in kurulu!u-
na giden süreçte Türk-#!’in 1960’larda gi-
derek artan biçimde ABD nüfuzu altına gir-
mesi önemli bir sebepti.

U),')(%(%('& 
S!-1.#() H(%!#!*.- 
D8SK’! O),+), E*#.'.

Öte yandan farklı bir dinami"in altını çiz-
mek gerek. Hem uluslararası i!kolu fede-
rasyonlarında hem de bazı Avrupa sen-
dikal merkezlerinde komünist, sosyal 
demokrat partilere veya i!çi partilerine 
yakın sendikacılar ABD’nin uzla!macı, sarı 
sendikacı, anti-komünist, milliyetçi sendi-
kal söylemine kar!ı çıkıyorlardı. Kısaca-
sı uluslararası sendikal harekette de iki 
farklı sendikal anlayı! mücadele içindeydi: 
ABD sendikacılı"ının ABD devletiyle iç içe 
olan kanadı ve onunla kar!ıt yerlerde yer 
alan Avrupa merkezli bir sendikal anlayı!. 

Charles Levinson

(1920 Kanada, 1997 
#sviçre)

Sendikacı, Akademisyen 
ve Yazar.

Levinson, 1953 yılında 
Amerikan Sanayi Örgüt-
leri Kongresi’nin (CIO) 
Paris temsilcili"inde ça-
lı!maya ba!ladı. 1956-
1964 yılları arasında 
Uluslararası Metal #!çileri 
Federasyonu'nun (IMF) 
Genel Sekreter Yardımcı-
sı, 1994-1983 yılları ara-
sında da ICF Genel Sek-
reteri olarak görev yaptı. 
Uluslararası sendikal ha-
reketin ABD politikala-
rından ba"ımsız kalması 
için mücadele etti. Ulus-
lararası grevlerin örgüt-
lenmesi, ulus-ötesi toplu 
sözle!melerin hayata 
geçmesi için çalı!tı. Tek-
nolojik geli!melere yö-
nelik sendikal politikalar 
üretmeye çaba harcadı. 
Çok sayıda kitap yazan 
Levinson özellikle Inter-
national Trade Unionism 
(Uluslararası Sendikacı-
lık) kitabıyla dikkat çek-
ti. ABD-SSCB arasındaki 
ticari ili!kileri anlattı"ı 
Votka-Cola ve Sermaye, 
Enflasyon ve Çok Uluslu 
$irketler isimli kitapları 
Türkçeye çevrildi.

Levinson, UAW, IMF ve 
ICF adına Türkiye’de-
ki sendikalarla çalı!-
tı. AFL’nin zıddı bir çiz-
gi izleyerek D#SK üyesi 
sendikalara e"itim ve 
uluslararası ili!kiler ko-
nularından destek oldu.

Özellikle Maden-#! ve 
Lastik-#! ile birlikte ça-
lı!tı. Türkiye #!çi Partisi 
(T#P) çalı!malarını ya-
kından takip etti.

Uluslararası Metal !"çileri Federasyonu Genel Sekreteri Charles Levinson Maden-!" Genel Kurulu’nda Kemal Türkler ile 
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#!te böylesi bir ortamda, Uluslararası Me-
tal #!çileri Federasyonu IMF’nin genel sek-
reter yardımcısı ve Türkiye sorumlusu 
olan (1956-64) ve Amerikan sendikacılı"ı-
na kar!ı sava! açan Charles Levinson Tür-
kiye ile ilgilenmeye ba!ladı ve T#P ve D#SK 
kurucusu olacak T. Maden-#! ba!kanı Ke-
mal Türkler’le ili!ki kurdu. Kemal Türk-
ler 1960 ba!ında Cenevre’ye gitti. IMF’nin 
resmen üye olamayan Maden-#!’e maddi 
yardımları ba!ladı. Levinson 1964’te Ulus-
lararası Kimya #!çileri Federasyonu (ICF) 
genel sekreteri olunca bu kez T#P ve D#SK 
kurucusu olacak Lastik-#!’e yardım et-
meye ba!ladı. T#P kurulduktan sonra Le-
vinson tüm uluslararası sendikal çalı!ma-
larda T#P’i ve T#P’li sendikacıları her yerde 
övmü!tür. Bu yüzden de Türk-#! yönetici-
leri tarafından komünist olmakla suçlan-
mı!tır. Levinson ayrıca 1961 yılında Kemal 
Türkler’in T#P’i temsilen Sosyalist Enter-
nasyonal’in Roma kongresine kılmasını 
sa"lamı!tır. D#SK’in kurulu!una giden yol-
da uluslararası sendikal hareketin olumlu 
katkılarını dikkate almak gerekir.10

S!-1.#()("+( 
O%(-)(%& 

#!çi sayısındaki artı!, 1960 sonrasının el-
veri!li ko!ullarıyla birle!ti"inde sendika-
la!mada bir yükseli!e yol açması !a!ırtı-
cı de"il. 1960’lar Türkiye’de sendikaların 
yükseli! dönemi olarak nitelenebilir. Bu 
dönemde sendikalar hem nicel hem de ni-
tel açıdan güçlendiler. Sendika üye sayı-
sı, toplu i! sözle!mesinden yararlanan i!çi 
sayısı ve i!çi ücretleri açısından önem-
li yükseli!ler ya!andı. Ancak sendikalı i!çi 
10 Çelik (2010).

sayısındaki geli!meyi sa"lıklı olarak de-
"erlendirmek istatistikî sorunlar nede-
niyle güçtür. Sendikalı i!çi sayıları sen-
dikaların beyanlarına dayalı oldu"u için 
tartı!malıdır. Sendikalar temsil ettikleri 
üyelerin listesini her yılın ba!ında Çalı!ma 
Bakanlı"ı’na bildirmek zorundaydılar. 

Tablo 3: SendikalaHma Oranı (Yüzde) 
(1960-1970)

Yı
lla

r

Üc
re

tl
i S

ay
ıs

ı (
Bi

n)

Si
go

rt
al

ı S
ay

ıs
ı 

(B
in

)

Ta
hm

in
i S

en
di

ka
lı 

8H
çi

 S
ay

ıs
ı (

Bi
n)

 

Se
nd

ik
al

ı/
Üc

re
tl

i

Se
nd

ik
al

ı/
Si

go
rt

al
ı

1960 2437 621 283 12 45

1965 2990 921 506 17 54

1970 4173 1314 758 18 57

Not: 1965-1970 yılları için toplu i! sözle!mesi kapsamı 
esas alındı.

Bu dönemde i!yerlerinin çalı!tırdıkları i!-
çiler için bakanlı"a bilgi verme yüküm-
lülü"ü olmadı"ı için sa"lıklı bilgi topla-
namıyordu. #!çilerin aynı anda birden çok 
sendikaya üye olabilmesi ve i!siz kalma 
durumunda üyeli"in sürmesi nedeniyle 
üyelikler kabarıyordu.

1948 yılında 52 bin olan sendikalı i!çi sayı-
sı, 1960’da 283 bine, 1965’te 506 bine ula!tı 
(Tablo 3). Ancak 1967 yılında sendikalı i!çi 
sayısının birdenbire yüzde 123 artarak 834 
bine ula!tı"ını görmekteyiz. 1966 sonra-
sında sendika üye sayılarının fiili durumla 
ba"ının kalmadı"ını söylemek mümkün. 
Bu kopu!ta, sendikal kanunların kabu-
lü sonrasında artan ikili sendikalar soru-
nu ve D#SK’in kurulması ile keskinle!en 
sendikal rekabetin yarattı"ı çifte üyeli"in 
büyük etkisi oldu. 1960-1965 dönemin-
de nispeten açıklanabilir olan sendika-
lı i!çi sayısı, 1970’lerden itibaren inanılmaz 
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bir hal almakta ve sendikalı i!çi sayısı, si-
gortalı i!çi sayısının iki katını a!maktadır. 
1970 yılında 1,3 milyon sigortalı i!çiye kar-
!ılık 2 milyondan fazla sendikalı i!çi söz 
konusudur. 

1960’ların ortalarından sonra nicel verile-
re dayalı olarak sa"lıklı bir sendikala!ma 
analizi yapmak mümkün görünmüyor. 
Dönem boyunca sendikalı i!çi sayısının 
a!ırı !i!mesi ve gerçek dı!ı hale gelmesi 
kar!ısında kullanabilece"imiz bir hesap-
lama yöntemi, toplu i! sözle!mesi kap-
samındaki i!çi sayısıdır. Toplu i! sözle!-
mesi kapsamındaki sendikalı i!çi sayısı 
1960’ların ikinci yarısında 500 ile 750 bin 
arasındadır. 

Ancak 275 sayılı Sendikalar Kanunu’na 
göre i!yeri ve i!kolu sözle!melerinden aynı 
anda yararlanmak mümkün oldu"undan, 
toplu sözle!meden yararlanan i!çi sayısı, 
fiili sendikalı i!çi sayısının üzerine çıkabil-
mektedir. Sonuç olarak toplu i! sözle!me-
sinden yararlanan i!çi sayısının sendikalı 
i!çi sayısının üst sınırı olabilece"ini söyle-
mek mümkündür. 1960’lı yıllarda sigortalı 

çalı!anların yüzde 35 ile 45’i toplu sözle!-
me kapsamındadır. 2000’li yıllarda bu ora-
nın yüzde 3-4 aralı"ında seyretti"i dü!ü-
nülecek olursa 1960’ların sendikala!ma 
oranlarının kıymeti daha iyi anla!ılabilir.

Bu dönemde kamu sektörünün ba!at ni-
teli"ini korudu"unu ve siyasal iklimin 
kamu sendikacılı"ını kolayla!tırmı! olma-
sı nedeniyle sendikacılı"ın kamu a"ırlık-
lı niteli"inin sürdü"ünü görüyoruz. Ancak 
sendikala!mada kamu a"ırlı"ı sürmek-
le birlikte özel sektör örgütlenmesinde 
de önemli geli!meler ya!andı. Bu durum, 
özellikle, kamu sendikacılık gelene"i ile 
özel sektör sendikacılık gelene"i arasın-
da önemli bir gerilim yarattı. Sınıf ili!ki-
lerinin çıplak ve do"rudan ya!andı"ı özel 
sektörde daha siyasalla!mı! ve mücade-
leci/çatı!macı bir sendikal tarzın do"ma-
sı kaçınılmaz oldu. Buna kar!ılık dönemin 
popülist ve ithal ikameci politikalarının da 
etkisiyle kamu i!letmelerinde daha mute-
dil bir sendikacılık güçlendi.

D8SK’.- K,%,),", 
Ö-7!'. Y$#'!)!- S&-&A 
M$7(1!)!'.

Kesif sınıf mücadelesi yılları olan 1960’lar-
da, sınıf mücadelesi araçlarının olduk-
ça geni! bir yelpazeye yayılmı! !ekilde 
ve yo"un olarak kullanıldı"ını görüyoruz. 
Bir yandan kanunî güvenceye kavu!an 
grev hakkı yaygın biçimde kullanılırken 
öte yandan kanunsuz mücadele biçim-
leri de yaygınla!tı; hak arama eylemle-
rinde i!çiler zaman zaman kolluk kuv-
vetleriyle çatı!tı, bu çatı!malarda i!çiler 
öldü. Dönemin mevzuatı i!çi eylemlerinin 

Yapı 
i!çilerinin 
Meclis’e 
yürüyü!ü,
Cumhuriyet 
gazetesi,
4 Mayıs 1962.
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yaygınla!masına zemin hazırlasa da 
1960’ların i!çi hareketleri kanunların ka-
lıbına sı"mayan, onları a!an ve de"i!tirme-
ye zorlayan eylemlerdi. 1960’lar boyunca 
i!çiler, sadece kanunların tanımı! oldu-
"u sınırlar içinde de"il, kanunların sınırla-
rını zorlayarak, onları a!arak fiili ve me!-
ru bir mücadele anlayı!ı ile hareket ettiler. 
#!çiler özel sektörde otoriter emek/fabri-
ka rejimlerinin in!a edilmesine kar!ı di-
renç gösterdiler. 1960’ların ba!ında Kavel 
Direni!i ile ba!layan fiili-me!ru mücadele 
çizgisi, dönemin ortasında Kozlu ile döne-
min sonunda Derby, Singer ve Sungurlar 
gibi direni!lerle devam etti. Kanunî grevler 
dı!ındaki direni! ve i! bırakmalar yanında 
fabrika i!galleri de bu dönemin yaygın ey-
lem biçimlerindendi. 

Dönemin i!çi eylemlerinin bir önemli özel-
li"i de sadece sermayeye kar!ı de"il, sarı 
ve güdümlü sendikalara da yönelik olma-
larıdır. Bu direni!lerinin bir bölümü ileride 
D#SK’in kurulu!u sonrasında ele alınacak-
tır. Burada sadece 1960’ların D#SK öncesi 
sınıf hareketleri yer almaktadır.

A*0$% G*)( E>.&.#.

1963 sonrasında giderek artan bir grev 
e"ilimine tanık olmaktayız. 1964 yılın-
da greve katılan i!çi sayısı 6 bin 640 iken 
1970 yılında 21 bini a!kın i!çi greve katıldı. 
1963-1970 arasında toplam 483 greve 75 
bine yakın i!çi katıldı ve 2 milyondan faz-
la i!günü grevde geçti. 1964-1970 dönemi 
boyunca yıllık ortalama grevde geçen gün 
sayısı 250 bindi. Dönem boyunca çok sa-
yıda grevin Bakanlar Kurulunca ertelen-
di"i dü!ünülecek olursa, grev potansiye-
linin çok daha geni! oldu"u görülür. Grev 

yo"unlu"unun dönem boyunca oldukça 
yüksek seyretti"ini görüyoruz. 1963 yılını 
dı!arıda bırakacak olursak, grev yo"un-
lu"u dönem boyunca 419 ile 1043 arasında 
de"i!mi!tir. 

Tablo 4: Grevler (1963-1970)
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1963  8  1.514  19.739  63 

1964  83  6.640  238.261  736 

1965  46  6.593  336.836  866 

1966  42  11.414  430.104  1.043 

1967  101  9.499  350.037  801 

1968  54  5.289  174.905  342 

1969  77  12.601  235.134  452 

1970  72  21.156  220.189  419 

Toplam/ 
Ortalama

 483  74.706  2.005.205  590 

(*) Grev yo"unlu"u: sigortalı bin i!çi ba!ına grevde geçen 
i!günü sayısı.

Kaynak: Çalı!ma Bakanlı"ı verilerinden hesaplanmı!tır.

Grev e"iliminin boyutunu daha iyi an-
layabilmek için grev yo"unlu"unu di"er 
dönemler ile kar!ıla!tırmak yararlı ola-
caktır. Türkiye’de grev yo"unlu"u 1985’te 
74, 1990’da 1006, 1995’te 1097, 2000’de 70, 
2005’te 25 ve 2010’da 4 olarak gerçekle!-
ti (Tablo 4). 1966 yılındaki grev yo"unlu-
"u Türkiye’nin en yüksek grev yo"un-
lu"u ya!anan yılı olan 1995’e yakındır.11 
1960’ların grev yo"unlu"u 2000’li yıllar 
Türkiye’si ile kar!ıla!tırıldı"ında ise ara-
da uçurum vardır. Bir di"er ifadeyle 1960 
yıllarda i!çiler grev hakkını çok daha yo-
"un kullanıyordu. 
11 Çelik (2017).



31 Aralık 1961 tarihinde !stanbul 
Saraçhane meydanında yapılan 
miting, cumhuriyet dönemi i"çi 
hareketi tarihinin o güne kadarki 
en kitlesel eylemidir. Kolektif i" 
akdi (toplu i" sözle"mesi) ve grev 
hakkı talebiyle yapılan miting i"çi 
hareketi açısından kritik bir sıçra-
ma noktasıdır.

!stanbul Saraçhane’de !stanbul !"çi 
Sendikaları Birli#i (!!SB) tarafından 
organize edilen miting Cumhuriyet 
tarihinin ilk i"çi mitingi olarak sem-
bolik bir anlam ta"ımasının yanı 
sıra kitleselli#i ile de i"çi hareketinin 
gelece#ine dair umut yaratmı"tır. 
Miting, emek hareketinin 1950’li 
yıllardaki birikiminin en görkemli 
sunumudur. Geciktirilmekte olan 
grev ve toplu sözle"me yasaları-
nın çıkmasını hızlandırmak için dü-
zenlenen miting güncel amacının 
ötesinde anlamlar içermekte, i"çi 
sınıfının hegemonik kapasitesinin 
geni"lemesinde önemli bir döne-
mece i"aret etmektedir. 

Osmanlı döneminde Selanik, !s-
tanbul gibi merkezlerde yapılan 
birkaç 1 Mayıs gösterisi ve mitin-
gi bir yana bırakırsak, Saraçhane 
i"çi hareketinin bu topraklardaki 
ilk büyük mitingi olma özelli#ini 
ta"ır. 1940’lı yılların sonlarından 
itibaren sendikaları miting giri-
"imleri çe"itli biçimlerde engel-
lenmi"ti. Özellikle 1950’li yıllarda 
!stanbul Taksim’de gerçekle"ti-
rilmek istenen ve kitlesel katılım 
potansiyeli ta"ıdı#ı gözlenen mi-
ting giri"imlerinin devletin yo#un 
baskısıyla sonuçsuz kaldı#ı bilin-
mektedir. Saraçhane Mitingi’nin 
gerçekle"mesi tüm bu deneyim-
lerin yarattı#ı birikimin ve bastı-
rılmı" özlemin gün yüzüne çık-
masını sa#lamı", T!P’in ve D!SK’in 
kurulmasına zemin olu"turan i"çi 
sınıfının politik kararlılı#ı ve öz-
güvenini artırıcı etki yaratmı"tır. 
Saraçhane Mitingi 1960 yıllarda 
Türkiye emek hareketinde ya"a-
nan büyük yarılmanın ba"langıcı 
olarak da okunabilir. Do#rudan 

siyasal iktidara yönelik ve siyasal 
taleplerin dile getirildi#i miting, 
Türkiye i"çi sınıfının olu"umu açı-
sından da kritik bir e"ik özelli#i 
ta"ımaktadır. 

27 Kasım 1961’de CHP-AP koalis-
yon hükümetinin programı grev 
hakkı ile ilgili net bir takvim ve 
kesin ifadeler yoktu. Sendikacılar 
programdaki ifadeyi “yuvarlak” 
buldular ve tepki gösterdiler. 30 
Kasım 1961’de Örfi !dare (Sıkıyö-
netim) kaldırıldı. 1961 yılının ba"-
larında, uzun süredir kamuoyu-
nun gündemine ta"ıdıkları zam 
taleplerini, tasarruf bonolarının 
i"çilere getirdi#i yükü ve grev 
hakkının anayasal güvence altına 
alınması isteklerini görü"en, !!SB 
!dare Kurulu 1 Aralık 1961 tarihli 
toplantısında 31 Aralık 1961 ta-
rihinde Taksim’de bir miting dü-
zenleme kararı aldı. 

13 ki"ilik miting tertip komite-
si aralarında i" bölümü yaparak 

SARAÇHANE M!T!NG!:SARAÇHANE M!T!NG!:
!"Ç! SINIFININ AYA#A KALKTI#I GÜN!"Ç! SINIFININ AYA#A KALKTI#I GÜN

M. Hakan Koçak ve Aziz Çelik



komite ba"kanlı#ına !!SB ba"kanı 
Avni Erakalın’ı, ikinci ba"kanlı-
#a Müskirat Federasyonu Genel 
Sekreteri !brahim Denizcier’i, ko-
mite sekreterli#ine de Petrol-!" 
ba"kanı Ziya Hepbir’i seçti. 

Siyasiler ve idareciler sendikacı-
ları mitingden vazgeçirmeye ça-
lı"tılar. 16 Aralık’ta !!SB’de Çalı"ma 
Bakanı Bülent Ecevit’in de katıldı#ı 
bir toplantı yapıldı. Ecevit burada 
yaptı#ı konu"mada sendikacılara 
“mitingin sebebi bizleri uyarmak, 
dert ve temennilerinizi açı#a vur-
maksa buna gerek yok” diyerek 
mitingden vazgeçmelerini istedi.

27 Mayıs Darbesi sonrası !stanbul 
belediye ba"kanı ve valili#ine ata-
nan General Refik Tulga ise "unla-
rı söylüyordu:

“Ayaklar yürüyece$i yerde ba"-
lar dü"ünmeli. Yürüyü"le ne elde 
edilir. Çalı"mak gerek. #ehrin 
trafi$ini tıkamaktan ba"ka bir 
i"e yaramıyor. Zaten "ehirde iki 
köprü, iki yol var. Bo" cadde bu-
lup yürüsünler. Maksat yürüyü" 
yapmaksa Çamlıca’ya, Yıldız’dan 
Levent’e do$ru bir yürüyü" yap-
sınlar” (Tercüman, 21 Aralık 1961).

21 Aralık günü mitingin resmi ba"-
vurusunu yapmak üzere vilayete 

gelen Tertip Komitesine Vali yar-
dımcısı Fikret Arsan mitingin vali 
tarafından sakıncalı bulundu#unu 
ve izin verilmedi#ini bildirdi. Tertip 
Komitesinin ve Türk-!"’in bütün 
giri"imlerine ra#men Taksim için 
miting izni çıkmadı. Bunun üzeri-
ne Saraçhane meydanı konusun-
da bir uzla"ma sa#landı.

Vali Refik Tulga’nın ciddi engelle-
meleriyle nedeniyle miting, Sa-
raçhaneba"ı’nda yapıldı. Mitinge 
bazı kaynaklara göre 10 binlerce, 
bazı kaynaklara göre ise yakla"ık 
100 bin i"çi katıldı. Mitinge 155 
sendika fiilen katıldı.

Mitingin açılı"ında Üzeyir Kuran’a 
söz verildi: “!"çi sınıfının ızdırap 
çekti#i çok karanlık günlerde 
ekti#imiz tohumların ye"erdi#i-
ni görmekten bahtiyarım” diye 
seslenen Kuran “Sizlerle iftihar 
ediyorum. !"çiler bu memlekette 
layık oldukları mevkii bulacaklar-
dır” sözleriyle katılanları selam-
ladı. “Güne" belki inkâr edilir ama 
sizin kuvvetiniz inkâr edileme-
yecek hale gelmi"tir. Güne" yere 
dü"ebilir fakat i"çi artık bu mem-
lekette ezilmeyecektir” sözleriy-
le umudunu ortaya koydu. 

Mitingde !!SB Ba"kanı Avni Era-
kalın, Maden-!" Ba"kanı Kemal 
Türkler, Müskirat !"çileri [Tekel 
i"çileri] Federasyonu ba"kanı !b-
rahim Denizcier, Petrol-!" Sendi-
kası Ba"kanı Ziya Hepbir, Tekstil 
!"çileri Sendikası Ba"kanı Bahir 
Ersoy, Türk-!" Ba"kanı Seyfi De-
mirsoy konu"tu. Türk-!"’in miting 
konusunda gönülsüz oldu#u ve 
Seyfi Demirsoy’un mitinge ker-
hen katıldı#ı dönemin sendikacı-
ları tarafından vurgulanmaktadır. 

Mitingin sonuna do#ru Vali Tulga 
da mitingde konu"mak istedi#ini 
Tertip Komitesine iletti. Böylece 
i"çilerin mitingi yasaklamak iste-
yen Tulga mitingde bir konu"ma 
yaparak i"çilerin haklılı#ını kabul 
etmi"ti.

Saraçhane Mitingi, !stanbul sen-
dikalarının ve !!SB’nin eylemidir. 
Saraçhane Mitingi’ni düzenleyen-
lerin önemli bir kısmı T!P kurucu-
sudur. !!SB’liler hem parti kurdu 
hem de dönemin en büyük i"çi 
eylemini düzenledi. !!SB Ba"kanı 
Avni Erakalın, mitingin !!SB’ye bir 
faturası oldu#unu ve Saraçhane 
Mitingi’nden sonra !!SB çok daha 
aktif i"ler yapacakken Türk-!" 
yöneticilerinin iktidarla i"birli#i 
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sonucu sendika birlikle-
rinin kapatıldı#ını söylü-
yor. Türkiye i"çi sınıfının 
tarih sahnesine çıkı"ı ve 
i"çi hareketi açısından bir 
dönüm noktası olan bu 
eylem sonrasında i"çi ha-
reketinin yükseli"i ba"ladı. 
Do#rudan siyasal iktidara 
yönelik ve siyasal talep-
lerin dile getirildi#i miting, 
Türkiye i"çi sınıfının olu"u-
mu açısından da kritik bir 
e"ik özelli#i ta"ıyor. Miting 
i"çi sınıfının iktisadî bir ka-
tegori olmanın ötesinde 
sosyal ve siyasal olarak 
sınıf haline gelmekte oldu-
#unun en önemli i"aretiydi.

Mitingin açı#a çıkardı#ı biri-
kim dönemin sosyalistleri-
ni bile "a"ırtan niteliktedir. 
Mehmet Ali Aybar önce-
sinde yo#unla"an i"çi ey-
lemleriyle birlikte mitinge 
ili"kin izlenimini, “emekçiler 
sanki birden yüzyıllık uyku-
larından uyanmı"lardı” söz-
leriyle anlatır. Aybar, miting 
alanındaki dev pankarttaki, 
“bizim de sözümüz var!” 
sloganından çok etkilendi-
#ini ve bunu güzel günlerin 
müjdecisi olarak gördü#ünü 
yazar. Mitingi düzenleyen 
ekibin aynı zamanda T!P’in 
kurucuları olması da tesa-
düfi de#ildir. Yine bu mi-
ting Nazım Hikmet’e ünlü 
Türkiye !"çi Sınıfına Selam 
ba"lıklı "iirini kaleme aldıra-
caktır. 

Kaynak: M. Hakan Koçak ve Aziz Çe-
lik, “Türkiye !"çi Sınıfının Aya$a Kalktı-
$ı Gün: Saraçhane Mitingi”, Çalı"ma ve 
Toplum, Sayı: 49, 2016/2.
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1960’larda mevzuatın kanunî 
grev olarak tanımladı"ı grev-
ler dı!ında kalan yaygın i!çi 
eylemleri söz konusudur. #! 
yava!latma, i! bırakma, dire-
ni!, i!yeri i!gali, oturma gre-
vi, yürüyü! ve miting, i!e geç 
gitme, boykot, yemek boy-
kotu gibi i!çi eylemleri de ça-
lı!ma ili!kilerinin önemli bir 
parçasıdır. Kanunî grevin gö-
rece dar bir kapsama sahip 
olmasından dolayı, i!çi hare-
ketlerinin gerçek boyutunun anla!ılabilmesi için kanunî grevler dı!ında-
ki eylemlerin de dikkate alınması ve incelenmesi önem arz eder. Ancak 
bu eylemlerin istatistikî olarak saptanması daha zordur.

27 Mayıs’tan kısa bir süre sonra i!çi eylemlerinde ciddi bir sıçrama ya-
!andı. Kelimenin tam anlamıyla Türkiye i!çi sınıfı tarih sahnesine çıkı-
yordu. Bu eylemler dü!ük ücretlerden, kötü çalı!ma ko!ullarına, grev 
yasasının çıkarılmasına, kamu i!letmelerinin yöneticilerinin despot ta-
vırlarına gösterilen tepkiye kadar geni! bir yelpazeyi kapsıyordu. 27 Ma-
yıs’ı takiben ortaya çıkan yo"un i!çi eylemleri 1950’li yılların birikiminin 
ve basıncının sonucu olarak okunabilir. 

5 bin Sümerbank i!çisinin yalınayak yürüyü!ü (25 Kasım 1961), Saraç-
hane Mitingi (31 Aralık 1961), 5 bine yakın i!sizin Ulus Meydanı’ndan 
TBMM’ye yürüyü!ü ve polisle çatı!maları (3 Mayıs 1962), Yapı-#! Sendi-
kası’nın Zonguldak Ere"lisi’ndeki mitingi ve i!ten atmalara kar!ı protes-
tolar (12-13 A"ustos 1962) ve Kavel Grevi (Ocak 1963) 274 ve 275 sayılı 
kanunlar çıkmadan önce 1961-1963 döneminde ya!anan belli ba!lı i!çi 
hareketleriydi. 12 1961-63 döneminde 10 grev, 6 oturma grevi, 7 sakal gre-
vi, 12 sessiz yürüyü!, 5 miting ve gösteri gerçekle!tirildi. 13 Bunların için-
de Kavel Grevi özel bir yer tutar. Zafer Aydın’ın “Kanunsuz” Bir Grevin 
Öyküsü adıyla kitapla!tırdı"ı direni!, Anayasa’nın grev hakkını tanıdı"ı 
ama sendikal yasaların çıkarılması konusunda koalisyon hükümetinin 
a"ırdan aldı"ı ko!ullarda gerçekle!en bir direni!tir. 1960’ların fiili-me!ru 
i!çi mücadele çizgisinin en önemli halkasıdır.14

12 Kurthan Fi!ek (1969), Türkiye’de Devlet-"!çi "li!kileri Açısından Devlete Kar!ı Grevlerin Kritik Tahlili, 
Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 274, s. 57.
13 Fi!ek (1969), s.57.
14 Zafer Aydın (2010), “Kanunsuz” Bir Grevin Öyküsü Kavel 1963, Gözden Geçirilmi! 2. Basım. #stanbul: 
Sosyal Tarih Yayınları.

Cumhuriyet gazetesi, 1 Ocak 1962.



28 Ocak 1963 tarihinde ba"layıp 
4 Mart 1963’de sona eren, Kavel 
grevini Türkiye Maden-!" Sendi-
kasına üye 220 i"çi gerçekle"tirdi. 
Ortakları arasında Vehbi Koç’un 
da bulundu#u, !stanbul !stinye’de 
kurulu Kavel Kablo Fabrikası’nda 
ya"anan greve, i"çilerin ikramiye-
lerinin ödenmemesi yol açtı. Grev 
anayasanın grev hakkını tanıdı#ı 
ama grev hakkının yasal düzen-
lemeye kavu"madı#ı bir ara dö-
nemde, “kanunsuz”, fiili bir eylem 
olarak "ekillendi. 

1961 Anayasası, grevi bir hak 
olarak tanıyıp güvence altına al-
mı" olmasına ra#men ortada bu 
hakkın nasıl kullanılaca#ına ili"kin 
usul ve esasları belirleyecek yasal 
düzenleme henüz yapılmamı"tı. 
Üstelik yürürlükte olan 3008 sa-
yılı !" Yasasında grev yasa#ı var-
lı#ını koruyordu. Yasa#a ra#men 
yapılan grev, Anayasanın tanıdı#ı 
bir hakkı fiilen kullanma anlamını 
ta"ıyordu. !"çilerin bu fiili eylemi 
aynı zamanda yasal bir düzenle-
meye biçim ve öz kazandırma ça-
basını da içeriyordu. 

Greve, i"çilerin 1957’den beri sa-
hip oldukları ikramiye hakkının 
i"veren tarafından ortadan kaldı-
rılmak istenmesi yol açtı. !"çilerin 
1957 yılından beri her yıl aldıkları 
bir maa" tutarındaki ikramiye, 
fabrikaya Genel Müdür olarak 
atanan !brahim Üzümcü tarafın-
dan ortadan kaldırıldı. Üzümcü, 
ödeme usulü ve miktarını de#i"-
tirerek, sadece i"verenin uygun 
gördü#ü 25 ki"iye ikramiye ver-
mek istedi. !brahim Üzümcü’nün 

bu tutumu, “Maden-!" Sendika-
sından istifa edip, Çelik-!" Sen-
dikasına geçin” ça#rısına yanıt 
vermeyen i"çileri cezalandırma 
amacını da ta"ıyordu. 

!kramiyelerin ödenmemesine i"-
çilerin ilk tepkisi üretimin dü"ürül-
mesi, i"in yava"latılması oldu. !"-
veren, i"çilerin bu eylemine, T. Ma-
den-!" $i"li $ube Ba"kanı ve i"yeri 
temsilcilerinden olu"an dört i"çiyi 
i"ten atarak cevap verdi. !"çilerin 
i"ten atılması üzerine “ne yapma-
lıyız” sorusuna yanıt aramak üzere 
i"çiler arasında çe"itli görü"me ve 
müzakereler yapıldı. Bunu takiben 
!stinye’de bir kahvede T. Maden-!" 
Genel Ba"kanı Kemal Türkler’in de 
bulundu#u geni" katılımlı toplan-
tıda i"çilerin iradesine ba"vuruldu 
ve grev kararı alındı. 

28 Ocak 1963 günü Türkiye Ma-
den-!" üyesi 220 i"çi, i"veren ta-
rafından gasp edilen ikramiyelerin 
ödenmesi ve atılan i"çilerin geri 
alınması talebiyle greve ba"ladı. 
Ba"langıçta, üretim yapmadan 

makine ba"ında “oturma eyle-
mi” olarak ba"layan grev, 2 $ubat 
1963 tarihi itibariyle fabrikanın 
dı"ına ta"ındı. Grevin fabrikanın 
önüne ta"ınması eyleme, kadın-
ların, çocukların ve bölge halkı-
nın katılımını tetikleyen bir faktör 
oldu. O an itibariyle grev sadece 
Kavel i"çilerinin grevi olmaktan 
çıkıp, “halk grevi” haline dönü"tü. 
Sendikaların, gençlerin, civardaki 
i"yerlerinde çalı"an i"çilerin ziya-
retleri ve katkılarıyla grev, oda-
#ında dayanı"manın oldu#u bir 
eylem olarak büyüdü. 

Kavel grevinin, grevin unsurla-
rını belirleme, greve ait kavram-
ları olu"turma, ortaya koyma 
gibi bir çabanın içinde oldu#u da 
söylenebilir. Burada en belirgin 
nokta, grev boyunca tartı"ma 
ve çatı"malara neden olan “grev 
hattı” kavramıydı. !"çiler, fabri-
kanın 100-150 metre önüne adı-
na “grev hattı” dedikleri bir çizgi 
çektiler, bu çizgiden öteye fabrika 
bekçileri ve polis kuvvetleri dı"ın-
da kimseyi geçirmediler. Memur-

“KANUNSUZ” B!R GREV: KAVEL 1963 “KANUNSUZ” B!R GREV: KAVEL 1963 
Zafer Aydın

Kavel i"çilerine ve ailelerine polis müdahalesi



ları, "irket yöneticilerini fabrikaya 
sokmadılar. Bu nedenle ya"anan 
gerilimlerin sonucunda 13 $ubat 
1963 günü i"çilerle polis arasında 
çatı"ma çıktı. !"çilerden ve po-
lislerden yaralananların oldu#u 
çatı"ma sonucunda bazı i"çiler 
tutuklanarak cezaevine kondu. 
Grev boyunca i"çilerden yedisi 
hakkında grevi te"vikten onaltısı 
hakkında da polise mukavemet-
ten çe"itli davalar açıldı. 

Çalı"ma Bakanı Bülent Ecevit’in 
“ödenmeyen ikramiyeler için grev 
mi yapılırmı"” diye mesafe koy-
du#u grev, çapının çok üzerinde 
bir etki yaratınca hükümet iki kez 
devreye girdi. !lkinde !çi"leri Ba-
kanı Hıfzı O#uz Bekata, 9 $ubat 
1963 günü tarafları bir araya ge-
tirdi. Bakanın arabuluculu#unda 
Türk-!" ile T!SK arasında varılan 
anla"ma ödenmeyen ikramiyenin 
ödenmesini kapsamasına ra#-
men atılan i"çilerin geri alınmasını 
kapsamıyordu. Varılan mutaba-
kat i"çiler ve sendika tarafından 
kabul edilmedi, grev kaldı#ı yer-
den sürdürüldü. 

Hükümetin ikinci kez devreye gir-
mesi ise, i"verenin mal çıkarmak 
için harekete geçmesi üzerine ya-
"anan çatı"manın hemen ardın-
dan gerçekle"ti. 1 Mart 1963 günü 
i"verenin mal çıkarma giri"imine 
kar"ı i"çilerin direni"e geçmesi 
üzerine bir kez daha i"çiler ve po-
lis kar"ı kar"ıya geldi. Ya"anan ça-
tı"mada i"çilerin, kadınların, halkın 
ve sendika önderlerinin sergiledi-
#i kararlı tutum, i"veren cephesi 
için uzla"madan ba"ka seçenek 
bırakmamı"tı. Hükümet yeniden 
arabulucu oldu. Bu kez arabulucu-
lar Ba"bakan Yardımcısı ve Devlet 
Balkanı Turhan Feyzio#lu ile Çalı"-
ma Bakanı Bülent Ecevit’ti. Bu iki 

bakanın arabuluculu#unda yapılan 
2 Mart 1963 tarihli toplantıda i"çi-
lerin ödenmeyen ikramiyelerinin 
ödenmesi, atılan i"çilerin i"e geri 
alınması ve tazminatsız çıkarılan 
4 i"çiye de tazminatlarının öden-
mesi konusunda mutabakata va-
rıldı. Fabrika, 36 gün süren grevin 
ardından 4 Mart 1963 günü yeni-
den faaliyete ba"ladı. 

Kavel grevi dar ve geni" anlamıy-
la bir “hak” grevidir. Ödenmeyen 
ikramiyelerin ödenmesi talebiyle 
kazanılmı" bir hakkın korunması 
amacıyla yapılmı" “hak grevidir.” 
Geni" anlamıyla ise, “grev hakkı-
nın” eylemidir. Nitekim greve karar 
vermek üzere yapılan kahve top-
lantısında Kemal Türkler’in yaptı#ı 
konu"mada dile getirdi#i “Anayasa 
bize grev hakkını tanımı"tır. Biz bu 
hakkımızı yani anayasal hakkımızı 
kullanmalıyız. Aradan geçen bun-
ca zamana ra#men, toplu sözle"-
me ve grev yasası çıkarılmamı"tır. 
Bize göre bu, kasten ve bilerek 
bir savsaklamadır. Bu bir gasptır, 
önlenmelidir. Siz Kavel i"çileri ola-
rak bu i"e öncülük edeceksiniz ve 
böylece Türkiye’de Anayasa’ya 
dayanarak bir hakkın kullanılabi-
lece#ini herkese göstereceksiniz” 
cümleleri bunun kanıtıdır.

!"çilerin, anayasaca tanınmı" 
haklarını fiilen kullanmaları, ana-
yasada yer alan haklarına sahip 
çıkması 24 Temmuz 1963 tarihin-
de Resmî Gazetede yayınlanarak 
kabul edilen 274 Sayılı Sendikalar 
ve 275 Sayılı Toplu !" Sözle"mesi 
Grev ve Lokavt kanunlarının çık-
masını hızlandırmı"tır. Parlamen-
toda üzerinde çok fazla tartı"ma 
yapılan, önergelere konu olan 
Kavel grevinin yasaya yaptı#ı bir 
ba"ka etki de 275 sayılı Yasa'nın 
geçici 3. maddesinde yer alan, 

yasadan önce grev yapan i"çile-
rin eylemlerinin affa u#ramasını 
sa#layan düzenlemedir. Bu dü-
zenleme “Kavel maddesi” olarak 
da bilinmektedir. 

Kavel grevi dönemin önemli bir 
sosyal olayı olarak "iirlere, öy-
külere konu olmu", i"çi sınıfı ile 
aydınların bulu"masında önemli 
bir rol üstlenmi"tir. Hasan Hüse-
yin’in Kavel "iiri, Ahmet Oktay’ın 
Gölgeler Sesi Örtmez "iiri, Vedat 
Türkali’nin senaryosunu yazdı-
#ı ve Ertem Görenç’in yönetti#i 
Karanlıkta Uyananlar filmi, Erol 
Toy’un !mparator romanı Kavel 
grevini konu alan, ondan esinle-
nen edebiyat ürünleridir. 

Kavel grevi, Türkiye sendikal ha-
reketinde yükselme döneminin 
ba"langıç eylemlerinden biridir. 
Bir talebin ancak eylemin gücüy-
le dikkate alınır olabilece#ini, hak 
mücadelesinin ancak bu temel-
de geli"ebilece#ini göstermi"tir. 
Öncü ve örnek bir eylem olarak 
i"çi sınıfı mücadelesinde örgüt-
lenme ve mücadele pratiklerinde 
esin kayna#ı olmu", yeni haklar 
elde etmenin yolunu açmı"tır. 

Kavel grevi, “ricacı, verilenle ye-
tinen, çizilen sınırlar içinde kalan 
sendikacılık” anlayı"ı kar"ısında 
mücadeleci, sınırları zorlayan, ve-
rilenle yetinmeyen bir sendikal 
anlayı"ın geli"ebilece#inin i"aretini 
vermi"tir. Bu yanıyla Kavel grevi, 
mücadeleci/ba#ımsız sendika-
cılık anlayı"ı ile ricacı/güdümlü 
sendikacılık anlayı"ları arasındaki 
farkın üstündeki örtüyü kaldırmı" 
ve D!SK’in kurulu"una giden yolda 
önemli bir adım olmu"tur. 

Kaynak: Zafer Aydın (2010), “kanunsuz” Bir Gre-
vin Öyküsü Kavel 1963, Gözden Geçirilmi" 2. Ba-
sım, !stanbul: Sosyal Tarih Yayınları.
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1966-1967

“Biz devrimcili#i; bugünkü tutucu, gerici eko-
nomik, sosyal ve politik ili!kilerin Anayasa 
uyarınca de#i!tirilmesi ve Anayasa ilkelerinin 
hayata uygulanması anlamına alıyoruz” 

D!SK Kurulu" Bildirisi’nden, 1967
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Kemal Türkler D!SK Kurulu" Genel Kurulu’nda, 12 #ubat 1967, #afak Sineması - Çemberlita", !stanbul 
Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE) Ar"ivi, Kemal Sülker Koleksiyonu
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Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu D#SK’in kurulu! irade-
si 12 $ubat 1967 tarihinde #stanbul Çemberlita!’taki $afak Sineması’nda 
toplanan kurucu sendikaların genel kurullarında kesinle!ti ve örgütsel 
bir sonuç do"urdu. D#SK’in kurulu! bildirimi ise 13 $ubat 1967 tarihinde #s-
tanbul Valili"i’ne yapıldı ve D#SK tüzel ki!ilik kazandı. Ancak D#SK’in ku-
rulu!u bir anlık bir tepkinin ve ani bir hareketin sonucu de"ildi. Bir önceki 
bölümde D#SK’in yaslandı"ı ve beslendi"i tarihsel birikim ve gelene"i ana 
hatlarıyla ele almı!tık. D#SK ayrı bir sendikal zihniyeti temsil ediyordu an-
cak bu zihniyetin ayrı bir örgütsel kimli"e kavu!ması, ayrı bir konfede-
rasyon fikrinin olgunla!ması ve kurulu! çalı!malarının ba!laması uzun 
zaman aldı. Ayrı konfederasyon fikri neredeyse “son çare” olarak gün-
deme geldi. 1966 yılı içinde !ekillenen ayrı bir konfederasyon kurma fikri 
1967 yılında sonuçlandı. Bu nedenle D#SK’in kurulu!unu 1966 ve 1967 yıl-
ları içinde ele alıyoruz. 

Önceki dönemin mirasıyla birlikte 1960’lı 
yılların ilk altı yılı, D#SK’in kurulu!una 
giden önemli geli!melerin ortaya çıktı-
"ı yıllardı. Bir yandan ya!anan toplumsal 
dönü!üm, Türkiye’nin hızla tarım toplu-
mundan sanayi toplumu haline gelmesi, 
ücretle çalı!anların ve sanayi i!çilerinin 
istihdam içindeki oranının giderek art-
ması, öte yandan 1961 Anayasası ile ge-
rek siyasal hakların gerekse ekonomik 
ve sosyal hakların güvence altına alın-
ması ve ithal ikameci iktisat politikala-
rı bir bütün olarak 1960’lı yılları i!çi sı-
nıfı ve sendikacılık hareketi açısından 

K,%,),",- A%.A!'.

D#SK Kurulu! Genel 
Kurulu, 12 $ubat 1967, 

#stanbul. 

D#SK Ar!ivi.



112 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

elveri!li hale getiriyordu. Artan kapitalist-
le!me ve özel sektörün etkisinin artma-
sı ile birlikte emek ve sermaye arasındaki 
ili!kiler ve çeli!kiler daha belirginle!iyor-
du. Bu dönemde grevli toplu sözle!meli 
sendikal hakları güvence altına alan 1961 
Anayasası sendikal, sosyal ve hatta siya-
sal hakların temini için önemli bir manive-
la haline geldi. 1960’lar Türkiye’de i!çi sını-
fının !afa"ıydı.

Türkiye sendikal hareketinde kökleri 1946 
ve 1947 sendikacılı"ına kadar uzanan sen-
dikal anlayı! farklıla!ması, 1960’lı yıllar-
da billurla!tı. Kamu i!letmelerinde do"an, 
iktidarla uyumu esas alan ve 1947 sendi-
kacılı"ı olarak da bilinen uysal ve parti-
lerüstü sendikacılı"a kar!ı, kökleri 1946 
sendikacılı"ına uzanan, esas olarak özel 
sektörde filizlenen mücadeleci sendikacı-
lık, kendi ifadeleri ile “gerçek sendikacı-
lık”, 1960’ların ba!larında yeniden sahne-
ye çıkmaya ba!ladı. #çlerinden dördünün 
daha sonra D#SK kurucusu olaca"ı 12 sen-
dikacı 1961 yılında Türkiye #!çi Partisi’ni 
(T#P) kurdu. T#P, i!çi sınıfı hareketinin si-
yasalla!masının önemli bir adımıydı. T#P’li 
sendikacılar ile her dönem ana akım siyasi 

partilere yakın olmu!, Türk-#! yönetimi 
arasında ilerleyen yıllarda pek çok konu-
da gerilimler ve farklıla!malar ya!andı. Ni-
hayet bu gerilim ve farklıla!malar geri dö-
nülemez bir noktaya gelerek 1967 yılında 
D#SK’in kurulu!una yol açtı. 

Türkiye sendikal hareketi içinde çe!itli dö-
nemlerde farklıla!malar ve ayrı!malar ya-
!andı"ı biliniyor. 1946 ve 1947 sendikacı-
lı"ı ayrı!ması bunların en bilineni ve en 
köklüsüdür. Daha sonra #stanbul #!çi Sen-
dikaları Birli"i (##SB) ile #stanbul Hür #!çi 
Sendikaları Birli"i (#H#SB) ayrı!ması ve 
1960’ların ilk yarısında irili ufaklı ayrı!ma-
lar (Türk Hür-#! Konfederasyonu gibi) söz 
konusu olmu!tur. Ancak Türkiye i!çi sı-
nıfı hareketi ve sendikacılı"ının uzun dö-
nemli etkileri, boyutları ve ortaya çıkardı-
"ı sonuçlar açısından D#SK’in kurulu!u en 
önemli sendikal yol ayrımıdır. D#SK’in ku-
rulu!u ani ve kısa süreli geli!melerin de"il, 
uzun ve birikmi! çe!itli sorunların yarattı-
"ı bir kırılmadır. 

T$%#-8"’*! Y(%&)+(

Türk-#! içinde 1950’lerde ya!anan çe!it-
li gerilim ve sorunlar, T#P'in kurulması ile 
yeni bir boyut kazanmaya ba!ladı. 1960 
öncesi CHP ve DP arasındaki gerilim na-
sıl CHP ve DP’li sendikacılar arasına yan-
sıdıysa, 1960 sonrasında da CHP, AP ve 
T#P arasındaki siyasal tartı!ma da sendi-
kal alana yansıdı ve sendikal alanda ade-
ta yeni bir cephe açılmı! oldu. Zira CHP ve 
DP gibi ana akım siyasi partilerin taraftarı 
sendikacılar arasında cereyan eden Türk-
#! içi tartı!maya, T#P’in kurulmasıyla bir-
likte bu kez i!çilerin kendi siyasi iradele-
rinin sahneye çıkması gerekti"i görü!ü 

D#SK’in Kurucu 
Genel Ba!kanı ve 
Maden-#! Genel 
Ba!kanı Kemal 
Türkler Maden-#! 
yöneticileriyle

D#SK Ar!ivi.
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de katılıyordu. T#P’i kuran sendikacıların 
T#P’in kurulu!una Türk-#!’i katmaya ça-
lı!tıkları, ancak bunda ba!arılı olamadık-
ları biliniyor. T#P’i kuran sendikacılar daha 
sonra Türk-#! yöneticileri tarafından ku-
rulmaya çalı!ılan Türkiye Çalı!anlar Parti-
si (TÇP) giri!imi a!amasında da T#P’i yeni 
parti için devretmeye hazır olduklarını be-
lirtti. Ancak bu birle!me sa"lanamayınca 
T#P sosyalist aydınlara yakınla!arak yolu-
na devam etti. 

T#P’li sendikacılar ile Türk-#! arasında ge-
rilim bundan sonra da devam etti ve za-
man zaman yükseldi. T#P’li sendikacılar 
ile Türk-#! yönetimi arasındaki ili!kiler bu 
gerilime ra"men altı yıl boyunca ayrılma 
olmadan devam etse de dönem boyunca 

sendikal örgütlenme, sendikal mücade-
le ve i!çi eylemleri konusunda T#P’li sen-
dikacılarla Türk-#! yönetimi arasında 
önemli görü! farkları ya!andı. D#SK’in ku-
rulu!una giden süreçte Türk-#!’te gerili-
mi büyüten ve yarılmaya yol açan bir dizi 
önemli geli!me ya!andı. Bunlar Mart 1965 
Kozlu Direni!i, Ekim 1965 Genel Seçimle-
ri ve 1966 Türk-#! Genel Kurulu’ydu. Ayrı-
ca çe!itli grev ve örgütlenme çalı!mala-
rında Maden-#!’e kar!ı Türk-#! tarafından 
takınılan tutum yarılmayı büyüttü. Bu ge-
li!meler Türk-#!’te gerilimi derinle!tir-
di ve D#SK’in kurumasına giden yolu açtı. 
T#P’in kurulmasının ardından uzunca bir 
süre Türk-#! içinde kalmaya ve Türk-#!’te 
i!çi sınıfının birli"ini sa"lamaya çalı!an 

Türk Hür-!" Konfederasyonu ve Dayanı"ma Konseyi

Türkiye Demokratik, Toplumcu ve Devrimci !"çi Sendikaları Konfederasyonu (Türk Hür-!" Konfederasyonu)

Türkiye Demokratik, Toplumcu ve Devrimci !"çi Sendikaları Konfederasyonu 12 Mayıs 1964 yılında kuruldu. Kurul-
masında belirleyici neden, Türk-!" üyesi Türk Ula"-!" Sendikası ile Türk-!" yönetimi arasındaki anla"mazlıktı. Türk 
Hür-!"’in genel ba"kanlı#ını bir süre Feridun $akir Ögünç yürüttü. Türk Hür-!" Ocak 1966’da 448 ba#ımsız sendi-
kaya bir toplantı ça#rısı yaptı. Toplantı 118 ba#ımsız sendikanın katılımı ile gerçekle"ti. Bu arada Türk Hür-!"’in ba"-
kanlı#ını Mehmet Alpdündar üstlendi. Türk Hür-!"’in kurucusu Türk Ula"-!" ile Türk-!" arasında ya"anan sorunun 
çözümünden sonra Türk Ula"-!", Kasım 1965’te tekrar Türk-!" bünyesine döndü. Böylece Türk Hür-!"’in etkinli#i 
iyice azaldı. Türk Hür-!" daha sonra 1967 ba"larında D!SK’in kurulu" çalı"malarına katıldı.1

Türk Hür-!" etkili ve uzun süreli bir varlık gösteremese de Türk-!" içindeki ilk konfederal ayrılık olması nedeniyle 
önemliydi. Türk Hür-!"’in bir di#er ilginç yanı ise “Türk sendikacılı#ında demokratik, toplumcu ve devrimci” ilkele-
rin savunulaca#ını vurgulamasıydı.2 Böylece daha sonra D!SK’in kullanaca#ı “sendikacılıkta devrim” ve “devrimci” 
ifadeleri daha önce Türk Hür-!" tarafından kullanılmı"tı.

Dayanı"ma Konseyi

Mart 1965 ayı içinde Türk-!"’e kar"ı bir kurulu" olarak Türkiye !"çi Sendikaları Dayanı"ma Konseyi, yedi sendika ta-
rafından olu"turuldu. Dayanı"ma Konseyi’nin Ba"kanı Petrol !"çileri Federasyonu Ba"kanı Mehmet Kılınç idi. Kon-
seye üye sendikalar Koop-!", Sa#lık-!", Motor-!", Tesisat-!", Petrol-!", Pancar-!" ve Petrol !"çileri Federasyonu idi. 
Konsey, Hür-!" ile i"birli#i halindeydi. Ancak beklenen ilgiyi toplayamadı ve ba"arılı olamadı.3

1 Yıldırım Koç (1996), “Unutulmu" Bir Konfederasyon Türk Hür-!"”, Türkiye !"çi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi Ankara: Türkiye Yol-!" Sendikası Yayınları.
2 Koç (1996).
3 Sedat A#ralı (1967), Günümüze Kadar Belgelerle Türk Sendikacılı$ı, !stanbul: Son Telgraf Matbaası, s.208-209.
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T#P’li sendikacılar bu üç geli!menin art 

arda gelmesiyle ayrı bir konfederasyon 

yoluna koyuldular. Ayrıca 1966 Pa!abah-

çe $i!ecam Fabrikası grevi de D#SK’in ku-

rulu!unda dolaylı ve hızlandırıcı etkenler 

arasında kabul edilebilir.1 $imdi özetle-

di"imiz bu geli!melerin ayrıntılarına göz 

atalım.

K90), D.%!-.". (:;<?)

10-12 Mart 1965 tarihinde Zonguldak’ta 

meydana gelen ve iki i!çinin ölümüy-

le sonuçlanan iki günlük direni! Türki-

ye sendikal hareketinin önemli dönüm 

noktalarından biridir. Kozlu olayları uzun 

zamandır Türk-#! yönetimi ile T#P’li sen-

dikacılar arasında ya!anıyor olan gerilimi 

tırmandırdı ve kırılmayı hızlandırdı. Olay-

lar sırasında i!çilerin kar!ısına askeri bir-

liklerin çıkarılması, açılan ate! sonucu iki 

i!çinin ölmesi, grevci i!çilerin üzerinden 

jetlerin uçurulması ve dönemin Çalı!ma 

Bakanı Ça"layangil’in i!çileri “amele” di-

yerek a!a"ılaması sendikal harekette cid-

di bir travma ve tepki yarattı.2 
1 Aziz Çelik (2010), Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendika-
cılık (1946-1967), #stanbul: #leti!im Yayınları.
2 Türk-"! Dergisi, “Kozlu Olayları”, Sayı 25, Mart 1965, s. 12.

Öte yandan olayların bölgede uzun yıllar-
dır örgütlü olan Zonguldak Maden #!çileri 
Sendikası’nın (ZM#S) bilgi ve denetimi dı-
!ında geli!mesi ve sendikanın i!çiler üze-
rinde etkisini kaybetmesi de sendikacılar 
arasında büyük !a!kınlı"a ve tereddüde 
sebep oldu. Öfke zaman zaman sendika-
cılara yöneldi.3

Zonguldak-Kozlu olayları i!letme kârın-
dan da"ıtılacak 6 milyon liralık liyakat 
zammının sadece kıdemli i!çilere de"il, 
her i!çiye e!it olarak da"ıtılması talebin-
den çıktı.4

Gelik, Karadon, Kilimli ve Çaydamar bölge-
lerinde 10 Mart’ta ba!layan grevler 11 Mart 
1965 tarihinde Kozlu bölgesine sıçradı. 
Greve çok geni! katılım olması nedeniy-
le grevci i!çileri da"ıtmak için olay yerine 
Bolu’dan askeri birlikler sevk edildi. #!çile-
rin üzerinden jetler uçuruldu. Askere ha-
vaya ate! aç emri verildi ve açılan ate! so-
nucu Satılmı! Tepe ve Mehmet Çavdar adlı 
i!çiler öldü, 10 i!çi ve 12 er yaralandı. Olay-
lardan sonra 100’e yakın i!çi tutuklandı.5 

Olayların ardından, ZM#S Ba!kanı Osman 
#pekçi ve Genel Sekreteri Ahmet Ba! tara-
fından Ba!bakan Ürgüplü’ye yollanan bir 
ihbar mektubunda “9.3.1965 tarihinde Ka-
radon Bölgesi Gelik Oca#ında ba!layıp, 11 
Mart 1965 tarihinde Kozlu Bölgesinde kan-
lı olaylara zemin hazırlanmasına sebe-
biyet veren sabık sendika ba!kanı Meh-
met Alpdündar” hakkında suçlamalara 
yer veriliyor ve Alpdündar’ın basıp da"ıt-
tı"ı bildiriler hakkında gerekli ihbarların 
3 Ömer Karahasan (1978), Türkiye Sendikacılık Hareketi "çin-
de Zonguldak Maden "!çileri ve Sendikası, Zonguldak: Zon-
guldak Maden #!çileri Sendikası Matbaası. s. 623.
4 Sosyal Adalet, Sayı 13, Nisan 1965.
5 Hayat, Sayı 12, 18 Mart 1965.

Ant dergisi, Sayı 2, 
10 Ocak 1967.
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yapıldı"ı bildiriliyordu.6 Alpdündar olay-
lardan sonra tutuklandı ancak açılan dava 
sonucunda beraat etti. Kozlu olaylarını so-
rumlusu olarak ilan edilen Mehmet Alp-
dündar daha sonra D#SK’in kurucuları ara-
sında yer alacaktı. 

Kozlu olayları ile ilgili Türk-#! bildirisinde 
ise T#P ve T#P’li sendikacılar hedef alını-
yordu.7 Türk-#! Genel Sekreteri Halil Tunç, 
Türk-#! Yönetim Kurulu üyesi, T#P Genel 
Sekreteri ve Lastik-#! Genel Ba!kanı Rıza 
Kuas’ı Türk-#!’i orduya kar!ı kı!kırtmak-
la suçladı. Suçlamaları !iddetle reddeden 
Kuas’ın yanıtları Türk-#! ile T#P’li sendi-
kacılar arasındaki ili!kileri geri dönülmez 
bir biçimde bozdu. Kozlu direni!i Türk-
#! yönetimi ile T#P’li sendikacılar arasın-
da ilk açık çatı!ma ve önemli bir kırılma 
noktasıdır.8 
6 Zonguldak Maden #!çileri Sendikası Ba!kanlı"ı’ndan Ba!-
bakan Ürgüplü’ye 17.3.1965 tarihli yazı, BCA 030.01.124.795.1.
7 Türk-"! Haber Bülteni, “Türk-#!’ten Bildirilmi!tir”, Türk-#! 
Basın Merkezi, 18.3.1965, TÜSTAV Lastik-#! Koleksiyonu.
8 Çelik (2010).

:;<? G!-!) S!3.+)!%. 
6! T$%#-8"’.- :;<< 
G!-!) K,%,),

1965 seçimlerinde Süleyman Demirel li-
derli"indeki Adalet Partisi (AP) yüzde 
52,9 oy ile 450 milletvekilinin 240’ını ka-
zanarak tek ba!ına iktidar oldu. Böylece 
1961’den beri devam eden koalisyon hü-
kümetleri sona ermi! ve 1971 yılına kadar 
devam edecek olan AP iktidarları döne-
mi ba!lamı! oldu. Cumhuriyet Halk Parti-
si (CHP) ise yüzde 28,7 ile 134 milletvekili 
elde etti. Böylece 27 Mayıs sonrası DP’nin 
mirası üzerinde ya!anan anla!mazlık ve 
bölünme sona ermi! ve merkez sa", AP 
çatısı altında birle!mi!ti. 1965 seçimlerinin 
bir di"er özgün yanı ise Türkiye #!çi Parti-
si’nin yüzde 3’e yakın oy alarak 15 millet-
vekili ile Meclis’e girmesiydi.

1965 Ekim ayında yapılan genel seçim-
lerde AP’nin tek ba!ına iktidara geli!inin 

Kozlu direni!inde 
askerlerin ate! açması 
sonucu öldürülen 
maden i!çisi Mehmet 
Çavdar’ın cenazesi 
arkada!larının 
omuzlarında saatler 
süren bir yürüyü!le 
köyüne götürülerek 
topra"a verildi.

Foto"raf: Özdemir 
Gürsoy, Milliyet 
gazetesi.
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ardından 1966 Mart ayında yapılan Türk-
#! 6. Genel Kurulu’nda da AP’yi destek-
leyen sendikacılar Türk-#! yönetiminde 
ço"unlu"u elde ettiler ve sosyalist sendi-
kacıların yönetime seçilmesini engelledi-
ler. Tıpkı sosyalist sendikacı $aban Yıldız’ın 
Türk-#!’in 1952 #zmir Genel Kurulu’nda tas-
fiye edilmesi gibi, Rıza Kuas da 1966 Genel 
Kurulu’nda Türk-#! yönetiminden tasfiye 
edildi. Kuas Genel Kurul öncesi Türk-#! Yö-
netim Kurulu üyesi idi. Ayrıca bu Genel Ku-
rul’da CHP’li kimi sendikacılar da tekrar 
seçilemedi.

Türk-#! içindeki gerilimi büyütmesi-
ne ra"men Kozlu olayları sonrasında 
Türk-#!’ten bir kopma ya!anmadı. Tersi-
ne, Kozlu olaylarından kısa bir süre son-
ra 26-28 Temmuz 1965 tarihlerinde #s-
tanbul’da toplanan Maden-#! 15. Genel 
Kurulu’na sunulan raporda Türk-#!’e ili!-
kin yer alan de"erlendirmeler son derece 
iyimserdi. Maden-#! raporunda, ya!anan 

tartı!maların artık geçmi!te kaldı"ı ve 
Türk-#!’in dı!ında yapılacak hareketlerin 
ba!arısızlı"a mahkûm oldu"u belirtiliyor-
du. D#SK’in kurulu!unda lokomotif olması 
nedeniyle Maden-#!’in bu de"erlendirmesi 
ya!amsal önem ta!ımaktadır. Çünkü Ma-
den-#! ve Kemal Türkler olmadan D#SK’in 
kurulu!u mümkün olamazdı.

Raporda Türk-#! ile ili!kilerde ya!anan 
aksaklıkların giderilmesi için bir heyet 
olu!turuldu"u ve bu heyetin Türk-#! #cra 
Kurulu ile görü!erek olumlu bir sonuç elde 
etti"i ve pürüzlerin giderildi"i belirtili-
yordu.9 Ancak bu raporda yer alan de"er-
lendirmelerden yakla!ık altı ay sonra ise 
Maden-#!, Türk-#!’ten ayrılma ve yeni bir 
i!çi konfederasyonu olu!turma kararını 
alacaktır. 

M(1!--8"’.- Y!-. 
K9-A!1!%('59- 
K(%(%&

D#SK’in kurulu!u açısından dönüm nokta-
sı sayılacak adım Türkiye Maden-#! sen-
dikası Genel Yönetim Kurulu’nun 26 Ocak 
1966 tarihinde yaptı"ı toplantıda atıldı. 
Maden-#! bu kararla yeni bir konfederas-
yon kurulması konusundaki kararlı"ını 
ortaya koymu!tu. 

Maden-#! Genel Yönetim Kurulu “Türk-"! 
kongresindeki [Mart 1966] neticeye göre, 
gerekirse kongreden sonra hakiki i!çi 
Konfederasyonunun kurulu!unda Ma-
den-"! olarak öncülük yapılmasına ve bu 
konuda Genel Yürütme Kurulu’na her tür-
lü idari ve ödeme yetkisinin verilmesine” 
9 Türkiye Maden-#! (1965), Gerçek "!çi Sendikası, #stanbul, s. 2.

Cumhuriyet gazetesi, 
13 Mart 1965.

Türkiye Maden-#! 
tarafından yayımlanan 
kitapçık, 1965.



“Türkiye Maden-!" Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu Kararı (26 
Ocak 1966)

“a) Türkiye !"çi Sendikaları Konfe-
derasyonunun statüsünün kuru-
lu" ve te"kilâtlanma bakımından 
bozuk ve aksak oldu#u, yönetici-
lerinin, i"çinin sosyal, iktisadi ve si-
yasi haklarının korunması için ça-
lı"ması ve memleket gerçekleri 
ile yakından ilgilenmesi gerekir-
ken, bu görevi yapmayıp, tama-
men tersine bir faaliyet gösterdik-
leri, Amerikan AID yardımı alması 
bakımından; Türkiye gibi az geli"-
mi" ülkelerin emeklerini sömürme 
politikasının ve de#i"ik zamanlar-
da, de#i"ik siyasi hüviyetlerle or-
taya gelen Türk Hükümetlerinin 
politikasının uydusu bir politika iz-
lemekte oldukları ve bu sebepler-
le Türkiye Maden-!" Sendikası ve 
onun gibi hakiki Sendikacılık pren-
sipleriyle çalı"an bir kısım sendi-
kaların parçalanması, yok olma-
sı ve umumiyetle küçük, küçük 
Sendikalar yapmak ve idamei ha-
yat eylemek anlayı"ı içinde bulun-
dukları gibi gerçekler açıkça tesbit 
edilmi" ve bu hususlar göz önün-
de bulundurulmak "artıyla 7 Mart 
1966’da yapılacak Türk-!" Genel 
Kurulu’nda gerekli "ekilde ve do#-
ru yolda mücadele edilmesine,

“b) Türk-!" kongresindeki neti-
ceye göre gerekirse kongreden 
sonra hakiki i"çi Konfederasyo-
nunun kurulu"unda Maden-!" 
olarak öncülük yapılmasına ve bu 
konuda Genel Yürütme Kuruluna 
her türlü idari ve ödeme yetkisi-
nin verilmesine, 

“c) Birikmi" olan Türk-!" aidatları 
konusunda grev yardımına mah-
sup edilmesi veya taksite ba#lan-
ması gibi yol ve usullerle Türk-!"’e 
ödeme yapılmasına ve bu konuda 
Genel Yürütme Kuruluna gerek-
li yetkinin verilmesine,

“d) Bu maddedeki kararın Genel 
Yürütme Kurulunun karar ve tali-
matı olmadan hiç bir suretle açık-
lanmamasına ve mahrem tutul-
masına oybirli#iyle karar verildi.”

26 Ocak 1966’da alınan bu Genel 
Yönetim Kurulu kararından sonra 
bütün kurul üyeleri o tarihte a"a-
#ıdaki andı içmi"ti:

Büyük And

“Türkiye Maden-!" Sendikası 
mensuplarının, Türk i"çi ve emek-
çilerinin hak ve menfaatlerini her 
türlü ki"isel çıkarlarımdan üstün 
tutaca#ıma, Türkiye Maden-!" 
Sendikası sorumlu organlarında 
görev alanların ve verilen kararla-
ra sadık kalan bütün üyelerin veya 

kararları destekleyen, savunma ve 
ba"arıya ula"tırmaya çalı"anların 
ömrüm boyunca hiç birine kar"ı ol-
mayaca#ıma, Anayasa’mızda yer 
alan ekonomik ve sosyal ilkeleri 
ortak inancımız sayarak, bunların 
gerçekle"tirilmesi için verilecek 
kararlara uygun hareket edece#i-
me, bu kutsal davanın kar"ısına çı-
kanların hiç bir tahrikine ve aldatı-
cı oyunlarına kapılmayaca#ıma ve 
bir tek kalp gibi dü"ünece#ime, i"-
çi hak ve hürriyetlerinin Anaya-
sa çerçevesi içinde mutlaka el-
de edilmesi için elimden gelen her 
hizmeti ve her i"i çekinmeden ya-
paca#ıma, bize cephe alanlarla bu 
davaya kar"ı çıkanlarla derhal ve 
bütün gücümle mücadele edece-
#ime namusum, "erefim ve haysi-
yetim üzerine kendi iste#imle and 
içerim.”
Kaynak: Türkiye Maden-!" Sendikası (1967), 
XVIII. Merkez Genel Kurulu Çalı"ma Raporu 
1966-1967, Birinci Kitap, 22-23-24 ve 25 Mayıs 
1967, !stanbul: Maden-!" Yayınları 9, s. 21-23.

Kemal Türkler Maden-!" yöneticileriyle, 1960’ların ortaları. D!SK Ar"ivi

MADEN-!" GENEL YÖNET!M KURULU’NUN MADEN-!" GENEL YÖNET!M KURULU’NUN 
26 OCAK 1966 KARARI ve BÜYÜK AND26 OCAK 1966 KARARI ve BÜYÜK AND



118 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

karar vermi!ti.10 Maden-#! Genel Yönetim 

Kurulu kararı, Türk-#! ile yol ayırımına ge-

lindi"ini ve son bir olanak olarak Mart 1966 

tarihinde toplanacak olan Türk-#! 6. Genel 

Kurulu’nda mücadele yürütülmesinin ön-

görüldü"ünü göstermektedir. Bu Genel 

Kurul’da istenen sonucun alınamamasının 

Türk-#!’ten kopu! konusunda belirleyici 

oldu"unu söylemek mümkündür.

Bu karar ayrı bir konfederasyon kurma 

görü!üne Ocak 1966 tarihinde varıldı"ı-

nı göstermektedir. Kararın gizli alınması 

ve mahrem tutulmasına karar verilmesi 

Maden-#!’in kararlılı"ını ve örgütsel di-

siplinini göstermesi açısından önemlidir. 

Kararda yer alan “hakiki sendika” kav-

ramı, D#SK kurulu! belgelerinde “gerçek 

bir i!çi konfederasyonu” !eklinde yer 

bulacaktır.
10 Türkiye Maden-#! Sendikası (1967), XVIII. Merkez Genel Ku-
rulu Çalı!ma Raporu 1966-1967, Birinci Kitap, 22-23-24 ve 25 
Mayıs 1967, #stanbul: Maden-#! Yayınları 9, s. 21-22.

Maden-#!’in kararının satır aralarından bu 
kararın alınmasında Türk-#! yönetiminin 
Maden-#!’e kar!ı takındı"ı Maden-#! kar-
!ısında Metal-#!’i destekleme veya Ma-
den-#!’in grevlerini desteklememe !eklin-
deki örgütsel tutumun belirleyici oldu"u 
anla!ılmaktadır. Öte yandan Ekim 1965 
seçimlerinde AP’nin tek ba!ına iktidara 
gelmesinin ve T#P’in 15 milletvekili ile par-
lamentoya girmesinin yarattı"ı atmosferin 
de bu kararın alınmasında etkili oldu"unu 
söylemek mümkündür. Çünkü AP’nin tek 
ba!ına iktidara gelmesinin ardından Türk-
#! içinde AP e"ilimli sendikacılar T#P’li ve 
sosyal demokrat sendikacıları yönetim-
den tasfiye etme cesaretine kavu!tular.

T#P’li sendikacılar 1966 Genel Kurulu’nda 
Türk-#!’ten kopma noktasına geldi. 1966 
yılında yapılan 6. Genel Kurul’da Rıza Kuas 
Türk-#!’i ele!tiren çok sert bir konu!ma 
yaptı. Genel Kurul’da T#P’li sendikacıla-
rın genel sekreterli"e #brahim Güzelce’yi 
aday gösterdi"i biliniyor. Ancak Güzelce 
çok az oy alarak seçilemedi.11 1966 Genel 
Kurulu’nda Türk-#! yönetiminde yer alan 
Rıza Kuas ve CHP e"ilimli kimi sendikacı-
lar tekrar seçilemedi. Böylece 1966 Türk-#! 
Genel Kurulu sadece T#P’li sendikacıların 
tasfiyesine yol açmadı, Türk-#!’te AP’nin 
gücünün peki!mesine de yol açtı.12 

P("(/(B3! G%!6.-.- 
S&-&%)& E*#.'.

1966 yılında Pa!abahçe Cam Fabrikası’n-
da Kristal-#! sendikası tarafından yürü-
tülen grevin D#SK’in kurulu!una etkisi 
11 Koç (1996), s. 86; Avni Erakalın ile Aziz Çelik ve Hakan Koçak 
tarafından gerçekle!tirilen görü!me, #stanbul: 10 Mart 2007.
12 Çelik (2010).

Cumhuriyet gazetesi, 
10 Mart 1966.
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konusunda emek tarihi çalı!malarında 
çe!itli de"erlendirmeler ve tartı!malar 
söz konusudur. Emek tarihi ile ilgili pek 
çok kaynakta bu grevle D#SK’in kurulu-
!u arasında do"rusal bir ili!ki ve paralel-
lik kuruldu"u biliniyor. Pa!abahçe grevini 
yürüten ve destekleyen Kristal-#!, Pet-
rol-#!, Lastik-#!, Maden-#! ve Basın-#! (#s-
tanbul) 24 Kasım 1966 tarihli Türk-#! Onur 
Kurulu kararıyla Türk-#!’ten geçici olarak 
ihraç edildi. #!te bu ihraçlar D#SK’in ku-
rulu!u ile ili!kilendirilmekte ve bu gre-
vin D#SK’in kurulu!una yol açtı"ı yönünde 
de"erlendirmeler yapılmaktadır. Ancak 
bu ili!ki oldukça tartı!malı ve abartılı-
dır. Pa!abahçe grevinin D#SK’in kuru-
lu!una yol açtı"ını söylemek mümkün 
görünmemektedir.13

Pa!abahçe grevi ile ilgili kaynaklar, bel-
geler ve tanıklıklar birlikte ele alındı"ında 
grevin, D#SK’in do"u!unda do"rudan be-
lirleyici bir etkisi olmadı"ı, sadece etken-
lerden biri oldu"u anla!ılmaktadır. Türk-
#! içerisinde çe!itli nedenlere dayalı olarak 
zaten var olan, fiilen ya!anan ayrı!malar 
1966 Pa!abahçe grevi nedeniyle biraz daha 
görünür hale geldi. Pa!abahçe grevi bar-
da"ı ta!ıran son damla oldu. Di"er bir ifa-
deyle Pa!abahçe grevi D#SK’i do"urmadı 
ama D#SK’in kurulu!una giden süreci et-
kiledi. 1966 Pa!abahçe grevi ve ona ba"lı 
geçici ihraçlar ya!anmasaydı D#SK’in yine 
de kurulaca"ını söylemek mümkündür.14 
D#SK’in kurulu!u açısından dönüm nok-
tası sayılacak adım Maden-#! Genel Yö-
netim Kurulu’nun 26 Ocak 1966 tari-
hinde yaptı"ı toplantıda atılmı!tı. Bu 
13 Aziz Çelik ve Zafer Aydın (2008), Pa!abahçe 1966 Gelenek 
Yaratan Grev, Gözden Geçirilmi! 2. Basım, #stanbul: Kristal-#! 
Sendikası Yayını, s. 161-172.
14 Çelik ve Aydın (2008), s. 163-173.

tarihte ne Pa!abahçe grevi ne de ihraçlar 
söz konusudur. 

20-23 Nisan 1966 tarihlerinde toplanan 
Türk-#! Yönetim Kurulu, Pa!abahçe gre-
vi sırasında gerek grevi sürdürerek ve ge-
rekse grevi destekleyerek aldıkları tutum 
nedeniyle Ana Tüzü"ü çi"nedikleri gerek-
çesiyle Kristal-#!, Petrol-#!, Lastik-#!, Ma-
den-#! ve #stanbul Basın-#! sendikaları-
nı oy birli"i ile Onur Kurulu’na sevk etti. 
Onur Kurulu, 24 Kasım 1966 tarihinden iti-
baren Petrol-#! ve Kristal-#! sendikaları-
nı 15 ay süreyle Türk-#! üyeli"inden çıkar-
dı. Onur Kurulu, Maden-#!’i 6 ay, Lastik-#! 
ve #stanbul Basın-#! sendikalarını ise 24 
Kasım 1966 tarihinden geçerli olmak üze-
re 3’er ay geçici olarak Türk-#!’ten ihraç 
etti.15

Petrol-#! ve Kristal-#! sendikaları geçi-
ci ihracın ardından Türk-#! üyeli"ine geri 
dönerken ihraç edilen di"er üç sendika 
15 Türk-#! (1968), 7nci Genel Kurul Çalı!ma Raporu, Ankara: 
Türk-#! Yayınları.

1966 Pa!abahçe 
grevinde grev 
gözcüsü kadınlar, 
Cumhuriyet gazetesi 
ar!ivi.
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birkaç ay sonra Türk-#! ile yollarını ayır-

dı. D#SK’in kurulu! süreci, 1966 Pa!abah-

çe grevi sırasında Türk-#! içinde birlikte 

tutum sergileyen sendikalar arasında 
farklılı"a yol açtı. Türk-#! üyeli"inden en 
uzun süreyle ihraç edilen iki sendika olan 
Petrol-#! ve Kristal-#! Türk-#!’ten ayrıl-
mayı ve D#SK’e katılmayı tercih etmedi.

S!-1.#()(% A%('& 
D(5(-&"+( A-)("+('& 
(SADA)

Sendikalar Arası Dayanı!ma Anla!ma-
sı (SADA), 15 Temmuz 1966’da #stanbul’da 
Basın-#! Genel Merkezi’nde Maden-#! Ge-
nel Ba!kanı Kemal Türkler, Basın-#! Ge-
nel Ba!kanı #brahim Güzelce, Lastik-#! 
Genel Sekreteri Kemal Ayav ve Gıda-#! 
Genel Ba!kanı Kemal Nebio"lu tarafından 
imzalandı. 

Petrol-!" ve Kristal-!" D!SK’e neden katılmadı?

Kristal-!" Ba"kanı Mehmet #i"mano$lu anlatıyor:

“Biz de kendi aramızda durumu de#erlendirdik. Ama Türk-!"’ten ayrılmayı do#ru bulmadık. Bugün baktı#ımda da 
en isabetli kararı vermi" oldu#umuzu görüyorum. Tabanımız Adalet Partiliydi. Onların ço#u ‘biz particilikte Ada-
let Partiliyiz ama sendikacılıkta $i"mano#lu’yla beraberiz’ diyorlardı. Biz politik görü"lerimize göre hareket et-
seydik, Hasan Acar gibi yılların Demokrat Partilisini, Adalet Partilisini burada yıkıp atamazdık. D!SK’in kurulu"u !"çi 
Partisi siyasetinin bir gere#iydi. D!SK’e gitmek !"çi Partisine gitmek olarak anla"ılıyordu. D!SK’e giderek edindi#i-
miz olumlu izlenimi yok edemezdik. Pa"abahçe grevi olmasaydı da D!SK yine kurulurdu. D!SK’in kurulu"unu sade-
ce Pa"abahçe grevine ba#lamak do#ru olmaz. Bir ayrılık zaten vardı, Pa"abahçe grevi barda#ı ta"ıran son dam-
la oldu.”

Petrol-!" Ba"kanı Ziya Hepbir anlatıyor:

“1966’da Türk-!" Genel Kurulu’nda bir liste çıkarmı"tık. Kemal Türkler, Kemal Ayav falan. Fakat kaybettik. Bundan 
sonra Türk-!" yönetiminin Halil Tunç’un Kemal Türkler’e yapmadı#ı fenalık kalmamı"tır. Kaybedince gelip dediler 
ki “biz ayrı konfederasyon kuralım”. “Hayır” dedim yapılacak i" içeride kalıp mücadele etmektir. Sonra !"çi Parti-
sine girmemi teklif ettiler. Kabul etmedim. Onlar !"çi Partisindeydi ben de#ildim ama Türk-!" içinde ve Pa"abahçe 
grevi sırasında birlikte tutum aldık. Anlayı"ımız uyu"masına ra#men benim felsefem içeride oturup kavgayı içeri-
de vermek üzerine kuruluydu. Türk-!"’ten ayrılıp D!SK’i kuran sendikalardan bana geldiler. Rıza Kuas geldi. Çok iyi 
bir insan ve sendikacıydı. Dediler ki “bizi attılar, sen de gel”. Ama dı"arı çıkmayı do#ru bulmadı#ım için olumlu ya-
nıt vermedim.”

Kaynak: Aziz Çelik ve Zafer Aydın (2008), Pa"abahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev, Gözden Geçirilmi" 2. Basım, !stanbul: Kristal-!" Sendikası Yayını, s. 161-172.

Milliyet gazetesi, 
6 Nisan 1966.
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SADA, D#SK’in kurulu!unun ön çerçevesi 
olarak kabul edilebilir. Ancak SADA met-
ninde Türk-#!’e dönük a"ır ithamlara yer 
verilmemi!ti. SADA i!verenlerin örgüt-
lenmesi ve çe!itli alanlarda yürüttükleri 
çalı!malar kar!ısında i!çi sendikalarının 
da güçlerini birle!tirmeleri fikrinden ha-
reket etmekteydi. Anla!manın gerekçe-
sinde “sendikaların her !eyi Türk-#!’ten 
bekledikleri ancak kendi kapılarının önü-
nü süpürür durumda kaldıkları” görü!ü-
ne yer verilerek, sendikaların çözümlen-
mesi güç sorunlarla, kendi güçlerini a!an 
kuvvetlerle mücadele etmek durumunda 
kaldıklarının altı çizilmi!ti. SADA sendi-
kaların önündeki güç sorunlarla mücade-
lede örgütlenme, e"itim, toplu sözle!me, 
grev, hukuk, ara!tırma, basın-yayın gibi 
mesleki ve sendikal konularda maddi ve 
manevi bir güç birli"i giri!imiydi. SADA, 
örgütlenme ve sarı sendikalarla mücade-
lede olanakların ortakla!a kullanılması-
nı ve sendikal e"itim ve yayın faaliyetle-
rinde i!birli"i ve e!güdümü hedefleyen bir 
anla!maydı.

SADA için bir genel sekreterlik olu!tu-
ruldu. SADA Genel Sekreterli"i’ni bir süre 
Celal Beyaz yürüttü. Beyaz’ın istifasın-
dan sonra bu göreve $aban Yıldız getirildi. 
SADA olu!turdu"u grev fonu ile Basın-#! 
ve Maden-#!’in grevlerine maddi destek 
verdi. SADA’nın grev komitesinde $inasi 
Kaya, Musa Özen, Ehliiman Tuncer ve Avni 
Erakalın yer aldı.16 SADA Genel Sekreterli"i 
D#SK’in kurulu! hazırlıklarında da önem-
li rol oynadı.

SADA 1966 Pa!abahçe grevi sonrasında 
gündeme gelen ihraçlarla ilgili olabilir mi? 
16 Maden-#! Çalı!ma Grubu (2017), Derinden Gelen Kökler, #s-
tanbul: Sosyal Tarih Yayınları ve Birle!ik Metal-#! ortak ya-
yını, Cilt 1 s. 271.

Türk-#! Yönetim Kurulu 25 Mayıs 1966’da 
adı geçen sendikaları Onur Kurulu’na 
sevk etmi!ti. Ancak SADA imzalandı"ın-
da henüz Pa!abahçe greviyle ilgili ihraç-
lar söz konusu de"ildi. Öte yandan SADA 
metninde ne greve de ne Türk-#! yöneti-
minin tutumuna ili!kin bir de"erlendirme 
vardı.

Onur Kurulu’nun ihraç kararı 24 Kasım 
1966’ydı. Dolayısıyla ihraçlar SADA’nın 
imza tarihinin çok sonrasına rastlamakta-
dır. Öte yandan, SADA’yı imzalayan sendi-
kalar arasında grevi yürüten Kristal-#! ve 
onun en önemli destekçilerinden Petrol-#! 
sendikası yoktu. 

SADA, D#SK’in 
kurulu! sürecinde 
önemli rol oynadı. 

Kurulu! hazırlıkları 
ile ilgili Basın-#! 

tarafından SADA 
Genel Sekreterli"i'ne 

yazılan 9 Ocak 1967 
tarihli yazı.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi.



Türkiye’de sendikalar, 274 ve 
275 sayılı yasaların uygulanmaya 
ba"lamasından sonra daha açık 
ortaya çıkan çok önemli sorun-
larla kar"ıla"mı"tır. 

Daha önce, !"çi Sendikalarına 
kar"ı birle"me zorunlulu#u duy-
mayan i"verenler, derhal örgüt-
lenmi"ler, i"kolu i"veren sendika-
ları ile i"veren konfederasyonları 
kurmu"lardır. !"veren kurulu"ları 
çok yeni olmasına ra#men kısa 
süre içinde örgütlenmek sure-
tiyle, kurulu", uzman kadroları 
ve Toplu Sözle"me temel ilkeleri 
bakımından i"çi sendikaları kar"ı-
sına büyük bir güç olarak çıkmı"-
lardır. Di#er taraftan bu i"veren 
kurulu"ları, esasen sa# sol mü-
cadelesinin yapılmakta oldu#u bu 
günkü Türkiye ortamında, kanun-
ların i"çi çıkarına olan hükümleri-
ni i"verenler çıkarına de#i"tirme 
veya uygulatma çabalarını son 
derece geli"tirmi"lerdir.

!"çi sınıfı içerisinde bir takım 
emek sömürücüleri, çok müsait 
buldukları bugünkü ortam için-
de sosyal ve ekonomik sorunla-
rımızın çözümü için de#il, ki"isel 
çıkarları için yeni yeni sendikalar 
kurmu"lar veya mevcutlardan 
bir kısmını ele geçirmi"ler, böyle-
ce i"çinin gücün parçalamak için 
çalı"an i"verenlerin bu niyetine, 
bilerek veya bilmeyerek yardım-
cı çabalara giri"mi"lerdir. Bugün 
Türkiye’de i"çi sendikalarının sa-
yısı bilinmez hale gelmi"tir. !lk 
bakı"ta Türk-!"’in çözümlemesi 
gerekli gibi görünen bu sorunlar 
kar"ısında, !"çi Sendikalarının her 

"eyi Türk-!"’ten bekleme anla-
yı"ı noktasından hareket ettik-
leri ve kendi kapısının önünü sü-
pürür durumunda kaldıkları için, 
çözümlenmesi güç bu sorunlar 
önünde kendi güçlerini a"an kuv-
vetlerle mücadele etmek zorun-
lulu#unda kalmı"lar ve kalmakta-
dırlar. 

Bu durumu göz önünde tutarak 
konuyu etraflıca görü"en, Türkiye 
Maden, Madeni E"ya ve Makina 
Sanayii !"çileri Sendikası (Türkiye 
Maden-!" Sendikası) adına Ge-
nel Ba"kan Kemal Türkler, Türki-
ye Basın Sanayii !"çileri Sendika-
sı (Basın-!") adına Genel Ba"kan 
!brahim Güzelce, Türkiye Lastik , 
Kauçuk ve Plastik Sanayii !"çileri 
Sendikası (Lastik-!") adına Genel 
Sekreter Kemal Ayav ve Türki-
ye Gıda Sanayii !"çileri Sendikası 
(Gıda-i") adına Genel Ba"kan Ke-
mal Nebio#lu, Sendikalar arasında 
daha güçlü bir dayanı"ma yapıl-
ması gerekli#ini kararla"tırmı"lar 
ve bu konuda a"a#ıdaki "ekilde 
bir anla"maya varmı"lardır. 

ANLA#MA

Madde: 1- Türkiye Maden-!" 
Sendikası, Basın-!", Lastik-!", Gı-
da-!", !"çi Sendikaları tüzel ki"iler 
olarak bu sendikalar arası Daya-
nı"ma Anla"ması (Kısa ismi SA-
DA) yolu ile ve a"a#ıdaki madde-
lerde açıklanan konularda, kendi-
leri arasında dayanı"ma yapmada 
karar birli#ine varmı"lardır. 

Madde: 2- SADA, bu anla"ma-
ya imza koyan i"çi Sendikaları 

arasında, örgütlenme, E#itim, 
Toplu Sözle"me, Grev, Hukuk, 
Ara"tırma, Basın, Yayın gibi mes-
leki ve sendikal konularda maddi 
ve manevi güç birli#idir. 

Madde: 3- SADA içindeki bir sen-
dikanın, i"çileri üye kaydetme ve-
ya sarı ve kendi i"kolundaki di#er 
kurulu"larla mücadele etme gibi 
örgütlenme çabalarında kar"ı-
la"tıkları güçlükler, SADA içindeki 
sendikaların araç, eleman, teknik 
ve maddi olanakları ile her türlü 
gerekli güçleri birle"tirilmek su-
retiyle giderilir. 

Madde: 4- Toplu !" Sözle"mesinin 
her hangi bir döneminde kar"ı-
la"ılan her hangi bir güçlük veya 
güçlükler SADA içindeki sendika-
ların bu konudaki her türlü olana-
#ı birle"tirilmek suretiyle giderilir. 

Madde: 5- SADA içindeki sendi-
kalardan her hangi birisi bir grev 
olayı ile kar"ıla"tı#ı veya kararı 
aldı#ı takdirde, di#er sendikalara 
derhal bilgi verir. SADA içinde-
ki Sendikalara ba#lı i"yerlerinde 
yapılan grevlerde, ilgili sendikanın 
gücünün yeterli#ine bakılmak-
sızın, bütün sendikaların güçleri 
birle"tirilir. Ve grev mücadele-
si, her türlü birle"ik olanaklarla 
maddi ve manevi olarak beraber-
ce yapılır. 

Madde: 6- SADA içindeki Sendi-
kalar i"çi e#itimi için uygulamak-
ta oldukları konferans ve semi-
nerlerden, birbirlerinden üye alıp 
vermek sureti ile birbirlerini ya-
rarlandırırlar ve Hoca, Konferans 

SEND!KALAR ARASISEND!KALAR ARASI
DAYANI"MA ANLA"MASI DAYANI"MA ANLA"MASI ((SADA)SADA)



veya seminer yeri, pro#ram, tek-
sir i"leri, film, projeksiyon ve Epi-
diyaskop makinası gibi hususlar-
da birbirlerine maddi teknik yar-
dımlarda bulunurlar. 

Madde: 7- SADA içindeki sendi-
kalar, gazete, bro"ür, bülten ve 
kitap gibi yaptıkları e#itici yayın-
lar konusunda yardımla"ma ya-
parlar. Gazete ve haber bültenle-
rinde SADA haberlerine öncelikle 
yer verirler. Bu yayınlarından en 
az birer adet birbirlerinin Genel 
Merkez Bölge Temsilcili#i ve $ube 
adreslerine gönderirler. 

Madde: 8- SADA içindeki Sendi-
kalar, kar"ıla"tıkları Hukuki güç-
lükler kar"ısında birbirlerine fikir 
veya Avukat hizmeti bakımından 
gerekli yardımı yaparlar. 

Madde: 9- SADA içindeki Sen-
dikalardan bir veya birkaçının bu 
anla"ma metninde açıkça bahsi 
geçmemi" olmasına ra#men 274 
ve 275 sayılı Kanunlarla, kendi 
Ana Tüzüklerinde gösterilen faa-
liyetlerin yapıldı#ı sırada güçlükle 
kar"ıla"maları halinde dahi, SADA 
içindeki Sendikalar arasında, bu 
konuda i" ve güçbirli#i yapılmak 
suretiyle güçlükler giderilir. 

Madde: 10- SADA içindeki Sen-
dikalar, E#itim seminerlerinin 
programlarına SADA’nın mana ve 
ehemmiyeti konusunda Özel ders 
koymaya mecburdurlar. Konfe-
rans, Kongre, Yönetim Kurulu gibi 
her türlü toplantılarda, ilgili Sen-
dika Yöneticileri SADA hakkında 
bilgi verirler. 

Madde: 11- SADA içindeki Sen-
dikaların üyeleri veya Yöneticile-
ri arasında zaman zaman birlikte 

düzenlenecek toplantılar yolu ile 
sosyal ili"kiler geli"tirilir ve bir-
likte Dayanı"ma bilincinin yara-
tılması, ya"atılması, geli"tirilmesi 
mutlaka sa#lanır.

Madde: 12- SADA içindeki Sen-
dikalar, Temsilciler ve di#er üye 
i"çilerle yapacakları toplantı ve-
ya Kongre gibi toplantılardan bir-
birlerini daha önceden haberdar 
ederler. Ve birbirlerinin bu çe"it 
toplantılarına yöneticiler olarak 

katılırlar. Bu toplantıya gelen di-
#er Sendika Yöneticilerine mut-
laka söz verilir ve kendilerine 
konu"ma yetene#i sa#lanır. Bir-
birlerinin toplantısına giden yö-
neticiler, yaptıkları konu"malar-
da SADA’nın anlam ve önemini, 
dayanı"manın ne oldu#unu ko-
nu"masına konu yapmaya ve ilgili 
Sendikanın güçlenmesini sa#la-
yıcı yolda konu"maya mecburdur. 

SADA’nın özgün metni, D!SK Ar"ivi



Madde: 13- SADA içindeki Sen-
dikalardan henüz gençlik kolu 
kurulmamı" olanlar, en kısa süre 
içinde gençlik kollarını kurarlar ve 
gençlik kolları arasında mü"terek 
çalı"ma pro#ramları düzenlenir ve 
uygulanır. 

Madde: 14- SADA içindeki Sendi-
kalar, birbirlerinin i"kollarında ku-
rulu hür Milletlerarası kurulu"lara 
üye olma, olumlu ili"kiler kurma 
konusunda birbirlerine yardımcı 
olurlar. 

Madde: 15- Daha sonra SADA an-
la"masına ayni "artlarla imza ko-
yan her hangi bir sendika, bu an-
la"maya o andan itibaren katılmı" 
olur. SADA anla"masına katılacak 
Sendikanın daha önceden bu ko-
nuda Genel Yönetim Kurulundan, 
e#er Genel Yönetim Kurulu uzun 
süreli aralıklarla toplanmakta ise 
Genel Yürütme Kurulundan karar 

almı" olması ve sendika adına SA-
DA yı imzalayacak yetkilileri karar 
içinde belirtmi" olması "arttır. 
Ancak SADA ya katılmak isteyen 
Sendika, yukarıdaki "artları yeri-
ne getirdikten sonra katılma tale-
bini, SADA !çindeki Sendikalardan 
birisinin Genel Ba"kanlı#ına yazılı 
olarak bildirir. Talebi alan Sendi-
ka Ba"kanlı#ı en geç, Be" i" günü 
içinde, SADA nın 17 inci madde-
sindeki hükme dayanarak sendi-
kalar yetkililerini toplantıya ça#ı-
rır. Yeni bir Sendikanın SADA ya 
katılması konusunda, SADA için-
deki sendikaların tümünün mu-
vafakati "arttır. 

Yeni bir sendikanın SADA ya ka-
tılması konusundaki kararı ilgili 
sendikaya bu sendikanın talebini 
ilk bildirdi#i sendika Genel ba"-
kanlı#ı yoluyla bildirilir. Bundan 
sonra yeni Sendika, SADA’yı im-
zalayarak birer kopyesini, SADA 

içindeki di#er sendikalara gön-
derir. Ve katılma i"i tamamlanmı" 
olur.

Madde: 16- SADA’yı imzalayan ve 
1 inci maddede bahsi geçen Sen-
dika yetkilileri, kendi sendikaları-
nın ilk Genel Yürütme Kurulu ve 
Genel Yönetim Kurulu toplantıla-
rına SADA yı gündem içinde sun-
maya ve onay almaya mecbur-
durlar. Bu onay kararlarının tas-
dikli suretlerini birbirlerine yazılı 
olarak gönderirler. 

Madde: 17- SADA içindeki Sen-
dikaların yetkili liderleri, araların-
dan her hangi birisinin daveti ile 
toplanırlar. Önemli i"çi sorunları, 
i"çilerle do#rudan do#ruya ve-
ya dolayısıyla ilgili Yurt ve Dünya 
olay ve sorunlarını görü"ürler ve 
bu konuda mü"terek faaliyetlerde 
bulunurlar. SADA ya katılma ta-
lebi olan yeni Sendikaların alınıp 
alınmaması da bu toplantıda ka-
rarla"tırılır. 

Madde: 18- !" bu anla"ma, birin-
ci maddede adı geçen Sendikaları 
temsilen, a"a#ıda imzaları bulu-
nan yetkililerce imzaladı#ı andan 
itibaren yürürlü#e girmek üzere 
15.Temmuz.1966 Cuma günü !s-
tanbul’da Basın-!" Sendikasının 
Genel Merkez ofisinde imzalan-
mı"tır. 15.Temmuz.1966

Not: Özgün metindeki yazım ol-
du$u gibi korunmu"tur.

Türkiye Maden-!" Sendikası 
Genel Ba"kanı

Basın-!" Genel Ba"kanı Lastik-!" Genel Sekreteri Gıda-!" Genel Ba"kanı

Kemal TÜRKLER 

(!mza)

!brahim GÜZELCE

(!mza)

Kemal AYAV

(!mza)

Kemal NEB!O&LU

(!mza) 
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S0*#11) A$60$1

Türk-#! yönetiminin ihraç istekleri daha Onur Kurulu’nda görü!ülmeden, 
sonradan D#SK kurucusu da olmu! olan Maden-#!, Basın-#!, Lastik-#! 
ve Gıda-#! sendikaları 15 Temmuz 1966’da SADA’yı imzaladı ve Kasım 
1966’daki geçici ihraç kararlarının açıklandı"ı günlerde de D#SK’i kurmak 
için faaliyetlerini yo"unla!tırdı. 

A*$&'+ 2377: Ö% H$@'*&'+&$*

D#SK’in kurulu! kararının ve adının ya-
zıya döküldü"ü tarih 14 Ocak 1967’dir. 
Bununla birlikte D#SK’in kurulu! çalı!-
malarının daha önce ba!ladı"ı görül-
mektedir. Yeni bir konfederasyonun 
kurulu! çalı!malarına ili!kin yazı!ma-
lara 30 Aralık 1966 tarihinden itibaren 
rastlanmaktadır.

#stanbul Belediye Ba!kanlı"ı’na Kemal 
Türkler, Rıza Kuas ve Kemal Nebio"-
lu imzasıyla 30 Aralık 1966’da gönderi-
len bir yazıyla kurulu! kongresi için dö-
nem içinde birçok benzer toplantıya ev 
sahipli"i yapan Spor Sergi Sarayı istenmi!tir: “Sendikamız ile bazı kar-
de! sendikaların kongrelerini (Mü!terek) yapmak üzere 12 $ubat 1967 Pa-
zar günü saat 9.00’dan 19.00’a kadar olmak üzere Sergi Sarayı’nın bedeli 
1 “Kurulu!un Öyküsü” bölümünde “Kurulu! Hazırlıkları” ba!lı"ı Süreyya Algül’ün [Türkiye’de Sendika-Si-
yaset "li!kisi D"SK (1967-1975) #stanbul: #leti!im Yayınları, 2015] kitabında yer alan ilgili bölümden yarar-
lanılarak Algül tarafından yeniden yazılmı!tır. Ayrıca “Kurulu!un Öyküsü” bölümünde Algül’ün adı geçen 
eserinden yazarın izniyle birçok yerde yararlanılmı!tır. 

Kemal Türkler 
ba!kanlı"ında yapılan 
D#SK kurulu! hazırlık 

toplantılarından biri

D#SK Ar!ivi.
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mukabilinde sendikalarımıza tahsis edil-
mesini rica ederiz.”2 Bu talep D#SK’in gör-
kemli bir kurulu! kongresi yapmak istedi-
"ini göstermektedir. Ancak Spor ve Sergi 
Sarayı’nın Mayıs 1967 tarihine kadar kapa-
lı olması nedeniyle kurulu! kongresi Spor 
ve Sergi Sarayı’nda yapılamamı!tır. 

D#SK’in kurulu! çalı!maları 1966 Aralık ayı 
sonundan ba!layarak bir dizi toplantı sonu-
cunda gerçekle!ti. Kurulu! için kritik önem 
ta!ıyan toplantılar 31 Aralık 1966, 14 Ocak 
1967 ve 30-31 Ocak 1967 tarihlerinde yapıl-
dı. Bu toplantılara daha sonra kurucu olan 
be! sendika dı!ında çok sayıda sendika ka-
tıldı. Daha sonra kurucular arasında yer al-
mayan bu sendikacıların bazıları sendi-
kalarını temsilen kurulu! çalı!maları için 
önemli i!ler yapan komitelerde görev aldı. 

Yeni bir konfederasyon kararının yazıya 
döküldü"ü ilk toplantı 31 Aralık 1966 ta-
rihlidir. Bu toplantı ile kayıt altına alınan 
kararları içeren metnin altında, Lastik-#! 
2 D#SK’i kuracak sendikaların mü!terek kurulu! kongreleri-
nin Sergi Sarayı’nda toplanması için Kemal Türkler, Rıza Ku-
as ve Kemal Nebio"lu imzasıyla #stanbul Belediyesi’ne yazılan 
talep yazısı (tek sayfa), 30 Aralık 1966, TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Ba!kanı Rıza Kuas, Maden-#! Ba!kan Ve-
kili $inasi Kaya, Tekstil Genel Ba!kanı Rıza 
Güven ve Basın-#! Genel Sekreteri Ehlii-
man Tuncer’in imzaları göze çarpmakta-
dır. D#SK’in kurulu! beyannamesini hazır-
layacak komisyon üyelerini de belirleyen 
söz konusu metin !öyledir:3

“Konfederasyon Kararları:

1-a- Kemal Türkler

b- #brahim Güzelce

c- Kemal Sülker’den kurulu bir komis-
yon en geç 14.1.1967 tarihine kadar kon-
federasyon kurulu! beyannamesini 
hazırlayacaklardır. 

2- Kendilerine tüzük tasla"ı verilen te-
!ekküller tüzü"ü tetkik edip en geç 
14.1.1967 tarihinde tüzü"e son !eklini 
vermek üzere toplanacaklardır.

3- 14.1.1967’de Konfederasyon kuru-
culu"u ve üyeli"i için bütün sendikalar 
SADA Genel Sekreterli"i’nce davet edi-
lerek Maden-#! toplantı salonunda top-
lantı yapılmasına,

4- Konfederasyon yeri, kadrosu mefru-
!atı ve demirba!ı hakkında görü!mele-
rin yapılmasına,

5- Kongre yerinin, Spor Sergi Sara-
yı tutulamadı"ı için seçilen komisyon-
ca en geç 12 $ubat için yapılacak kong-
relere di"er müsait bir salonun hazır 
bulundurulmasına.”

Görüldü"ü gibi SADA, genel sekreterlik-
çe yürütülmekte olan çalı!malara atıf-
ta bulunularak kurucular tarafından yeni 
konfederasyonun kurulu! çalı!maları-
nı yürüten organ olarak takdim edilmek-
te, katılacaklara da bir bakıma yeni konfe-
derasyonun kurucu ö"esinin SADA oldu"u 
gösterilmi! olmaktadır. Metinden ayrıca 
tüzük tasla"ının 31 Aralık 1966 tarihinden 
daha önce hazırlandı"ı anla!ılmaktadır. 
3 31 Aralık 1966 tarihli “Konfederasyon kararları ba!lı"ını ta-
!ıyan, Rıza Kuas, $inasi Kaya, Rıza Güven ve Ehliiman Tuncer 
imzalı metin (tek sayfa), TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

D#SK’in kurulu! genel 
kurullarını yapmak 
üzere Spor Sergi 
Sarayı için (bugünkü 
Lütfi Kırdar Salonu) 
yapılan ba!vuru.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi.



KURULU" (1966-1967) | 127

Bu karara paralel olarak 31 Aralık’ta, aynı 
gün veya daha önce kuruldu"u anla!ılan 
bir ba!ka komisyonunsa be! maddelik bir 
rapor hazırladı"ı görülmektedir. $aban Yıl-
dız, Celal Beyaz, Avni Erakalın ve Macit Ka-
rabulut’tan olu!an komisyonca hazırlanan 
“Kongre Hazırlıkları Organizasyonu Ko-
misyon Raporu” ile söz konusu komisyon, 
kongrenin toplanaca"ı yerin belirlenmesi, 
hazırlanacak karton ve bez dövizler ile di-
"er masraflar için kendisine yetki, giderler 
için de ödenek verilmesini, kurucu sendi-
kaların kaç delegeyle kongreye katılacak-
larını kendisine bildirmesini istemektedir. 

Komisyon ayrıca, “merkezi #stanbul dı-
!ında olup kurucular meyanında yer alan 
veya yer alması uygun görülecek” sendi-
ka yetkililerinin en kısa zamanda #stan-
bul’a davet edilerek alınan kararlar, tüzük 
tasla"ı ve hazırlıklar hakkında bilgilendi-
rilmelerini, onay ve görü!lerinin alınma-
sını önermektedir.4 Komisyonun iste"ine 
uygun olarak bazı sendikaların delege sa-
yılarını bildirmeye ba!ladıkları göze çarp-
maktadır. Örne"in Basın-#!’ten SADA Ge-
nel Sekreterli"i’ne 9 Ocak’ta gönderilen 
yazıda, delege sayısının 110 oldu"u bildi-
rilmekte ancak kongreyi izlemek isteyen 
üyelerle birlikte katılacakların 150 olarak 
kabul edilmesi istenmektedir. Gıda-#! ise 
delege sayısını 150 olarak bildirmektedir. 5

Ancak her ne kadar kurulu! çalı!ma-
larında ba!ka sendikacılar da bulun-
sa da D#SK’in kurulu! kararının alınaca"ı 
4 $aban Yıldız, Celal Beyaz, Avni Erakalın ve Macit Karabulut 
imzalı, Kongre Hazırlıkları Komisyon Raporu (tek sayfa), 31 
Aralık 1966, TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
5 Basın-#!’ten SADA Genel Sekreterli"i’ne gönderilen ve dele-
ge sayılarını bildiren 1705 sayılı antetli yazı, 9 Ocak 1967, TÜS-
TAV D#SK Ar!ivi; Gıda-#!’ten Kongre Hazırlıkları Komisyon 
Ba!kanlı"ına gönderilen ve delege sayılarını bildiren 967-861 
sayılı antetli yazı, 3 Ocak 1967, TÜSTAV D#SK Ar!ivi. 

toplantıya kimlerin katılaca"ını, SADA’yı 
olu!turan dört sendika liderinin kendi iç-
lerinde belirlemeye çalı!tıkları görülmek-
tedir. Nitekim 2 Ocak 1967 tarihli el yazı-
sıyla yazılmı! “YETK# BELGES#” ba!lıklı bir 
metinde, Kemal Nebio"lu ve Rıza Kuas’ın, 
Kemal Türkler ve #brahim Güzelce’yi, be-
lirlenecek sendikaları davet etmek için 
yetkili kıldı"ı !u sözlerle ifade edilmekte-
dir: (Metin içinde yıl bilgisi yanlı!lıkla 1966 
olarak yazılmı!tır:6 )

“A!a"ıda imzası bulunan biz SADA 
mensupları i!bu yetki belgesi altında 

6 D#SK’in kurulu! kararının alınaca"ı toplantıya ça"rılacakla-
rın belirlenmesinde Kemal Türkler ve #brahim Güzelce’yi yet-
kili kılan, Kemal Nebio"lu ve Rıza Kuas imzalı “YETK# BELGE-
S#” ba!lıklı metin (el yazılı, tek sayfa), 2 Ocak 1967, TÜSTAV 
D#SK Ar!ivi. 

Kongre Hazırlıkları 
Organizasyon 

Komisyonu Raporu.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
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isimleri bulunan sendikaların 14.1.1966 [1967] günü ya-
pılacak olan toplantıya ça"rılmaları ve bu toplantı ile il-
gili çe!itli konuları organize etmeleri için Kemal Türkler 
ve #brahim Güzelce tam yetkili kılınmı!lardır.”

Yetki Belgesi’nde adları bulunması gereken bölümde 
sendikaların isimleri yoktur. Belgenin altında “Sendika-
lar” ba!lı"ı açılarak “1.” ibaresi konmu! ancak sendika 
ismi belirtilmeden bırakılmı!tır. 

Bu arada, SADA üyelerinin kimleri kurulu! toplantısına ça-
"ıracaklarını belirlemeye çalı!tıkları günlerde, Turizm-#! 
sendikasının 11 Ocak 1967’de Yönetim Kurulu’nu toplaya-
rak, “yeni bir konfederasyon kurulmasına, bu kurulu!un 
hazırlık çalı!malarına kurucu olarak” katılmak üzere ge-
nel ba!kan ve yoksa genel sekreterin sendikanın “muva-
fakatini” iletmesine karar verdi"i görülmektedir. Söz ko-
nusu sendikanın Ba!kanı ise, eski Türk-#! Ba!kanı ve daha 
önemlisi T#P’in kuruldu"u günlerde CHP’nin yayın organı 
durumundaki Ulus gazetesinde yeni bir i!çi partisinin ku-
rulmasına gerek olmadı"ı yönünde bir yazı yazan #sma-
il #nan’dır.7 Anla!ıldı"ı kadarıyla Turizm-#!, D#SK’in kurulu! 
çalı!malarına katılmak istemi! ancak adı geçen sendika 
kurulu! toplantılarında yer almadı"ı gibi kurulu! kararın-
da da imzacı olmamı!tır. Turizm-#! kurulu! sırasında de"il 
kurulu! sonrası ilk üyelik kabulleri ile D#SK’e katılacaktır.

K$*$* G8%8: 2I O<$+ 237A

D#SK’in fiilen kuruldu"u tarih 14 Ocak 1967 günüdür. 31 
Aralık 1966 tarihli toplantıda alınan kararda yer aldı"ı gibi 
kurulu! toplantısı 14 Ocak 1967 tarihinde gerçekle!tiril-
mi!tir. Toplantıya katılan 17 sendika ve temsilcileri imza 
sırasıyla !unlardır: Maden-#! (Kemal Türkler), Tekstil 
(Rıza Güven), Y#S (Suat $ükrü Kundakçı), Lastik-#! (Rıza 
Kuas), Kimya-#! (Necat Akbay), Basın-#! (#brahim Güzel-
ce), Gıda-#! (Kemal Nebio"lu), Basın-#! (Ankara) (Ayhan 
Yetkiner), Türkiye Gemi Adamları Deniz-#! (Rü!tü Gü-
neri), Türk Maden-#! (Zonguldak) (Mehmet Alpdündar), 
Toprak-Su (Tuncer Kocamano"lu), Ta!ıt-#! (A. Fikri Al-
tay), Yapı-#! (Ankara) (Emrullah Akdo"an), Türkiye- #! 
7 Turizm-#! Yönetim Kurulu’nun aldı"ı, 11 Ocak 1967 Tarih ve 28 No.lu, yeni bir kon-
federasyon kurma çalı!ması yapılmasına ve genel ba!kana, yoksa, genel sekre-
tere yetki veren karar, TÜSTAV D#SK Ar!ivi. 

TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Not: Her iki belgede de yıl yanlı!lıkla 1966 olarak yer almaktadır. 
Do"rusu 1967’dir.
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(Cemal Akın), Pancar-#! (Cevat Gümrük-
çü), Petkim-#! (Mehmet Kılınç) ve Bank-
#! (Nusret Önsüer). El yazısı karar metnin-
de adı olmasına kar!ın Kimya-#!’i temsilen 
Necat Akbay’ın imzası yoktur. Ancak top-
lantı sonunda yayımlanan Ortak Bildiri 
Kimya-#! adına imzalanmı!tır.

Toplantıda Alpdündar kurulacak konfe-
derasyonun adının Demokratik Toplumcu 
Devrimci "!çi Sendikaları Konfederasyonu 
olmasını önermi! ancak Türkiye Devrimci 
#!çi Sendikaları Konfederasyonu (kısa ismi 
ile D#SK) adında oy birli"i ile karar kılınmı!-
tır. Türkiye ifadesi D#SK’in açık adında ku-
rulu!undan itibaren yer almı!tır. Toplantıda 
D#SK’in kurulmasına ili!kin olarak verilen 
karar “KARAR” ba!lı"ı altında imzaya açıl-
mı!tır. Söz konusu karar metni !öyledir:8

“KARAR

Biz a!a"ıda imzası bulunan sendika yö-
neticileri, yeni bir i!çi konfederasyonu 
kurulmasını, bu konfederasyonun ismi-
nin “TÜRK#YE DEVR#MC# #$Ç# SEND#KA-
LARI KONFEDERASYONU (kısa ismi ile 
D#SK) olmasını kararla!tırdık. Karar oy 
birli"i ile alınmı!tır. 14 Ocak 1966 [1967].”

Kararın altında toplantıya katılan ve yuka-
rıda isimleri yer alan 17 sendikayı temsilen 
sendika yöneticilerinin isimleri yer almak-
tadır. Metinde sehven 1966 ibaresi yer al-
maktadır. D#SK’in kurulu! kararının alındı"ı 
14 Ocak 1967’de “Hukuken Kurulu! Tarihine 
kadar geçecek süre içinde” çalı!acak bir de 
komite kurulmasına karar verilmi!tir. Söz 
konusu karar ve komitenin olu!turulma ge-
rekçesi !öyle ifade edilmektedir:9

8 D#SK’in kurulma kararının alındı"ı toplantıda imzaya açılan 
“KARAR” ba!lıklı metin (el yazılı-tek sayfa), 14 Ocak 1967, 
TÜSTAV D#SK Ar!ivi. 
9 D#SK’in Hukuken Kurulu! Tarihine kadar geçecek süre için-
de yapılacaklar için komite kurulmasına ili!kin “KARAR” 
ba!lıklı metin, (el yazılı, iki sayfa), 14 Ocak 1967, TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.

“KARAR

D#SK’in kar!ısında olanlar tarafından 
D#SK’e kar!ı açılacak mücadeleye cevap 
vermek,

Kurulu! beyannamesi ile Ana Tüzü"ü bu 
kurulun (a!a"ıda imzaları bulunanların) 
görü!meleri ı!ı"ında hazırlattırmak,

D#SK’in yayın organı hususunda gerekli 
ara!tırmayı yaptırmak,

Ve D#SK’in kurulu!u ile ilgili her hususta 
görevli ve yetkili olmak konusunda, Ke-
mal Türkler, #brahim Güzelce ve Necat 
Akbay’dan kurulu bir komite kurulma-
sına ve bu kurulumuz adına yukarıda-
ki gerekli çalı!maları yapacak bu komi-
tenin getirdi"i neticeleri görü!üp kesin 
karara ba"lamak üzere a!a"ıda imzala-
rı bulunan bizlerden müte!ekkil kuru-
lumuzun 30 Ocak 1967 Pazartesi günü 
saat 10:00’da Lastik-#! #stanbul $ube-
si salonunda (aynı yerde) tekrar toplan-
masına biz a!a"ıda imzaları bulunanlar-
ca karar verildi.”

D#SK’in kurulu!unu 
sembolize eden belge, 

TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
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Komite kararında, D#SK kurulu! kararın-

da isimleri bulunmasına kar!ın imzaları 

bulunmayanlardan Necat Akbay’ın imza-

sını attı"ı görülmektedir. Ancak bu kez de 

Nusret Önsüer ile birlikte Ta!ıt-#!’ten Fik-

ri Altay, Tekstil’den Rıza Güven ve Bank- 

#!’ten Ayhan Yetkiner’in imzaları metinde 

yoktur. Komitenin kurulu! beyannamesi 

için görevlendirilmesi, daha önce 31 Ara-

lık’ta bu i! için de görevlendirilen Kemal 

Türkler, #brahim Güzelce ve Kemal Sül-

ker’in bu görevi tamamlayamadıkları-

nı göstermektedir. Komite kurulması ka-

rarı iki açıdan dikkat çekicidir. #lk olarak 

kurucular kendilerini zor bir mücadelenin 

bekledi"inin farkında olarak sistemli ve 
hazırlıklı olma çabasındadırlar ve zaman 
kaybederlerse çalı!malarının sekteye u"-
ratılaca"ının farkındadırlar. #kinci olarak 
SADA üyeleri dı!ında Necat Akbay’ın da 
oldukça önemli i!ler ifa edecek komite-
nin üyesi olması, SADA üyelerinin D#SK’i 
sadece kendilerinden olu!an bir grup-
la kurmayı dü!ünmediklerini en azından 
Kimya-#!’in de D#SK’in kurucusu olmasını 
arzuladıklarını göstermektedir. 

14 Ocak 1967 tarihinde toplanan ve Meh-
met Alpdündar, Kemal Nebio"lu, Mehmet 
Kılınç ve Rü!tü Güneri’den olu!an bir ba!-
ka komisyon, “D#SK ismi altında fiilen bir 
konfederasyon” kurmu! olan sendikala-
rın, “tarih önünde” ve Konfederasyon’un 
hukuki yapısı içerisinde mutlaka yer ala-
rak tüzü"e geçeceklerini belirtmekte ve 
“i!in ehemmiyeti” dolayısıyla, 15 $ubat’a 
kadar kongrelerini yapanların Konfede-
rasyon tüzü"ünü yetkili makamlara ver-
mesini istemektedir.10 

Toplantıda alınan bir di"er karar ile kongre 
yapacak durumda olan sendikalarla kon-
federasyonun kurulmasına di"er sendika-
ların da peyderpey kongre yapmak sure-
tiyle iltihak etmesine karar verildi.

D#SK’in kurulu! kararının alındı"ı ve tü-
zel ki!ilik kazanmasına kadar yapılacak-
lar için komite ve komisyonların kuruldu-
"u 14 Ocak toplantısından hemen sonraki 
gün, imzacı sendikalarca imzalanan or-
tak bildiri basına verilmi!tir. Bildirinin al-
tında alfabetik sırayla 14 Ocak 1967 top-
lantısına katılan sendikaların adları ve 
10 Mehmet Alpdündar, Kemal Nebio"lu, Mehmet Kılınç ve 
Rü!tü Güneri’den olu!an komisyon tarafından kaleme alınan 
üç maddelik karar metni (el yazılı-iki sayfa), 14 Ocak 1967, 
TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

“D$KS”

D#SK’in 
kurulmasından 
sonra, i!çiler 
arasında 
söyleni!indeki 
zorluk nedeniyle 
D#SK yerine ço"u 
kez “D#KS” olarak 
telaffuz edildi"i 
bilinmektedir. 
#!çilerin günlük 
konu!malarındaki 
“D#KS” telaffuzuna 
kurulu! sırasında 
ve sonrasında 
kimi kararlarda 
ve yazı!malarda 
da rastlandı"ı 
görülmektedir.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.

14 Ocak 1967 
toplantısında 

kabul edilen ve 17 
sendika tarafından 

imzalanan ortak 
bildiri, TÜSTAV D#SK 

Ar!ivi.



ORTAK B!LD!R!

Biz a"a#ıda adları yazılı i"çi sen-
dikalarının yetkili yöneticileri Türk 
ve dünya kamu oyuna bu ortak 
bildirimizi sunarız:

- Türk-!" Konfederasyonu bir i"çi 
örgütü olmaktan çıkmı"tır.

- Türk-!", Amerikan Hükümetinin 
para yardımı ile ayakta durmak-
tadır.

- Türk-!", i"çi haklarını ayaklar al-
tına almı"tır.

- Türk-!", iç ve dı" sömürücüler 
do#rultusunda yürümektedir.

- Türk-!", partiler üstü politika 
diyerek i"çi davalarını savsakla-
mı"tır.

- Türk-!", i"çi sınıfının etkin bir rol 
oynamasını engellemeye çalı"-
mı"tır.

- Türk-!", Türkiye gerçeklerine 
göre de#il, iç ve dı" sömürücüle-
rin tavsiyelerine göre hareket et-
mektedir.

- Türk-!", i"çilerin insanlık onu-
runa yara"ır bir hayata kavu"ma-
sına de#il, kendi ba"ında bulunan 
ki"ilerin çıkarlarına önem ver-
mektedir.

Bütün bunlar ve Türk-!"’in ba#ımlı 
duruma gelmesi, bu örgütün için-
de kalarak düzeltilmesini, do#ru 
yola getirilmesini imkansızla"tır-
mı"tır. 

Bu gerçekleri kabul eden bizler, 
Türkiye ko"ullarına uygun, i"çile-
ri gerçekten temsil eden bir i"çi 
konfederasyonu kurmaya karar 

verdik. Yeni i"çi konfederasyonu-
muzun adını da "öyle tesbit ettik: 

TÜRK!YE DEVR!MC! 
!#Ç! SEND!KALARI 
KONFEDERASYONU

• Kısa adı: (D!SK).

• Konfederasyonumuz, i"çi sı-
nıfının ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınması ve yücel-
mesi için çalı"acaktır. 

• Konfederasyonumuz, Anaya-
sa’da öngörülen köklü dönü-
"ümlerin mutlaka gerçekle"-
tirilmesine hizmet edecektir. 

• Konfederasyonumuz, i"çi ha-
reketinin devrimci bir öz ka-
zanmasını sa#layacaktır. 

• Konfederasyonumuz, Türki-
ye’nin geri kalmı"lıktan kur-
tarılması için bilimi en geçerli 
önder sayacaktır. 

• Konfederasyonumuz, i"çi sını-
fının kendi sınıf bilincine daha 
sür’atle eri"mesi için önüne 
dikilen tüm engelleri a"arak, 
eme#i en yüce de#er sayan bir 
açıdan e#itime büyük önem 
verecektir.

• Biz a"a#ıda imzaları bulunan 
sendikaların sorumlu yöne-
ticileri, sendikalar arasında 
karde"çe dayanı"ma, i"çileri 
kendi i"kollarında en güçlü ve 
bilinçli sendikanın içinde top-
lama ve yüceltme yolunda, 
sosyal adalete yürekten ina-
narak ve bilimi en etkin mü-
cadele aracı yaparak, zafere 
ula"ıncaya kadar, bütün gü-
cümüzle çalı"maya and içtik. 

• Kurulu" bildirimiz; amaçları-
mızı, görevlerimizi, çalı"ma 
düzenimizi, kamu oyuna apa-
çık anlatacaktır. 

• !"çi sınıfının hizmetinde, 
Türkiye’nin her bakımdan 
tam ba#ımsızlı#ı, özgürlü#ü 
ve mutlulu#u için yola çıktık.

• Zaferimiz Türk Emekçi 
Halkının zaferi olacaktır.

1-BANK-!$

2-BASIN-!$ (!st)

3-BASIN-!$ (Ank)

4-GIDA-!$ (!st)

5-DEN!Z-!$ (!st)

6-MADEN-!$ (!st)

7-MADEN-!$ (Zonguldak)

8-LAST!K-!$ (!st.)

9-K!MYA-!$ (!st)

10-PETK!M-!$ (Ank.)

11-PANCAR-!$ (Ank.)

12-TEKST!L (!st)

13- T. GENEL-!$ (Ank.)

14-TOPRAK-SU (Ank.)

15-T. TA$IT-!$ (Ank.)

16-YAPI-!$ (!st.)

17-YAPI-!$ (Ank.)

Kaynak: TÜSTAV D!SK Ar"ivi.

14 OCAK 1967 ORTAK B!LD!R!S!14 OCAK 1967 ORTAK B!LD!R!S!
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yetkili imzalar yer almaktadır. Ortak bildi-
ride sendikaların genel merkezlerinin ne-
rede oldu"u da belirtilmi!tir.

Ortak bildiri metni Türk-#!’e yönelik sert 
ele!tiriler içermektedir. Türk-#!’e, bir i!çi 
örgütü olmaktan çıktı"ı, i!çi sınıfının et-
kin olmaya çalı!masını engelledi"i, i!çi 
haklarını ayaklar altına aldı"ı ve iç ve dı! 
sömürücülerin tavsiyelerine göre hare-
ket etti"i gibi a"ır suçlamalar yöneltil-
mektedir. Ayrıca Türk-#!’in Amerikan 
hükümetinin yardımları ile ayakta durdu-
"u da vurgulanmakta ve ele!tiri konusu 
yapılmaktadır. 

!&=.%: B.* K$*$*: 
SADA+K.#/$-!9

D#SK’in kurulu! kararının alındı"ı 14 Ocak 
1967 günü olu!turulan komitenin getire-
ce"i önerileri görü!mek üzere 30 Ocak 
1967’de yapılacak toplantıdan önce ya-
!anan geli!me ilginçtir. 28 Ocak 1967 ta-
rihinde SADA üyelerinin imzalarını ta-
!ımakla birlikte Kimya-#!’i de içeren bir 

karar, SADA üyelerinin Kimya-#! haricin-
de di"er imzacılar olmaksızın yola artık 
yalnız devam etmekte olduklarını göster-
mektedir. Söz konusu kararın tam metni 
!öyledir:11 

“KARAR

1) Maden-#!, Lastik-#!, Gıda-#! ve Ba-
sın-#! ile Kimya-#! sendikaları pren-
sip itibariyle maddi ve manevi güçleri-
ni D#SK’in içinde ve a!a"ıdaki !artlarda 
birle!tirmeye karar vermi!lerdir. 

a) Yukarıda sözü edilen sendikalar mev-
cut nakitleri ile demirba!larını mü!te-
rek kullanacaklardır. 

b) Aynı sendikaların icra organları ile 
çe!itli lüzumlu personel kadroları aynı 
bina içinde toplanacaklardır.

c) Adı geçen sendikaların yetkili or-
ganları her türlü ödeme, te!kilatlan-
ma, grev, e"itim, uluslararası ili!kiler, 
basın, hukuk vs. gibi faaliyetlerini ara-
larında herhangi bir ayrım gözetmek-
sizin ve birlikte verecekleri kararla 
uygulayacaklardır.

#!bu karar oy birli"i ile alınmı! olup, bu 
karar uyarınca hazırlayacakları bir yö-
netmelikle bu uygulamanın çe!itli yan-
ları tesbit edilecektir.

2- D#SK içindeki te!kilatlanma siste-
minde bütün üye sendikalar için ula!ıl-
mak istenen hedef 1. maddedeki amaç-
tır. 1. maddedeki sendikalara uygulanan 
bu sistem, bilahare muvafakati olan di-
"er sendikalar için de D#SK’in uygulama 
imkanları göz önünde bulundurularak 
di"er sendikalara da uygulanır. 28 Ocak 
1967 (Saat 21.25).”

Görüldü"ü gibi, SADA üyelerinin imza al-
tına aldıkları kararın güç birli"ine yönelik 
unsurları, aslında SADA’nın özünü yansıt-
maktadır ancak bu kez güç birli"i D#SK’in 
niteli"ini belirleyecek bir örgütlenme tar-
zının temeli olarak dü!ünülmü!tür.
11 Maden-#!, Lastik-#!, Gıda-#! ve Basın-#!’in aldı"ı, Kimya-#!’i 
de içeren, güçlerini D#SK içinde birle!tirmeye karar verdik-
lerini kayda geçirdikleri “KARAR” ba!lıklı metin (el yazılı-i-
ki sayfa), 28 Ocak 1967, TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Ant dergisi, Sayı 3, 
17 Ocak 1967.
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Bu kararın neden di"er sendikaların ka-
tılımı olmaksızın alındı"ına ili!kin somut 
bir bilgiye rastlanmamı!tır. Ancak özel-
likle ortak bildirinin basında yer almasın-
dan sonra, yukarıda da belirtildi"i üzere, 
Türk-#! ve AP iktidarı ile CHP ve giri!imin 
ba!arılı olmasını istemeyen di"er çevreler 
baskılarını imzacı sendikalar üzerinde yo-
"unla!tırmı! olmalıdır. 

K,%,)," G!-!) 
K,%,),’-( D9C%,

Kurulu! kongresine protokol üyeleri ve 
basın kurulu!larından kimlerin ça"rıla-
ca"ına ili!kin olarak da bir liste hazırlandı. 
Ça"rılacak protokol ve basın mensupları-
nın isim ve açık adreslerinin bulundu"u bu 
listedeki bir not dikkat çekicidir. Kim tara-
fından yazıldı"ı belirtilmeyen notta !u ifa-
deler göze çarpmaktadır:12 

“Kongrenin vaktinde sonuçlanabilmesi, 
herhangi bir sabote etmenin kesin ola-
rak önlenmi! olması için Türk-#!’e ba"-
lı sendikaların davet edilmemeleri ge-
reklidir. Ayrıca herhangi bir ihtilafa yol 
açmamak için de hiçbir siyasi partinin 
hiçbir temsilcisinin davet edilmeme-
si !arttır. Günler, olaylara gebedir. Sen-
dikaların partilerle ili!kisine vesile ve-
recek hareketlere veya o yolda yayına 
malzeme olacak gösterilere fırsat yarat-
mamalıdır kanısındayım”. 

Listeye yazılan not, Kurulu! Genel Kuru-
lu’nda D#SK’in T#P ile olan ili!kisi üzerin-
den yapılacak suçlamalar ile tartı!ma-
ların genel kurula egemen olmasından 
duyulan kaygıyı açıkça göstermektedir.

Ancak, Türk-#!’e üye sendikalar katıla-
masa da Türk-#!’ten ayrılma kararının 
12 D#SK kurulu! kongresine davet edilecek protokol ve basın 
mensuplarının listesi (dört sayfa), TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

görü!ülecek olması sebebiyle Türk-
#! 1. Bölge Temsilcisi #smail Topkar Ge-
nel Kurul’a katılarak konu!mak iste-
mi!tir. Ayrıca Petrol-#! Ba!kanı Ziya 
Hepbir de kongreye katıldı"ını belirt-
mekte, kongre hazırlıklarında yer alan 
isimlerden Osman Saffet Arolat da bunu 
do"rulamaktadır.13

13 Osman Saffet Arolat ile 26 Mayıs 2010’da gerçekle!tirilen 
görü!me.

D#SK kurulu!u 
hazırlık çalı!maları. 

Alpdündar 
ba!kanlı"ındaki 

komisyon,
D#SK Ar!ivi.

28 Ocak 1967 
tarhli SADA 
üyeleri ve 
Kimya-#! 
imzalı karar,
TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.
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K,%,)," G!-!) 
K,%,))(%&:
:4 I,/(* :;<=

D#SK’in Kurulu! Genel Kurulu 
için 12 $ubat tarihi seçildi. Or-
tak genel kurulların yapılaca-
"ı kurulu! kongresi için dört 
SADA üyesi adına ça"rı yapıl-
dı. Ça"rı metnine göre, Çem-
berlita!'taki $afak Sinema-
sı’nda yapılacak kongrenin 

gündeminde, yoklama, açılı! ve ba!kanlık 
divanının olu!turulmasından sonra, Türk-
#!’ten ayrılma konusunun görü!ülerek ka-
rara ba"lanması ile yeni konfederasyon 
kurulmasının görü!ülerek oylanması ile 
Ana Tüzük de"i!ikli"inin gerçekle!tiril-
mesi vardı.14

D#SK Kurulu! Genel Kurulu Çemberlita!’taki 
$afak Sineması’nda saat 9.00’da “Da" Ba!ını 
Duman Almı!” mar!ı ile ba!ladı. Genel Ku-
rul’da bulunan ve Türk-#! adına konu!mak 
14 D#SK’in kurulu! kongresi için ça"rı metni, #stanbul: TÜSTAV 
D#SK Ar!ivi.

Kurucu Be"li Nasıl Saptandı?
Aziz Çelik

30-31 Ocak 1967 Toplantısı: Kurucu Be"li Saptanıyor

14 Ocak 1967 kurulu" toplantısında alınan karar do#rultusunda tüzük ve kurulu" beyannamesini görü"mek üze-
re 30 Ocak 1967 tarihinde bir toplantı daha yapıldı. Bu toplantıya ili"kin katılım çizelgesinden toplantıya 16 sendi-
kanın katıldı#ı görülmektedir. 14 Ocak 1967 toplantısı sonrasında yayımlanan ortak bildiride imzası olan Kimya-!", 
Türkiye (Genel)-!" ve Yapı-!" (Ankara) bu toplantıya katılmamı"tı. Buna kar"ılık 14 Ocak toplantısında yer almayan 
Turizm-!" ve Gölcük As-!" Sendikaları toplantıya katılmı"tı.1 Türkiye-!" Sendikası Ankara Kapıcılar $ubesi Kongresi 
oldu#u için 30 Ocak toplantısına katılamadı#ını ve Kemal Sülker’e tam yetki verildi#ini belirten bir telgraf çekmi"-
tir. Ancak tutanaklardan toplantıya 13 sendikanın genel ba"kan düzeyinde katıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Toplantı Mehmet Alpdündar’ın ba"kanlı#ında yapıldı. Her ne kadar toplantıya ait listede 16 sendikanın adı yer alsa 
da Alpdündar yaptı#ı konu"mada önceki toplantıda 17 olan kurucu sayısının neden 13’e dü"tü#ünün ara"tırılması 
gerekti#ini vurgulamı"tır. Böylece toplantıya kurucu iradesiyle katılımın 13 oldu#u söylenebilir. Toplantıda tüzü#e 
ili"kin tartı"malar yapılırken öncelikle kurucuların belli olması daha sonra tüzü#ün tartı"ılması istenmi"tir. Toplan-
tı 30 Ocak günü tamamlanmadı#ı için 31 Ocak günü de devam etmi"tir.2

30 Ocak toplantısına ili"kin ar"iv kayıtları kurucu olacak sendikaların bu toplantıda yapılan oylama ile saptandı#ı-
nı göstermektedir. Toplantıda 13 oy pusulası kullanıldı#ı ve her pusulada kuruculuk için be" sendikanın i"aretlen-
di#i görülmektedir. Oylamada Basın-!" (Ankara), Kimya-!", Petkim-!", Tekstil, Türkiye-!", Ta"ıt-!" ve Yapı-!" (An-
kara) yer almamı"tır.

Oylama sonuçlarına ili"kin tutanakta sendikalara kurucu olmak için kaç oy verildi#i yer almaktadır. Bu tutana#a 
göre Lastik-!" 13 oy, Zonguldak Maden-!" 11 oy, Maden-!" 9 oy, Basın-!" 9 oy ve Gıda-!" 6 oy almı"tır. Tutanakta 
bu be" sendika kurucu olarak yer almaktadır. Tutana#a göre di#er sendikaların aldı#ı oy 1 ile 4 arasında de#i"mek-
tedir. Toplantı tutanakları kurucuların oylamayla belirlendi#i ortaya koymaktadır. Oylamaya 13 sendikanın katıl-
dı#ı dü"ünülecek olursa bu sendikaların tümünün kurucu olma iradesine sahip oldukları anla"ılıyor. Toplantı tuta-
naklarında kurucu sayısının neden be" ile sınırlandı#ına ili"kin bilgi yer almıyor. 
Kaynak: Aziz Çelik (2018), “D!SK’in Kurulu" ve Varolu" Yılları (1966-1970), Çalı"ma ve Toplum dergisi, Sayı 57, 208/2.

1 30 Ocak 1967 toplantısı tutana#ı, (el yazısı 13 sayfa) TÜSTAV D!SK Ar"ivi.
2 30 Ocak 1967 toplantısı tutana#ı, (el yazısı 13 sayfa) TÜSTAV D!SK Ar"ivi.

D!SK kurucuları için yapılan oylama 
sonucuna ili"kin tutanak,
TÜSTAV D!SK Ar"ivi.
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isteyen Türk-#! Birinci Bölge Temsilcisi #s-
mail Topkar delegeler ve salonu dolduran 
i!çiler tarafından konu!turulmadı. Genel 
kurul delegeleri Topkar’ın kendi adına ko-
nu!mak istiyorsa konu!masını, Türk-#! 
adına konu!mak istiyorsa Türk-#!’ten yetki 
belgesi göstermesini istediler. Topkar, kendi 
adına konu!mak istemedi"ini ve toplantıda 
Türk-#!’i temsil etti"ini ileri sürünce kendi-
sine söz verilmemesi karara ba"landı. 15 Söz 
verilmemesi üzerine basına bir açıklama 
yapan Topkar, “D#SK bir mesleki te!ekkül 
de"il, T#P’e oy toplamak için Mehmet Ali Ay-
bar tarafından kurdurulmu!tur” iddiasında 
bulundu.16 

Kurulu! genel kurullarının yapılması ve 
mü!terek kurullara sunulan raporların 
görü!ülmesi, Anatüzük ve kararların ka-
bulüyle D#SK’in kurulu! kararı 12 $ubat 
15 Ak!am gazetesi, 13 $ubat 1967.
16 Milliyet gazetesi, 13 $ubat 1967.

1967 tarihinde alınmı! oldu. SADA üye-
si olan sendikalar genel kurullarını ya-
parak D#SK’in kurulmasını kararla!tır-
dılar. Türk Maden-#! ise genel kurulunu 
daha önce yapmı!tı. Zonguldak’tan gelen 
Türk Maden-#! sendikasının Genel Ba!-
kanı Mehmet Alpdündar da cebinde ku-
ruculuk belgeleriyle hazır bulunuyordu. 
Aslında D#SK’in kurulu!una resmen ilk 

D#SK kurucuları, 
D#SK’in resmi kurulu! 
ba!vurusunu 
yaptıkları #stanbul 
Valili"i önünde.

13 $ubat 1967.

Soldan sa"a: Kemal 
Nebio"lu, Mehmet 
Alpdündar, Rıza Kuas, 
Kemal Türkler ve 
#brahim Güzelce.

USTE Ar!ivi Kemal 
Sülker Koleksiyonu.

D#SK Kurulu! 
Genel Kurulu, 

12 $ubat 1967.
D#SK Ar!ivi.
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katılan sendika, bu anlamda merkezi Zon-

guldak’ta bulunan yer altı maden i!çileri-

nin sendikası Türk Maden-#! olmu!tu.17

“Daha önce toplanan ve merkezi Zon-

guldak’ta bulunan Türkiye Maden #!çileri 

Sendikası (bu sendika yeraltından maden 

çıkarılması ile ilgili i!kolunda çalı!anların 

sendikasıdır) Genel Yönetim Kurulu da Ku-

rucu Heyet olarak D#SK’i kurma ve D#SK’in 

Kurulu! Bildirisi ve Ana Tüzü"ü’nü ay-

nen kabul etme kararını oybirli"i ile almı! 

bulunuyordu”.18

17 Ergün #!eri (2007), “40 yıl öncesinden bir yaprak; D#SK’in 
kurucuları konu!uyor”, sendika.org, 13 $ubat 2007. htt-
ps://sendika63.org/2007/02/40-yil-oncesinden-bir-yap-
rak-diskin-kuruculari-konusuyor-ergun-iseri-11637/ Eri-
!im: 30 Ekim 2019.
18 D"SK (1971), D#SK’in Dört Mücadele Yılı, #stanbul: D#SK Ya-
yınları, s. 1.

D#SK kurucuları 13 $ubat 1967’de topluca 
#stanbul Valili"i’ne gitti ve Vali Vefa Poy-
raz’a kurulu! evraklarını verdi.19 Böylece 
D#SK tüzel ki!ilik kazanmı! oldu. 

D#SK kurucularının dördü T#P kurucusuy-
du ve D#SK tıpkı T#P gibi 13 $ubat günü ku-
rulmu!tu. Ku!kusuz bu çakı!ma sem-
bolikti. Buradan hareketle D#SK’in T#P 
tarafından kurduruldu"u iddia edilse de 
ileride ele alınaca"ı gibi D#SK kararıyla 
kurulmamı!tı. 

D#SK tüzü"ünün 67. maddesinde kurucu 
sendikalar sırasıyla !öyledir: 

Türkiye Maden, Madeni E!ya ve Makine 
Sanayi #!çileri Sendikası (Türkiye Ma-
den-#! Sendikası), 

Türkiye Lastik, Kauçuk ve Plastik Sana-
yi #!çileri Sendikası (Lastik-#!) 

19 Cumhuriyet gazetesi, 14 $ubat 1967.

D#SK Kurulu! Genel 
Kurulu, 12 $ubat 1967. 
Rıza Kuas ve delegeler 
oy kullanıyor,
D#SK Ar!ivi.

Ferruh Do#an, Ant dergisi, Sayı 7, 14 $ubat 1967.

https://sendika63.org/2007/02/40-yil-oncesinden-bir-yaprak-diskin-kuruculari-konusuyor-ergun-iseri-11637/
https://sendika63.org/2007/02/40-yil-oncesinden-bir-yaprak-diskin-kuruculari-konusuyor-ergun-iseri-11637/
https://sendika63.org/2007/02/40-yil-oncesinden-bir-yaprak-diskin-kuruculari-konusuyor-ergun-iseri-11637/
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Türkiye Basın Sanayi #!çileri Sendikası 
(Basın-#!) 

Türkiye Gıda Sanayii #!çileri Sendikası 
(Türkiye Gıda-#!)

Türkiye Maden #!çileri Sendikası (Türk 

Maden-#!) 

D#SK Ana Tüzü"ü’nün geçici maddesi, D#SK 
Genel Kurulu’nun, kurulu! tarihinden iti-
baren ba!lamak üzere bir yıllık geçici süre 
içinde, kurucu sendikaların genel yürüt-
me kurulu üyelerinden te!ekkül edece"ini 
hükme ba"lamı!tı.

T8*+-!9’.% !-*$: K$*$*' () 
T8*+&)*’.% T$*.-. C)($H'

Pa!abahçe grevini destekledikleri gerek-
çesiyle Türk-#!’ten geçici olarak ihraç edi-
len Maden-#!, Lastik-#! ve #stanbul Ba-
sın-#! sendikalarının sürdürdükleri yeni 
bir sendikal merkez yaratma çalı!mala-
rı Türk-#!’te rahatsızlı"a yol açtı ve Türk-
#! #cra Kurulu 2 $ubat 1967 tarihli yazısıy-
la Lastik-#!, Maden-#!, #stanbul Basın-#!, 
Kimya-#! ve Türkiye Banka-#! sendikala-
rını kesin ihraç istemiyle Onur Kurulu’na 
sevk etti. 9 $ubat 1967’de toplanan Onur 

Kurulu, adı geçen sendikaları savunma-

larını yapmak üzere 11 $ubat 1967 günü 

Türk-#! Genel Merkezi’ne davet etti. Fakat 

bu ça"rıya icap eden çıkmadı. Tersine Ma-

den-#! Genel Ba!kanı Kemal Türkler, Türk-

#! Ba!kanlı"ı’na bir telgraf çekerek, Türk-#! 

yönetimini 12 $ubat 1967 tarihinde #stan-

bul Çemberlita!’taki $afak Sineması’nda 

D#SK’in Kurulu!u, 
12 $ubat 1967, 

$afak Sineması, 
Çemberlita!-#stanbul,

D#SK Ar!ivi.

D#SK kurucuları 
tarafından #stanbul 
Valili"i’ne yapılan 
ba!vuru ve alındı 
belgesi, 13 $ubat 1967, 
TÜSTAV D#SK Ar!ivi.



Dönemin gençlik örgütlerin-
den Türkiye Milli Talebe Federas-
yonu (TMTF) içinde yer alan ve 
1966’dan itibaren de Maden-!" 
gazetesinin çıkarılmasında görev 
alan Osman Saffet Arolat D!SK’in 
kurulu" gününü anlatıyor:

“Maden-!"’in basın dairesin-
de çalı"ıyordum. D!SK’in kurulu-
"u sırasında Kemal Sülker hangi 
eylemlerin yapılması gerekti#ini 
sorup bir listeyle kendisine ver-
memi istedi. Ben de üniversite 
eylemlerinin organizatörü olan 
Nejat $en’le D!SK’in açılı"ında 
uygun olaca#ını dü"ündü#ümüz 
eylemlerin bir listesini hazırlaya-
rak Kemal Sülker’e verdik. Lis-
temizde 67 farklı eylem önerili-
yordu. Sülker, Kemal Türkler ile 
konu"tuktan son-
ra bizim eylem 
önerilerimizi üçe 
indirdi. Bu eylem-
ler fuayede yer 
alacak bir iki slo-
gan, sinema bina-
sı önünde güver-
cin uçurulması, bir 
di#eri de hazırla-
nacak sloganların 
pankartlara yazı-
larak salona asıl-
masıydı. Güvercin-
lerin beyaz renkli 
olması ve ayakla-
rına mavi beyaz 
kurdeleler ba#lan-
ması da istenmi"ti.

Sloganların listesini hazırlayıp 
Sülker’e verdik. O, ekleme ve çı-
karmalar yapıp Kemal Türkler’e de 
onaylattıktan sonra bize geri ve-
rirken “Bunları yazısı iyi olan ar-
kada"larınıza tanesi 25 kuru"tan 
yazdırın” dedi. Bir kısmını kendi-
miz yazdık, bir kısmını da arka-
da"larımıza yazdırıp salona astık. 

Güvercinleri bir gün önceden sa-
tın alarak ayaklarına kurdelele-
ri ba#layıp kutulara yerle"tirdik. 
Ertesi sabah sinemanın önü-
ne sendika ba"kanları dizildi. Biz 
de kutulardan bir bir çıkardı#ımız 
güvercinleri uçurmaları için onla-
ra verdik. Hep birlikte, güvercin-
leri uçurmak için havaya do#ru 
fırlattılar. Ama güvercinler uçup 
havalanmak yerine tek tek yere 
dü"tüler. Kapalı ve karanlıkta 

tutulan güvercinlerin birden uça-
madıklarını ö#rendik.

Bu bizim için önemli bir eylem fi-
yaskosu oldu.

Kabul edilmeyen önerilerimiz 
arasında en çok üzüldü#ümüz, 
Metin Erksan’ın ye#eni kamera-
man Mengü Ye#in’in D!SK’in açılı" 
töreni sırasında çekmesini öner-
di#imiz bir filmdi. 

Önerimiz ‘pahalı’ olaca#ı için ka-
bul edilmemi"ti.”
Kaynak: Osman Saffet Arolat (2018), Bir Genç-
lik Liderinin Anıları 1959-1974, !stanbul: !" Ban-
kası Kültür Yayınları.

AROLAT ANLATIYOR: AROLAT ANLATIYOR: 
UÇURULAMAYAN GÜVERC!NLERUÇURULAMAYAN GÜVERC!NLER

Osman Saffet Arolat

D!SK’in kurulu"u sırasında Çemberlita"’taki $afak Sineması önünde uçurulan güvercinler. 
USTE Ar"ivi, Kemal Sülker Koleksiyonu
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toplanacak i!çilerin huzurunda hesap vermeye, 
savunma yapmaya davet etti.20 

Bunun üzerine Türk-#! Onur Kurulu Türkiye 
Maden-#!, Türkiye Lastik-#!, Türkiye Kimya-#!, 
Türkiye Bank-#! ve #stanbul Basın-#! sendika-
larının, Türk-#! Anatüzü"ü’nün 17. maddesinin 
4. fıkrası hükmü gere"ince Türkiye #!çi Sendi-
kaları Konfederasyonu üyeli"inden kesin olarak 
ihraçlarına ittifakla karar verdi ve gere"i için 13 
$ubat 1967 tarih ve 967/28 sayılı yazıyla Türk-
#! Ba!kanlı"ı’na tebli" etti. Ardından Türk-#! söz 
konusu sendikalara ihraç edildiklerini bildiren 
bir yazı yazdı. 

“D8SK T8P M()(*5( 
K9-@%!'. K(%(%&5)( 
K,%,)1,” EA'(-!'.4:

A!"! Ç#$"%

D#SK’in kurulu!una ili!kin özellikle Türk-#!, dö-
nemin hükümet çevreleri ve sa"cı yazarlar ta-
rafından ileri sürülen en önemli iddia ve tahrifat, 
D#SK’in T#P Malatya Kongresi’nde (20-24 Kasım 
1966, 2. Büyük Kongre) alınan bir kararla kurul-
du"u !eklindedir. D#SK’in T#P’in kuruldu"u 13 $u-
bat’ta kurulması da bu iddiayı peki!tirmi!tir. Bu 
iddia D#SK’in kurulu! a!amasında ve sonraki yıl-
larda da D#SK’e yönelik en büyük suçlama olarak 
defalarca ileri sürülmü!tür. Ancak bu iddia bü-
yük bir çarpıtmadır. D#SK’in kurucu sendikala-
rının dördünün ba!kanı aynı zamanda 1961 yılın-
da T#P kurucuları olmalarına kar!ın, T#P Malatya 
Kongresi’nde D#SK’in kurulu!una ili!kin bir karar 
alınmadı ve bu konu tartı!ılmadı. 

Türk-#! Genel Sekreteri Tunç, D#SK’in kurulu!u-
nun hemen ardından yaptı"ı bir de"erlendirmede 

20 Çelik ve Aydın (2008), s. 168.
21 Bu ba!lık yazarın Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık 
(1946-1967), #stanbul: #leti!im Yayınları (2010) adlı kitabında yer alan 
ilgili bölümden yazar tarafından yeniden düzenlenerek yazılmı!tır.

Kemal Sülker D#SK Kurulu! Genel Kurulu Divanı'nda, D#SK Ar!ivi.

Maden-#!, Basın-#!, Lastik-#!, Kimya-#! ve Bank-#! sendikalarının ihracına 
ili!kin Türk-#! yazısı. Kristal-#! Ar!ivi.

Milliyet gazetesi, 17 $ubat 1967.



Emniyet Müdürlü#ü $b.1.D.4 
7/2/1967 tarih ve Bilâ sayılı ya-
zılarıyla Çemberlita" Sinema-
sı salonunda 12/2/1967 gün ve 
saat 9 dan 16 ya kadar devam 
eden Maden !", Lastik !", Basın !" 
ve Gıda !" Sendikalarının ola#an 
üstü Genel Kurul toplantısını be-
raberce izledik. Mezkûr toplantı-
lara ait raporumuz a"a#ıdadır.

Yukarıda zikretti#imiz Sendi-
kaların ola#an üstü Genel Ku-
rul Toplantılarındaki esas gaye 
ve maksatların Türk !" Konfede-
rasyonundan ayrılarak Türkiye 
Devrimci !"çi Sendikaları Kon-
federasyonu (kısa adı ile D!SK) 
kurmak istedikleri ve bunun için 
ola#anüstü Genel Kurul toplan-
tısı yaptıkları da#ıttıkları beyan-
name ve ana tüzüklerinden an-
la"ılmakta idi. Kongrenin safahatı 
"öyle devam etmi"tir. 

Maden !" Sendikasının ola#an 
üstü toplantısı saat 9 da dele-
#eler için ayrılmı" olan yere de-
legelerin oturması ve yoklama 
yapılması ile ba"ladı, yoklama 
sonucunda nisabın mevcut ol-
du#u anla"ıldı. Di#er sendikalara 
ait delegeler salonun arka tara-
fındaki misafir yerlerinde otur-
makta idiler. Maden !" Sendika-
sı Genel Ba"kanı kürsüye geldi 
Sendika Genel Ba"kanı Kemal 
Türkler Ata’ya ve "ehitlere say-
gı duru"u yapılaca#ını söyle-
di, saygı duru"u yapıldı, Kemal 
Türkler açı" konu"masında Türk 
!"’in tutumunu yermi" ve ondan 

ayrılmalarının nedenlerini an-
latmı"tır. Türk !"’in esas gayesi-
nin !"çi sınıfının çıkarları ve hak-
ları için kuruldu#unu fakat bunu 
yapmadı#ını, A.!.D. den yardım 
alarak kökü dı"arda bir te"kilat 
haline geldi#ini, Türk !"’in çalı"-
malarında iç ve dı" sömürücü-
lerin yararlandı#ını, partiler üstü 
politika diye sulandırılmı" bir po-
litika ile Türk !"çilerini uyutmıya 
gitti#ini fakat devrimci Türk !"çi-
lerin uyumıyaca#ını onlardan ay-
rılıca#ını ve D!SK’i kuracaklarını 
bildirdi. Gündemin ikinci maddesi 
olan kongre divanı seçimine ge-
çildi, Kongre Ba"kanlı#ına Kemal 
Aydın, 2. Ba"kanlı#a Ömer Faruk 
Aydemir, Katipliklere de Cemil 
$ener ve Mithat Yaman oybirli#i 
ile seçildiler. Gündemin 3. mad-
desi olan Türk !"’ten ayrılma ko-
nusunun görü"ülmesine geçil-
mesinden önce ba"arı dileklerine 
havi mesajlar okundu. Gündemin 
3. maddesinin görü"ülmesine 
ba"landı bu madde hakkında söz 
almak isteyenler önerge verdi-
ler. Bu önergelerin arasında Las-
tik !" Sendikası Genel Ba"kanı ve 
T!P Ankara Milletvekili Rıza Ku-
as’ın bu madde hakkında konu"-
mak isteyen önergesi okununca 
bütün salon üyelerin alkı"larıy-
la doldu. Rıza Kuas kürsüye gel-
di, Rıza Kuas Türk !"’ten ayrılmak 
ve Türk !"’in yaptı#ı hataları an-
lattı konu"masında: Türk !"çi-
lerinin Anayasa’da yazılı bütün 
hakları alabilmeleri için politik bir 
güce sahip olmaları icap etti#ini, 

Türkiye’de politikayı emperya-
listler, kapkaçcılar ve vurguncu-
ların yaptı#ını, Türk !"çi sınıfının 
bu vurguncu düzene dur demesi 
icap etti#ini kendi öz temsilcile-
rinin meclislerde bulunması icap 
etti#ini ve ancak o zaman Tür-
ki’yenin geli"ece#ini, i"çi sınıfının 
hakir görülmiyece#ini söyledi. 

Rıza Ku[v]as daha sonra Hü-
kümet programında i"çi sınıfı-
nın haklarını hiçe sayan ve adeta 
onlarla alay eden hükümler bu-
lundu#unu, müreffeh Türkiye ya-
rataca#ız diyen iktidarın vasıta-
lı vergilere zam yaparak i"çilerin 
haklarını elinden aldı#ını halbu-
ki vergilerin fakir halkın cebin-
den de#il varlıklı insanların ce-
binden ödenmesi lazım geldi#ini, 
söyledi. 

Maden !" Genel Sekreteri $ina-
si Kaya: Türki"in yaptı#ı hataları 
sıraladı. Türk !"’i kongreye davet 
ettiklerini fakat bu kongrede he-
sap verecek durumda olmadı#ını 
söyledi. Misafirler arasında Türk 
!" !stanbul Bölge Temsilcisi !smail 
Topkar Türk !" adına konu"aca-
#ını söyledi. Fakat Türk !" adına 
konu"acak yetkisi olmadı#ından 
dile#i oy çoklu#u ile reddedil-
di. Bu durumdan dolayı salonun 
havası biraz elektriklendi. Fa-
kat kongre ba"kanının müdaha-
lesiyle normal durum avdet etti 
ve kongreye devam edildi. $inasi 
Kayadan sonra Mehmet Alpdün-
dar Türk !"’in durumunu yeren bir 
konu"ma yaptı. Sonra kürsüye 

D!SK KURULU" GENEL KURULLARID!SK KURULU" GENEL KURULLARI
HÜKÜMET KOM!SER! RAPORUHÜKÜMET KOM!SER! RAPORU



Gıda !" Sendikası Genel Ba"ka-
nı ve Tekirda# Millet Vekili Kemal 
Nebio#lu geldi. Nebio#lu D!SK’in 
kurulu" gayesi ve Anayasada i"-
çiye tanınan haklardan bahset-
ti. Bu arada bir yeterlik önerge-
si geldi. Oylandı kabul edildi. Türk 
!"den ayrılma hususunda ra-
por okundu. Oylandı. ve oy bir-
li#i ile kabul edildi. Bütün dele-
geler ayakta Da# ba"ını duman 
almı" mar"ını söylediler. Gün-
demin di#er maddeleri usulüne 
uygun olarak görü"üldü. D!SK’in 
kurulu" beyannamesi ve anatü-
zü#ü okundu. Oylandı. Oy birli#i 
ile kabul edildi. Gündemin di#er 
maddelerinde yer alan esaslara 
göre anatüzük de#i"ikli#i yapıldı. 
Kongre ba"kanı kısa bir konu"ma 
yaparak Maden !"’in ola#an üstü 
kongresinin kapandı#ını bildirdi..

Saat 13.00 de Lastik !" Sendika-
sının delegeleri, delegelere ayrı-
lan yere geldiler yoklama yapıldı. 
Nisabın mevcut oldu#u anla"ıldı. 
Sendika Genel ba"kan Rıza Ku[v]
as kısa bir açılı" konu"ması yaptı. 
Kongre Ba"kanlı#ına !brahim Gü-
zelce, kongre ikinci ba"kanlı#ına 
!brahim Öncü, Katipli#e de Fikri 
Tanta seçildiler. Gündem okun-
du. Oylandı ve kabul edildi. Türk 
!"-den ayrılma hususunda ra-
por okundu. ve kabul edildi. Tür-
ki"den oybirli#i ile ayrılma kararı 
verildi. D!SK ana tüzü#ü okundu. 
ve kabul edildi. Devrimci ö#ret-
menlere yapılan baskının Hükü-
mete telgrafla protesto edilmesi 
hususunun oylanması hakkında 

bir önerge geldi. Ba"kan önerge-
yi oyladı. Oybirli#i ile kabul edildi. 
Sendika ana tüzük de#i"ikli#i ka-
bul edildi. Gündemin di#er mad-
deleri normal olarak görü"üldü. 

Saat 14,50 de Basın !" Sendikası 
delegeleri yerlerini aldılar. Yok-
lama yapıldı. Nisabın mevcut ol-
du#u görüldü. Sendika Ba"kanı 
!brahim Güzelce kısa bir açı" ko-
nu"ması yaptı. Kongre Ba"kanlı-
#ına Kemal Sülker, kongre ikin-
ci Ba"kanlı#ına Salih Özkarabay, 
katipliklere de Örer Çimenli ve 
!brahim Aksat oybirli#i ile seçil-
diler. Bu arada kongre divanına 
gelen bir önergede: D!SK’i kuru-
lu" beyannamesinin ve anatüzü-
#ünün delegelere da#ıtıldı#ı ve 
ayrıca daha önceki kongrelerde 
delegeler tarafından dinlendi#i 
ve bu itibarla muhtevasına bü-
tün delegelerin muttali oldu#u, 
tekrar okunmasına lüzum olma-
dı#ı bildiriliyordu. Önerge oylan-
dı.Oybirli#i ile kabul edildi. Türk 
i"den ayrılma kararı oybirli#i ile 
alındı. D!SK’e katılma hakkında-
ki gündem maddesi oylandı. Oy 
birli#i ile kabul edildi. Bu husus-
taki sendika tüzü#ünün tadili de 
kabul edildi. ve kongre kapandı.

Saat 15,10 da Gıda !" Sendikası 
delegeleri yerlerini aldılar. Yok-
lama yapıldı. Nisabın mevcut ol-
du#u görüldü. Sendika Ba"ka-
nı Kemal Nebio#lu kısa bir açı" 
konu"ması yaptı. Kongre ba"-
kanlı#ına Mehmet Alpdündar, 
ikinci ba"kanlı#a !brahim Balcı, 

katipliklere Halil Uncu ve Kamu-
ran Torunlar oybirli#i ile seçildi-
ler. Gündem okundu. Oylandı ve 
kabul edildi. Bu sendika Türk !"e 
üye olmadı#ı için ayrıca Türki"-
den ayrılma kararı alınmasına 
lüzum görülmedi. D!SK’e katıl-
ma hakkındaki gündem maddesi 
oylandı ve oy birli#i ile kabul edil-
di. Sendika ana tüzü#ü de#i"ik-
li#i kabul edildi. ve saat 16.00 da 
kongre kapandı.

Her dört kongrede kanun yönet-
melik ve ana tüzüklerine uygun 
geçmi"tir. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
13/2/1967

(altında imzaları var)
Kaynak: 13/02/1967 tarihli hükümet komiser-
leri (Necdet Ataman ve Osman Ba"yurt) rapo-
rundan, Tarih Vakfı Ar"ivi. Rapordaki yazım ha-
taları korunmu"tur.
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T#P’in Türk-#!’i ele geçirmeye çalı!tı"ını an-
cak bunda ba!arılı olamayınca ba!ka yollar 
aradı"ını iddia etmektedir: “T"P yöneticile-
ri, bu yolu kendilerine ba#lı sendika yöneti-
cilerine Malatya kongresinde talimat vere-
rek (...) pratikte "!çi Partisinin organı olarak 
çalı!acak bir i!çi konfederasyonu kurdur-
makta bulmu!lardır.” Tunç aynı yazısında 
D#SK için, “Kıta Çinindeki Kızıl Muhafızla-
rın yaptıklarını, i!çiye yaptırtmak amacıyla 
T#P tarafından kurdurulan D#SK” suçlama-
sında bulunmaktadır.22 

D#SK’in, T#P’in yan örgütü olarak kurul-
du"u iddiası 12 Eylül 1980 sonrasında açı-
lan D#SK davasının iddianamesinde de 
ileri sürülmü!tür. D#SK’i kuran be! sen-
dikacıdan dördünün T#P’in kurucusu ve 
faal üyeleri oldu"unu belirten askeri sav-
cı “Bu da açıkça ortaya koymaktadır ki, 
D"SK, T"P’in yan örgütü olarak faaliyette 
bulunmak üzere kurulmu!tur” iddiasında 
22 Halil Tunç, “Türk #!çi Hareketi ve Siyasi Partiler”, Türk-"!, 
Sayı 49, Mart 1967, s. 7-10. 

bulunmu!tur. Savcı iddianamede T#P’in 
i!çileri kendi saflarına çekmek için D#SK’i 
kurdurttu"u görü!ünü i!lemektedir: “T"P 
kendi doktriner görü!üne paralel bir i!çi 
konfederasyonunun kurulmasını sa#la-
yarak henüz politize olmamı! i!çi kitle-
sini kendi saflarına çekme ameliyesini 
uygulama alanına koymu!tur. D"SK, ku-
rulu!unu takibeden yıllarda, i!çi-i!ve-
ren uyu!mazlıklarında benimsedi#i katı 
ve uzla!maz tutumla, Türk-"!’e naza-
ran mensuplarına daha fazla maddi im-
kân sa#layarak geli!me yoluna gitmi!-
tir.”23 Bilim dünyasında da bu yönde hatalı 
de"erlendirmelere rastlanmaktadır: “T"P, 
Türk-"!’i kontrol altına almak çabala-
rı ba!arısızlıkla sonuçlanınca partinin 
Malatya Kongresinde, kendilerine ba#-
lı ya da yakın yöneticilerine talimat vere-
rek (...) uygulamada çok muhtemelen "!çi 
23 #stanbul Sıkıyönetim Komutanlı"ı Askeri Savcılı"ı, D"SK ve 
D"SK’e Ba#lı Sendikalar-"lgili Ki!i ve Kurulu!lar Soru!tur-
ması 1-"ddianame, Esas No 1980/3971, Karar No 1981/1291, 25 
Haziran 1981, s. 30-31. 

Kemal Türkler’in Tarihi Telgrafı

YILDIRIM TELGRAF

TÜRK!YE !$Ç! SEND!KALARI KONFEDERASYONU BA$KANLI&I

TÜRK-!$ ANKARA

Bugün için sendikamızı Onur Kuruluna davet 
eden telgrafınızı aldık. Konuyu Genel Yönetim Ku-
rulumuz görü"tü ve "u kararı size bildirmem için 
bana görev verdi. Türk-!" Türk i"çi sınıfının tem-
silcilik yetkisini kaybetmi"tir. Bu sebeple yargıla-
ma hakkı yoktur ve bu konuda Türk-!"’i muhatap 
kabul etmiyoruz. Esas yargılanması gerekenler 
Türk-!" yöneticileridir. 12 $ubat’ta !stanbul Çem-
berlita" $afak Sinemasında toplanacak i"çinin 
huzuruna gelin, hesap verin savunmanızı yapın.

Türkiye Maden-!" Sendikası Genel Ba"kanı

Kemal TÜRKLER Kemal Türkler grevci i"çilerle, D!SK Ar"ivi.
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Partisinin organı olarak çalı!acak yeni bir 

konfederasyonu kurmalarını istemi!tir.”24 

Ancak T#P Malatya Kongresi’nde D#SK’in 

kurulu!una ili!kin bir karar alınmamı! ve 

T#P’li sendikacılara iddia edildi"i gibi, bir 

“talimat” da verilmemi!tir. Kongre karar-

ları arasında sendikalara ili!kin bir atıf da 

yoktur.25 T#P yöneticilerinden Nihat Sargın 

da ayrı bir konfederasyon konusunun Ma-

latya Kongresi’nde gündeme gelmedi"ini 

ve bu konuda kongrede bir karar da alın-

madı"ını belirterek, “Hatta konu!an dele-

gelerden de bu konuya ili!kin söz açan ol-

madı. Partinin gündemi bu de#ildi. Parti içi 

muhalefet, Mihriciler [Mihri Belli taraftar-

ları] Malatya kongresinin asıl gündemini 

olu!turdu” demektedir.26 
24 Toker Dereli (1975), Aydınlar, Sendika Hareketi ve Endüstri-
yel "li!kiler Sistemi, #stanbul: #Ü #ktisat Fakültesi Yayını, s. 351. 
25 Türkiye #!çi Partisi Genel Merkezi (1966), Türkiye "!çi Par-
tisi II. Büyük Kongresi (20-24 Kasım 1966, Malatya), Alınan 
Kararlar ve Yapılan Seçimlerin Sonuçları, #stanbul: Okur 
Matbaası.
26 Nihat Sargın ile Aziz Çelik tarafından yapılan görü!me, #s-
tanbul: 25 Ocak 2008.

D#SK’in, T#P’in kongre kararıyla kurulma-
dı"ı açık olmakla birlikte, D#SK’in kurulu! 
süreci T#P’in dı!ında gerçekle!memi!tir. 
D#SK’i kuran be! sendikacının dördü-
nün T#P’te kuruculuk, yöneticilik ve mil-
letvekilli"i gibi görevler aldı"ı dü!ünüle-
cek olursa D#SK’in kurulu!unda T#P’in rolü 
daha iyi anla!ılmı! olur. Ancak bu rol T#P’in 
sendikacılara “talimat” vermesi olarak 
açıklanamaz. Çünkü D#SK’i kuranlar zaten 
T#P’in kurucuları ve önde gelen yönetici-
leridir. T#P’teki en önemli grup “i!çi kesi-
mi”dir (fiilen sendikacılar) ve T#P Tüzü"ü-
nün 51. maddesi gere"i, parti organlarında 
yüzde 50 temsile sahiptirler. D#SK’in ku-
rulu!u konusunun T#P MYK’sinde günde-
me geldi"ini ve sendikacıların zaman za-
man bilgi verdi"ini belirten Sargın süreci 
!öyle anlatmaktadır: 27

“1964 Türk-#! Kongresi’nde bir tek Rıza 
Kuas seçildi. Türk-#! yönetimine onun 
dı!ında kimsenin girmeyece"i görül-
dü. Böylece bizi istemiyorlar fikri ortaya 

27 Sargın ile görü!me, Çelik (2008).

D#SK kurucusu ve 
Lastik-#! Genel 
Ba!kanı Rıza 
Kuas kurulu! 
toplantısı sırasında 
delegelerle, 12 $ubat 
1967, D#SK Ar!ivi.
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çıktı. Bu fikir giderek güçlendi. MYK’da 
Aybar ‘ne yapıyorsunuz?’ dedi. Nebio"lu 
‘hemen kuralım’ dedi. Türkler buna kız-
dı ve kar!ı çıktı. ‘Nebio"lu’nun üye sayı-
sı benim ikna etmem gereken seçilmi! 
yönetici, temsilci sayısı kadar. Onun i!i 
kolay. Benim onları ikna etmem gerek, 
sa"lam gelmek gerek. Sarsıntı olmama-
sı gerek’ dedi. Bir tek $evki Erenan (GYK 
üyesi, #zmit) ‘#!çi bölünmesin’ dedi, onun 
dı!ında kar!ı çıkan olmadı. Sendikacı-
lar zaman zaman bilgi verirlerdi kurulu! 
hazırlıkları hakkında. “

Dönemin Maden-#! Ba!kanvekili Hilmi Gü-
ner de gerek sendikacılarda gerekse T#P 
yöneticilerinde tereddüt oldu"unu do"-
rulamaktadır. Güner, Lastik-#!’te Abaza 

sendikacıların a"ırlıkta oldu"unu ve bunla-
rın !oven e"ilimler ta!ıdı"ını ve bu nedenle 
D#SK’e katılım konusunda Lastik-#!’te te-
reddüt ya!andı"ını aktarmaktadır. Güner, 
T#P liderleri açısından da tereddütler oldu-
"unu, Behice Boran’ın ve Çetin Altan’ın ayrı 
bir konfederasyon kurulmasına kar!ı ol-
duklarını, Aybar’ın da tereddütlü oldu"unu, 
ancak sendikacıların önerisine do"rudan 
kar!ı çıkmadıklarını ve açık bir tartı!ma 
yürütmediklerini söylemektedir.28

Malatya Kongresi’ne sunulan T#P 2. Kong-
re Raporu’nda i!çi hareketi ve sorunları 
konusunda geni!çe bir bölüm yer almak-
tadır. Sargın, Kemal Sülker’in yazdı"ı bu 
bölümde yeni bir konfederasyon fikrinin 
i!lendi"ini belirtmektedir. 29 Ancak kong-
reye sunulan rapor ile raporun taslak met-
ni arasında çok çarpıcı farklar bulunmak-
tadır. TÜSTAV Lastik-#! Koleksiyonu’nda 
yer alan taslak raporda yeni bir konfe-
derasyon fikri çok açık bir biçimde ifade 
edilmektedir:30

“Bugün, Türk-#!’e kar!ı ciddi bir sen-
dikacılık akımının varlı"ı elbette !üp-
he götürmez. #!çiler arasındaki kar!ılıklı 
dayanı!mayı, i!çi sınıfının menfaatleri-
ni en önde gözetmeyi !iar edinen sen-
dikaların yöneticilerinden bir kısmı yeni 
bir sendikacılık görü!ünün öncülü"ünü 
yapmaktadır. Bu bakımdan bunca iha-
neti ortada dururken artık i!çi sendika-
larının Türk-#!’in sakat yolunda gitme-
sini önlemek ve i!çilere bütün gerçekleri 
birer birer anlatarak yeni bir konfede-
rasyona gitmek dönemindeyiz. (...) Biz 
toplumcu, güçlü sendikaların kurulma-
sı ve aralarında yeni bir konfederasyon 
kurmasının Türkiye !artlarına ve ger-
çeklerine uydu"u inancındayız.”

28 Hilmi Güner ile görü!me, Çelik (2010).
29 Sargın ile görü!me, Çelik (2008).
30 “#!çi Hareketleri”, (T#P 2. Kongre Raporunun #!çi Hareket-
leri bölümünün tasla"ı), (tarihsiz), ço"altma; s. 9-10, TÜSTAV 
Lastik-#! Koleksiyonu. 

Mehmet Ali Aybar 
T#P tarafından 
düzenlenen bir 
toplantıda, Spor 
ve Sergi Sarayı, 
#stanbul.
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Ancak taslak metinde yer alan ve yeni bir 
konfederasyonu hedefleyen bu açık ifade-
ler T#P 2. Kongre Raporu’nun son halinde 
oldukça yumu!atıldı ve yeni konfederas-
yon ifadeleri metinden çıkartıldı ve daha 
üstü kapalı ifadeler tercih edildi:31

“(...) Türkiye’nin gerçeklerine aykırı sen-
dikacılı"ın mümessili olması yüzünden 
bu toplulu"a kar!ı ve i!çilerden yana 
yeni bir örgüt özlemi çekenler herhalde 
olacaktır. (...) [#]!çi sınıfına zarar veren-
lerin kar!ısında gerçek i!çi kurulu!ları-
nın derlenip toparlanması tarihi bir zo-
runluluk olarak görülecektir.”

Görüldü"ü gibi kongre raporu yeni bir kon-
federasyon konusunda oldukça ketumdur. 
“#!çi çıkarlarına sırt çeviren te!ekkülün 
gerçek sendikacılar eline geçmesi”, “sa-
tılmı! yöneticileri ba!tan atma hırsı” ve 
“umut verici uyanı!ın bir gün dengeyi i!çi 
kurulu!ları lehine bozaca"ı” gibi mu"lak 
ifadeler tercih edilmi!tir. 

D#SK’in kurulu!u T#P organları tarafın-
dan de"il, büyük ölçüde T#P’i kuran sen-
dikacılar tarafından kararla!tırılmı! ve 
yönetilmi! bir süreçtir. T#P yönetici-
si ve sendika hukukçusu $inasi Yeldan, 
D#SK’in kurulu!unun do"rudan do"ru-
ya partiden gelen bir hareket olmadı"ı-
nı, D#SK’in partiyle sembolik bir ili!ki-
si olsun diye 13 $ubat’ta kuruldu"unu 
ama partinin do"rudan etkisi olmadı"ı 
belirtmektedir.”32 

T#P ve D#SK’te çe!itli görevler üstlenen 
Selim Mahmuto"lu’na göre Kemal Türk-
ler, Rıza Kuas ve #brahim Güzelce ken-
di sendikaları ile ilgili tüm kararları 

31 Türkiye #!çi Partisi (1966), Çalı!ma Raporu-"kinci Büyük 
Kongre, 20-24 Kasım 1966, Malatya, #stanbul: Acar Basıme-
vi, s. 30.
32 $inasi Yeldan ile Aziz Çelik ve Murat Özveri tarafından ya-
pılan görü!me, Ayvalık: 21 Temmuz 2007.

kendileri almak isterlerdi ve Parti’nin, 
kendi kurdukları parti de olsa, sendika-
ları ile ilgili bir karar almasına ve kendi-
lerine tebli" edilmesine sıcak bakmaz-
lardı. Çünkü parti-sendika ili!kileri daha 
en ba!ından itibaren ‘ideolojide birlik, 
örgütsel ba"ımsızlık’ anlayı!ı üzerine 
kurulmu!tur.

Sendikacılar D#SK’i partiye bilgi vere-
rek kendi kararlarıyla kurmu!lardır. 
Sendikacılar esas olarak partinin iç i!-
leyi!ine, partiyi yönetenler de sendi-
kaların iç i!leyi!ine karı!mamaya özen 
göstermi!lerdir.33 

Sendikacıların T#P’teki “özerk” konumla-
rı nedeniyle, D#SK’in kurulu!u kararının 
partiden onlara yöneltilmesi olası de"ildir. 
D#SK’in kurulu!u T#P’li sendikacıların ken-
dilerinin olgunla!tırdıkları ba"ımsız bir 
süreç olarak ortaya çıkmı!tır.

33 Selim Mahmuto"lu ile e-posta yazı!ması, 3 Kasım 2019.

T#P kurucusu 
sendikacılar 

kurulu! 
ba!vurusu 
sonrasında 

#stanbul Valili"i 
önünde. 13 

$ubat 1961.

D#SK Ar!ivi. 



KEMAL TÜRKLER: “Amacımız 
kula kullu$u sona erdirmektir” 

Türk-!", öteden beri tutucu ve çı-
karcı olmayan, ilerici, devrimci, bi-
linçli sendikacıların yönetimindeki 
kurulu"lara cephe almı"tır. Geçi-
ci çıkarma kararı, bizim için gerçek 
i"çi sendikası oldu#umuzun gazi-
lik beratıdır. 

D!SK’in amacı, i"çi sınıfının mem-
leket yönetimine a#ırlı#ını koy-
masını sa#lamak, kula kullu#u 
sona erdirmek, sosyal adalet için-
de ya"amanın ilk ko"ullarını yerine 
getirmektir. 

Türk-!"’in partiler üstü politikası, 
iktidara gelen partilere tümüyle 
uyduluktan ba"ka bir "ey de#ildir. 
Biz, i"çi sınıfının çıkarlarına en uy-
gun programı savunan, Meclis içi 
ve dı"ı çalı"maları ve tutumlarıyle 
bu programa ba#lı kaldıkların gös-
teren partiyi tutaca#ız.

D!SK’in kurulu" hazırlıklarını as-
lında i"çilerimiz, bilinçli üyeler is-
temi"lerdir. Sendikamız Genel 
Yönetim Kurulu’nda bir buçuk yıl 
önce Türk !"’ten ayrılarak yeni bir 

konfederasyon kurma görevi yö-
neticilere verilmi"ti.

D!SK’in gücü, D!SK’e ba#lı i"çilerin 
bilincidir. D!SK’in kasasına, i"çi pa-
rası dı"ında hiçbir <yabancı yardı-
mı> girmeyecektir.

Türk-!", dü"ebilece#i çukurların 
en derininde çırpınmaktadır. Ya-
pabilece#i zarar, yaptıklarından 
fazla olamaz. !"çinin bilinçli gücü-
nü yenecek ne dı", ne iç sömü-
rücü görülmemi"tir. D!SK, bütün 
toplumcu güçlerin güven kayna#ı 
olacaktır. 

RIZA KUAS: “Üyelerimiz ku-
rulu" kararını ayakta alkı"larla 
onayladı” 

Haysiyet Divanı’na verilmemiz, 
Türk-!"’in i"çi sınıfına ihanet bel-
gesidir. Lastik-!" camiası için ise, 
Türk sendikacılık tarihinde "erefli 
bir sahife olarak yer alacaktır. 

D!SK, i"çi sınıfının anayasada-
ki iktisadi ve sosyal haklarına sa-
hip çıkması ve demokratik yollarla 
hertürlü yönetime a#ırlı#ı koyma-
sı gayesiyle kurulmaktadır. 

D!SK, i"çilerin ve sendikacıların 
kendi siyasi örgütleri içinde top-
lanmasına çalı"acaktır. Türk-!" 
kapitalist sömürü düzenini sür-
dürmek, D!SK ise sömürü düzeni-
ne son vermek istemektedir. 

D!SK, Lastik-!" Sendikası men-
supları tarafından tamamen be-
nimsenmektedir. Açık delili, 8 Ocak 
1967’de yapılan 200 ki"ilik temsil-
ciler toplantısı ile 5.12.1967’de ya-
pılan !stanbul $ubesi Kongresi’nde 
bu hareketin binlerce lastik i"çisi 
tarafından ayakta alkı"larla tasvip 
edilmi" olmasıdır. 

D!SK bütün maddi gücünü i"çiden 
alacak bütün gücüyle i"çiye hiz-
met edecektir. 

Türk-!" D!SK’in kurulu"unu bal-
talamak istemi"tir. Türk-!"’in 
tutumu patronların paralelin-
de olacaktır. !"çi sınıfı, D!SK’in 
i"çi hakları için namuslu, mert ve 
cesur mücadelesini gördükten 
sonra mutlaka D!SK’in etrafında 
toplanacaktır.

!BRAH!M GÜZELCE: “D!SK’in ku-
rulma iste$i tabandan gelmi"tir” 

Kendi tabanından kopmu" bir 
kurulu" olan Türk-!"’in Haysi-
yet Divanı kararı, danı"ıklı dö-
#ü"tür. Esas suçluların sapmala-
rı, ihanetleri bu kararla örtülmek 
istenmi"tir. 

D!SK, ba#ımsız bir Türkiye ve bu 
Türkiye’nin içinde mutlu bir i"çi 
sınıfı yaratmak için ve yurdu-
muzun uygar düzeye eri"me-
si yolunda anayasanın öngördü-
#ü bütün hakları sonuna kadar 
kullanarak mücadele edecek-
tir. Sömürü düzeni yerine sosyal 

KURUCU BA"KANLAR ANLATIYORKURUCU BA"KANLAR ANLATIYOR

Ant dergisi, Sayı 7, 14 $ubat 1967.



adaletin gerçekle"mesini sa#la-
ma#a çalı"acaktır. 

!"çi sınıfı kendi temsilcilerini par-
lamentoya sokarak kendilerinden 
yana kanunların yürürlü#e girme-
sini sa#lamalıdır. Türk-!"’in parti-
ler üstü politika deyimi gerçekte 
bir oyundur. 

D!SK’in kurulması iste#i taban-
dan gelmi"tir. !"çiler artık kendi-
lerini sömürenlere kar"ı gerçek bir 
güçbirli#ine sahip bir örgüt içinde 
haklarının aranmasını istiyorlar. 

D!SK ilk kurulu"unda 115 Bin !"çiyi 
temsil edecektir. D!SK’in ilk kuru-
lu"ta kapsadı#ı üye adedinin geli-
ri Türk-!"’in bugünkü göstermelik 
varlı#ının on defa ötesinde bir güç 
arzedecektir. 

Tarihin bütün dönemlerinde böy-
le baltalama te"ebbüsleri olmu"-
tur. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, 
D!SK’in halktan yana, emekten 
yana ve Türkiye’nin ba#ımsızlı-
#ından yana olan me"alesini sön-
düremeyecekler, kendileri yıkılıp 
gideceklerdir. 

KEMAL NEB!O%LU: “Türk-!" dı-
"arıdan güçlü görünür, fakat içi 
bo"tur” 

Türk-!", bugüne kadarki tutum 
ve davranı"larıyla sendikalar arası 
gerçek bir dayanı"maya gidilme-
sini sa#layamamı", Türk i"çi sını-
fının derlenip toparlanmasına en-
gel olmu"tur. Türk emekçilerinin 
anayasanın emretti#i insanca ya-
"ama düzeyine ula"abilmesinde 

Türk sendikacılı#ına büyük görev 
dü"mektedir. D!SK bu görevi yeri-
ne getirecektir. 

!"çi sınıfı politikaya a#ırlı#ını koy-
mak zorundadır. Mücadele mut-
laka politik yöne kaydırılmalıdır. 
Türk-!", partilerüstü politika izli-
yorum diyerek iktidarların dümen 
suyunda gitmekte, i"çi sınıfının 
çıkarlarına taban tabana aykırı bir 
yola girmi" olmaktadır. 

Biz, tabanın sesine uyarak eyleme 
geçtik. 

Türk-!", AID’den aldı#ı yardım-
lar dolayısıyle ba#ımlı bir durum-
dadır. !ç ve dı" sömürücüler do#-
rultusunda yürümektedir. D!SK 
maddi gücünü tamamen Türk i"-
çisinden alacaktır. 

Türk-!" bir balondur. Dı"arıdan 
güçlü görünür, fakat içi bo"tur. Bu 
balon patladı#ı zaman içindeki ur 
bütün çıplaklı#ıyla gözler önüne 
serilecektir.
Kaynak: Ant dergisi, 14 #ubat 1967, Sayı 7.

Kemal Nebio#lu, Rıza Kuas ve Kemal Türkler, D!SK Ar"ivi.

!brahim Güzelce, D!SK Ar"ivi.
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K,%,7, S!-1.#()(%

D#SK’in kurulu! sürecine çok sayıda sendika katılsa da tüzel ki!ilik be! sendikanın ba!-
vurusu ile kazanılmı!tır. Kurucu be! sendikanın dördü D#SK içindeki varlı"ını devam et-
tirmesine kar!ın, Türk Maden-#! sendikası 1968 yılında D#SK’ten ayrılmı!tır. D#SK kuru-
cusu olan be! sendikanın dördü ve onların lider kadrosu 1950 ve 1960’lı yıllarda çe!itli 
zeminlerde bir araya gelmi! ve ortak hareket etmi! sendikacılardır. D#SK’i kuran sendi-
kalardan dördünün ba!kanı (Türkler, Kuas, Güzelce ve Nebio"lu) 1961 yılında T#P kurucu-
ları ve T#P’in aktif simaları arasında yer aldılar. Türkler, Kuas ve Güzelce Türk-#! içinde 
de birlikte hareket eden sendikacılar idiler. Kurucu sendikaların bir di"er ortak özelli"i 
Türk Maden-#! hariç, üyelerinin ezici ço"unlu"unun özel sektörde yer alması, mücade-
lelerini esas olarak özel sektörde yürütmeleriydi. D#SK’in kurucu sendikaları Türk-#!’in 
kamu i!letmelerine dayalı sendikalarından farklı olarak özel sektör deneyimi olan sen-
dikalardı. D#SK’in kurucu sendikalarından Türkiye Maden-#!, 1950’lerin sonunda i!kolu 
düzeyinde ve milli tip sendika olarak çalı!ma ilkesini benimsemi!, Lastik-#! de 1960’ların 
ba!ında ulusal ölçekli i!kolu sendikaları olarak faaliyet göstermeye ba!lamı!tır. D#SK’in 
be! kurucu sendikasına ili!kin kısa de"erlendirmeler a!a"ıda 
yer almaktadır. 

T8*+./) M$6)%-!9

D#SK’in bir numaralı kurucu sendikası olan Türkiye Maden-#!, 
kurulu! sonrası on yıl boyunca D#SK’in lokomotifi ve amiral 
gemisi olarak da kabul edilebilir. T. Maden-#! mücadele dene-
yimi, üye sayısı, kurumsalla!ması ve mali gücü nedeniyle uzun 
yıllar D#SK’in belirleyici sendikalarının ba!ında geldi. (Sendi-
kanın kısa adı bazen Maden-#! bazen T. Maden-#! olarak kul-
lanıldı. Kitap boyunca çe!itli kaynak ve belgelerde bu iki farklı 
kullanım da yer almaktadır.)

Tam adı Türkiye Maden Madeni E!ya ve Makine Sanayii #!çi-
leri Sendikası olan Maden-#! 1947 senesinde Demir ve Made-
ni E!ya Sendikası (Demir-#!) olarak kuruldu. Kurucuları Yu-
suf Sıdal, Enver #çten, Emrullah Gültekin, Nizamettin Babao"lu, 

Türkiye 
Maden-#!’e ait 

bilgi fi!i,
14 Ocak 1967.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi
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Hayrettin Güne!, Mahmut Özer, Rıfat Ya-
kar, Ali Dönerta!, #lyas Çelik, Emin Bertan, 
Cafer De"irmenci ve Ömer Ürenay’dı. Sen-
dikanın 28 Eylül 1947’de yapılan ilk Genel 
Kurul toplantısında Genel Ba!kanlı"a Yu-
suf Sıdal seçildi.

1948 ve 1949 yıllarında yapılan genel ku-
rullarda Genel Ba!kanlı"a Nizamettin Ba-
bao"lu, 1950 ve 1951 yıllarında ise Üzeyir 
Kuran seçildi. Sendikanın 28 Mart 1954‘te 
toplanan Genel Kurulu’nda Yusuf Sıdal 
Ba!kanlı"a, Kemal Türkler Genel Sekre-
terli"e seçildi. Sıdal’ın sa"lı"ının bozulma-
sı üzerine 1954’ten ba!layarak genel ba!-
kanlık görevini Türkler üstlendi. 1956’daki 
10. Genel Kurul’da sendikanın adı Türkiye 
Maden #! Sendikası olarak de"i!tirildi ve 
Genel Ba!kanlı"a Kemal Türkler seçildi. 

9 Ekim 1960’ta yapılan 12. Genel Kurul’da 
ICFTU’ya ba"lı Uluslararası Metal #!çileri 
Federasyonu’na (IMF) üye olmasına karar 
verildi. 1961 Saraçhane Mitingi’ni düzen-

leyenler arasın-
da T. Maden-#!’in 
yöneticileri de 
yer aldı. 1963 Ka-
vel Grevi de Ma-
den-#! tarafın-
dan yürütüldü. 

1963-1967 yılla-
rında ba!ta Ana-
yasa’daki grev 
hakkının savu-
nulması amacıy-
la ba!latılan Ka-
vel grevi olmak 
üzere sendikanın 
örgütlü bulun-
du"u çok sayıda 

i!yerinde grevler, i!galler oldu. 1966 Pa!a-
bahçe Cam Fabrikası grevinde Türk-#!’in 
tutumunu ele!tirdi ve etkin dayanı!ma 
sergiledi. Bu nedenle geçici olarak Türk-
#!’ten ihraç edildi. 15 Temmuz 1966’da SA-
DA’yı imzalayan sendikalar arasında yer 
aldı. 12 $ubat 1967’de yapılan 16. Genel Ku-
rul’da oybirli"i ile Türk-#!’ten ayrılma ve 
D#SK’e katılma kararı alındı. 

L$"0.+-!9

Tam adı Türkiye Petrol Kimya ve Lastik Sa-
nayii #!çileri Sendikası olan Lastik-#!, 4 Ni-
san 1949’da lastik ve kauçuk i!yerlerinde 
faaliyet göstermek üzere #stanbul Lastik ve 
Kauçuk #!çileri Sendikası adıyla #stanbul’da 
kuruldu. #stanbul #!çi Sendikaları Birli"i’ne 
üye oldu. 1961’de Türk-#! üyesi oldu.

Sendikanın kurucuları Kazlıçe!me, Eyüp 
ve Balat’taki lastik atölyelerinde ve fabri-
kalarında çalı!an hamurcu Ahmet Saygı, 
hamurcu Mehmet Ali Sarsılmaz, hamurcu 
Hakkı Cesur ve Nevzat Akdeniz, kesici Ab-
durrahman Yavuz, tesviyeci Hamdi Erkan, 
presçi Osman Milaç, presçi Hasan Uluç, 
ambalajcı Mehmet Tunalı, kalıpçı Hayri 
Kanto"lu ve kesici Hüseyin Ma"ara’ydı.

Sendikanın 1954 $ubat ayında yapılan Ge-
nel Kurulu’nda eski yöneticilerin yerine i!-
yeri faaliyetlerinde öne çıkmı! Kazlıçe!me 
!ubesi yöneticileri seçildi. Bu Genel Ku-
rul’da Ba!kanlı"a seçilen Rıza Kuas Kazlı-
çe!me !ubesi yöneticilerindendi. 

Sendikanın Türkiye çapında birçok i!ye-
rinde örgütlenmesinin ardından 7 Kasım 
1959 tarihinde yapılan Genel Kurul’da adı-
nın Lastik-#! olarak de"i!tirilmesine karar 
verildi. 16 Aralık 1961 tarihinde toplanan 

Maden-#! amblemi.

Lastik-#!’e ait bilgi 
fi!i, 14 Ocak 1967.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi
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Genel Kurul’da #stanbul Lastik-#!çileri 
Sendikası’nın Lastik-#!’e katılmasına oy-
birli"i ile karar verildi.

Sendikanın 12-14 $ubat 1966 günleri top-
lanan daha çok Türk-#!’in izledi"i politi-
kaların de"erlendirilmesiyle geçen ve yö-
netim kurulunun de"i!medi"i bu Genel 
Kurul’un ardından 12 $ubat 1967’de Ola-
"anüstü Genel Kurul’da Lastik-#!’in Türk-
#!’ten ayrılması ve D#SK’in kurucusu ol-
ması oybirli"i ile kabul edildi. 

B$"'%-!9

Tam adı Türkiye Basın Sanayii #!çileri Sen-
dikası olan Basın-#!, 7 A"ustos 1947’de 
Türk Matbuat Teknisyenleri Birli"i’nden #s-
tanbul Basım Makinistleri Sendikası adıy-
la sendikaya dönü!erek kuruldu. Sendi-
kanın 25 Mayıs 1957’de toplanan Genel 
Kurulu’nda yapılan tüzük de"i!ikli"iy-
le Türk #!’e üye olma kararı alındı. Seçim-
lerde Ba!kanlı"a Salih Özkarabay, Ba!kan 

Yardımcılıklarına Nihat Türkmert ve Maz-
lum Sezer, Genel Sekreterli"e #brahim Gü-
zelce seçildi. 

2 Kasım 1963’te toplanan Genel Kurul’da 
sendikanın adı Türkiye Basın Sanayii #!çi-
leri Sendikası (Basın-#!) olarak de"i!tiril-
di. 17-18 Ocak 1966 tarihlerinde 72 üyenin 
katılımıyla yapılan Genel Kurul’da Ba!-
kanlı"a #brahim Güzelce, Genel Sekreter-
li"e Ehliiman Tuncer seçildi. Basın-#!, SA-
DA’nın kurucuları arasında yer aldı. 12 
$ubat 1967’de toplanan Ola"anüstü Genel 
Kurul’da Basın-#!’in Türk-#!'ten ayrılması 
ve D#SK’in kurucu üyesi olması oybirli"i ile 
kabul edildi. 

T8*+./) G'6$-!9

21 Ekim 1947’de gıda i!kolunda faaliyet 
göstermek üzere #stanbul’da #stanbul Gıda 
#!çileri Sendikası adıyla kurulan sendika, 
bir dönem Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda 
ve Yardımcı #!çi Sendikaları Federasyonu 
üyesi oldu. 

Sendikanın kurucuları $aban Akdo"an, 
Zühtü Tetey, #brahim Atlas, #hsan Uyum, 
Hüseyin Arslan, Ahmet Perçin, Cemal Bar-
las, #brahim Güler, Sabri Kumkala, Hasan 
Ba!aka, Hüseyin Altay ve Galip Erkal’dı. 22 
A"ustos 1951 tarihinde yapılan Genel Ku-
rul’da Zühtü Tetey Ba!kanlı"a, Seyfettin 
Altıncıo"lu Ba!kan Vekilli"ine, Hüseyin Al-
tınbüker, Basri Güngör, Cevat Akdo"an, 
#brahim Atlas Yönetim Kurulu üyeli"ine 
seçildi. 

10 Aralık 1961 tarihli Genel Kurul’da Türki-
ye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı #!çi 
Sendikaları Federasyonu’na üye olma ka-
rarı alındı. 23 Eylül 1962’de yapılan Genel 

Basın-#!’in 
yayın organı, 

"!çi Sesi 
gazetesi.

Görsel: Basın-#!’e ait 
bilgi fi!i, 14 Ocak 1967, 
TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
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Kurul’da sendi-
kanın adı Tür-
kiye Gıda Sa-
nayii #!çileri 
Sendikası (Tür-
kiye Gıda-#!) ola-
rak de"i!tirildi.

8 A"ustos 1965 
tarihindeki Genel 
Kurul’da sendi-
kaya üyelik ba!-
vurusu yapan 
Kemal Nebio"-
lu’nun üyeli"inin 
kesinle!mesiyle 
ilgili karar oyla-

narak kabul edildi. Bu Genel Kurul’da Kemal 
Nebio"lu Genel Ba!kanlı"a seçildi. SADA’nın 
kurucuları arasında yer aldı. 12 $ubat 1967 
tarihinde toplanan Genel Kurul’da D#SK’in 
kurucu üyesi olma kararı alındı.

T8*+ M$6)%-!9

Zonguldak Maden #!çileri Sendikası Genel 
Ba!kanı olan Mehmet Alpdündar 1964 yı-
lında ola"anüstü toplanan tartı!malı Genel 
Kurul’da Ba!kanlık’tan uzakla!tırılmı!tı. 
Bu Genel Kurulu gayrinizami sayan ve ta-
nımayan Alpdündar, kongreye katılmadı 
ve sendika yönetimini devretmedi. Valilik 
yeni seçilen yönetime devri sa"ladı. 

Alpdündar ve arkada!ları bu olay üzeri-
ne 14 Ekim 1966’da maden i!kolunda faa-
liyet göstermek üzere Türkiye Maden #!-
çileri Sendikası adıyla Zonguldak’ta yeni 
bir ba"ımsız i!çi sendikası kurdular. Sen-
dika kurucuları Mehmet Alpdündar, Celal 
Gökçe, Osman Çavu!o"lu, A. Osman Kara-
lı, Kemal Durmu!, Ziya Ölmez, Selahattin 

Açıkalın, $inasi $engün, #lyas Banko"lu ve 
18 i!çiden olu!uyordu.34 Alpdündar Genel 
Ba!kan seçildi.35 D#SK kurulu! çalı!mala-
rına katıldı ve D#SK kurucusu oldu.

10 Haziran 1967’de sendikanın 1. Genel Ku-
rulu yapıldı. Genel Kurul’da sendikanın 
D#SK’e üyeli"inin devamına karar veril-
di. Ba!kanlı"a tekrar Mehmet Alpdündar 
seçildi. 

D#SK’in kurulu!undan yakla!ık bir yıl son-
ra, Nisan 1968’de Mehmet Alpdündar’ın 
seçilmedi"i kongrede sendika D#SK üyeli-
"inden ayrılmaya oybirli"i ile karar verdi. 
Sonraki yıllarda sendika tarafından Türk-
#!’e girilemedi"i için D#SK’e girmek duru-
munda kalındı"ı, ancak D#SK’in milli men-
faatlere aykırı, i!çi bütünlü"ünü bozucu, 
ihtilalci sosyalizme dayanan politikası ne-
deniyle D#SK’ten ayrılarak, milliyetçi bir 
görü!ün adı altında te!kilatlanmaya ba!-
landı"ı iddia edildi.36

34 Karahasan (1978), s. 417-419.
35 Karahasan (1978), s. 417-419.
36 “Türk Maden-#!” (1998), Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 
Cilt 3, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve Tarih Vakfı ortak yayını, s. 358.

Gıda-#!’e ait bilgi fi!i, 
14 Ocak 1967.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi

Gıda-#! amblemi.

Görsel: Türk Maden-
#!’e ait bilgi fi!i, 14 

Ocak 1967.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi
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Kemal Türkler, 1954-1980 arasında aralıksız 26 yıl Türkiye Maden-#!’in, D#SK’in kurulu-
!undan Aralık 1977’ye kadar 11 yıl D#SK’in genel ba!kanlı"ını yaptı. T#P’in ve D#SK’in bir 
numaralı kurucusu olan Türkler, 1960-1980 döneminde Türkiye sendikal hareketini en 
çok etkileyen sendikal liderlerden biridir. Türkler, 1961 Saraçhaneba!ı mitingi, 1963 Ka-
vel grevi, 15-16 Haziran 1970 direni!i, 1976 DGM direni!i, 1 Mayıs 1976 ve 1977 kutlamala-
rının da aralarında oldu"u sayısız i!çi eyleminin, grevinin mimarı, katılımcısı veya des-
tekçisi olarak mücadeleci ve kararlı sendikacı niteli"iyle öne çıktı. 

Kemal Türkler, 1926 yılında Denizli’de do"du. #lk, orta ve lise ö"renimini oldukça zorlu 
ko!ullar altında Denizli’de tamamladı. Bir kır emekçisinin o"lu olan Türkler, yaz tatil-
lerinde un fabrikasında çalı!tı. 1947 yılında #stanbul’a gele-
rek Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Aynı yıl Bakırköy’de kuru-
lu Emayeta! Fabrikası’nda i!çi olarak çalı!maya ba!ladı. Okul 
ile i!çili"in birlikte götürülmesinin olanaksız hale gelmesi ne-
deniyle 1949 yılında ikinci sınıftan ayrıldı. Hukuk Fakültesi’n-
den ayrılmak zorunda kalmasına ra"men Türkler’in içinde 
hukukçu olma özlemi kaldı"ı anla!ılmaktadır. Eski MESS yö-
neticisi Avukat #lhan Lök, Türkler’in kendisine hep “meslek-
ta!ım” diye hitap etti"ini ancak bunu sendikacılık ba"lamın-
da de"il hukukçuluk ba"lamında söyledi"ini aktarmaktadır.1 

Türkler Emayeta! Fabrikası’nda dört yıl çalı!tı. Türkler 
1952’den ba!layarak 1980’e kadar 28 yıl sendikacılık yaptı. 
Emayeta! Fabrikası’nda çalı!ırken #stanbul Demir ve Madeni 
E!ya #!çileri Sendikasına (daha sonra Maden-#! adını aldı) üye 
oldu. Sendikanın Bakırköy $ubesi’nin kurulmasının ardından 

1 Zafer Aydın tarafından #lhan Lök ile yapılan görü!me, #stanbul: 1 $ubat 2009. 

Çizim: 
Fahrettin Engin 

Erdo"an
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13 Eylül 1953’te yapılan ilk Genel Kurul’da 
$ube Yönetim Kurulu üyeli"ine seçildi. #!çi 
mümessilli"ine seçilen Türkler, i!yerin-
de toplulukla i! uyu!mazlı"ı çıkarınca i!-
ten atıldı. Ancak #l Hakem Kurulu Türkler’i 
i!e iade etti. Türkler, sendikanın Bakırköy 
$ubesi’nde altı ay $ube Sekreterli"i, iki 
yıl $ube Ba!kanlı"ı, daha sonra bir buçuk 
yıl sendikanın genel sekreterli"ini yap-
tı.2 Türkler’in 1950’li yıllarda amatör ola-
rak çizdi"i karikatürler Demir-#! sendika-
sı haber bülteninde yayımlandı.3

Sendikanın 1954’te toplanan Genel Kuru-
lu’nda kurucu Yusuf Sıdal ve Genel Ba!kan 
2 Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu II. Ola"an 
Genel Kurul Delegelerine Ait Durum Belgesi-Kemal Türk-
ler, TÜSTAV D#SK Koleksiyonu; Kemal Sülker (1980), “Kemal 
Türkler”, Sosyalist Kültür Ansiklopedisi, Cilt 8, #stanbul: May 
Yayınları, s.1232-1233.
3 Sinan Yıldırmaz (2017), "#stanbul Demir ve Madeni E!ya #!çi-
leri Sendikası Haber Bülteni ve Karikatürist (*) Kemal Türk-
ler", Toplumsal Tarih, Ekim 2017, Sayı 286; Rasim Öz (Hazırla-
yan) (2022), Kemal Türkler Kürsüde 1, KETEV Yayınları.

Üzeyir Kuran’ın rahatsızlıklarını ve yor-
gunluklarını gerekçe göstererek görevi 
kabul etmemeleri üzerine sendikanın ge-
nel ba!kanlı"ına seçildi.4 Türkler #stanbul 
#!çi Sendikaları Birli"i’nde üç dönem Yö-
netim Kurulu üyeli"i yaptı. Türkler, Türk-
#! tarafından düzenlenen seminerlerin 
yanı sıra 1954 yılında Amerikalıların #stan-
bul’da düzenledi"i üç aylık seminere katıl-
dı"ını belirtmektedir. 5

Türkler, sendikanın genel ba!kanlı"ına 
seçilmesinden sonra, Ekim 1956’da top-
lanan 10. Büyük Kongre, sendikanın Tür-
kiye çapında örgütlenmesine karar verdi 
ve sendikanın adı Türkiye Maden, Made-
ni E!ya ve Makine Sanayii #!çileri Sen-
dikası (Türkiye Maden-#!) olarak de"i!-
ti. Maden-#! bu de"i!ikli"in ardından hızla 
4 Sülker (1980), “Kemal Türkler”.
5 Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu II. Ola"an 
Genel Kurul Delegelerine Ait Durum Belgesi-Kemal Türkler.

Kemal Türkler, 
Maden-#! sendikası 

yöneticileriyle,
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örgütlenmeye ve büyümeye ba!ladı.6 Ke-
mal Türkler, iyi bir örgütçü olarak takdir 
topladı. Akis 20 Temmuz 1957’de Kemal 
Türkler için, “"zmit’te boru fabrikasının 
açıldı#ı günlerde hemen bir !ube kurarak 
iyi bir sendikacı ve te!kilatçı oldu#unu bir 
defa daha gösteriyordu” de"erlendirmesi-
ni yapacaktır.7 

Türkler, Maden-#!’in uluslararası alanda 
da temsili için yo"un çaba sarf etti. Ma-
den-#!, 1960’da Uluslararası Metal #!çileri 
Federasyonu’na (IMF) üye oldu. Maden-#! 
özellikle Avrupa sendikalarıyla ba"larını 
geli!tirdi. Türk-#! yönetimi ABD sendika-
cılı"ı ile yakınla!ırken, Türkler uluslarara-
sı sendikal hareketin demokratik kanadı 
ile ili!kiler kurdu.

Türkler, 27 Mayıs sonrasında #dealistler 
Grubu olarak bilinen sendikacıların için-
de yer alarak dönemin Türk-#! ve ##SB yö-
netimine kar!ı mücadele etti. Bu giri!imler 
sonucu Türk-#! ve ##SB yönetimi de"i!ti. 
Daha sonra bir bölümü ##SB yöneticisi olan 
12 sendikacı ile 13 $ubat 1961’de T#P’i kurdu 
ve T#P Ba!kanvekilli"ine seçildi. Türkler, 
kurucusu oldu"u T#P’te Genel Ba!kanve-
killi"i, Merkez Yürütme Kurulu üyeli"i ve 
Genel Yönetim Kurulu üyeli"i yaptı. Türk-
ler 1962’de kısa bir süre genel ba!kanlık 
ve #stanbul il ba!kanlı"ı da yaptı.8 Türkler, 
sendikacılık ile milletvekilli"inin birlikte 
yapılabildi"i o yıllarda milletvekili olmayı 
tercih etmedi.

Kemal Türkler, Saraçhane Mitingi’nde ak-
tif görev aldı. Ziya Hepbir’e göre miting 
6 Türkiye Maden-#! (1965), Maden-"!’i Tanıyalım, Nasıl Ku-
ruldu, Geli!ti, Çalı!ıyor, #stanbul: Türkiye Maden-#! Sendika-
sı Yayınları 1, s. 7-8.
7 Akis, 20 Temmuz 1957.
8 Çelik (2010).

önerisi Türkler’den gelmi!ti. Türkler mi-
tingin konu!macıları arasındadır. Sendikal 
yasalar henüz çıkmadan Ocak 1963’te Ka-
vel’de ba!layan grev ile Maden-#! ve Ke-
mal Türkler dikkatleri üzerine çekti. 1960’lı 
ve 1970’li yıllar boyunca çok sayıda i!çi di-
reni!i örgütledi. 4 Nisan 1964 günü Türk-
#! Genel Ba!kanı Seyfi Demirsoy ile birlik-
te gözaltına alınmalarıyla ba!layan gözaltı 
ve tutukluluk serüveni sık sık tekrarlandı. 
4 Nisan 1964 tarihindeki Singer grevinde 
Kemal Türkler ve arkada!ları 27 saat gö-
zaltında kaldı.

15 Temmuz 1966’da ba!kanı oldu"u Ma-
den-#!, Basın-#!, Lastik-#! ve Gıda-#! sen-
dikaları Sendikalar Arası Dayanı!ma Ant-
la!ması’nı (SADA) imzaladı. Türkler, Kuas, 
Güzelce, Nebio"lu ve Alpdündar ile birlik-
te D#SK’i kurdu ve D#SK Genel Ba!kanlı"ı-
na getirildi. 11 yıl aralıksız D#SK Genel Ba!-
kanlı"ı yaptı.

D#SK’in kurulu!undan sonra kar!ıla!tı"ı 
en büyük tehlike Adalet Partisi (AP) hü-
kümetinin 1970’de 1317 sayılı yasa ile Sen-
dikalar Kanunu’nu de"i!tirerek D#SK’in 

20 Eylül 1975’te 
#stanbul'da yapılan 

Demokratik Hak 
ve Özgürlükler #çin 

Mücadele Mitingi.

Soldan sa"a Kemal 
Nebio"lu, #brahim 

Güzelce, Sıtkı Co!kun 
ve Kemal Türkler. 
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önüne set çekme giri!imi oldu. Kemal 

Türkler liderli"indeki D#SK bu giri!ime 

sert tepki gösterdi. D#SK’in kar!ı çıkması-

na ra"men yasa parlamentonun gündemi-

ne gelince 15-16 Haziran 1970 tarihinde #s-

tanbul ve Kocaeli illerinde on binlerce i!çi 

i! bırakarak yürüyü!e geçti. 15-16 Hazi-

ran i!çi eylemleri üzerine sıkıyönetim ilân 

edildi. Kemal Türkler ile çok sayıda sendi-

kacı ve i!çi tutuklandı. Türkler üç aya ya-

kın Maltepe Askeri Cezaevi’nde tutuklu 

kaldı. Türkler 12 Mart 1971 yarı-askeri mü-

dahalesinin ardından Mayıs 1971’de gözal-

tına alındı ve 26 gün gözaltında kaldı. 

Genel Ba!kanlıklarını yürüttü"ü Maden-#! 

ve D#SK 1969 seçimlerinde T#P’i destekle-

me kararı aldı. 1971 yılında T#P kapatılınca-

ya kadar T#P’te Genel Yönetim Kurulu üyesi 

olarak kalan Türkler, T#P’in kapatılmasının 

ardından 1973 seçimlerinde CHP’nin des-

teklenmesi yönünde tutum aldı. D#SK, 1973 

seçimlerinde CHP’yi destekledi.9 D#SK ve 
Türkler 1974 ve sonrasında kurulmaya 
ba!lanan yeni sosyalist partilere (TS#P ve 
T#P) mesafeli durdu.10

Kemal Türkler ba!kanlı"ındaki D#SK yö-
netimi 1976’da yakla!ık yarım yüzyıl son-
ra 1 Mayıs’ın Türkiye’de ilk kez yasal bir 
mitingle kutlanmasını sa"ladı. D#SK, Eylül 
1976’da Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin 
yeniden yasala!masına kar!ı tutum aldı 
ve direni!e geçti bunun üzerine Türkler, 
bir grup D#SK yöneticisi ile birlikte yeniden 
tutuklandı. Genel Yas eylemi DGM ile ilgi-
li tasarının yasala!masını önlemede ba!a-
rılı oldu.

1977–78 yıllarında Turgut Özal’ın Ba!kanı 
oldu"u i!veren sendikası MESS ile Türk-
ler’in Ba!kanı oldu"u T. Maden-#! ara-
sında yürütülen toplu i! sözle!meleri 
9 D#SK (1975), 5. Dönem Çalı!ma Raporu (1973-1975), #stanbul: 
D#SK Yayınları No: 15, s.79.
10 D#SK, 5. Dönem Çalı!ma Raporu, 1975, s. 117.

Kemal Türkler 
1 Mayıs 1976’da 

Taksim’de,
Mehmet Karaca 

(solda) ve Kemal 
Nebio"lu (sa"da) 

ile birlikte.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.
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uyu!mazlıkla sonuçlanınca, MESS grevleri 
olarak bilinen yaygın grevler ya!andı.11

Türkler, #kinci Milliyetçi Cephe hüküme-
tinin kurulması sırasında Ulusal Demok-
ratik Cephe (UDC) ça"rısı yaptı. Bu ça"rı 
sonrasında D#SK’te ciddi bir kriz ya!andı 
ve krizi çözmek için D#SK erken Ola"an 
Genel Kurulu toplandı. 1977 Aralık ayı so-
nunda toplanan D#SK 6. Genel Kurulu’nda 
Kemal Türkler ve Abdullah Ba!türk ge-
nel ba!kanlı"a aday oldu. #lk tur oylamada 
Ba!türk 204, Türkler 116 oy alınca Türkler 
adaylıktan çekildi. Böylece Kemal Türk-
ler’in kurulu!undan itibaren 11 yıl aralıksız 
sürdü"ü genel ba!kanlık görevi sona erdi 
ve Genel-#! Genel Ba!kanı Abdullah Ba!-
türk D#SK Genel Ba!kanı seçildi. 

1977 Genel Kurulunun ardından Türkler’in 
Ba!kanı oldu"u T. Maden-#! ile D#SK ara-
sındaki gerilim 1 Mayıs 1978 kutlamaların-
dan sonra daha da arttı. D#SK kararlarına 
aykırı hareket ve disiplinsizlik gerekçele-
riyle T. Maden-#! ile Bank-Sen ve Baysen 
bir yıl süreyle D#SK üyeli"inden ihraç edi-
lirken, bazı T. Maden-#! yöneticileri ke-
sin olarak, Türkler ise bir yıl süreyle geçici 
olarak D#SK üyeli"inden ihraç edildi. Böy-
lece Türkler, kurucusu oldu"u örgütten 
ihraç edilmi! oluyordu.

22-24 Aralık 1979 tarihinde toplanan T. 
Maden #! 23. Genel Kurulu’nun açılı!ında 
koro ve tüm delegelerin hep birlikte En-
ternasyonal mar!ı söyledi"i gerekçesiyle, 
Türkler ba!ta olmak üzere, divan ba!kanı 
ve bazı yöneticiler sıkıyönetim mahkeme-
si tarafından tutuklandılar.12 1959 yılında 
11 MESS grevleri için bakınız: Can $afak (2007), “MESS Grev-
leri (1977-1980)”, Çalı!ma ve Toplum, Sayı 13, 2007/2, s. 11-64.
12 Aziz Çelik (2010), “Mevlitten Enternasyonale Bir Sendikacı”, 
Toplumsal Tarih, Sayı 199, Temmuz 2010.

Maden-#! adına resmi bir yazıyla Ba!ba-
kan Menderes’e ba!vurarak okuttukla-
rı mevlidin radyodan yayını isteyen Kemal 
Türkler, 20 yıl sonra Enternasyonal mar!ı 
söyledi"i için tutuklanıyordu. Bu 20 yıl as-
lında mevlitten enternasyonale bir sendi-
kacının öyküsüydü.13 Türkler, hem mevlit 
okutmu! hem Enternasyonal okumu! bir 
sendikacıydı.

1960-1980 döneminin en önemli sendi-
kacılarından biri olan Türkler’in sendi-
kal, politik ve dü!ünsel geli!imi emek ta-
rihi yazınında tartı!ma konusu olmu!tur. 
Türkler’in 1960’lardaki komünizm aleyh-
tarı konu!maları ile 1975 sonrası tutumu, 
T#P’in kapatılmasından sonra CHP’yi des-
teklemesi, T. Maden-#! ve D#SK içinde CHP 
ve TKP dı!ındaki sola kar!ı takındı"ı tu-
tum ele!tirilmi!tir. Ancak Türkler’in mili-
tan ve mücadeleci çizgisi, ters dü!tü"ü ve 
yollarını ayırdı"ı sendikacılar tarafından 
13 Maden-#! Sendikası Ba!kanı Kemal Türkler’den Ba!ba-
kan Menderes’e 13 Mart 1959 tarih ve 230/59 sayılı yazı, BCA 
030.01.123.730.4.

Kemal Türkler 
i!çi haklarını 

savundu"u çe!itli 
eylemleri nedeniyle 
yargılandı"ı sayısız 
davalardan birinde 

savunma yaparken. 
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da takdir edilmektedir. Hepbir: “Kemal 
Türkler ters adamdı ama eylemciydi” 
demektedir.14 

Politika gazetesi, M#TES dinlenme tesis-
leri, Maden-#! Tüketim Kooperatifi, Mer-
ter’deki Maden-#! Kooperatifi, D#SK-KENT 
gibi çalı!maları zaman zaman tartı!mala-
ra yol açsa da Türkler’in sendikacılı"ı i!-
çilerin ya!amının her alanını kapsayacak 
biçimde görmesine i!aret eder.

Türkler, 1958 yılında Sabahat Hanımla ev-
lendi. Kemal ve Sabahat Türkler’in bu evli-
likten Yasemin ve Nilgün adlarını verdik-
leri iki kızları oldu.

Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 günü #s-
tanbul Merter’de, sabah evinden çıkıp sen-
dikaya gitmek üzere arabasına binerken 
e!inin ve çocuklarının gözlerinin önünde 
fa!ist katiller tarafından kur!unlanarak 
öldürüldü.15 Türkler’in cenaze töreni bü-

14 Hepbir ile görü!me, 8 Mayıs 2008.
15 Ankara-Çankırı-Kastamonu #lleri Sıkıyönetim Komutanlı"ı 

yük bir gösteriye ve anti fa!ist protestoya 

dönü!tü. Türkler, bir genel grev havasında 

yüz binlerce emekçinin katıldı"ı bir tören-

le Aksaray Muratpa!a Camii’nde yapılan 

dini törenin ardından Topkapı mezarlı"ına 

defnedildi. 

Türkler’in öldürülmesi Türkiye sendikal 

hareketinde bir dönemin sonuna i!aret 

ediyordu. Ölümünden bir buçuk ay son-

ra 12 Eylül darbesi ile D#SK’in faaliyetle-

ri durdurulacaktı. Türkler’den sonra bu 

kez de kurdu"u örgüt D#SK yok edilmek 

isteniyordu…

Kaynak: Aziz Çelik, “Mevlitten Enternasyonale Bir Sendi-
kacı”, Toplumsal Tarih, Sayı 199, Temmuz 2010. Yazı yeniden 
düzenlenmi!tir.

Not: Kemal Türkler’in öldürülmesi ile ilgili ayrıntı de"erlen-
dirme 2. ciltte yapılmaktadır.

Askeri Savcılı"ı, #ddianame (M.H.P. ve Ülkücü Kurulu!-
lar), Evrak No: 1980/7040, Esas No: 1980/7040, Karar No: 
1981/600, s. 396.

Kemal Türkler, 
1 Mayıs 1976’da 

Taksim’de D#SK 
tarafından 

düzenlenen 
1 Mayıs 

mitinginde 
konu!urken.
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“Bu mücadelenin adı, bitmeyen bir 
kavgadır sürüp gider...”

Rıza Kuas

Rıza Kuas 1926 yılında Adapazarı’nın Hen-
dek ilçesine ba"lı Yarıca köyünde do"du. 
Kuas, yıllar önce Kafkasya’dan (Abhaz-
ya) göçmü! orta halli bir köylü aileden ge-
liyordu. Köyde okul olmadı"ı için #stan-
bul’a halasının yanına gitti. Halasının e!i 
ünlü Cibali Karakolu’nda ba!komiserdi. 
Kuas’ın dünyası #stanbul’un bu yoksul i!çi 
semtinde biçimlenmeye ba!ladı. #lkoku-
lu bitirdikten sonra ortaokulu yatılı ola-
rak Ni"de’de okudu. Ortaokulu bitirdikten 
sonra #stanbul’a halasının yanına döndü. 
1939-1940 yıllarında Cibali Tekel Fabri-
kası’nda çırak olarak i!çilik hayatına atıl-
dı. Bir yıl Tekel’de çalı!tıktan sonra aske-
re gitti.

1949’da Gislaved Lastik Fabrikası’na i!çi 
olarak girdi. Kuas, #stanbul’da Eyüp ve Ba-
lat’taki lastik atölyelerinde ve fabrikalarda 
çalı!an i!çiler ile birlikte 4 Nisan 1949’da 
#stanbul Lastik ve Kauçuk Sanayi #!çile-
ri Sendikası’nı kurdu. 1951 yılında sendi-
kalı oldu"u için i!ten atıldı. 1952’de Kazlı-
çe!me’de Derby Lastik Fabrikası’na girdi. 
1952’de #stanbul Lastik-#! Sendikası Genel 
Ba!kanı seçildi. 1957-60 arasında #! Mah-
kemesi i!çi üyeli"i yaptı.

Kuas, çalı!makta oldu"u Derby Lastik 
Fabrikası’nda sendika temsilcisi, sonra 
Kazlıçe!me $ubesi ba!kanı ve 1954 yılın-
da sendikanın genel ba!kanlı"ına seçildi. 
Bu arada #stanbul #!çi Sendikaları Birli"ine 

(##SB) katılan sendika, ##SB içinde saygın 
bir yer aldı ve Kuas önce ##SB saymanı, 
sonra da veznedarı seçildi. 1957’de sendi-
kayı kurumsalla!tırma kararı aldı ve sen-
dikanın basın ve hukuk danı!manlıkları 
kuruldu. 1959 yılında sendikanın adı Tür-
kiye Lastik, Kauçuk ve Plastik Sanayi #!-
çileri Sendikası (Lastik-#!) olarak de"i!ti-
rildi ve Türkiye çapında örgütlenme kararı 
aldı. Lastik-#!, 16 $ubat 1961’deki genel ku-
rulunda Türk-#!’e katılma kararı aldı. Rıza 
Kuas, 1964’te Türk-#! yönetim kurulu üye-
li"ine seçildi. 

Çıkardı"ı toplulukla i! ihtilaflarına taham-
mül edemeyen i!verenler 1960’da Kuas’ı 

Rıza Kuas: Lastik-
#! Genel Ba!kanı, 

D#SK kurucusu ve 
Ba!kan Vekili, T#P 
kurucusu ve 1965 

ve 1969 dönemi T#P 
Milletvekili.

Lastik-#! Ar!ivi.
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Derby Lastik Fabrikası’ndan da attı. O tari-

he kadar sendikacılı"ı i!yerinde çalı!arak 

yürüten Kuas, bu tarihten itibaren sendi-

kadan ücret alarak sendikacılık yapmaya 

ba!ladı.

Kuas, 1950’li yıllarda “sezon yapma” ola-

rak bilinen ve i!yeri sahiplerinin kendileri 

için yeterli üretimi gerçekle!tirip, stokları 

yaptıktan sonra i!çilerin i!lerine son ver-

me uygulamasına kar!ı mücadele ba!lattı. 

Lastik i! kolunda i!verenlerin yıllardır uy-

guladı"ı “sezon nedeniyle i!çi çıkarılma-

sında i!çilere hiçbir ödeme yapılmaması 

ve yeniden i!e alınırken i!çilerin eski kı-
demlerinin hesaba katılmaması” yolun-
daki bu uygulamaya kar!ı ciddi bir müca-
dele verdi ve Kuas dört-be! yıl sürdürdü"ü 
mücadele sonunda sezon uygulamasının 
1962’de kaldırılmasını sa"ladı. 

27 Mayıs sonrasında aralarında Kemal 
Türkler, Bahir Ersoy, #brahim Güzelce ve 
Zühtü Tetey’in bulundu"u Onlar Grubu 
olarak bilinen sendikacıların içinde yer 
aldı. Bu grup ##SB’nin DP yanlısı yöneticile-
rinin istifasını sa"ladı. 

Rıza Kuas 1961’de bir lastik i!vereninin i!-
çisini karakolda polise dövdürmesi üze-
rine “polis i!çileri dövemez” diyerek polis 
hakkında dava açtı ve olayı büyüterek Ku-
rucu Meclis’e kadar getirdi. Rıza Kuas adı 
i!çiler arasında bir efsane gibiydi. Aske-
ri yönetim uygulamalarına kar!ı çıkıyor, 
o yıllarda kesilmeye ba!lanan tasarruf 
bonolarından i!çilerin muaf tutulmasını 
öneriyordu.

Mayıs 1963’ün son günlerinde Fargo lastik 
fabrikası i!vereni lokavt ilan edip, 83 i!çi-
nin alacaklarını da vermeden fabrikasını 
kapatıp kayıplara karı!ır. Bunun üzerine 
i!çiler seslerini duyurmak için kendileri-
ni Be!ikta!’taki Türk-#! Birinci Bölge Mer-
kezi’nde bir odaya kapatırlar. Rıza Kuas, 
i!çiler haklarını alana dek süren sakal 
bırakma eylemine ba!lar. Lastik-#!’in mü-
cadelesi ile patron 16 gün sonra yakalanır, 
lokavtı kaldırıp i!çileri tekrar i!e alır. #!çi-
lerin sendikalarına ve ba!kanları Rıza Ku-
as’a güveni bo!a de"ildir. Direni! sırasında 
yapılan bir röportajda i!çi #smail’in söyle-
di"i “sendika elbet korur hakkımızı bizim” 
sözü bunun en iyi örne"idir.16

16 Feza Kürkçüo"lu (2019), Vefatının 38. Yıldönümünde Efsa-
ne #!çi Lideri Rıza Kuas Sınıfı ile Sınıfı #çin, https://birartibir.

Rıza Kuas'a 
ait durum 
bildirimi
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Rıza Kuas, 13 $ubat 1961 yılında, Kemal 
Türkler ve 12 arkada!ı ile birlikte Türki-
ye #!çi Partisi’ni kurdu. 1965 yılında #z-
mir’de toplanan Genel Kurul’da T#P Genel 
Sekreterli"i görevini üstlendi. 1965 yılın-
da T#P’ten Ankara, 1969 seçimlerinde ise 
#stanbul Milletvekili olarak TBMM’ye gir-
di. Sendikal mücadelenin yanı sıra siyasi 
mücadeleyi TBMM’de sürdüren Kuas, 1970 
AP iktidarının sendikal yasalarda yapmak 
istedi"i de"i!ikliklere kar!ı Meclis’te ka-
rarlı bir muhalefet yürüttü. Kuas, millet-
vekili olarak Meclis’te etkin bir çalı!ma 
yaptı, i!çiler yararına pek çok yasa tasarı-
sı önerdi. Çalı!ma Bakanlı"ı bütçeleri gö-
rü!ürken ele!tirilerinde i!çi sınıfının çı-
karlarını dile getirdi. 

D#SK kurulmadan önce Türk-#! Yönetim 
Kurulu üyesi olan Kuas, T#P’in baltalan-
ması için ısrarlı u"ra! veren Türk-#! Genel 
Sekreteri Halil Tunç’a kar!ı ciddi bir mü-
cadele vererek T#P’i savundu ve T#P’e kar-
!ı yapılan saldırılara kar!ı koydu. Gittikçe 
bilinç düzeyini de arttıran Kuas “bilimi en 
güçlü mücadele aracı” saydı"ını açıklayan 
konu!maları ve sosyalizmi savunan gö-
rü!leriyle halk yı"ınlarınca da tanındı. #!-
kolunda ilk grevi ba!latınca (Kasım 1963) 
i!veren kesimince düzenlenen bir tertiple 
13 Kasım 1963’te tutuklandı ve 9 gün son-
ra serbest bırakıldı. Sendikacılık alanında 
uluslararası i!çi dayanı!masına önem ve-
ren Kuas, Lastik-#!’in 1961’de Uluslararası 
Kimya #!çileri Federasyonu’na (IFC) üye ol-
masını sa"ladı. 

24 Temmuz 1963’de Sendikalar Kanunu ile 
Toplu #! Sözle!mesi, Grev ve Lokavt ka-
nunlarının çıkarılmasını Türk-#! “#!çi Bay-
ramı” olarak kabul edince Kuas, bugünün 

org/emek/489-sinifi-ile-sinifi-icin Eri!im: 28.10.2019.

lokavtı yasalla!tırdı"ı için “Matem Günü” 
olmasını önerdi ve D#SK bu günü bayram 
olarak kutlamayı reddetti. 

D#SK’in be! kurucusundan biri oldu.

D#SK’in güçlenmesiyle 1968 yılında Rıza 
Kuas önderli"inde Lastik-#! Derby Lastik 
Fabrikası’nda Türkiye’de ilk kez i!yeri i!-
gali gerçekle!tirdi. Yine ilk kez Türkiye’de 
yetkili sendikanın belirlenmesi için, 1968 
yılında Derby Lastik Fabrikası’nda refe-
randum yapılmasını sa"layan Lastik-#! 
Genel Ba!kanı Kuas, i!verenin kurdu"u 
sarı sendikayı te!hir etti. Bu fabrikada ya-
pılan referandum sonucunda Lastik-#!’e 
930 oy, sarı sendikaya ise sadece 6 oy çıktı. 

#!çiyi “hırsız” gibi gören zihniyetle müca-
dele amacıyla ba!lattı"ı “Üstünü Aratma” 
kampanyası tüm ülkede geni! yankı bul-
du. #!çiler onurlarına sahip çıkan bu kam-
panyaya aktif bir biçimde katıldı. Royal 
Fabrikası’nda i!çiler bu haklarını savun-
mak için toplu direni! yaptı. Kuas, 15 Tem-
muz 1968’de kaleme aldı"ı “Üstünü Arat-
ma” bildirisiyle bir anda bütün ülkenin 

Benzersiz bir karar: 
Yakalandı"ı böbrek 
yetmezli"i hastalı"ı 

nedeniyle ABD’de 
tedavi olmak için 

D#SK’ten izin iste-
yen Kuas’ın ba!-
vurusuna ili!kin 

D#SK Yürütme Ku-
rulu’nun aldı"ı ka-
rar: "Genel ba!kan 
Vekili ve Lastik-"! 
Genel Ba!kanı Rı-

za Kuas’ın tedavisi 
için gerekirse Bir-

le!ik Amerikaya 
gitmesine müsaade 
edilmesine. D"SK’in 

Amerika Birle!ik 
Devletlerinin em-
peryalist politika-

sına kar!ı olma-
sının, Amerikan 

ulusuna ve o ulu-
sun vardı#ı bilimsel 

ve teknik geli!me 
ve ilerlemeden ya-
rarlanmama anla-

mına gelmeyece#i-
ne, bu nedenle Rıza 

Kuas’ın böbrekleri 
için Amerika’daki 

tıbbi olanaklardan 
yararlanmasın-

da herhangi bir sa-
kınca bulunma-

dı#ının kendisine 
bildirimesine.”

https://birartibir.org/emek/489-sinifi-ile-sinifi-icin
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dikkatini üzerinde toplayacaktır: “#!ve-

ren veya vekili veya bekçisi, zorla arama-

ya kalkarsa: Üstümü aratmam diyeceksin. 

Lastik-#!’e telefon edeceksin. Sen üstünü 

aratma, gerisini sendikana bırak.”

Kuas 15-16 Haziran’ı örgütleyen D#SK yö-

neticileri arasındadır. 15-16 Haziran son-

rasında D#SK yöneticilerinin önemli bir 

bölümü tutuklandı"ında, milletveki-

li olması sebebiyle dokunulamayan Kuas 

D#SK’in o zor günleri a!masında büyük rol 

oynadı.

1971’de Cenevre’de uluslararası bir top-
lantıda konu!urken fenala!tı. Kuas’a böb-
rek yetmezli"i tanısı kondu. Böbrek nak-
li yapılması gerekiyordu. Kuas’a böbre"ini 
vermek için yüzlerce i!çi ba!vurdu. Ancak 
Türkiye’de ameliyatın yapılması kolay de-
"ildi. ABD’ye gitmesi gerekiyordu. Ancak 
Kuas yıllarca ABD emperyalizmine kar!ı 
mücadele etmi!ti. ABD’ye gitmekte tered-
düt ediyordu. Örgütsel disiplini ve sendikal 
ahlakı nedeniyle D#SK yönetimine ba!vur-
du. D#SK Yürütme Kurulu 16 Ocak 1971’de 
e!ine az rastlanır bir karar aldı:

“Genel Ba!kan vekili ve Lastik-#! Ge-
nel Ba!kanı Rıza Kuas’ın tedavisi için 
gerekirse Birle!ik Amerika’ya gitmesi-
ne müsaade edilmesine, D#SK’in Ame-
rika Birle!ik Devletleri’nin emperyalist 
politikasına kar!ı olmasının, Ameri-
kan ulusuna ve o ulusun vardı"ı bilim-
sel teknik geli!me ve ilerlemeden ya-
rarlanmama anlamına gelmeyece"ine, 
bu nedenle, Rıza Kuas’ın böbrekleri için 
Amerika’daki tıbbi olanaklardan yarar-
lanmasında herhangi bir sakınca bulun-
madı"ının kendisine bildirilmesine” 

Uzun süre ABD’de böbrek bekledi. Sonra 
Meclis Ba!kanı’nın kararıyla Ekim 1972’de 
Türkiye’ye geri getirildi. A"ustos 1973’te 
Almanya’da kız karde!inin böbre"i takıldı. 
Ameliyattan hemen sonra TBMM 1973 se-
çimleri sonucunda Kuas’ın milletvekilli"i-
nin sona erdi"ini ve bu yüzden bütün mas-
rafların kesildi"ini ve Kuas’a hiçbir ödeme 
yapılmayaca"ını bildirdi. Bu tarihten son-
ra masraflarını Alman Sendikalar Birli"i 
üstlendi.

Rahatsızlı"ının devam etmesi üzerine Yü-
rütme Kurulu 23 Temmuz 1976’da Rıza Ku-
as’ın tedavisinin yapılmasını temin için 
yurt dı!ına gönderilmesine ve masrafla-
rının D#SK tarafından kar!ılanmasına ka-
rar verdi.

Rıza Kuas’ın 
i!çilere mesajı, 
TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.
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Kuas, yıllar süren hastalı"ı nedeniyle ak-
tif sendikacılıktan ayrılmak zorunda kaldı, 
fakat Lastik-#! sendikası, Kuas’ı hep Ge-
nel Ba!kan seçme kadirbilirli"ini göster-
di. Kuas sendika ba!kanlı"ını, 28-30 Mayıs 
1980’de yapılan Lastik-#! 20. Genel Kuru-
lu’nda bıraktı. Kuas hiç evlenmedi.

Sa"lı"ı hızla bozulan Kuas 29 Ekim 1981’de 
55 ya!ında ya!amını yitirdi. Cenaze-
si 12 Eylül darbesinin karanlık günleri-
nin a"ırlı"ı altında kaldırıldı. 1993’te Las-
tik-#!’in yayınladı"ı, Fahri Aral’ın kaleme 
aldı"ı Rıza Kuas-Bir "!çi Liderinin Hikâye-
si isimli kitapta Kuas’ın son yolculu"u !öy-
le anlatılıyor: 

“Ve ölüm… Sonunda Rıza Kuas’ı da geldi, 
buldu. #!çi sınıfının ve tüm lastik emek-
çilerinin dostu olan bu yi"it insanın 
emanet olan tek böbre"i, 12 Eylül fa!iz-
minin karanlı"ına dayanamadı, i!levini 
yitirdi. Ba!ka ko!ullar altında yüz bin-
lerce i!çinin ve emekçinin u"urlayaca-
"ı bu cesur, davasına inanmı! i!çi lideri 

29 Ekim 1981 günü dostlarının, i!çi ar-
kada!larının, ailesinin ve tutuklu oldu"u 
Davutpa!a Cezaevi’nden elleri kelepçe-
li olarak getirilen karde!i, mücadele ar-
kada!ı Niyazi Kuas’ın gözya!ları arasın-
da u"urlandı.”

Kuas, bitmeyen bir kavgaya inanmı!tı. 
1972’de grevdeki Good-Year i!çilerine !öy-
le sesleniyordu: 

“Yeryüzü mele"i postuna bürünecek 
bazı adamların do"ru yol önerilerini 
duymayacak, onlara kapınızı kapayacak 
‘greve devam’ diye haykıracaksınız.

#!sizlik ve aç bırakma tehditlerine pa-
buç bırakmayacak ‘greve devam’ diye 
kükreyecekseniz.

Herkes !unu iyi bilmelidir ki, bu mü-
cadelenin adı bitmeyen kavgadır ve 
i!çi hakları verilinceye kadar devem 
edecektir.”

Rıza Kuas biyografisi !u kaynaklardan derlenmi!tir: Ke-
mal Sülker (1980l), “Rıza Kuas”, Sosyalist Kültür Ansiklo-
pedisi, #stanbul: May Yayınları; Fahri Aral (tarihsiz), Rıza Ku-
as-Bir "!çi Liderinin Hikayesi, #stanbul: Lastik-#! Yayını; Feza 
Kürkçüo"lu (2019), Vefatının 38. Yıldönümünde Efsane #!çi 
Lideri Rıza Kuas Sınıfı ile Sınıfı #çin, https://birartibir.org/
emek/489-sinifi-ile-sinifi-icin Eri!im: 28.10.2019.

Rıza Kuas’ı tedavi 
için gitti"i ABD’den 

dönü!ünde kar!ılayan 
i!çiler, 1972.

Lastik-#! Ar!ivi.

https://birartibir.org/emek/489-sinifi-ile-sinifi-icin
https://birartibir.org/emek/489-sinifi-ile-sinifi-icin
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Do"um: 7 Eylül 1922, #stanbul,

Ölüm: 11 Nisan 1976, #stanbul

D#SK’in kurucusu ve ilk Genel Sekreteri, 
Basın-#! Sendikası Genel Ba!kanı olan #b-
rahim Güzelce “mürekkep yalamı! sendi-
kacı” ve “ideolog” sendikacı olarak bilin-
mektedir. Sina Pamukçu’ya göre, Güzelce 
öbür sendika liderlerinin hiçbirine benze-
mez. Önemli bir “resmi” e"itimden geçme-
mi!ti ama kelimenin tam anlamıyla ken-
di kendini yeti!tirmi!ti. Güzelce, sendikal 
hareketin entelektüellerindendi. Sendika-
cılı"ı yanı sıra Forum ve Sosyal Adalet gibi 
dergilerde ve günlük gazetelerde yazıları 
yayımlandı. 

Güzelce 1922 yılında #stanbul’da do"du. 
Ö"renimini Matbaacılık Meslek Okulunda 
tamamladı. Zorunlu hizmetini Urfa Bele-
diyesi matbaasında tamamladıktan son-
ra #stanbul’a döndü ve sonra kimi gaze-
te ve basımevlerinde dizgicilik yaptı. 1946 

yılında Türk Matbuat Teknisyenleri Birli-
"i'ne girdi. Birlik, 1947 yılında #stanbul Ba-
sım Makinistleri Sendikası adını aldı. 1963 
yılında sendikanın adı Basın-#! olarak 
de"i!tirildi.

1948’de bu sendikanın Genel Sekreter-
li"i’ne seçildi. 1963-1967 yılları arasın-
da sendikanın genel ba!kanlı"ını yürüttü. 
Basın-#! Sendikası 1967’de D#SK’in kuru-
cu sendikalarından biri oldu. Güzelce, #s-
tanbul #!çi Sendikaları Birli"i’nde çalı!tı. 
Güzelce 1964-65 yıllarında Lastik-#! Sen-
dikası’nın genel sekreter yardımcılı"ını ve 
e"itim müdürlü"ü yaptı.17 

Demokrat #!çi Partisi’ne giren Güzelce 
Parti’nin Yönetim Kurulu üyeli"ini ve bir 
süre Genel Sekreterli"i’ni yaptı. Çok sayı-
da sendikacının CHP ve DP’den milletve-
kili adayı oldu"u 1957 seçimlerine Hürriyet 
Partisi’nin #stanbul adayı olarak katıldı an-
cak kazanamadı. Güzelce ile birlikte Hür-
riyet Partisi’ne giren sendikacılar arasın-
da Avni Erakalın ve Salih Özkarabay da 
bulunmaktadır. Üç sendikacı partinin #!çi 
Komitesi’nde çalı!tı.18 Güzelce 27 Mayıs’tan 
sonra muhalif sendikacılar tarafından 
olu!turulan #dealistler (Onlar) Grubu’nun 
içinde yer aldı. 

Güzelce i!çi sınıfının siyasalla!ması konu-
sunda kafa yoran bir sendikacıydı. 1960’ta 
kurulan Türkiye Sosyalist Partisi ile ilgili 
Forum’da bir de"erlendirme yazan #brahim 
Güzelce ülkemizde sosyalist ve i!çi partile-
rinin bizzat dayandı"ı sınıf tarafından an-
la!ılamadı"ını, anla!ılamadı"ı için de i!çi 
sınıfının deste"ini kazanamadı"ını be-
lirtmektedir. Güzelce, sosyalist partilerin 
17 Genel #!, Emek, 15 Nisan 1976, s. 3.
18 Çelik (2010), s. 371.

#brahim Güzelce 
D#SK kurulu! 
toplantısı sırasında 
Divan'da, 12 $ubat 
1967, #stanbul, 
D#SK Ar!ivi.
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ülkemizdeki ba!arısızlı"ını üç nedene ba"-
lamaktadır: 1) Çalı!an sınıfın sosyalizm 
hakkında bilgi sahibi olmaması ve parti-
lerin bu konudaki faaliyetlerini halka indi-
rememeleri, 2) Sosyalist kelimesinin halka 
yanlı! aksettirilmesi, sosyalistlerin baskı-
ya maruz kalması ve bunun halkta yarat-
tı"ı endi!e, 3) Sosyalist partilerin Türkiye 
gerçeklerine uygun bir çalı!ma tarzından 
çok dogmatik ilkelere ba"lı kalması.

Güzelce, T#P kurulmadan bir süre önce yaz-
dı"ı bir yazıda bir sosyalist veya i!çi parti-
sinin #ngiltere ve Kuzey ülkelerinde oldu-
"u gibi çalı!an sınıfa hürriyetin ve bollu"un 
kapısını açabilece"ini vurgulamaktadır. 
Güzelce bu yazısından yakla!ık bir yıl sonra 
Türkiye #!çi Partisi kurucuları arasında yer 

alacaktır. Güzelce’nin tutumu T#P kurulu-
!una giden yolun tesadüfî de"il, bir arayı-
!ın ürünü oldu"unu göstermektedir. Güzel-
ce gerek 1946 sosyalist partilerinin gerekse 
D#P’in ba!arısızlı"ından çıkardı"ı derslerle 
T#P’in kurulu!unda yer almı! gibidir.

!brahim Güzelce: Bir Mayıs

!brahim Güzelce’nin “Bir Mayıs” Yazısından

Türkiye’de yıllardır yı#ınsal olarak kutlanmayan 1 Mayıs, 1976 yılında bir anda yüz binlerin, milyonların elinde yü-
re#inde ve kafasında bayrakla"ıyor. Alanları dolduran kitleler kendi sınıflarının gücünü, sermayenin güçsüzlü#ünü 
daha iyi kavrıyorlar. 1976’ın 1 Mayıs’ında Türkiye i"çi sınıfı, aynı anda tüm dünya emekçileriyle birlikte haykırıyor. 
Bu haykırı", eme#in sermayeden kurtulu" mücadelesini dile getiriyor. Türkiye i"çi sınıfı hareketinin uzun geçmi"i-
ne ve dünya i"çi sınıfının kazanımlarına sahip çıkan D!SK, 1 Mayıs 1976’da yeni bir güç ve soluk kazanıyor. Bu soluk, 
Türkiye i"çi sınıfının sendikal birli#ini D!SK’te gerçekle"tirme solu#udur.

Her geçen yılla birlikte 1 Mayıs yeni bir anlam ve daha zengin bir içerik kazanıyor. Uluslararası i"çi bayramı, ilk ola-
rak 1890’larda kutlanmı"tı. O yıldan bugüne dünyamızın çehresi de#i"ti. Daha insancıl oldu. Yeryüzünün üçte bi-
ri kapitalizmin sömürüsünden, yoksulluk, baskı ve zulümden kurtularak, özgürlük kazandı. Bu ülkelerde sermaye-
nin diktatörlü#üne sünger çekildi. 1919’da dünya yüz ölçümünün yüzde 72’sini ve dünya nüfusunun yüzde 69’dan 
fazlasını sömürge ve ba#ımlı ülkeler olu"turuyordu. Bugün ise son sömürgelerin yüzölçümü yüzde 4’ten, sömür-
ge nüfusu ise yüzde 1,1’den daha azdır. Son olarak Vietnam, Kamboçya, Laos, Mozambik, Gine, Angola halkları em-
peryalist sömürgecili#e ülkelerinde son vermi"lerdir. Ulusal kurtulu"tan sonra halklar ekonomik ba#ımsızlıkları 
için mücadele vermektedirler. Toplumsal ilerlemeye set çeken engeller birer birer sökülüp atılmakta ve emekçiler 
ulusal zenginliklerini ellerine geçirmektedirler. !leri derecede geli"mi" kapitalist- emperyalist ülkelerde de örgüt-
lü i"çi ve emekçi kitleler sömürü düzeninin buhranına kar"ı sava"maktadır, sava"makla tekelci sermayenin ege-
menli#ini sarsıyorlar.

1976’nın 1 Mayıs’ı sosyalizmden yana de#i"en böyle bir dünyada kutlanacak. Türkiye i"çi sınıfını 1 Mayıstan kopar-
mak emek dünyasından koparmak demektir. Kimsenin gücü yetmez buna.
Kaynak: Yeni Toplum, Mayıs 1976. Sosyalist Kültür Ansiklopedisi, Cilt 7, s. 511.

#brahim Güzelce
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T#P kurucuları arasında yer alan Güzelce, 
partide kısa bir süre Genel Sekreterlik ve 
#stanbul #l Ba!kanlı"ı görevlerinde bulundu. 
Mehmet Ali Aybar’ın Genel Ba!kanlı"a ge-
tirilmesinde önemli rol oynadı. Güzelce’nin 
Aybar ile parti kurulu!undan önce ili!ki-
si vardı. Aybar ve arkada!larının Güzel-
ce vasıtasıyla T#P’in kurulu! çalı!malarını 
izledikleri ve T#P’in kurulu!u kesinle!in-
ce kurmayı planladıkları partiden vazgeç-
tikleri belirtilmektedir.19 Ancak Aybar ile 
bu yakınlı"ına ra"men, Güzelce daha sonra 
Aybar’ın yönetim tarzını ele!tirerek Mer-
kez Yürütme Kurulu’ndan istifa edecektir.

Kristal-#! Sendikası’nın 31 Ocak 1966’da 
ba!lattı"ı Pa!abahçe $i!e ve Cam Fabrika-
sı grevini desteklemek için 6 Nisan 1966’da 
olu!turulan Pa!abahçe Grevini Destekle-
me Komitesi’nde Ziya Hepbir, Kemal Türk-
ler, Kemal Ayav ve Muzaffer Gökçeo"lu ile 
birlikte yer aldı. D#SK’in çekirde"ini olu!-
turan 15 Temmuz 1966 tarihli SADA’yı Ba-
sın-#! adına imzaladı. 

1965 seçimlerinden sonra sendikal e"i-
tim programı çerçevesinde ABD’ye gitti. 
Güzelce’nin Türk-#!’in 1966’daki 6. Genel 
19 Çelik (2010), s.388.

Kurulu’nda aday oldu"u belirtilmektedir. 
Güzelce, Basın-#! Sendikası Ba!kanı ola-
rak 1967’de D#SK’in kurucuları arasında 
yer aldı ve D#SK’in ilk Genel Sekreteri seçil-
di. Aynı yıl D#SK Genel Sekreterli"i’nden ve 
Basın-#! Genel Ba!kanlı"ı’ndan ayrılarak 
Federal Almanya’ya gitti. Federal Alman-
ya’da Goethe Enstitüsü’nde Almanca ö"re-
nimi yapma olana"ı buldu. Güzelce 1971-75 
yıllar arasında Alman Sendikalar Birli"i’nin 
(DGB) Berlin Yabancılar Bürosu’nda danı!-
man olarak çalı!tı. 

1975’te D#SK’in 5. Genel Kurulu’nda Genel 
Sekreterli"e seçildi. Güzelce, hazırlıklarını 
yürüttü"ü 1 Mayıs 1976 kutlamasını göre-
meden, uzun yıllar önce yakalanmı! oldu-
"u anla!ılan karaci"er kanserinden kur-
tulamayarak 11 Nisan 1976 tarihinde öldü. 
Cenazesi 14 Nisan 1976 Çar!amba günü 
Beyazıt Camii’nde yapılan dini töreni izle-
yen ve on binlerce i!çinin katılımıyla ger-
çekle!en bir yürüyü!ün ardından Top-
kapı Mezarlı"ı’na defnedildi. D#SK üyesi 
i!çiler 1 Mayıs 1976’da onu selamlayarak 
yürüdüler.

Güzelce’nin TKP üyesi oldu"u yönünde id-
dialar zaman zaman ortaya atılsa da aynı 
zamanda TKP yöneticili"i de yapmı! olan 
D#SK eski Genel Sekreteri Mehmet Kara-
ca kesin bir dille #brahim Güzelce’nin TKP 
üyesi olmadı"ını vurgulamaktadır.20 

Nihal Güzelce ile evli olan Güzelce’nin Yal-
çın ve Orhan adlı iki çocu"u vardı.

Güzelce’nin aralarında sahibi ve Yazı #!leri 
Müdürü oldu"u "!çi Sesi ile Forum ve Sos-
yal Adalet dergilerinin de yer aldı"ı çok sa-
yıda dergi ve gazetede yayımlanmı! yazı-
ları, incelemeleri vardır. 
20 Derinden Gelen Kökler, Cilt 2, 2017, s. 16.

#brahim 
Güzelce’nin 
cenaze töreni. 
Beyazıt’tan gelen 
kortej Aksaray 
üzerinden Topkapı 
mezarlı"ına 
yürüyor.

14 Nisan 1976, 
D#SK Ar!ivi.

#brahim Güzelce’nin 
ölümü ile ilgili 
yayımlanan D#SK 
Ajansı, 11 Nisan 1976.
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K!+() N!/.9C),

D#SK kurucusu, D#SK Ba!kan Vekili, 
1992-1996 dönemi D#SK Genel Ba!kanı, 
Türkiye #!çi Partisi kurucusu ve 1965-
1969 dönemi T#P Tekirda" Milletvekili.

5 Aralık 1926 yılında Rize’nin Arde!en ilçe-
sinde do"an Kemal Nebio"lu, Cemal ve Se-
lime Gültekin Nebio"lu çiftinin be! çocu-
"undan biridir. #lkokulu Kars’ta, ortaokulu 
Van’da, liseyi ise Trabzon’da bitirdi. Lise 
ö"renimi döneminde (1946) bir süre için 
Diyarbakır Belediyesi otobüslerinde bilet-
çi olarak çalı!tı. #stanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’ne giren Nebio"lu, okulu bi-
tirmeden askere gitti. Zonguldak ilinde bu 
görevini yerine getirdi. 

Ö"renimini tamamlayamayan Nebio"lu 
#stanbul’da ilk i!çili"ine 1947 yılında me-
tal i!kolunda presçilikle ba!ladı. Nebio"lu, 
i!çilik ya!amında garsonluk, boyacılık ve 
yöneticilik yaptı. Sendikal ya!amına Otel, 
Lokanta ve E"lence Yerleri #!çileri Sendi-
kası’nda (OLEY#S) ba!ladı. 1951’de OLE-
Y#S Sendikası’na Genel Sekreter seçildi. 

1953’te #stanbul #!çi Sendikaları Birli"i 
Sekreterli"i’ne atandı. Birlikten ayrılınca 
1956’da Petrol-#! Sendikası’na girdi, Genel 
Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu 
görevinden ayrıldıktan sonra Ni!anta!ı’n-
da bir pastanede i!çi olarak çalı!tı.

1960’da TOREY#S (Türkiye Otel Lokanta ve 
E"lence Yerleri Sendikası) kurucuları ara-
sında yer aldı. TOG#S’in (Türkiye Otel ve 
Gıda #!çileri Sendikası) Genel Sekreterli-
"i’ni yaptı. 1962’de OLEY#S Yönetim Kuru-
lu üyeli"ine seçildi. 1965’te 
Gıda-#! Genel Ba!kanlı"ına 
seçildi ve bu görevini 1978 
yılına kadar sürdürdü.21 

1961 yılında Türkiye #!çi 
Partisi’nin kurulmasında 
büyük çabası oldu. 12 ku-
rucudan biri olan Nebio"-
lu, Mehmet Ali Aybar’ın 
parti Genel Ba!kanlı-
"ı’na getirilmesinde öna-
yak oldu. 1962 yılında T#P 
21 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi.

Güzelce !çin Ne Dediler?

“Özü Sözü Sa$lam Bir Arkada"tı”

Tevfik Nejat Karacagil: “!brahim Güzelce, mahalle arkada"ım, asker arkada"ım. Muazzam edebiyatçı. Sapına kadar 
solcuydu. Özü sözü sa#lam bir arkada"tı. Ethem Ezgü’nün seçildi#i 1966 kongresinde Genel Sekreter yardımcılı#ı-
na adaydı. !brahim Güzelce’nin Merdivenler diye bir "iir kitabı vardı. Huysuz adamdı.”1

Sedat A$ralı: “Güzelce aramızda en kültürlü, örnek bir adamdı, kendi kendine Almanca ö#rendi, kendi kendini 
yeti"tirdi.”2

Hilmi Güner: “Güzelce T!P Kurucuları arasında en aydın olanıydı.”3

Kaynak: Aziz Çelik (2014), “”1950’lerin Unutulan (Demokrat) !"çi Partisi ve Onun Üç Sisyphus’u, Çalı"ma ve Toplum Dergisi, Sayı 41’den yazar tarafından özetlene-
rek yazılmı"tır. Makale kaynakları özgün metindedir. 

1 Tevfik Nejat Karacagil ile Aziz Çelik tarafından yapılan görü"me, !stanbul: 3 Ocak 2008.
2 Sedat A#ralı ile Aziz Çelik tarafından yapılan görü"me, !stanbul: 13 $ubat 2008.
3 Hilmi Güner ile Aziz Çelik tarafından yapılan görü"me, !stanbul: 20 Mart 2009.

Kemal Nebio"lu, 
D#SK Ar!ivi.



168 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

Genel Sekreterli"i’ne getirildi. Kurucula-
rın kongre yetkisi ile yaptı"ı ilk toplantı-
sında, sendikacı kurucuların yeni i!çi ve 
sendikacılara genel yönetimde görev veri-
lebilmesi için yönetime aday olmadı. 1963 
Mahalli Seçimlerinde Beyo"lu #lçe Ba!kan-
lı"ı’nı yürüttü. 1964 yılında toplanan T#P’in 
ilk büyük kongresinde Kongre Ba!kanlı-
"ı’na seçildi. Aynı kongrede 40 üyeli Genel 
Yönetim Kurulu’na, Genel Yönetim Kuru-
lu’nun ilk toplantısında ise 13 ki!ilik Mer-
kez Yürütme Kurulu üyeli"ine seçildi ve 
yine Merkez Yürütme Kurulu içindeki gö-
rev bölümünde Parti Genel Saymanlı"ı’na 

seçildi. 1965 genel seçimlerinde partinin 
Genel Saymanlı"ı yanında #stanbul #l Ba!-
kanlı"ı’nı da üstlendi. Bu seçimlerde Te-
kirda" Milletvekilli seçildi. Nebio"lu, T#P’in 
Millet Meclisinde Grup Ba!kan Vekilli"i, 
Dilekçe Komisyonu Raportörlü"ü, Milli Sa-
vunma Komisyonu üyeli"i görevlerini de 
yürüttü. 

Partinin 1968 yılında Malatya’da yapılan 2. 
Büyük Kongresi’nde önce Yönetim Kuru-
lu üyeli"ine sonra Merkez Yürütme Kurulu 
üyeliklerine yeniden seçildi. Sonra da Par-
tinin Genel Sekreterli"i’ne seçildi. Bu arada 
Ankara #l Ba!kanlı"ı’nı da bir süre üstlendi. 

1966’da SADA’nın imzacıları arasında yer 
alan ve D#SK’i kuran be! sendikacıdan biri 
olan Nebio"lu konfederasyonun Genel Yö-
netim, Yürütme Kurulu üyelikleri ile Genel 
Ba!kan Vekilli"i görevlerinde bulundu. 

Nebio"lu, 1977 Aralık ayında yapılan Genel 
Kurul’da Abdullah Ba!türk ile birlikte ha-
reket etti ve Ba!türk’ün D#SK Genel Ba!-
kanlı"ı’na seçildi"i 6. Genel Kurul’da Yü-
rütme Kurulu’na seçildi ve Genel Ba!kan 
Vekilli"i yaptı.

Nebio"lu, 27 Mayıs’tan sonra minibüsçü-
lerin yaptı"ı genel grevi örgütledi"i sa-
vıyla gözaltına alındı. 12 Mart’ta Sıkıyöne-
tim Komutanlı"ı’nın 18 numaralı bildirisi 
ile Prof. Muammer Aksoy, Prof. Tarık Zafer 
Tunaya, Prof. #smet Sungurbey, yazar Ya-
!ar Kemal, sendikacılardan Kemal Türkler, 
Kemal Sülker ve $inasi Kaya ile birlikte Ne-
bio"lu da gözaltına alınanlardandı. D#SK’in 
büyük eylemlerinden 15-16 Haziran Büyük 
#!çi Direni!i ve 1 Mayıs 1976 kutlamasında 
konfederasyonun Eylem Komitesi Ba!-
kanlı"ı’nı yürüttü. 

Kemal Nebio"lu 
D#SK 6. Genel 
Kurulu’nda 
konu!urken, 
D#SK Ar!ivi.
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Nebio"lu, sıkıyönetim dönemlerinde sen-
dikal görevlerinden dolayı birçok defa gö-
zaltına alındı. 1979 Genel Kurulu’nda Gı-
da-#! Genel Ba!kanlı"ı’na seçilemeyince 
çalı!malarını D#SK’te yo"unla!tırdı. 1975 
yılında Mehmet Ali Aybar, Cenan Bıçak-
çı ve Ayata Be"ensel ile birlikte kurucuları 
arasında yer aldı"ı Sosyalist Devrim Parti-
si’nde siyasal mücadeleyi sürdürdü ve bir 
süre #stanbul #l Ba!kanlı"ı’nı yürüttü. 12 
Eylül 1980’de D#SK Davası’ndan dolayı tu-
tuklandı ve dört yıl tutuklu kaldı, idam-
la yargılandı. 12 Eylül’den sonra hakkın-
da hepsi de sendikal mücadelelerle ilgili 13 
dava açıldı. Hepsinden beraat eden Nebi-
o"lu, 16 Mart 1978 günü gerçekle!en Beya-
zıt Katliamı'nda yedi ö"rencinin öldürül-
mesi üzerine D#SK’in örgütledi"i 20 Mart 
Fa!izme #htar Eylemi’ne ili!kin iki saat-
lik genel grev uygulamasından dolayı 6 ay 
hapis cezası aldı. 

Nebio"lu, Abdullah Ba!türk’ün ani ölümü-
nün ardından 1992 yılında yapılan D#SK 8. 
Genel Kurulu’nda D#SK Genel Ba!kanlı"ı’na 
seçildi. Bu görevini 1996’ya kadar sürdüren 
Nebio"lu, 2006 yılında ya!amını yitirdi.

1954 yılında Sebahat Hanım ile evlenen 
Nebio"lu’nun üç kızı ve bir o"lu oldu. Nebi-
o"lu’nun Uyan ismiyle yayımlanmı! bir !iir 
kitabı vardır.

M!B+!* A)J1$-1(%

Zonguldak Maden #!çileri Sendikası 
Ba!kanı, Türk Maden-#! (Türkiye Maden 
#!çileri Sendikası) Kurucusu, Genel Ba!-
kanı, D#SK’in kurucusu ve D#SK Ba!kan 
Vekili.

1928 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dün-
yaya gelen Mehmet Alpdündar, ilkokuldan 
sonra okuma olana"ı bulamadı. 1940’ta 
Zonguldak’ta yer üstü maden i!çisi olarak 
çalı!maya ba!ladı. Zonguldak Maden #!çi-
leri Sendikası’nın 19 Haziran 1955 tarihin-
de toplanan Ola"anüstü Genel Kurulu’nda 
Yönetim Kurulu üyeli"ine seçildi. 1958’de 
Zonguldak Maden #!çileri Sendikası’nın 
#kinci Ba!kanlı"ı’na getirildi. Aynı yıl ku-
rulan Türk-#!’e ba"lı Türk Maden #!çile-
ri Federasyonu’nun Genel Sekreterli"i’ni 
üstlendi. 

Sendikanın talepleri do"rultusunda Zon-
guldak’ta olu!turulan Asgari Ücret Komis-
yonu’nun aldı"ı kararlar i!letme tarafın-
dan uygulanmayınca 1959’da Komisyon 
üyesi ve sendika yetkilisi olarak Anka-
ra’da Sanayi Bakanı ile sert bir tartı!ma 
yaptı. Bakan’ın taleplerine olumlu yakla!-
maması üzerine düzenledi"i basın toplan-
tısında “grev yasaktır, fakat ihtihsali [üre-
timi] dü!ürmek yasak de#ildir” !eklindeki 

Görsel: Kemal 
Nebio"lu, D#SK 
davası nedeniyle 4 
yıl tutuklu kaldı"ı 
cezaevinde Celal 
Küçük ile birlikte, 
D#SK Ar!ivi.
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açıklaması i!veren ve Bakanlık tarafın-
dan !iddetle tepki gördü. Zonguldak’a gel-
di"inde kent giri!inde tutuklandı, sendika 
binasına götürülerek burada Bölge Çalı!-
ma Müdürü tarafından i!çi sıfatının kal-
dırıldı"ı ve i!ten çıkarıldı"ı tebli" edildi. 
Aynı günlerde Zonguldak’ta toplanan DP 
#l Kongresi’nde Mehmet Alpdündar’ın ve 
sendikanın talepleri “Moskova a"zı” ola-
rak nitelendirildi ve Alpdündar’a a"ır ele!-
tiriler yöneltildi. Alpdündar burada i!çi 
haklarını korumakta kararlı bir tutum ta-
kındı ve i!çiler tarafından omuzlarda ta-
!ındı. Yapılan saldırılar üzerine Alpdündar 
1946’dan beri üyesi oldu"u ve Ocak Ba!-
kanlı"ı’nı yaptı"ı Demokrat Parti’den isti-
fa ederek #smet #nönü’nün de katıldı"ı bir 
törenle CHP’ye katıldı. Olay kısa zamanda 
ülke çapında yayıldı ve “Alpdündar vaka-
sı” olarak dönemin gazete ve dergilerinde 
kapak konusu oldu. 

3 Haziran 1959 ta-
rihinde toplanan 
12. Zonguldak Ma-
den #!çileri Sendi-
kası Genel Kurulu 
tam anlamıyla ik-
tidarın devlet gü-
cünü kullanarak 
sendikayı ele ge-
çirmesine sahne 
oldu. Do"rudan 
Vali Yardımcısı’nın 
ve polis kuvvetle-
rinin denetiminde 
geçen Genel Kurul, 
gerginle!en ortam 
nedeniyle ikinci 
güne ertelendi. Ge-
nel Kurul’a Türk-#! 

yöneticileri ve i!çi kökenli milletvekil-
leri alınmadı. Alpdündar’ın verdi"i öner-
geler reddedildi ve Alpdündar, i!çi sayıl-
madı"ı gerekçesiyle dövülerek salondan 
atıldı. Bunun üzerine 70 kadar delege de 
salonu terk etti. DP il yönetimini etkisi al-
tındaki Genel Kurul’da Mehmet Alpdündar 
üyelikten çıkarıldı. Daha sonra yeni sendi-
ka yönetiminin baskılarına dayanamayan 
Türkiye Maden #!çileri Federasyonu, Alp-
dündar’ın Genel Sekreterlik görevini ge-
çersiz saydı. 

#!siz kalan Mehmet Alpdündar ikisi kız 
dört çocu"unun geçimini sa"lamak ama-
cıyla bir danı!ma bürosu açtı. #!çilerin si-
gorta ve idare ile olan sorunlarının çözü-
münde yardımcı olmaya ba!ladı. Ancak 
Vali tarafından sorgulanarak bu büronun 
kapatılması istendi. 

27 Mayıs’ın ardından 16 Haziran 1961’de 
toplanan Zonguldak Maden #!çileri Sen-
dikası’nın Genel Kurulu Alpdündar’ı önce 
delege seçti, ardından Genel Ba!kanlı"ı’na 
getirdi. Sendikanın Temmuz 1964’te topla-
nan, kendisinin gayrinizami saydı"ı Ola-
"anüstü Kongre’de Ba!kanlık’tan uzak-
la!tırılınca aynı i!kolunda yeni bir sendika 
kurma giri!imini ba!lattı. Mehmet Alp-
dündar, D#SK’ten bir süre önce kurulan 
Hür-#! Konfederasyonu’nun ba!kanlı"ını 
yaptı.22

#!letme tarafından verilen liyakat zammı-
nın da"ıtımı sırasında meydana gelen hak-
sızlı"a kar!ı çıkan i!çiler, 10 Mart 1965’te 
üretimi durdurdu. #!çiler bir yandan ida-
renin kendi adamlarını tuttu"unu, di"er 
yandan da Alpdündar’dan sonra sendika 
yönetimine gelenlerin i!çi arasında ayrım 
22 Cumhuriyet gazetesi, 14 $ubat 1967.

Mehmet 
Alpdündar, D#SK 
Kurulu! Genel 
Kurulu'nda 
konu!urken, 
D#SK Ar!ivi.
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yaptı"ını ileri sürdü. #lk olarak Gelik’te ba!-
layan grev, hemen Karadon ve Kilimli’ye 
yayıldı. Zonguldak Valisi’nin i!çileri ikna 
etmeye çalı!tı"ı sırada 11 Mart gece ya-
rısında Kozlu i!çileri de greve çıktı. Kozlu 
ocaklarında çalı!an Satılmı! Tepe ve Meh-
met Çavdar jandarmanın açtı"ı ate! sonu-
cu öldü. Ankara’dan iki sava! uça"ı bölge 
üzerinde uçurularak i!çilere bildiriler atıl-
dı. Kozlu olayları olarak anılan grev sıra-
sında meydana gelen olayları tahrik etti"i 
gerekçesiyle Mehmet Alpdündar, 72 i!çiy-
le birlikte tutuklandı. Ancak açılan davada 
beraat etti. 

6 Temmuz 1966’da ba"ımsız Türkiye Ma-
den #!çileri Sendikası’nı kurdu ve Ge-
nel Ba!kanlı"ı’nı üstlendi. Sendika kısa 
bir süre içinde bölgede etkinlik sa"la-
dı. 13 $ubat 1967’de bu sendikanın ba!-
kanı olarak D#SK’in kurucuları arasında 
yer aldı. Konfederasyonunun 15 Haziran 
1968’de toplanan 1. Genel Kurulu’nda Yö-
netim Kurulu üyeli"ine seçildi. Alpdün-
dar D#SK kurucusu olduktan sonra T#P’e 
de üye oldu.23 

Alpdündar’ın kurdu"u Türk Maden-#! 
Sendikası’nın 6 Nisan 1968’de toplanan 
Ola"anüstü Genel Kurulu’nda Ba!kan-
lı"a Muzaffer Yılmaz seçildi ve sendika, 
D#SK’ten ayrılma kararı aldı. Alpdündar 
1969’da sendikacılı"ı bıraktı. 1975’te Türki-
ye Kömür #!letmeleri’nden emekli oldu ve 
#stanbul’a dönerek aktif sendikal ya!am-
dan çekildi. 

Alpdündar i!çi haklarının alınmasında si-
yasetin önemini kavramı! bir i!çi lideriydi. 
1946’da programına sendika, grev, toplu 
sözle!me hakkı yazan Demokrat Parti’nin 
23 Süreyya Algül’ün Yavuz Ünal ile 28 Ocak 2011 tarihinde ger-
çekle!tirdi"i görü!me. 

kurulu!undan itibaren üyesi oldu. #sti-

fa etti"i 1 Eylül 1959’a kadar DP Balkaya 

Bahçelievler Ocak Ba!kanlı"ı’nı yürüttü. 

Daha sonra CHP’ye kaydoldu. Türkiye #!çi 

Partisi saflarında yer aldı. Genel Ba!kan 

Mehmet Ali Aybar’ın 1975 yılında kurdu"u 

Sosyalist Devrim Partisi’nin kısa bir süre 

#stanbul #l Ba!kanlı"ı’nı (1979) yaptı. 12 Ey-

lül sonrasında cezaevindeki kızı Latife’ye 

yazdı"ı bir mektup nedeniyle yargılandı 

ve beraat etti. 

Emek mücadelesinden hiçbir zaman kop-

mayan Mehmet Alpdündar, ya!amının son 

yıllarında yeniden çalı!malarına ba!layan 

ve kurucusu oldu"u D#SK’in Emek Danı!-

ma Konseyi’nin çalı!malarına katıldı. Alp-

dündar 19 Ocak 1999’da ya!ama veda etti. 

Fatma hanımla evli olan Alpdündar’ın dört 

çocu"u oldu.

Kaynak: Mehmet Alpdündar” (1998), Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı Tarih Vakfı ortak 
yayını; Kemal Sülker (1980), “Mehmet Alpdündar”, Sosya-
list Kültür Ansiklopedisi, #stanbul: May Yayınevi; Sina Çıladır 
(1993), Zonguldak Havzasındaki "!çi Hareketleri ve "!çi Ör-
gütlenmeleri 1908-1993, #stanbul: #lke Yayınları; Kim Dergisi, 
27 $ubat 1959, 12 Eylül 1959 ve 27 Temmuz 1960 sayıları.

Mehmet Alpdündar 
tarafından 

Zonguldak’ta 
yayımlanan "!çinin 

Sesi gazetesi, Sayı 2, 
18 Eylül 1967.
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25 Kasım 1919’da Antakya’da do"du. Baba-
sı Antakya’da bir otel i!letiyordu. O sıralar-
da yurtdı!ında sürgün ya!amı sürdürmek 
durumunda kalan Refik Halit Karay, yazları 
Antakya’ya geldi"inde bu otelde kalıyordu. 
Sülker çok erken ya!ta babası tarafından 
yazarla tanı!tırılmı!, edebiyat ve gazeteci-
lik gibi entelektüel ilgilerinin ilk tohumla-
rı burada atılmı!tı. Antakya’da Yenigün ve 
Atayolu gazetelerinde muhabir ve yazar 
olarak görev aldı. Beyrut’ta yayımlanan 
Yıldız gazetesinde fıkra ve öyküleri basıldı. 
17 ya!ında iken Tan gazetesinin Hatay mu-
habirli"ini yapmaya ba!ladı. 

#lk ve orta ö"renimini Antakya’da tamam-
ladıktan sonra lise ö"renimi için #stan-
bul’da Kabata! Erkek Lisesi’ne gitti. An-
cak Hatay’ın Türkiye’ye ba"lanması için 
yapılacak plebisite katılmak üzere 1937’de 
memleketine döndü ve son sınıfı Antakya 
Lisesi’nde bitirdi. 

1938’de #stanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’ne kaydoldu. #ki yıl sonra buradaki 
ö"renimini yarıda bırakarak Edebiyat Fa-
kültesi’ne geçti. Bu sıralarda sol çevrelerle 
tanı!tı. Gün, Yürüyü!, Barı! ve Yeni Edebi-
yat gibi dergilerde sanat ve edebiyat ko-
nularında yazılar kaleme aldı. Üniversite 
ö"rencili"i sürerken Eylül 1938’de Tan ga-
zetesinde göreve ba!ladı. Tan’da Sertelle-
rin himayesindeki muhabirlik deneyimi 
ve gazetede tanı!tı"ı dönemin önemli en-
telektüel simaları ona büyük bir birikim 

kazandırdı. Bu yıllara ait tanıklıklarını 
Anılara Yolculuk adlı kitabında co!kuyla 
ve zengin detaylarla payla!tı. 

1943’te o sıralarda devam eden 2. Dünya 
Sava!ı’nda Sovyetler Birli"i’ni destekle-
yen konu!maları, grev hakkı konusunda-
ki haber hazırlıkları vb. nedeniyle #stanbul 
Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Çıka-
rıldı"ı Sıkıyönetim Mahkemesi, takipsizlik 
kararı verdi"i halde siyasi !ubenin iste"i 
do"rultusunda sakıncalı bulunarak, #stan-
bul Sıkıyönetim Komutanlı"ı’nın verdi"i 
karar ile Konya’ya sürgün edildi. Ardından 
aldı"ı izinle Antakya’ya gitti. Burada Türk 
Ceza Kanunu’nun 142. maddesini çi"nedi"i 
gerekçesiyle açılan davada tutuklandı an-
cak dava sonunda beraat etti. Beraat son-
rası, Mart 1945’te bu kez de Tokat’a sürgün 
edildi. Burada Tekel Ba!müdürlü"ü’nde 
çalı!tı, e!raftan güçlü dostluklar edindi ve 
dü!üncelerini hayranlıkla izleyen bir çev-
re olu!turdu. 

Sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından 
1947’de #stanbul’a döndü. Gece Postası, "k-
dam ve Son Telgraf gibi gazetelerde gö-
rev aldı. Gece Postası gazetesinde i!çilerin, 
sendikaların ve emekçi semtlerinin so-
runlarını ele alan haberler yaptı. “#! ve #!çi 
Alemi” ba!lıklı kö!esinde sendikal gün-
demleri izledi ve i!çilerin !ikayetlerine yer 
verdi. 

1951-1952’de "!çi Hakkı adıyla, tümüyle 
i!çi sınıfına yönelik bir gazete çıkardı ve 
ba!yazarlı"ını yaptı. Gazetesinde, yakın 
dostu olan Orhan Kemal’in ünlü Bereket-
li Topraklar Üzerinde romanının ilk halini 
tefrika olarak yayımladı. Haftalık yayın-
lanan gazete Mayıs 1952’de, 35 sayı yayın-
landıktan sonra, iktidar tarafından kâ"ıt 

Kemal Sülker
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satın alma hakkı kesilince yayınını dur-
durmak zorunda kaldı. 

Sülker 1956-1957 yıllarında Tan gazetesin-
de Yazı #!leri Müdürlü"ü görevinde bulun-
du. 1961’de Kemal Ilıcak’la beraber Türkiye 
Birlik adında bir gazete kurdular. Burada 
da i!çi-sendika haberleri ve röportajla-
rı yapan Sülker, Kavel grevi üzerine gaze-
te el de"i!tirince serbest yazarlı"a döndü. 

#stanbul Gazeteciler Sendikası’nda da et-
kin bir üye olarak çalı!ma yürüttü. Yazar-
lar Sendikası kurucuları arasında yer aldı.

Birçok sendikanın yayın faaliyetlerine 
destek oldu ve yayın faaliyetlerinde görev 
aldı. 1952’de #stanbul Cam #!çileri Sendika-
sı’nın Cam-"! adlı dergisini yayın hayatına 
ilk kazandıran Sülker oldu. 1958-1962 yıl-
ları arasında Petrol-#! sendikası dergisi-
nin hem editörlü"ü yaptı hem de burada 

sendikal gündemi de"erlendiren yazılar 
kaleme aldı. Cam-#! ve Petrol-#! gibi sen-
dikaların tarihlerini konu alan kitaplar ha-
zırladı. 1960’ların ortalarında Maden-#! 
Sendikası’nın basın mü!avirli"i görevini 
yürüttü. 

Sülker, Türk-#!’in kurulu! sürecinde yer 
aldı. Konfederasyonun adının ve kısalt-
masının isim babası oldu. #lk Genel Kurul 
Raporu’nun hazırlanmasına katkı sun-
du. 1950’li yıllar boyunca sendikaların, 
sendikal birliklerin ve konfederasyonun 
gündemlerini yakından izledi ve tartı!-
maların içinde yer aldı. 50’ler sendikacı 
ku!a"ının olu!umunda çok yönlü katkı-
sı oldu. 

D#SK’in kurulu! çalı!malarına katıldı ve 
1968’de Genel Sekreter seçildi. Bu görev-
deyken D#SK’in basınla ili!kilerinin ge-
li!mesine önemli katkı sa"ladı. 1973’te 

D#SK’e emek 
verenlerin bir bölümü 

D#SK’in 1992’de 
faaliyetlerine yeniden 
ba!lamasından sonra 

olu!turulan Emek 
Danı!ma Konseyi 

toplantısı sırasında. 

Soldan sa"a Kimya-#! 
Genel Ba!kanı Dinçer 

Do"u, Kemal Sülker, 
$aban Yıldız, Kemal 
Nebio"lu, Süleyman 

Çelebi, Avni Erakalın, 
Mehmet Alpdündar 

ve Rıza Güven.

D#SK Ar!ivi
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yayımlanmaya ba!layan D"SK dergisinin 

ilk Yazı #!leri Müdürü oldu. 15-16 Haziran 

direni!inde D#SK yöneticileriyle birlikte 

tutuklandı ve Maltepe Askeri Cezaevi’nde 

3,5 ay hapis yattı. Daha sonra bu büyük di-

reni!i Türkiye’yi Sarsan "ki Gün adlı kita-

bında kapsamlı biçimde de"erlendirdi ve 

tanıklıklarını aktardı.

D#SK Genel Sekreterlik görevini 1975’te 

gerçekle!en 5. Genel Kurul’a kadar toplam 

7 yıl sürdürdü. Bu sıralarda konfederasyo-

nun merkez yöneticileri Kemal Türkler ve 

Kemal Nebio"lu ile birlikte “D"SK’in üç Ke-

mal’i” olarak anıldılar. 

Genel Sekreterlik’ten ayrılmasının ardın-
dan aktif sendikacılık ya!amından çekil-
di. Uzun süre sa"lık sorunları ya!adıktan 
sonra 2 Aralık 1995’te hayatını kaybetti. 
Tuzla Mezarlı"ı’na defnedildi.

Kemal Sülker sendikal etkinliklerinin yanı 
sıra politik etkinliklerde de yer aldı. T#P’in 
kurulu!unun hemen ardından partiye gir-
di ve genel sekreterlik, merkez yürüt-
me kurulu ve genel yönetim kurulu üyeli-
"i gibi görevlerde bulundu. 1971’de 12 Mart 
sırasında di"er T#P merkez yöneticileriyle 
birlikte bir süre hapis yattı. 

Kemal Sülker, sa"lı"ında, belge ve bası-
lı malzemelerinin bir bölümünü Hollan-
da’nın Amsterdam kentindeki Uluslararası 
Sosyal Tarih Enstitüsü’ne (USTE) ba"ı!la-
dı. Ölümünün ardından, kendisine ait bel-
ge ve basılı malzemelerin di"er bölümü 
kızı Tanzer Okur-Yılmaz tarafından Türki-
ye Sosyal Tarih Ara!tırma Vakfı’na (TÜS-
TAV) ba"ı!lanarak Kemal Sülker Ar!iv 
Fonu olu!turuldu.

Sülker farklı konularda yazdı"ı kitaplarla 
emek tarihçili"imize oldu"u kadar edebi-
yat ve gazetecilik tarihimize de çok önemli 
katkılarda bulundu. #lk baskısı 1955’te ya-
yımlanan Türkiye Sendikacılık Tarihi ki-
tabı i!çi hareketimizin tarihine ili!kin ilk 
kapsamlı yayınlardan birisi oldu. Hem ki-
!isel tanıklıklarına hem de geni! ar!ivi-
ne dayanarak ilk elden bilgi ve belgelerle 
zenginle!tirdi"i kitaplarıyla emek tarih-
çili"imizin temel referanslarından biri-
si oldu. Öte yandan Nazım Hikmet Dosya-
sı, Sabahattin Ali Dosyası, Nazım Hikmet 
Orhan Kemal Dostlu#u gibi çalı!malarıy-
la edebiyat tarihimiz için ciddi bir birikim 
sa"ladı. 

D#SK'in üç Kemal'i: 
Kemal Nebio"lu, 
Kemal Sülker, 
Kemal Türkler.

D#SK Ar!ivi
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Yeni Edebiyat, Yürüyü!, Barı!, Yurt ve 
Dünya, Gün, Yeryüzü, Forum, Sosyal Ada-
let, Eylem, Ant, Emek, Ortam, Vatan, Cum-
huriyet gibi yayınlarda yer alan yazıların-
da kendi adının yanısıra Asım Sarp, Cahit 
Umut, Kerem Seren, Mehmet Kemal, Na-
mık Baykan ve Okur imzalarını da kullan-
dı. Sülker’in Tanzer adlı bir kızı var.

Sülker’in ba!lıca yapıtları: 

• Türkiye’de Sendikacılık, Sendika Kül-
türü Serisi No. 1, #stanbul: 1955.

• On Yılın Hatırası, "stanbul $i!e ve Cam 
Sanayii "!çileri Sendikası, #stanbul: 
1957.

• Dünyada ve Türkiye’de "!çi Sınıfının 
Do#u!u, #stanbul: Memet Yayınları, 
1966.

• Dünyada ve Bizde Sendikacılık, #stan-
bul: Varlık Yayınları, 1966.

• 100 Soruda Türkiye’de "!çi Hareketleri, 
#stanbul: Gerçek Yayınevi 1968.

• Türkiye’de "!çi Hareketleri (2. Basım), 
#stanbul: Gerçek Yayınları, 100 Soruda 
Dizisi.

• Nâzım Hikmet’in Polemikleri, #stanbul: 
Ant Yayınları 1968.

• Sabahattin Ali Dosyası, #stanbul: Ant 
Yayınları, 1968.

• Lastik-"!’in 25 Yılı, #stanbul: Lastik-#! 
Sendikası Yayınları, 1974.

• Sendikacılar ve Politika, #stanbul: May 
Yay. No.37, 1975.

• $air Nâzım Hikmet, #stanbul: May Ya-
yınları, 1976.

• Nâzım Hikmet’in Gerçek Ya!amı, #s-
tanbul: Yalçın Yayınları, 1976.

• Türkiye’de Grev Hakkı ve Grevler, #s-
tanbul: Gözlem Yayınları, 1976.

• "ki Konfederasyon: Türk-"! ve D"SK, 
#stanbul: Koza Yayınları, 1976.

• Nâzım Hikmet’in Sahte Dostları (1976)

• Gıda-"!’in 30 Yılı, #stanbul: Türkiye Gı-
da-#! Yayınları, No.4, 1978.

• 15- 16 Haziran Türkiye’yi Sarsan "ki 
Uzun Gün, #stanbul: Yazko Yayınları, 
1983.

• Anılara Yolculuk, #stanbul: Yazko Ya-
yınları, 1983.

• Niçin Sendika A#alı#ı De#il?, #stanbul: 
Süreç Yayınları, 1984.

• Sava! Yıllarında Bir Sürgün, #stanbul: 
Ça"da! Yayınları, 1986.

• Petrol-"! Sendikası (1950-1986), 36 
Ya!ında Genç Bir Sendika, #stanbul : 
Petrol-#! Sendikası Yayını, 1986.

• "!çi Sınıfının Do#u!u, #stanbul: Cum-
huriyet Yay., 1998.
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D#SK’in kurulu! hazırlık belgelerine bakıldı"ında ilk göze çarpan hususlardan biri, yal-
nızca kurucu olan be! sendikanın de"il, ba!ka sendikaların da çalı!malarda yer almı! 
olmalarıdır. Söz konusu sendikalar sadece kurulu! toplantılarına katılmakla kalmadılar, 
en azından bazıları kurulan komisyon ve komitelerde de görev aldılar. Bu çerçevede ku-
rulu! öncesi çalı!malara katılan sendika sayısı 19’a kadar çıkmı!tır.

Kurulu! çalı!malarına katılan bazı sendikalar hazırlık süreci içinde çalı!malardan çe-
kilirken bazıları ise kuruculuk için yapılan oylamada ilk be! sendika içinde yer alma-
dıkları için kurucu olmadılar.2 Kurulu! sürecine katılan Kimya-#!, Bank-#! ve Turizm-#! 
gibi bazı sendikalar kısa bir süre sonra D#SK üyesi olurken, Tekstil ve Petkim-#! gibi bazı 
sendikalar uzunca bir süre sonra D#SK üyesi olmu!, Türkiye-#! ve Yapı #!çileri Sendikası 
(Y#S) gibi bazı sendikalar ise hiç D#SK üyesi olmamı!tır.

14 Ocak 1967 tarihli ortak bildirinin yayımlanmasından sonraki süreç içinde, bildiriye 
imza atan sendikalardan, SADA üyeleri ve Alpdündar’ın ba!kanı oldu"u Türk Maden-#! 
sendikası dı!ındaki sendikalar D#SK’in dı!ında kalmı!lardır. 

Bazı sendikaların neden kurulu! sürecinden çekildikleri ve daha sonra neden üye olma-
dıklarının be! kurucunun oylamayla saptanması dı!ındaki nedenlerden biri, D#SK ku-
rucusu olmak isteyen sendikalara yönelik Türk-#! baskısıdır. Türk-#!’in D#SK kurulu! 
toplantılarının haber alınmasından sonraki hareket tarzı, kurulu!un 27 Aralık 1966’da 
yayımladı"ı genelgeden anla!ılabilmektedir. Genelgede özetle, son zamanlarda bazı sen-
dikaların yeni konfederasyon kurmak üzere çalı!ma yürüttükleri belirtilmekte, bunlar 
arasında, “(…) Türk-#! içindeki durum ve tutumları öteden beri bilinen ve yakından izle-
nen, bölücü, ideolojik ve Türk-#! bütünlü"ünü sarsıcı, (…) davranı!ları devamlı !ikâyet ko-
nusu olan #stanbul’da kurulu Basın-#!, Lastik-#! ve Kimya-#!’in” kesin ihraç talebiyle Onur 
1 Kurucu Ol(a)mayan Sendikalar” bölümü Süreyya Algün tarafından yazarın yukarıda zikredilen (2015) eserinden yararlana-
rak, yazar tarafından geni!letilerek ve gözden geçirilerek yeniden yazılmı!tır.
2 Çelik (2018).
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Kurulu’na sevk edildikleri belirtilmekte-
dir.3 Genelgede Ankara’da kurulu Basın-#!, 
#stanbul’da kurulu Bank-#! ile Yapı-#!’in ise 
bu çalı!malara katılmak için yetkili kurul-
larından izin alıp almadıklarının kendileri-
ne sorulaca"ı ifade edilmektedir. 

B(-#-8"

Genelgeden anla!ıldı"ı kadarıyla Türk-#!, 
kendisinden kopacaklarından emin oldu-
"u ya da artık bünyesinde istemedi"i sen-
dikaları ihraç etmeye yönelirken bu kate-
gori dı!ındaki sendikalar üzerinde baskı 
kurma yolunu seçmi!tir. Nitekim dönem 
içinde Bank-#!’in Genel Sekreteri olarak 
görev yapan Erol Toy, D#SK’in kurulu! ça-
lı!malarına devam ettikleri için kendile-
rinin de Onur Kurulu’na sevk edildiklerini 
vurgulamakta ve son anda D#SK kurucusu 
olmadıklarını anlatmaktadır.4 
3 Koç ve Koç (2008), s. 79-80.
4 Erol Toy ile 12 Mart 2010 tarihinde gerçekle!tirdi"i görü!me 
(Süreyya Algül).

E*4$ T41 A,$)+ı14*

“#brahim Güzelce ‘bu i! olacaksa olma-
lı, uzatmanın âlemi yok, ne yapacaksak 
bir an önce yapalım’ dedi. Ocak’taki top-
lantıda ve $ubat’taki kurulu! için karar 
çıkmı! oldu. Ama D#SK’in kurulu!un-
dan bir gün önce yaptı"ımız Ola"anüstü 
Genel Kurul’da, D#SK’e katılım kararı al-
makla birlikte, Türk-#!’ten ayrılma ka-
rarı almamı!tık. Genel Kurul’dan sonra 
Türk-#!’ten bize telefon geldi, ihraca dair 
kararı kaldırdıklarını söylediler. Bunun 
üzerine yönetimdeki arkada!lar, ihraç 
yokken ayrılmanın ahlakî olmayaca"ı-
nı söylediler ve D#SK’e katılmaktan vaz-
geçildi. Ben yine de kurulu! toplantısına 
katıldım. Hatta kurulu! yönünde el kal-
dırdı"ımı hatırlıyorum. Biz D#SK’in ku-
rucusu olmaktan vazgeçti"imizde ha-
tırladı"ım kadarıyla Kemal Nebio"lu bizi 
vazgeçirmeye çalı!tı.” 

K.+5(-8"

Kurulu! çalı!maları sırasında, anla!ıldı"ı 

kadarıyla SADA üyeleri dı!ında D#SK ku-

rucusu olmaya en yakın sendikalardan 

biri Kimya-#!’tir. Kimya-#!’in adı SADA 

üyeleriyle birlikte 3 Ocak tarihli Ant der-

gisinde D#SK’i kurmaya karar vermi! 

sendikalar arasında anılmaktadır.5

Yukarıda belirtildi"i gibi, Kimya-#! de 

Türk-#! tarafından kurulu! çalı!maların-

da bulunması nedeniyle kesin ihraç iste-

miyle Onur Kurulu’na sevk edilmi!tir. 
5 “Devrimci Sendikalar Yeni bir konfederasyon kuruyorlar”, 
Ant, Sayı 1, s. 6.

Bank-#! Çalı!ma 
ve Hesap Raporu, 

1968. TÜSTAV. 
D#SK Ar!ivi.

Kimya-#! amblemi 
ve logosu
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Ancak dönem içinde Kimya-#!’in Genel 
Sekreteri olan ve aynı zamanda T#P üye-
si olan Necat Ökten’e göre, Kimya-#!’in 
D#SK dı!ında kalmasının nedeni, sendi-
kanın ba!kanı Necat Akbay’ın olumsuz 
tutumudur. Ancak Akbay’ın olumsuz tu-
tumu Türk-#!’ten çok CHP’den kaynak-
lanmaktadır ve yönetimde D#SK dı!ın-
da kalmak isteyen bir gruptan da destek 
görmektedir. Ökten bu konuda !unları 
söylemektedir:6 
6 Necat Ökten ile 9 Mart 2010’da gerçekle!tirilen görü!me 
(Süreyya Algül).

“D#SK kurucusu olmak için sendikamız 
Temsilciler Meclisi’nden oybirli"i ile ka-
rar çıktı. Karar toplantısı Ocak 1967’de 
oldu. Sendikanın o zamanki ba!kanı ta-
raftar de"ildi, o yüzden de Türkler’ler 
bizi kurucu listesinin dı!ında bıraktı-
lar. Bizi tüzük çalı!masına ça"ırmadı-
lar. Aslında bu tür toplantılara genellik-
le genel ba!kanlar katılır. Ça"ırdılarsa 
da haberimiz olmadı. Biz nasılsa D#SK’e 
katılaca"ız diye kendi içimizde bir tar-
tı!maya girmedik. Nitekim 1 ay sonra 
da D#SK’e katıldık. D#SK’in kurulu!u sı-
rasında T#P #l Saymanı’ydım. Ben D#SK’e 
katılmak istiyordum ama Ba!kan Necat 
Akbay istemedi. Genel Ba!kan D#SK’e 
katılmaya istekli de"ildi ama sendika-
mız üzerinde bir etkinli"i yoktu. Yöne-
timde olan bizim çizgimiz dı!ındaki ar-
kada!ların D#SK’e girmemek yönündeki 
dü!üncelerini Nejat Akbay’ı öne çıka-
rarak ortaya koymaları gibi bir durum 
oldu. Necat Akbay’ın T#P ile ilgisi yoktu, 
aristokrat bir yapısı vardı, CHP’ye ya-
kındı. Bütün mesele kurulacak D#SK’in 
CHP taraftarı veya en azından tarafsız 
olması meselesiydi.”

T$%#.5!-8"

Politik duru!u açısından SADA üyeleri-
ne en yakın görünen sendikalardan biri de 
en azından ba!kanı itibariyle Türkiye-#!’ti. 
Sendika adına imza atan ki!i Genel Ba!-
kanı Cemal Akın’dı. Ancak 14 Ocak tarih-
li toplantıya katılan sendikalar için tutulan 
bilgi fi!inde Akın için “14.1.1967 toplantı-
sına katılamadı” kaydının dü!üldü"ü göze 

Sendikaların Uzun ve Kısa Adlarının Kullanımı

Türkiye’de sendikaların uzun ve kısa adlarının yazımı konusunda bir karı"ıklık söz konusudur. Sendikaların tüzük-
lerinde kısa ve uzun adlarına ili"kin hukuksal adlandırmalar olsa da günlük kullanımda farklılıklar olmaktadır. Ör-
ne#in, D!SK’in bir nolu kurucusu olan ve uzun adı Türkiye Maden, Madeni E"ya ve Makine Sanayi !"çileri Sendikası 
kısa adı Türkiye Maden-!" olan sendikanın kısa adı Maden-!" ve T. Maden-!" olarak da kullanılmaktadır. Sendika-
nın kendi yayınlarında da bu farklı kullanıma rastlanmaktadır. Benzer bir durum di#er sendikalar için de söz konu-
sudur. Bu nedenle bu kitapta da zaman zaman farklı kullanımlar yer almaktadır. 

(1936-2021)

Manisa’da do"du. Fı-
rıncılık, bankacı-

lık gibi i!lerde çalı!-
tı. #stanbul'a yerle!ti. 
1964’te Bank-#! sen-
dikasının genel sek-

reter yardımcılı"ı-
na, 1966’da ise genel 
sekreterli"e seçildi. 

Bank-#! 1967’de ku-
rulu!undan kısa bir 

süre sonra D#SK üye-
si oldu.

Toplumcu gerçekçi 
yazarlardan olan Toy, 

ilk basımı 1974 yılın-
da yapılan ve Veh-

bi Koç'un ya!am öy-
küsünün anlatıldı"ı 

iddia edilen #mpara-
tor romanıyla ses ge-

tirdi. Çok sayıda öy-
kü, roman, deneme 

ve ele!tiri yazıları ile 
sahnelenmi! tiyatro 
oyunları da olan Toy 

1980’li yıllarda YAZKO 
(Yazar ve Çevirmen-

ler Yayın Üretim Koo-
peratif ) Yönetim Ku-
rulu ba!kanlı"ı yaptı.

Erol Toy

Kimya-#! sendikasına ait bilgi fi!i, 14 Ocak 1967.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
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çarpmaktadır.7 1965 yılında kurulan sen-
dikanın kurucuları, içlerinde T#P üyesi olan 
Cemal Akın’ın da oldu"u, bir grup kapı-
cı-kalorifer i!çisi ile aydın, yazar ve !airdir. 
Nisan 1966’da toplanan kongrede “dev-
rimci ve toplumcu” yeni bir konfederas-
yon kurulmasına öncülük edilmesinden 
söz edilmi!tir. Söz konusu sendika 8 $ubat 
1967’de Ola"anüstü Genel Kurul toplaya-
rak D#SK’e katılma kararı almı! ancak ka-
tılım gerçekle!memi!tir. Sonraki yıllarda 
da Belediye-#! adını alan ve D#SK’e katıl-
mayı yeniden deneyen ancak katılamayan 
ve sol siyasetler içinde yer aldı"ı görü-
len sendika, Cemal Akın’ın ba!kanlı"ında 
1974’te topladı"ı Genel Kurul’dan sonra bir 
daha genel kurul toplayamayarak da"ıl-
mı!tır.8 Yukarıda belirtildi"i üzere, 8 $ubat 
1967’de D#SK’e katılmak için Genel Kurul’u 
7 Yeni Bir Konfederasyon Kurulması Hakkında 14 Ocak 1967 
Cumartesi Günü Yapılan Toplantıya Katılan Sendikalar #çin 
Bilgi Fi!i-Türkiye-#!, #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
8 “Belediye-#! (Türkiye Belediye #!çileri Sendikası)” (1996), 
Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 1, #stanbul: Kültür 
Bakanlı"ı ve Tarih Vakfı ortak yayını, s. 143.

toplayan Genel Ba!kan Cemal Akın’ın, 30 
Ocak’ta yapılacak D#SK toplantısına gele-
medi"i için Kemal Türkler’e telgraf çekti-
"i ve telgrafında Türkiye-#! adına Kemal 
Sülker’in sendikayı temsil etmek için tam 
yetkili kılındı"ını bildirdi"i görülmektedir.9 
Akın’ın 14 Ocak toplantısının gerçekle!-
ti"i gün sendikanın antetli ka"ıdı üzerine 
kaleme aldı"ı ve D#SK’in niteli"i ve amaç-
larını özetledi"i dü!ünceleri, politik duru-
!unun SADA liderlerine yakın oldu"unu 
göstermektedir. Akın’ın “yeni Konfede-
rasyonun ilke ve tutumu (özetle)” ba!lıklı 
yazısı !öyledir:10 

“1-Türk i!çi sınıfının kaderinde a"ırlı"ı-
nı ortaya koyucu, sınıf bilincinin sendi-
kal metodla güçlendirilmesi

2-Her türlü geli!imi sadece Türk i!çisin-
den alan

3-Sosyalizm e"itimine önem verip, sos-
yalizmin emekçi kitlelere yayılmasını 
sa"layarak, Türk i!çisinin kendi kaderi-
ni kendisinin tayin edece"i,

4-Tabandan gelen sendikacılı"ı sa"la-
yan niteli"i ta!ımalıdır.”

T!#'*.)

D#SK’in kurulu! belgesinde imzası olan 
ve komisyon çalı!malarına da katılan en 
önemli sendikalardan birinin Tekstil ol-
du"u söylenebilir. Dahası 31 Aralık 1966 
tarihli bir ba!ka metin, kurulu! çalı!ma-
larında yer alan ancak D#SK’e 1975’te ka-
tılacak olan Tekstil #!çileri Sendikası adı-
na Genel Ba!kan Rıza Güven’in de imzasını 
ta!ımaktadır.
9 Cemal Akın’dan Kemal Türkler’e, 30 Ocak toplantısı için 
Kemal Sülker’in Türkiye-#! adına yetkili kılındı"ını bildiren 
telgraf, Ocak 1967, #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
10 Cemal Akın’ın “yeni Konfederasyonun ilke ve tutumu 
(özetle)” ba!lıklı yazısı (tek sayfa, antetli kâ"ıda-el yazılı), 14 
Ocak 1967.

Türkiye-#! bilgi 
fi!i, 14 Ocak 1967.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.
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Dönem içinde ba"ımsız bir sendika olan 

Tekstil #!çileri Sendikası da 30 Ocak 1967 

toplantısına katılmayarak kurulu! süreci-

nin dı!ında kalmı!tır. Tekstil, 1965’e kadar 

tekstil i!kolunun dönem içindeki önemli 

sendikalarından olan Teksif sendikasında 

ve üyesi oldu"u Türk-#!’te Yönetim Kurulu 

üyesi olarak görev yapan Rıza Güven’in, bu 

görevlerinden ayrılarak kurdu"u bir sendi-

kadır.11 Eski sendikasından ve Türk-#!’ten 

ayrılmasının nedeninin CHP’den kendisi-

ne gelen milletvekilli"i teklifi oldu"unu ve 

bu tekliften sonra di"er yöneticilerle ili!-

kisinin bozuldu"unu iddia eden Güven, dö-

nem içinde neden D#SK dı!ında kaldı"ı so-

rusunu, “O zaman bizim sendikamız yeni 

kurulmu!tu. Teksif gibi güçlü bir sendika-

dan koptuk, hemen D#SK’e girsek bo"a-

caklar bizi. Toparlanalım biraz, alı!tıralım 

milleti, tabandan gelsin diye dü!ündük” 
11 “Tekstil (Tekstil #!çileri Sendikası)” (1998), Türkiye Sendi-
kacılık Ansiklopedisi, Cilt 3, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve Ta-
rih Vakfı ortak yayını, s. 192.

biçiminde yanıtlamaktadır.12 Tekstil #!çile-
ri Sendikası’nın D#SK dı!ında kalmasında, 
Kimya-#! örne"indeki gibi CHP etkisinin 
bulunması olasıdır. Sendika yönetimin-
de bulunan Yunus Kara ve Sabri Tı"lı gibi 
isimlerin partizan derecede CHP’li olduk-
ları, Bahir Ersoy’un da Rıza Güven üzerin-
de etkili oldu"u belirtilmektedir.13 

Y(J& 8"3.)!%. S!-1.#('& 
(Y8S) (8'*(-/,))

14 Ocak 1967 tarihli kurulu! kararın-
da imzası olan sendikalardan biri de kısa 
adı Y#S olan #stanbul merkezli Yapı #!çile-
ri Sendikası’dır. Y#S, 30-31 Ocak 1967 top-
lantısına katılmı! ancak kuruculuk için 
yapılan oylamada sadece bir oy alabil-
mi!tir. Y#S’in kurulu! sürecinde bu ne-
denle kurucu olamadı"ı anla!ılmakta-
dır. Ancak Y#S’in daha sonra D#SK’e üye 
olmamasının nedenleri farklıdır. Y#S’in 
D#SK dı!ında kalması, Y#S kurucusu olan 
ve kurulu! kararında imzası bulunan Suat 
$ükrü Kundakçı’ya göre kendi hatala-
rından kaynaklanmı!tır. D#SK’in kurulu! 
toplantılarının yapıldı"ı sırada çimento 
i!kolunda örgütlenmeye çalı!tıklarını ve 
D#SK’e bu nedenle hemen girmedikleri-
ni, D#SK’in de aynı i!kolunda örgütlenme-
ye çalı!tı"ını bilmelerine ra"men, sendi-
ka yönetimindeki bir ki!inin önerisiyle bu 
çalı!malarını gizleyerek bu ki!inin “pro-
vokasyonuna geldiklerini” söyleyen Kun-
dakçı, D#SK’e katılmanın kararla!tırıldı-
"ı Mayıs 1967’deki kongrelerine gelerek 
konu!ma da yapan D#SK yöneticilerinin, 
12 Rıza Güven ile A"ustos 2009’da gerçekle!tirilen görü!me 
(Süreyya Algül).
13 Hilmi Güner ile 07 Mart 2010’da gerçekle!tirilen görü!me 
(Süreyya Algül).

Görsel: Tekstil 
bilgi fi!i, 14 Ocak 
1967.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.
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bu durumu ö"renmeleri üzerine kendile-
rini D#SK’e almadıklarını belirtmektedir.14 
Kundakçı’nın söylediklerini D#SK ar!ivin-
deki ilgili belgeler de do"rulamaktadır. 
Y#S’in, kongre tutana"ına göre, 20 Ma-
yıs 1967’de D#SK’e katılım kongresi ya-
pılmı! ve katılıma oy birli"i ile karar ve-
rilen kongrede, Kemal Türkler ve #brahim 
Güzelce de konu!ma yapmı!tır.15 Ancak 
Y#S’e D#SK tarafından gönderilen 26 Hazi-
ran 1967 tarihli bir üst yazıyla D#SK’e ka-
tılımının uygun görülmedi"i belirtilmi! 
ve ekte gönderilen 14 Haziran 1967 tarih-
li Yönetim Kurulu kararında, bunun nede-
ninin, kendilerinden habersiz ve kendile-
rine kar!ı yapılan örgütlenme çalı!ması 
oldu"u bildirilmi!tir.16

14 Suat $ükrü Kundakçı ile 9 Kasım 2009 tarihinde gerçekle!-
tirilen görü!me (Süreyya Algül).
15 Y#S Yapı #!çileri Sendikası Kongre Tutana"ı (2 Sayfa), 20 
Mayıs 1967, #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
16 D#SK’ten Y#S’e gönderilen ve D#SK’e katılma iste"inin red-
dedildi"ini bildiren Genel Sekreter #brahim Güzelce imzalı 
üst yazı ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı (iki sayfa), 27 Haziran 
1967, #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Yapı #!çileri Sendikası, Türkiye sendika 
hareketi içinde pek çok özelli"iyle farklı-
lıklar ta!ıyan bir sendika olmu!tu. Döne-
min devrimci ö"renci hareketiyle ve Hik-
met Kıvılcımlı çizgisiyle ba"ları olan ve adı 
emek tarihinin bir efsanesiyle, #smet De-
mir’le anılan Y#S, sendika örgütlenmesi ve 
mücadelesi sürecinde direni!lerle öne çı-
kan bir eylem anlayı!ına sahipti.

Sosyalist sol içindeki pek çok çevre Y#S 
içinde aktif olarak yer almı!tı. Necmettin 
Giritlio"lu, bu dönemde önce Y#S’in ODTÜ 
in!aatları örgütlenmesinde aktif olarak 
yer almı!, 1970 yılında da Y#S Genel Ba!ka-
nı seçilmi!ti. Giritlio"lu, Y#S’in Kozano"lu 
Çavu!o"lu firmasına kar!ı Alia"a rafineri-
si in!aatında ba!lattı"ı grevin ilk gününde 
fabrikaya teknisyenleri sokmaya çalı!an 
otobüsleri durdurmaya çalı!ırken vurula-
rak öldürülmü!tü. D#SK, Necmettin Girit-
lio"lu’nun öldürülmesi üzerine yayımladı-
"ı bildiride, Necmettin Giritlio"lu’na atılan 
kur!unların, bütün Türk i!çisine atılmı! 
oldu"unu kaydetmi!tir:17

G!+. A1(+)(%& 
S!-1.#('&

Kurulu! belgesinde imzası bulunan isim-
lerden biri de Rü!tü Güneri’dir. Güneri’nin 
imzası Türkiye Gemi Adamları Deniz-#! 
adına katılmı! görünmektedir. Rü!tü Gü-
neri o dönem sendikanın ba!ında de"ildi. 
Zaten karara imza atılmasında bir sendi-
kanın ba!ında bulunma !artı aranmıyor-
du.18 Güneri, Gemi Adamları Sendikası’nın 
17 D#SK Haberleri Günlük Bülten, 24 A"ustos 1970. Necmet-
tin Giritlio"lu’nun ya!amı ve mücadelesi için, Bkz. Can $a-
fak (2019), Necmettin Bir Devrimcinin Hatırası, #stanbul: Ay-
rıntı Yayınları.
18 Erol Toy ile 12 Mart 2010 tarihinde gerçekle!tirilen görü!me 

Yapı #!çileri 
Sendikası (Y#S) 

bilgi fi!i, 14 Ocak 
1967.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.
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Ba!kanlı"ı’ndan sonra 1963’te Türkiye De-
nizcilik Sendikası’nın Ba!kanlı"ı’nı yap-
tı. 1964’te yeniden seçilemeyince sendikal 
ya!amdan çekildi.19 Rü!tü Güneri dönemin 
ilginç sendikal figürlerinden biridir. Hukuk 
Fakültesi’ne devam etmekteyken e"itimi-
ni tamamlamak üzere Fransa’ya gitti. 1957 
seçimlerinde DP #stanbul Milletvekili oldu. 
Güneri, Türkiye Gemi Adamları Sendikası 
Ba!kanlı"ı’na seçildi. 27 Mayıs sonrasın-
da 16 ay tutuklu kalan Güneri beraat etti. 
Daha sonra T#P’e katıldı, MYK üyesi seçildi 
ve Genel Sekreterli"e getirildi. Ancak Ka-
sım 1962’de partiden istifa etti.20

B('&--8" (A-#(%()

Yukarıda sözü edilen Türk-#! genelgesin-
de, D#SK’in kurulu! çalı!malarına katıl-
dı"ı için Onur Kurulu’na verilmeyen, an-
cak bu çalı!malara katılan temsilcilerinin 

(Süreyya Algül).
19 Aktaran: Çelik (2010), “Güneri, Rü!tü” (1996), Türkiye Sen-
dikacılık Ansiklopedisi, Cilt 1, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve 
Tarih Vakfı ortak yayını, s. 516.
20 Çelik (2010).

yetki alıp almadıklarının yetkili kurulla-

rından sorulaca"ı belirtilerek bir anlam-

da üzerlerinde baskı kurulaca"ı anla!ılan 

sendikalardan Ankara Basın-#!’in Genel 

Ba!kanı Mustafa Ulucan, 14 Ocak toplantı-

sından bir gün önce, Kemal Türkler’e gön-

derdi"i telgrafta !öyle demektedir:21 “Ha-

reketinize sonuna kadar katılıyoruz. Bekir 

Çiftçi’nin (genel sekreter), ani rahatsızlı-

"ı yüzünden sendikamızı #stanbul $ubesi 

Ba!kanı Ayhan Yetkiner temsil edecektir. 

Alınacak kararlara sendikamızın imzası-

nı koymaya yetkilisiniz ba!arılar sevgi-

ler.” Basın-#!, Ayhan Yetkiner aracılı"ıyla 

14 Ocak toplantısına katılmı! ancak 30-

31 Ocak toplantısına katılmamı!tır. Türk-

#!’in genelgesinde Onur Kurulu’na henüz 

sevk edilmeyip yöneticilerinin yetkili ku-

rullarından yetki alıp almadıklarının so-

rulaca"ı sendikalardan biri olarak Türk-

#! baskısıyla D#SK’e katılmamı! olması 

muhtemeldir. 
21 Basın-#! (Ankara) Genel Ba!kanı Mustafa Ulucan’dan Ke-
mal Türkler’e, giri!imi desteklediklerini belirtti"i ve 14 Ocak 
toplantısına katılacak temsilciyi bildiren telgraf, 13 Ocak 
1967, #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Görsel: Deniz-#! 
bilgi fi!i, 14 Ocak 
1967.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.



184 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"
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14 Ocak toplantısına Genel Ba!kanı Ce-
vat Gümrükçü’nün temsilcili"inde katılan 
Pancar-#! 30-31 Ocak toplantısına da ka-
tılmı! ancak kuruculuk için yapılan oyla-
mada üç oy alarak be! kurucu arasına gi-
rememi!tir. 1964’te !eker i!kolunda ku-
ruldu"u bildirilen Pancar-#!’in, 11-12 $ubat 
1964 tarihlerinde topladı"ı 2. Kongresi ile 
Türk Hür-#!’e katıldı"ı belirtilmektedir.22 

Pancar-#!’in Kozlu olaylarının ya!andı-
"ı Mart 1965’te Türk-#!’i “çıkarcılarla el ele 
vermekle” suçlayarak, altı sendikayla bir-
likte, ba!kanlı"ını 14 Ocak 1967 toplantı-
sına da katılan Mehmet Kılınç’ın yaptı"ı, 
Türkiye #!çi Sendikaları Konseyi’ni kur-
du"u belirtilmelidir. Türk Hür-#! ile de te-
mas kurarak yeni bir konfederasyon kur-
ma giri!imlerine kar!ı Demirsoy, “7 çıplak 
bir hamama yakı!ır” diyerek küçümseyen 
bir açıklama yapmı!tır.23

22 “Pancar-#!” (1998), Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 
2, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve Tarih Vakfı ortak yayını, s. 507.
23 Milliyet gazetesi, 26 Mart1965.

Y(J&-8" (A-#(%()

1967 yılının Ocak ayında, D#SK kurulu! ka-
rarını tespit eden “karar” ba!lıklı tutanak-
taki imzalardan biri de Türkiye Yapı-#! Fe-
derasyonu adına Genel Sekreter Emrullah 
Akdo"an’a aittir. Kurulu! kararının imzacı-
larından Yapı-#!’in (Ankara) Genel Ba!kanı 
Fukara Tahir olarak bilinen Tahir Öztürk’tü. 
Yapı-#! 1962’de binlerce i!çinin Meclis’e yü-
rüdü"ü “açların yürüyü!ü” olarak da adlan-
dırılan eylemi ve Ere"li örgütlenmesi gibi 
önemli mücadeleleri gerçekle!tirmi! bir 
sendikadır. Sendikanın neden kurucu ol-
madı"ına ili!kin bir bilgiye rastlanmamı!tır.

P!*#.+-8" 6! T("&*-8"

D#SK’in kurulu! kararında genel ba!kan-
ları aracılı"ıyla imzacı olan di"er iki sen-
dika olan Petkim-#! ve Toprak-Su #!çileri 
sendikaları ba"ımsız sendikalardır. Kara-
ra imza koyan genel ba!kanlarıyla birlikte 
1975’te D#SK’e katılmı!lardır. 

Pancar-#! bilgi fi!i, 
14 Ocak 1967.

Yapı-#! bilgi fi!i,
14 Ocak 1967.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
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14 Ocak kurulu! kararına imza atan bir di"er sendi-

ka olan Ta!ıt-#! 30-31 Ocak toplantısında kuruculuk 

oylamasına katılan sendikalar arasında yoktur.

Sendika tarafından imzacı olarak doldurulan bil-

gi fi!inde Ankara’da kurulu oldu"u ve 802 üyesi bu-

lundu"u ancak üyelerden 487 ki!inin aidat ödedi"i 

belirtilmektedir.24 Sonuç olarak D#SK’in kurulu! sü-

recine katılan toplam 19 sendikadan be!i oylamayla 

kurucu olmu!tur. Ancak 14 Ocak toplantısına katı-

lan bazı sendikalar daha sonraki çalı!malara katıl-

mamı! veya D#SK’e üye olmamı!tır.

Bu durumun olu!masında Türk-#!’in ve özellikle 

Tekstil gibi imzacı ba"ımsız sendikalar üzerinde de 

etkisi olan CHP’nin baskılarının rolü olmu! gibi gö-

rünmektedir. Ayrıca imzacı sendikalardan birço"u-

nun, Basın-#! (Ankara) örne"indeki gibi devlet ku-

rumlarında örgütlü oldu"u da hesaba katılmalıdır. 
24 Yeni Bir Konfederasyon Kurulması Hakkında 14 Ocak 1967 Cumartesi Gü-
nü Yapılan Toplantıya Katılan Sendikalar #çin Bilgi Fi!i-Ta!ıt-#!, #stanbul: 
TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Fukara Tahir’in Ölümü

14 Ocak 1967 tarihinde kaleme alınan Türkiye Devrimci !"çi Sendikaları Konfederasyonu’nun kurulu" kararının altı-
na Yapı-!" adına imza koyan Emrullah Akdo#an’ın hayatı Fukara Tahir’le ve dolayısıyla sendikacılıkla yolları, Ere#li’de 
Amerikan "irketlerine kar"ı etkili bir mücadele yürüttü#ü günlerde bir "antiyenin kapısında kesi"mi"tir. Emrullah 
Akdo#an, "antiyede bir ta"eron i"çisidir ve kapıda görevlidir. $antiyeye girmek isteyen Fukara Tahir ve arkada"la-
rına engel olmak ister, tabancalar çekilir, olay büyür. Suat $ükrü Kundakçı sonrasını "öyle anlatıyor:1 

“Emrullah, bizimle Ankara’ya geldi. Rakılar içildi, yemekler yendi, ahbap olundu, 
Emrullah telefon etti "antiyeye, ‘Ben daha bir iki gün buradayım’ dedi. !"te o es-
nada [Emrullah’a] Tahir Öztürk, ‘Seni gel biz "ube ba"kanı yapalım’ dedi. ‘Orta Do-
$u in"aatlarının sorumlusu yapalım, görevli kılalım, ileride kongrede de seçeriz se-
ni’ dedi, ‘bize senin gibi adam lazım.’ (…) Ve Tahir Öztürk, "ahsi kararıyla, onu seçti 
Ankara #ube Ba"kanı yaptı, altı ay sonra Federasyon seçimi oldu, Federasyon Ge-
nel Sekreterli$i’ne getirdi onu.”

Bu Fukara Tahir’in hayatındaki en hazin karardı. Türkiye emek tarihinin en renkli ve müca-
deleci sendikacılarından Fukara Tahir, 1967 yılının aralık ayında, Ankara yakınlarında, Fe-
derasyon’un Chevrolet arabasının içinde, Federasyon Genel Sekreteri yaptı#ı Emrullah 
Akdo#an’ın tüfe#inden çıkan kur"unla henüz 43 ya"ındayken göçüp gitti bu dünyadan.2

1 Can $afak (2017), Ere$li 1960-1954 Morrison’un Yapı !"çileri, !stanbul: Sosyal Tarih Yayınları, s. 163.
2 Can $afak (2017), s. 156.

Petkim-#! bilgi fi!i, 14 Ocak 1967. TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Tahir Öztürk (Fukara Tahir)
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"Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına 
yeniden kastetme çabalarının arttı"ını ve bir avuç ara-

cının, kapkaççının ve sömürücünün bu çabalara katıl-
dı"ını gören bizler, Büyük Atatürk’ün daha 1921 de ilan 
etti"i gibi ‘bizi mahvetmek isteyen emperyalizme kar-
!ı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme kar!ı’ sava!maya 

and içmi! sendikacılarız."

D#SK Kurulu! Bildirisi'nden

D8SK’.- K,%,)," N!1!-)!%.

D#SK’i kuran sendikaların Türk-#!’ten ayrılma ve D#SK’i kurma ge-
rekçeleri ve ilkeleri üç temel belgeden hareketle incelenebilir. Bu 
belgelerin ilki Türk-"! Üyeli#inden Ayrılma Hakkında Rapor, ikinci-
si D"SK (Türkiye Devrimci "!çi Sendikaları Konfederasyonu) Kurulu-
!u Hakkında Rapor ve üçüncüsü Türkiye Devrimci "!çi Sendikaları 
Konfederasyonu Kurulu! Bildirisi’dir. 

12 $ubat 1967 günü #stanbul Çemberlita!’taki $afak Sineması’nda ge-
nel kurullarını yapan ve daha önce Türk-#! üyesi olan üç sendika (Tür-
kiye Maden-#!, Türkiye Lâstik-#!, Türkiye Basın-#!) niçin Türk-#!’ten 
ayrılmak istediklerini açıklayan Türk-"! Üyeli#inden Ayrılma Hakkın-
da Rapor adlı belgeyi kongrelerine sunmu! ve raporlar ittifakla kabul 
edilmi! ve Türk-#! Konfederasyonundan ayrılma kararı alınmı!tır.

Daha sonra dört sendika (Maden-#!, Lâstik-#!, Basın-#! ve Gıda-#!) D"SK (Türkiye Dev-
rimci "!çi Sendikaları Konfederasyonu) Kurulu!u Hakkında Rapor’u ve Türkiye Devrimci 
"!çi Sendikaları Konfederasyonu Kurulu! Bildirisi ile D#SK Ana Tüzü"ü’nü kabul ederek 
1 “D#SK’in Kurulu! Nedenleri ve #lkeleri” ba!lı"ı Algül (2015), Çelik (2010) ve Çelik (2018) adlı çalı!malardan yararlanarak yazar-
lar tarafından yeniden yazılmı!tır.

D#SK’in 1 no.lu 
yayını Türk-"! 
Çıkmazı adını 
ta!ımaktadır.
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D#SK’i kurma kararı almı!tır. Daha önce 
toplanan ve merkezi Zonguldak’ta bulu-
nan ba"ımsız Türkiye Maden #!çileri Sen-
dikası Genel Yönetim Kurulu da Kurucu 
Heyet olarak D#SK’i kurma ve D#SK Kuru-
lu! Bildirisi ve Ana Tüzü"ü’nü aynen kabul 
etmeye ittifakla karar vermi!tir. 

Böylece be! sendika, önce yapılan toplan-
tılara katılan birçok sendikanın aldıkla-
rı ilke kararına uygun olarak D#SK’in ku-
rucuları olmu! ve 13 $ubat 1967 Pazartesi 
günü D#SK Tüzü"ü ve Kurulu! Bildirisi #s-
tanbul Valili"i’ne verilerek Türkiye Dev-
rimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu 
(D#SK) tüzel ki!ilik kazanarak çalı!malara 
ba!lamı!tır.

T$%#-8"’*!- A5%&)+( 
G!%!#3!)!%.

D#SK’i kuran sendikalar, 12 $ubat 1967 ta-
rihinde aynı gün topladıkları genel ku-
rullarında Türk-#! Üyeli"inden Ayrılma 
Hakkında Rapor ba!lıklı bir belgeyi kabul 
etmi!lerdir.2 Yol ayırımının ve yarılmanın 
gerekçelerinin yer aldı"ı bu belge D#SK’in 
kurulu!una ili!kin tartı!maları anla-
mak açısından büyük önem ta!ımakta-
dır. Türk-"! Üyeli#inden Ayrılma Hakkında 
Rapor’da3 Türk-#!’ten ayrılma gerekçele-
ri, bazıları benzer 15 ba!lık altında ve ör-
nekler verilerek sıralanmı!tır. Bu gerek-
çelerin irdelenmesi D#SK’in kurulu!unun 
anla!ılması açısından son derece anlam-
lıdır. Ayrıca kurulu!un hemen ardından 
yayımlanan ve D#SK’in 1 numaralı yayını 
2 Belgenin tam metni eklerde yer almaktadır.
3 Bkz. Türkiye Maden-#! Sendikası Ola"anüstü 16. Merkez 
Genel Kurulu’na sunulan, Türk-#! (Türkiye #!çi Sendikala-
rı Konfederasyonu) Üyeli"inden Ayrılma Hakkında Rapor (9 
sayfa), #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

olan Türk-"! Çıkmazı adlı kitapçıkta Türk-
#!’ten ayrılma gerekçeleri daha da ayrıntılı 
olarak anlatılmı!tır. Bu gerekçeleri birkaç 
grupta ele almak mümkündür.

Ö*=80")& () T8@8+")& 
G)*)+:)&)* 

Türk-#!’ten ayrılma gerekçelerinin bir bö-
lümü Türk-#!’in kendi Anatüzü"ü’nün ge-
reklerini yerine getirmemesi, aykırı uygu-
lamalar yapması, örgütsel uygulamalarda 
üye sendikalara e!it davranmaması olarak 
belirtilmi!tir.

Tüzükte yer alan adil ücret hükmü için 
grev yapanlara ve destekleyenlere ge-
çici ihraç cezası verilmesi (gerekçe 1), 6 
ay içinde birle!meleri gereken federas-
yon ve sendikaların birle!tirilememesi ve 
buna ra"men bu sendikalara yaptırım uy-
gulanmaması (gerekçe 1), i!kolları yönet-
meli"inin uluslararası normlara göre de"il, 
sendikacıların politik görü!lerine göre ha-
zırlanması ve böylece sendikaların parça-
lanması (gerekçe 2), Türk-#!’in bütün haklı 
grevlere kar!ı çıkması (gerekçe 12), Türk-
#!’in Maden-#!’e kar!ı sarı sendikalar kur-
ması (gerekçe 15), üç ay boyunca aidatla-
rını ödemeyen sendikaların üyeliklerinin 
dü!ece"i açık hükmüne ra"men, belirtilen 
sürede aidat ödemeyen sendikaların üye-
liklerinin sürmesine izin verilmesi ele!ti-
rilmektedir (gerekçe 3).

Bu konuda Türk-"! Çıkmazı kitapçı"ın-
da ayrıntılı örnekler yer almaktadır. Türk-
#!’in tüzü"ünü uygulayamayacak kadar 
acze dü!tü"ü görü!üne yer verilen kitap-
çıkta Türk-#! yöneticilerinin bir yanda Tür-
kiye tipi sendikaları korur görünerek, bir 
yandan federasyonları ayakta tutabilmek 
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hesaplarıyla hareket etti"i ve tüzükteki 6 ay-
lık süre içinde birle!tirmeler yapmayıp, önem-
li i!kollarında “idare-i maslahat” politikası uy-
gulamayı tercih etti"i belirtilmi!tir.4 

Türk-#!’ten ayrılmada Mannesman ve Ka-
rabük olaylarının etkisinin büyük oldu"unu 
söyleyen dönemin Maden-#! yöneticilerin-
den Hilmi Güner, Türk-#!’in Maden-#!’e des-
tek olmadı"ını belirtmekte ve özellikle Halil 
Tunç’un olumsuz bir rol oynadı"ını, ihanet et-
ti"ini söylemektedir. Güner bu olaylar üzerine 
gizli Genel Yönetim Kurulu toplantısında yeni 
konfederasyon konusunda karar aldıklarını 
anlatmaktadır.5

4 D#SK (1967), Türk-"! Çıkmazı, #stanbul: D#SK Yayınları No:1, s. 
30-31.
5 Çelik (2010).

Mannesman Grevi ve Karabük Olayları 

Mannesman Grevinde Türk-!":

“Mannesman Boru Fabrikası’nda Maden-!"’in ba"ladı#ı grev (25 Kasım 1965) i"verenin i"yerinde kurdu#u bir sa-
rı sendikayla sözle"me yapmak için direnmesinden ileri gelmi"ti. !"çi ço#unlu#u Maden-!"’te oldu#u için grev ba"-
ladı. Türk-!" Ba"kanı Ankara’da Maden-!" Ba"kanını iki gün oyaladıktan sonra konuyu Sanayi Bakanına anlatmak 
mümkün olamamı"tır. Türk-!" Genel Sekreteriyle Sanayi Bakanına gidilmi", fakat Genelsekreter tek ba"ına ba-
kanla konu"mu", sonunda da i"verenin sarı sendika ile toplu sözle"me yapamazsa, Maden-!"’le olan anla"mazlı#ı 
ele almak için bakanın vakit ayıraca#ını söylemi"tir. Türk-!", bu kanunsuz hareket ve tutum kar"ısında Maden-!"’in 
yanında yer almamı", i"veren diledi#i gibi çalı"arak i"çileri grevden caydırmı"tır. Böylece grev 15 Ocak 1966’da 
Türk-!"’in fırsat verdi#i, i"verene zaman kazandırdı#ı hareket yüzünden ortadan kaldırılmı"tır.”

Türk-!", Tüzü$ünü Uygulayamayacak Kadar Acze Dü"mü"tür:

“Türk-!", yapmacık sendikalar kurdurmak için de elinden geleni yapmı"tır. 

Karabük’te ihanetle kurulan Çelik-!" sendikasının ilk kongresine giden Türk-!" Ba"-
kanı, bu sarı sendikanın federasyona üye olmak suretiyle Türk-!"’e alınmasına 
çalı"mı"tır.

Türk-!" Ba"kanı, Ere#li’de de sarı sendika kurulması için telefonla direktif vermi" ve 
Maden-!" aleyhinde gizli çalı"maları su yüzüne çıkmı"tır.

Türk-!" Ba"kanı, bu türlü çalı"malarının kar"ılı#ını son olarak Karabük’te kongrede 
yuhalanmak suretiyle almı" ve ihanet çizgisi üstünde boy resmi çekilmi"tir. Bugün 
Türk-!" bünyesi içinde birbiriyle didi"en, birbiriyle kıyasıya mücadele eden sendika-
ların varlı#ı, Türk-!"’in tüzü#ünü uygulamayacak kadar acze dü"menin sonucudur.”
Kaynak: D!SK (1967), Türk-!" Çıkmazı, !stanbul: D!SK Yayınları No:1. Cumhuriyet gazetesi, 6 Aralık 1965

Cumhuriyet gazetesi, 23 Aralık 1963.
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Türk-"! Üyeli#inden Ayrılma Hakkında 
Rapor’da niçin Türk-#!’ten ayrılmak isten-
di"ine ili!kin nedenler arasında siyasî tu-
tum ve davranı!lara da yer verilmi!tir. Ra-
porda Türk-#!’in hangi iktidar i!ba!ında 
ise onun paralelinde bir yol izlemeyi ken-
disi için ba! ilke sayması, partilerüstü po-
litikasının gerçekte iktidara gelen partinin 
dümen suyuna girmek için bahane ola-
rak kullanması, uyutucu ve i!çi haklarının 
alınmasını güçle!tirici bir politika içinde 
olması, yasaları i!çiler aleyhine yorumla-
ması; grev hakkı konusundaki çeli!kili tu-
tumlar göstermesi ve lokavtı hak olarak 
kabul etmesi öne çıkan gerekçelerdir.6

Türk-"! Çıkmazı adlı kitapta ise Türk-
#!’in partilerüstü politikası !öyle ele!tiril-
mektedir: “Bu bakımdan her kabine de#i-
!ikli#inde Türk-"! yöneticileri o kabineyi 
te!kil edenlerin partisinden yana bir yol 
tutmayı ba!arıyla yürütebilmektedir. Bu 
6 D#SK (1968), D"SK Kurulu! Bildirisi, Ana Tüzü#ü, #stanbul: 
D#SK Yayınları No: 2, S. 5-14.

bakımdan Türk-"!, hiçbir partiden yana 
de#il, her iktidara gelen partiden yanadır. 
Zaten Türk-"!, prensip olarak kim gelir-
se gelsin ’hükümetten yana’ oldu#unu da 
kabul ve ilân etmektedir. Böylece ’partile-
rüstü politika’ aslında iktidara gelen par-
tiden yana olma politikasıdır ve i!çi hak-
larına aykırıdır.” 

ABD Y$*6'#' K?%,",%6$+. 
G)*)+:)&)* 

Ayrılma Hakkında Rapor’da Türk-#!’e dö-
nük suçlamaların biri, bir ABD devlet ku-
rulu!u olan Agency for International De-
velopment (Uluslararası Kalkınma Ajansı, 
AID) yardımları ile ilgilidir (madde 7-8). 
Verilen rakamlarla, Türk-#!’in bütçesinin 
büyük bölümünün bu yardımlarla olu!-
turuldu"u vurgulanmakta ve bu durum 
ele!tirilmektedir. 

Türk-#!’in milli bir kurulu! olmaktan çık-
ması, AID yardımlarının bütçenin önemli 
bir bölümünü olu!turması, Türk-#!’in ken-
di bütçesiyle kendi çalı!anlarının aylık-
larını veremez duruma dü!mesi ele!tiril-
mektedir. Bir di"er suçlama ise, sendikal 
e"itimlerin içeri"inin Amerikan hüküme-
tinin Türkiye’de uygulamak istedi"i sen-
dikacılık anlayı!ına göre belirlenmesi ve 
finansmanının, Amerikan hükümetinin 
deste"iyle sa"lanmasına yöneliktir. Türk-
#!, Amerikan i!yerlerine imtiyaz tanıyan 
#kili Antla!malara cephe almaması bir 
ba!ka ele!tiri konusudur.

K.9.")& G)*)+:)&)* 

Türk-#! yönetiminin de birbirleriyle çe-
li!en ve sahte dostluklar kuran bir kadro 
oldu"u savunulan raporda, ayrıca Türk-#! 

"!çi Postası gazetesi, 
15 Mart 1966.
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yöneticileri i!çilerin insanca ya!ama mü-
cadelesinde topluca i!ten çıkarılmalarını 
ve sefaletin kuca"ına itilmelerini savuna-
bilmekle suçlanmaktadır. Türk-#! yöneti-
cilerinin, kendi çıkarlarına uygun ki!isel 
bir ya!antı içinde olması bir di"er ki!i-
sel ele!tiridir. Türk-"! Çıkmazı kitabında 
Türk-#! yöneticilerinin rahat rahat koltuk-
larında kalarak yüksek maa!, bol yolluk 
ve sık sık dı! gezilerle günlerini gün etmek 
amacıyla hareket ettikleri için her hükü-
metle iyi geçinmenin yollarını buldukları 
belirtilmektedir.

Türk-#!’e yöneltilen bir di"er ele!tiri ise 
yöneticilerin mutlaka kendi dümen sula-
rında gidecek elemanları i!e almaya önem 
verdikleri ve Türk-#! Genel Sekreteri’nin 
çalı!anlara diktatörce davrandı"ıdır. Türk-
"! Çıkmazı kitabında, Amerikalılara ho! 
görünmeyen Kenan Somer ve Arif Gelen’in 
i!lerine ise son verildi"i, bunun üzerine de 
Türk-#!’te ara!tırma danı!manlı"ı yapan 
Necat Erder, Attila Sönmez ve Basın Da-
nı!manı #lhami Soysal’ın Türk-#!’ten ayrıl-
dıkları belirtilmektedir.

Amerikalılar sendikaların i!lerine karı-
!acak kadar ileri gidiyordu. Genel-#!’in 

e"itim uzmanı olan Engin Ünsal, bir ya-
zısında Türk-#!’le AID arasındaki ili!ki-
ye de"inmi!, Amerikan Dı!i!leri Bakanlı-
"ı’nın resmî organı olan AID’nin Türk-#!’e 
yaptı"ı para yardımının sendikacılı"ımızın 
ba"ımsızlı"ı kavramı ile ba"da!amayaca-
"ını söylemi!ti. ABD’li uzmanlar Genel-#! 
Sendikası ba!kanına telefon etmi!, bu ya-
zıdan haberi olup olmadı"ını sormu! yazı-
nın Amerikan Elçili"i tarafından be"enil-
medi"ini bildirmi!ti.7

T!+!) A5%&)&# 
G!%!#3!'. N!51.K 

Raporun bazı gerekçeleri veya gerekçele-
rin dayandı"ı örnekler, ayrılma kararına 
mümkün oldu"unca me!ruiyet kazandır-
ma çabasının bir ürünü olarak de"erlen-
dirilebilir.8 Ayrılma raporunda yer alan 
gerekçelerin kısa bir sürede ortaya çıkma-
dı"ı ve uzun yıllar boyunca varlı"ını sür-
dürdü"ü bilinmektedir. Örne"in ABD yar-
dımı ile yapılan e"itimler 1962’de ba!lamı! 
ve 1962’den itibaren AID’den do"rudan 
7 D#SK (1967), Türk-"! Çıkmazı, #stanbul: D#SK Yayınları No: 1.
8 Çelik (2010) ve Algül (2015).

 “Türk-!" Sa$a Kaymı"tır”

Türk-!"’in 7 -14 Mart 1966 Kongresi hükümetin rahatlıkla Türk-!"’i kendi dümen suyuna almasına elveri"li bir or-
tam yaratılarak yürütülmü"tür. Konu"malarda en basit tenkitler susturulmu" ve yapmacık olaylar icat edilerek 
belli ki"iler ve fikirlere kar"ı hücuma Muhalefete tahammülsüzlük son haddine çıkmı"tır. Seçimler de bu hava için-
de tarafsız, ya da muhalif sendikacıların tasfiyesi ile sonuçlandırılmı"tır. Nitekim. 5. Genel Kurula seçilenlerden 17 
yönetici Kongrede seçilmemi", buna kar"ılık yalnız AP milletvekili seçilen i"çilerden üçü yönetim kuruluna alınmı", 
öteki partiler-deki i"çi milletvekilleri seçtirilmemi"tir. 21 ki"ilik yönetim kurulunda AP ye son derece yakın 4 sen-
dikacı yeniden seçilmi", AP listesinden milletvekili olan 3 sendikacı ilâvesiyle yeni yöneticiler birkaç istisnası ile 
hep AP’lilerden seçilmi"tir. Bu durumuyla Türk-!", yalnız AP kanadındakilerin, güvenini bir noktaya kadar sürdüre-
bilecektir. Partizanlı#a yeniden ve olanca varlı#ıyla gömülen Türk-!"’ muhalefetin barınamayacak. A!D kanalından 
e#itimden geçenlerin bir kısmının deste#iyle ayakta durmaktadır. 
Kaynak: D!SK (1967), Türk-!" Çıkmazı, !stanbul: D!SK Yayınları No:1.
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Türk-#!’e kaynak aktarılmaya ba!lanmı!-
tır. Partilerüstü politika uygulaması ise 
1964 yılının ba!larında tüzük hükmü hali-
ne gelmi! ancak 1962 yılı sonlarından iti-
baren fiilen uygulanmı!tır. 

AID yardımlarının veya Pa!abahçe grevi-
nin ayrılma nedeni olarak sunulması abar-
tılıdır. Benzer biçimde Rapor’da konu edi-
len, aidat ödemeyen sendikaların, tüzü"e 
ra"men Türk-#!’ten çıkarılmaması, çok da 
anlamlı bir örnek de"ildir. Çünkü bilindi"i 
üzere, sendikaların üst konfederasyonlara 
aidatlarını ödememeleri nadir kar!ıla!ılan 
bir durum de"ildir. D#SK’in kurucusu sen-
dikalarının ve özellikle de son dönemde 
Maden-#!’in Türk-#! yönetimi ile çatı!ma-
sı, Türk-#!’in AP’li olmayan sendikacıların 
yönetimlerde oldu"u sendikalara yönelik 
ayrımcı tutumu ile politik gerekçelerin ay-
rılı"ın asıl nedeni oldu"u söylenebilir. 

Bu konudaki en net ifadeler sonraki yıl-
larda, D#SK’in 1970’te yapılan Üçüncü Ge-
nel Kurul Çalı!ma Raporu’nda yer almak-
tadır. Söz konusu Çalı!ma Raporu’nun, 
“D#SK Kurulmadan Önce Sendikalarımızın 
Durumu” ba!lıklı bölümündeki !u sözler, 
konunun anla!ılması için oldukça önem-
lidir:9 “Türkiye Maden-#! sendikası, Türk-
#! ve iktidar ve i!veren üçlüsünün oynadı-
"ı birtakım oyunlar sonunda 10, 12 bin üye 
ile yok olma durumuna gelmi! iken D#SK’i 
kurduktan ve karde! sendikalarla ahenk 
içinde ve D#SK ilkelerine uygun biçimde 
çalı!malar yaptıktan sonra 30 bini a!kın 
i!çinin haklarını koruyacak güce ula!tı.” 

Türk-"!’ten Ayrılma Hakkında Rapor’da da 
son maddede, Maden-#!’e kar!ı sarı sen-
dikalar kurulmasından ve “Türk-#! içinde 
9 D#SK (1970), D"SK Çalı!ma Raporu 3. Genel Kurulu 1968-
1970, #stanbul: D#SK Yay., No: 5.

kalarak yönetimi i!çiden yana olanlara dev-
retmek yollarının artık tamamen tıkan-
mı!(lı"ından)” söz edilmektedir (madde 15). 

Ayrılma gerekçelerine ili!kin raporda yer 
almayan ancak ayrılı"ın çok önemli ne-
denlerinden biri oldu"u anla!ılan, çok daha 
temel bir gerekçe D#SK’in bir numaralı ya-
yını olan Türk-"! Çıkmazı adlı kitapçıkta 
ele alınmı!tır. 1965 seçimlerinden AP tek 
ba!ına iktidar, T#P ise önemli bir ba!arıy-
la çıkmı!tır. Bu sonucun Türk-#! üzerinde 
politik gerilimi artırması do"aldır. “Türk-#! 
Sa"a Kaymı!tır” ba!lıklı ele!tiriler T#P ile 
AP arasındaki gerilimi yansıtmaktadır:10

“Türk-#!’in 7-14 Mart 1966 Kongresi hü-
kümetin rahatlıkla Türk-#!’i kendi dü-
men suyuna almasına elveri!li bir ortam 
yaratılarak yürütülmü!tür. Konu!ma-
larda en basit tenkitler susturulmu! 
ve yapmacık olaylar icad edilerek bel-
li ki!ilere ve fikirlere kar!ı hücuma ge-
çilmi!tir. Muhalefete tahammülsüzlük 
son haddine çıkmı!tır. Seçimler de bu 
hava içinde tarafsız ya da muhalif sen-
dikacıların tasfiyesi ile sonuçlanmı!-
tır. Nitekim 5. Genel Kurulda seçilenler-
den 17 yönetici Kongrede seçilememi!, 
buna kar!ılık yalnız AP milletvekili se-
çilen i!çilerden üçü Yönetim Kuruluna 
alınmı!, öteki partilerdeki i!çi milletve-
killeri seçtirilmemi!tir. 21 ki!ilik Yöne-
tim Kurulunda AP’ye son derece yakın 4 
sendikacı yeniden seçilmi!, AP listesin-
den milletvekili olan 3 sendikacının ila-
vesiyle yeni yöneticiler birkaç istisna ile 
hep AP’lilerden seçilmi!tir.”

Genel Kurul AP’nin politik olarak egemen 
oldu"u bir kent olan Bursa’da yapıldı. Dö-
nemin gazeteleri sert tartı!maların, kav-
gaların oldu"unu yazmaktadır. Temel tar-
tı!ma “ikincil kurulu!lar” yani mevcut 
sendikaların kar!ısına Türk-#! tarafından 
kurdurulmu! sendikaların çıkarılmasıdır. 
Bunun görünen yüzü, AP’liler ile CHP ve 
10 D#SK (1967), Türk-"! Çıkmazı, #stanbul: D#SK Yayınları No:1, 
s. 32-33.
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T#P’liler arasında yönetim kavgası olma-
sı veya siyasi nedenlerle bazı sendikaların 
tasfiye edilmek istenmesidir.

T#P’li sendikacıların milletvekili olsa-
lar dahi Türk-#! yönetimine seçileme-
mi! olmalarının Türk-#!’te muhalefetin 
barınamayaca"ı fikrine yol açtı"ı ve se-
çimlerdeki ba!arının ardından T#P’li sendi-
kacılarda ayrı konfederasyon fikrinin güç-
lendi"i anla!ılmaktadır. 

1965 seçimlerinde Türk-#!’in çok sayıda 
Yönetim Kurulu üyesi ve üye sendikala-
rın yöneticileri, kurucu, üye ve milletvekili 
olarak AP’de yer almı!tır. AP’li sendikacılar 
özellikle 1966’da toplanan 6. Genel Kurul’da 
açık bir üstünlük sa"lamı!lardır. AP’li 
sendikacılar Türk-#! üyesi sendikalarda 

etkisini artırmı!, bazı i! kollarında ise T#P 
veya CHP e"ilimli sendikacıların yöneti-
mindeki sendikalar kar!ısında yeni sen-
dikalar kurmu!lardır. Türk-#!’in en büyük 
sendikalarından biri olan 80 bin üyeli TEK-
S#F’in yönetimi, 1965 A"ustos ayında eski 
AP Milletvekili Nuri Be!er ile eski DP Mil-
letvekili Recep Kırım tarafından yönlen-
dirilen $evket Yılmaz ba!kanlı"ında bir 
ekip tarafından CHP’li Bahir Ersoy’un elin-
den alınmı!tır. Bu Genel Kurul’a Federas-
yon’un #stanbul delegeleri alınmamı! ve 
divan ba!kanı Seyfi Demirsoy hiçbir itira-
zı kabul etmemi!tir. $evket Yılmaz, 1965-
1995 yılları arasında 30 yıl boyunca Teksif 
Genel Ba!kanlı"ı’nı sürdürdü. 1969 seçim-
lerinde AP’den milletvekili seçilen Yılmaz, 
1982-1992 yılları arasında, 10 yıl boyunca 
Türk-#! Genel Ba!kanlı"ı yaptı.

“Türk-!", Milli Bir Kurulu" Olmaktan Çıkmı"tır”

Türk-!", AID’den do#rudan do#ruya yardım alarak, Amerikan politikasına uygun bir yola girmi"tir. Amerikalılarla o 
kadar içli dı"lı olmu"lar. Türk-!" kadrolarında görülen memurların yandan fazlasının maa"ını Amerikan hüküme-
ti ödemeye ba"lamı"tır. Nitekim «Halen 65 personelden 32’sinin ücreti Türk-!" kadrolarından, geri kalan 33 ki"i-
nin ücreti ise A!D yardımları içinden ödenmektedir» (Türk-!" 6. Genel Kurul Çalı"ma Raporu, 1966, Sayfa 172-173) 

Türk-!"’in bütün kadrolarında vazifeli 65 personelin ücretleri kar"ılı#ı yapılan ödemeler tutarı son çalı"ma döne-
minde 2.328.718 lira 19 kuru"u bulmu"tur. Bu meblâ#ın 1.479.945 lira 18 kuru"u AID fonundan 33 ki"iye öden-
mi"tir. 32 ki"iye de Türk-!" hesabından sadece 848.773 lira 01 kuru" verilmi"tir. 
Böylece Türk-!"’in birinci sınıf memurları ayda 1868 lira 61 kuru" (ortalama olarak) 
almı" ve bu meblâ# AID’ce ödenmi"tir. Türk-!"’in ikinci sınıf memurları da ortalama 
olarak Türk-!" hesabından ayda 1071 lira 68 kuru" almı"tır. Yukarı kademe daima 
AID’nin etkisi altında çalı"mı"tır. Böylece Türk-!", gerçekten millî, hiç de#ilse ma-
halli bir kurulu" niteli#ini kaybetmi"tir.

Türk-!", bina in"ası için de AID’den 2 milyon ba#ı" almı"tır. Türk-!", Genel Merke-
ze, Bölgelere ve Seminerlere harcamak üzere AID’den ayrıca 2.369.294 lira 83 ku-
ru" almı"tır.

ICFTU’dan alınan 36.000 lira ile OECD’den alınan 193.392 lira da hatırlanacak olur-
sa Türk-!"’in aidat geliri 9 milyonu a"kın bütçesi içinde 1 milyon 948.02,9 lira 80 ku-
ru"tan ibarettir. Bu durum, Türk-!"’in gerçekten bir milli kurulu" olmaktan çıktı#ını 
rakamlarla ispatlamı" durumdadır.

Kaynak: D!SK (1967), Türk-!" Çıkmazı, !stanbul: D!SK Yayınları No:1. Ak"am gazetesi, 13 #ubat 1967
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Türk-#! içinde 1947 yılında kurulmu! ve 
milli tip sendika olarak faaliyet gösteren ve 
T#P’li Kemal Türkler’in ba!kanı oldu"u Ma-
den-#! varken, Türk-#!’in te!vik ve des-
te"iyle 1963 yılında Metal-#! Federasyonu 
kurulmu!tur. Metal-#! Federasyonu’nun 
ba!ına AP’nin a!ırı sa" kanadına yakınlı-
"ı ile bilinen ve 1965 yılında AP milletveki-
li olan Kaya Özdemiro"lu getirilmi!tir. Ba-
!ında CHP’li Osman So"ukpınar’ın oldu"u 
Ges-#!’in kar!ısında Türk-#!’in destek ve 
te!vikiyle Aralık 1963’te Tes-#! Federasyo-
nu olu!turulmu!tur. 1965 yılında AP millet-
vekili seçilen Enver Turgut Tes-#!’in Genel 
Sekreterli"i’ni ve Genel Ba!kanlı"ı’nı yap-
mı!tır. Türk-#! içinde T#P’li Tahir Öztürk’ün 
ba!kanı oldu"u Yapı-#! sendikası varken 
Kasım 1963 tarihinde Çimse-#! sendikası 
kurulmu!tur. Çimse-#!’in Genel Ba!kanlı-
"ı’nı 1965 ve 1969 seçimlerinde AP millet-
vekili seçilen Hasan Türkay yapmı!tır.11

AP’nin 1965 genel seçimlerinde tek ba!ı-
na iktidara gelmesi sendikacılık açısından 
önemli sonuçlar do"urmu!tur. Öte yandan 
AP’nin 1965 Ekim ayında genel seçimler-
de sa"ladı"ı üstünlük, 1966 Mart ayındaki 
Türk-#! Genel Kurulu’nda AP’li sendikacı-
ların elini güçlendirmi! ve Yönetim Kuru-
lu’nda AP net bir üstünlü"e kavu!mu!tur. 
Öte yandan AP’nin tek ba!ına iktidara gel-
mesinden sonra Türk-#!’in T#P’e mesafe-
si daha da artmı!tır. Parlamento’da T#P’li 
sendikacı milletvekillerinin ele!tirile-
ri AP’li sendikacı milletvekillerince yanıt-
lanmaya ba!lanmı!tır. AP’nin sendikacı 
kökenli milletvekili Enver Turgut’un T#P’li 
sendikacı milletvekillerine verdi"i !u dü-
!ündürücü yanıt AP’li sendikacılar ile T#P’li 
sendikacılar arasındaki köklü zihniyet 
farkını ortaya koymaktadır: “Binaenaleyh, 
11 Canan Koç ve Yıldırım Koç (2008), s. 70.

!imdi arkada!ım hep i!çi haklarından 
bahseder. Kabul edelim ki i!çi temsilcisidir 
ve i!çinin hakkını koruyor. $imdi i!veren 
olmazsa i!çi olabilir mi?” 12

Adalet Partisi bu dönemde gerekirse par-
çalayarak sendikalara el koyma politikası 
gütmü!tür.13 Bir Britanya diplomatik mis-
yon raporunda AP’nin sendika !ubeleri-
ni ele geçirmeye çalı!arak Türk-#!’i sa"a 
do"ru zorladı"ını yazmaktadır.14

K,%,)," 8)#!)!%. 

“G)*:)+ B.* !9:. 
K?%;)6)*$"/?%,” 
D#SK’in kurulu! Genel Kurulu’na Türk-
"!’ten Ayrılma Hakkında Rapor’dan son-
ra, D"SK (Türkiye Devrimci "!çi Sendikaları 
Konfederasyonu) Kurulu!u Hakkında Ra-
por sunulmu!tur. Bu rapor, delegelere hi-
taben !u sözlerle ba!lamaktadır:15 

“Ulusal gelirin hakçasına bölü!ülmesi 
ve i!çilerin Anayasa’da yer alan hakla-
rına ula!ması, ancak özgürlük içinde ör-
gütlenmekle olabilir. Bu bakımdan aynı 
i!kolunda çalı!an i!çilerin kendi sendi-
kalarında birle!mesi yetmez, bütün i!-
çilerin bir örgüt içinde, tek kalbe sahip 
vücut gibi çalı!ması ve bu çalı!manın 
demokratik bir denetleme ile yürütül-
mesi gerekir. Bu bakımdan yeni bir i!çi 
konfederasyonunun kurulması zorun-
lulu"uyla kar!ı kar!ıyayız.” 

Raporda “gerçek bir i!çi konfederasyonu” 
vurgusu özellikle yapılmaktadır: Raporun 
giri!inde “Böylece bütün Türk i!çilerinin 
ortak çıkarlarını savunacak gerçek bir i!çi 

12 Alpaslan I!ıklı (1972), Sendikacılık ve Siyaset, Ankara: An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, s. 317 ve 
319.
13 Yön, Sayı 126, 27 A"ustos 1965, s. 6.
14 Çelik (2010).
15 D#SK (1968), D"SK Anatüzü#ü ve Kurulu! Bildirisi, #stanbul: 
D#SK Yayınları No 2.



Türk-!"’ten ayrılma gerekçele-
rinin bir bölümünün iplerin kop-
masında çok ciddi etkisi oldu#u-
nu söylemek zordur. Çünkü bu 
konuda ayrılan sendikaların ön-
ceki yıllarda ele"tirel yakla"ımına 
pek rastlanmamı"tır. Bunlardan 
en önemlisi ABD/AID yardım-
larıdır. Ayrılık gerekçeleri ara-
sında da çok önemli bir yer tu-
tan AID ili"kilerine D!SK’in Türk-
!" Çıkmazı kitapçı#ında çok da-
ha fazla yer ayrılmı" ve ayrılı#ın 
adeta en önemli gerekçesi haline 
getirilmi"tir. 

Ancak önceki yıllarda bu konu-
da D!SK’in kurucu sendikaların-
dan açık bir ele"tiri gelmemi"tir. 
Tersine AID kanalıyla yapılan ABD 
gezilerine T!P ve/veya D!SK ku-
rucusu olan sendikacılar da katıl-
mı" ve AID ile bazı ABD sendika-
larından yardım talebinde de bu-
lunmu"lardır. D!SK’in be" kurucu-
sundan Kuas, Alpdündar ve Gü-
zelce ile T!P kurucusu ve ilk Ge-
nel Ba"kanı Erakalın AID prog-
ramı kapsamında ABD’deki e#i-
tim programlarına katıldılar. Alp-
dündar Temmuz-Ekim 1962; Ku-
as, Ekim 1962-Ocak 1963, Güzel-
ce ise Ekim-Kasım 1966 döne-
minde AID’nin ABD programları-
na katıldılar. Ayrıca T!P kurucu-
su ve ilk Genel Ba"kanı Avni Era-
kalın ve T!P kurucularından !bra-
him Denizcier de AID programla-
rına katıldılar.1 
1 USAID, Directory of Participants, Turkey-Uni-
ted States 1949-1971, s. 151-191.

Kemal Türkler AID programı kap-
samında ABD’ye gitmedi. Türk-
ler programının yo#unlu#undan 
dolayı katılamayaca#ını bildirdi. 
Türkler, ABD’ye gitmese de Ma-
den-!" Ba"kanvekili Kazım Nar-
manlı, bir Türk-!" heyeti içinde 
AID programına katılmak üzere 
Kasım 1962’de ABD’ye gitti.2 

Öte yandan Maden-!" Genel Ba"-
kanı Kemal Türkler 7 Ekim 1964 
tarihinde Türk-!"’e göndermi" ol-
du#u bir yazı ile AID’nin i"çi ko-
nutları için ayırdı#ı fondan ya-
rarlanmak için Türk-!" ve Ma-
den-!"’in birlikte proje yapması-
nı önerdi.3 

Ancak AID’nin ABD programı-
na katılan Rıza Kuas daha son-
ra Türk-!" Yönetim Kurulu top-
lantısında ısrarla AID yardımları-
na kar"ı çıkmı"tır.4 ABD’deki AID 
e#itim programlarına katılma-
yı reddeden tek sendikacı $aban 
Yıldız olmu"tur.5 

D!SK’in kurulu" gerekçeleri ara-
sında AID ve ABD yardımı konu-
sunun çok öne çıkmı" olması da-
ha çok T!P’in anti-Amerikan-
cı ve anti-emperyalist siyaseti-
nin ve o dönemde dünyada ve ül-
2 Maden-!" gazetesi, 27 Kasım 1962.
3 Maden-!" Genel Ba"kanı Kemal Türkler’in 
Türk-!" Genel Ba"kanlı#ı’na gönderdi#i 7 Ekim 
1964 tarih ve 964/2498 sayılı yazısı. Türk-!", 
Sayı 50, Nisan 1967, s. 15. 
4 Türk-!" Yönetim Kurulu toplantı tutana#ı, ço-
#altma, s. 43-45.
5 “Sendikacı $aban Yıldız Amerikaya Gitme-
yi Reddetti”, Sosyal Adalet, Sayı 16, Temmuz 
1965, s. 21.

kemizde yükselen ABD aleyhta-
rı politik iklimin sonucu oldu#u-
nu söylemek mümkündür. Sol/
sosyalist aydınlar da Türk-!" AB-
D/AID ili"kileri konusunda uyarı-
cı olmu"lardır.

ABD özellikle Vietnam Sava-
"ı nedeniyle dünyada ve Johnson 
mektubunun ardından ülkemizde 
açıkça ele"tirilmeye ba"lanmı"tı. 
D!SK kurucuları, geçmi"te yarar-
landıkları bu faaliyetleri, T!P için-
deki varlıklarının ve siyasalla"-
malarının bir sonucu olarak artık 
yanlı" bulmu" ve ayrılma gerek-
çesi olarak belirtmi"lerdir. 
Kaynak: Aziz Çelik (2010), Vesayetten Siya-
sete Sendikacılık 1946-1967, !stanbul: !leti"im 
Yayınları.

AID YARDIMLARI ve AID YARDIMLARI ve 
D!SK’!N ELE"T!R!LER!D!SK’!N ELE"T!R!LER!

Aziz Çelik

Milliyet gazetesi, 16 Ocak 1967
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konfederasyonu kurulması dü!ünülmek-
tedir” ifadesine yer verilirken ilerleyen 
bölümlerinde “Bugün üyeli"ini bıraktı"ı-
mız Türk-#!, iç ve dı! sömürücülerin do"-
rultusunda yürüdü"ü için gerçek bir i!çi 
konfederasyonu kurmamız en önde ge-
len görevimiz olmalıdır” denmektedir. Bu 
vurgu tesadüf de"ildir, Maden-#!’in daha 
önce kullandı"ı bir kavramdır. Maden-#! 
1965 yılında Gerçek "!çi Sendikası adı ile 
bir bro!ür yayımlamı! ve kukla sendika-
lar kar!ısında gerçek sendikacılı"ın ilke-
lerini koymu!tu.16 Maden-#!’in 1966 ta-
16 Türkiye Maden-#! Sendikası (1965), Gerçek #!çi Sendikası, 
#stanbul: Türkiye Maden-#! Sendikası Yayınları. 

rihli Yönetim Kurulu kararında ise “hakiki 
sendika” ifadesi yer alıyordu. Böylece ku-
rulu! belgelerinde “devrimci sendikacılık”, 
“devrimci te!kilatlanma” vurguları ya-
nında “gerçek bir i!çi konfederasyonu” da 
önemli bir yer tutuyordu. Yo"un bir i!çi sı-
nıfı ve sınıf vurgusunun yer aldı"ı kurulu! 
belgelerinde “sınıf sendikacılı"ı” kavramı 
yer almamı!tır.

Kurulu! Hakkında Rapor’un en dikkat çe-
kici bölümünün Konfederasyon’un gelir-
leri üzerine açıklamaların yapıldı"ı bölüm 
oldu"u söylenebilir. Bu bölümde, Konfede-
rasyon’un yalnız i!çi aidatları ve i!çi ba-
"ı!larıyla çalı!aca"ı, i!çi örgütleri dı!ında 
yerli ve yabancı hiçbir kurulu!tan “tek bir 
kuru!” almayaca"ı belirtilmekte ve Türk-
#! bu tür davranı!larda bulundu"u için yeni 
bir konfederasyon kurulmasının gerekli 
oldu"u vurgulanmaktadır.

Kurulu! Raporu’nda ayrıca, D#SK’in, i!çi-
lerin insanlık onuruna yara!ır bir ya!a-
ma ula!masını de"i!mez bir amaç bilece-
"i, Konfederasyon’un, yöneticilerin çıkar 
oda"ı de"il, kendilerini i!çi sınıfına adamı! 
ki!ilerin görev yeri olaca"ı ve i!çilerin sınıf 
bilincine daha hızlı eri!mesi önüne dikilen 
tüm engelleri a!arak ba!arından ba!arıya 
ko!aca"ı da ifade edilmektedir. 

Kurulu! bildirisinde oldu"u gibi Kurulu! 
Raporu'nun da sonuna do"ru, Anayasa’ya 
atıfta bulunulmakta ve Anayasa’da ön-
görülen köklü dönü!ümlerin gerçekle!-
tirilmesiyle “Türkiye’nin ve emekçi Türk 
halkının yüzünün gülece"i inancı” ortaya 
konmaktadır.

D"SK’in Kurulu!u Hakkında Rapor’un so-
nunda “Bütün bunların gerçekle!ebilmesi, 

D#SK Kurulu!u 
Hakkında Rapor, 
12 $ubat 1967, 
ço"altma.

TÜSTAV 
Nebil Varuy 
Koleksiyonu.
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sizin verece"iniz karara ve gösterece"iniz 
bilinçli birli"e, beraberli"e ba"lıdır. Kararı-
nız kutlu olsun” denmektedir. 

K,*,&,9 B.&6.*.".: !9:. S'%';'%'% 
D)(*.#<. G8<8

D#SK Kurulu! Bildirisi kurulu! belgele-
ri arasında en kapsamlısı olup kurulu!u 
gerekçelendiren en önemli belgedir. D#SK 
Kurulu! Bildirisi’nin giri!inde Türkiye i!çi 
sınıfının tarihsel mücadelesi sahiplenil-
mekte, i!çi hareketinin 1872’de ba!layan 
ve 1961’e uzanan mücadelesinden gelindi"i 
belirtilmektedir. Bu vurgular tarihsel sü-
reklilik açısından son derece önemlidir:17 

“1872 den bu yana grev hakkını kulla-
narak, direnme gücünün ba!arılarını 
toplayan, 

Dernek kurma hakkını en güç ko!ullar 
altında kullanan, 

1909 dan beri Uluslararası i!çi dayanı!-
ması çabalarına katılan, 

Demokrasiye aykırı yasalar de"i!tirilin-
ce 1946 da yeniden sendikalar kuran, 

Sosyal adaletin gerçekle!tirilmesi mü-
cadelesinde 1961 de miting yaparak yeni 
bir a!amaya ula!an, 

Anayasa ilkeleri u"runa kur!unlanan, 
coplanan, hapse atılan, yine de toplum-
cu mücadelesini bırakmayan; 

B#ZLER; Türk i!çi sınıfının tüm çıkarları, 
hakları ve özgürlükleri ve de onuru için 
bir araya geldik.

Bizler Türk #!çi sınıfının tüm çıkarları, 
hakları ve özgürlükleri ve de onuru için 
bir araya geldik. Emperyalizmin, devle-
timizin ve milletimizin hayatına yeni-
den kast etme çabalarının arttı"ını ve 
bir avuç aracının, kapkaççının ve sömü-
rücünün bu çabalara katıldı"ını gören 
bizler, Büyük Atatürk’ün daha 1921’de 
ilan etti"i gibi “bizi mahvetmek isteyen 

17 D#SK, D#SK Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Kurulu! Bildi-
risi (8 Sayfa), 12 $ubat 1967, #stanbul: D#SK Ar!ivi, s. 1.

emperyalizme kar!ı ve bizi yutmak is-
teyen kapitalizme kar!ı” sava!maya 
and içmi! insanlarız.”

Bildirinin giri!inde Atatürk’ten alıntılanan 
söz, T#P’in kurulu!u sırasında Parti Prog-
ramına konulmu!tu. Gerek bu vurgu ge-
rekse bildiride yer alan ilke ve hedeflerin 
bir bölümü T#P’in yakla!ımlarına para-
leldir. Bu ise son derece ola"andır çünkü 
T#P’in programında D#SK’i kuran sendika-
cıların belirleyici etkisi olmu!tur.

Bildiride yer alan “Kendi tarihimizin derin-
liklerinden ve dünya i!çilerinin mücadele 
deneylerinden yararlanarak, sosyal adalet 

D#SK'in Kurulu! 
Bildirisi ve 

Anatüzü"ü'nün 
ilk baskısı, 

#stanbul, 1967.
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içinde hızla kalkınmayı, i!çi sınıfının, dev-
let yönetiminin her kesiminde söz ve ka-
rar sahibi olması ve böylece demokrasinin 
gerçekten uygulanması ile mümkün görü-
rüz” vurgusu tarihsel birikime, i!çi sınıfı-
nın gücüne ve dünya deneyimine verilen 
önemin ifadesidir.

Bildiride yo"un bir i!çi sınıfını vurgusu yer 
almaktadır. Dönemin ana akım sendika-
cılı"ında sınıf vurgusunun neredeyse hiç 
olmadı"ı dü!ünüldü"ünde bunun önemi 
çok daha iyi anla!ılacaktır. Bildirinin ilk 
saptaması “i!çi sınıfının devrimci gücü-
ne” ili!kindir. Rapor i!çi sınıfının devrim-
ci bir öze kavu!turulmasını !u ifadelerle 
anlatmaktadır:

“Her yıl artan Türkiye nüfusu içinde en 
kalabalık kesim eme"iyle ya!ayan in-
sanların te!kil etti"i i!çi sınıfıdır. Ne var 
ki i!çi sınıfı, çe!itli yasalar yüzünden 
parçalanmı!, ayrı ayrı statülere ba"lan-
mı!tır. Biz tüm i!çilerin meslek örgütle-
ri içinde ana i!kolları sendikası safların-
da toplanmasını ve etkin bir güç haline 
gelmesini ba!armaya çalı!aca"ız. Köy-
den !ehre gittikçe daha çok sayıda akın 
eden nüfusun iç göç nedenlerini biliyo-
ruz. Onun için i!çilerin devrimci bir öz 
kazanması gereklidir. Böylece toprak-
sızlıktan, ya da yeteri kadar toprak sa-
hibi olamamadan, ça"da! tarım araç 
ve gereçlerinden yoksul kalmadan ge-
len köyden kaçı! durabilsin, !ehirdeki 

i!çinin sosyal adalet ve asgari geçim için 
yapmakta oldu"u mücadele, i!sizlerin 
baskısıyla kırılmasın, kırdırılmasın.”

2372 A%$/$"$"'’%$ B$>&'&'+

Bildiride güçlü bir 1961 Anayasası savu-
nusu yer almakta ve D#SK, devrimcili"i 
Anayasa çerçevesinde anlamakta ve ele 
almaktadır. Bildirinin sonunda yer alan 
devrimcilik tanımı !öyledir: “"!te biz, dev-
rimcili#i; bugünkü tutucu, gerici ekono-
mik, sosyal ve politik ili!kilerin Anayasa 
uyarınca de#i!tirilmesi ve yukarıdan beri 
özetledi#imiz ilkelerin hayata uygulanma-
sı anlamına alıyoruz. Devrimcilik, hepimi-
zin mülk sahibi olmasını ve uygarlık ni-
metlerinden e!itçe yararlanma olana#ını 
sa#layaca#ı için bizim sendikacılık çalı!-
malarımızın özünü kapsayacaktır.”

#!çi sınıfının devrimci gücüne yapılan vur-
gudan sonra bildiri çe!itli alanlarda dev-
rim ilke ve hedeflerine yer vermektedir. 
Bunlar on ba!lık altında, beslenmede dev-
rim, barınmada devrim, sa#lıkta devrim, 
e#itimde devrim, çalı!mada devrim, mil-
li gelirde devrim, vergide devrim, i!çi üc-
retlerinde devrim, borçtan kurtulmak için 
devrim ve te!kilatlanmada devrim ola-
rak sıralanmaktadır. Bildiride yer alan 

D!SK’in Yardım Alma Görü"ü

D!SK, hiçbir i"çi sendikasının devletten, hele yabancı bir devletten yardım almasını kesin olarak reddeder. !"çi sen-
dikalarına yapılacak yardım "u nitelikte olabilir:

 1- Yardımı bir i"çi örgütü yapabilir.

 2-Yapılan yardım e#itim ve teknik yardım "eklinde olabilir. 

3- Yardımı yapanın, yardımı alana kendi "artlarını dayatmaması lâzımdır. 

4-Yapılan yardım miktarının, yardım alan te"kilâtın bütçesinde a#ır basmaması, yâni yardım kesilince o i"çi örgü-
tünün kendi normâl çalı"malarını aksatmadan devam ettirebilmesi zorunludur. 
Kaynak: D!SK (1967), Türk-!" Çıkmazı, !stanbul: D!SK Yayınları No:1.
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“devrim” talepleri i!çilerin ve toplumun te-
mel ihtiyaçlarına kar!ılık gelen köklü de"i-
!im önerileridir. 

E#D)*/$&.@# () K$D.0$&.@# 
K$*9'0&'>'

D#SK kurulu! belgelerinde yer alan em-
peryalizm ve kapitalizm kar!ıtlı"ı ile ba-
"ımsızlık vurgusu son derece belirgin-
dir. D#SK Kurulu! Bildirisi’nin giri!inde yer 
alan emperyalizm ve kapitalizm ele!tiri-
sinden sonra devamında yer alan !u ifa-
de anti-emperyalist ve anti-kapitalist ba-
"ımsızlıkçı tutumun özeti gibidir:

“Bütün gücünü i!çi sınıfının bilincinden 
alan bizler, yurt ve dünya olayları kar-
!ısında ulusumuzun ve emekçi halkı-
mızın menfaatlerini ve memleketimizin 
ba"ımsızlı"ını her !eyin üstünde tuta-
cak en küçük özgürlü"ümüz ve hakkı-
mız için bilinçli bir dayanı!ma içinde bü-
tün gücümüzü harekete getirece"iz. 
Kapitalist yoldan kalkınmak isteyenle-
rin uyguladıkları sistemden gelen sos-
yal dengesizlik, düzensizlik ve çalkan-
tılara boyun e"meyecek, kapitalist ol-
mayan yoldan, yani emekten yana bir 
kalkınma planının uygulanması ile kal-
kınmak için uyarıcı çalı!malarımızı ara-
lıksız sürdürece"iz.”

Bildiride sendikacılık anlayı!ı konusunda 
da önemli de"erlendirmeler yer almakta-
dır. Çalı!mada devrim ba!lı"ı altında sen-
dikaları güçlendirmek için “i!çiler ara-
sı yabancıla!mayı önleme"e büyük çaba 
harcanaca"ı” vurgulandıktan sonra, izle-
necek sendikal yolun özgünlü"ünün altı çi-
zilmektedir: “Türk sendikacılı#ını herhan-
gi bir yabancı memleketin sendikacılı#ının 

körü körüne taklitçisi durumuna dü!ür-
meyece#iz. Kendi gerçeklerimizden ya-
rarlanarak, kendimize özgü bir sendika-
cılı#ı uygulayaca#ız.” Ku!kusuz buradaki 
taklitçilik vurgusu Türk-#!’in ABD sendi-
kacılı"ına meyletmi! olmasındadır.

D)(*.#<. Ö*=80&)%#) 
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Bildirinin son bölümünde ise D#SK’in “dev-
rimci bir te!kilatlanma” anlayı!ı ile hare-
ket edece"i vurgulanmaktadır. Bildiride 
yer alan daha sonra Anatüzük ile de ba"-
layıcı hale gelecek önemli örgütlenme il-
keleri söz konusudur. Bunlar 16 i!kolun-
da örgütlenme ve merkeziyetçi sendikal 
yapıdır: 

“Devrimci te!kilatlanmada bütün sen-
dikaları 16 i!kolunda toplayaca"ız. #!kolu 
yönetmeli"ine göre parçalanmı! dalla-
rı bir ortak örgüt içinde temsil ettirecek 
fikir birli"i düzenini kuraca"ız. Böyle bir 
örgütlenme, demokratik bir denetim al-
tında merkeziyetçi bir i!leyi!in bütün 
ba!arılı meyvalarını verecektir.”

“16 i!kolunda örgütlenme” ve “merkezi-
yetçi i!leyi!” ilkesi D#SK’in hem az sayıda 
i!kolu sendikası kurulması hem de sen-
dikaların kendi içinde disiplinli bir yapıya 
dayanması anlamına geliyordu. Bu tutu-
mun dönemin sendikal da"ınıklı"ına (çok 
sayıda i!kolu ve i!yeri sendikaları ile fede-
rasyon) ve 1964 yılında yürürlü"e giren ve 
36 i!kolu saptayan yönetmeli"e bir tepki 
oldu"unu dü!ünmek mümkün.
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D#SK’in kurulu! a!amasında hangi örgütsel ilkeleri benimsedi"ini ve nasıl bir örgütsel 
yapıya sahip oldu"unu D#SK’in ilk tüzü"ünü inceleyerek anlayabiliriz. 

D#SK’in kurucu sendikalarının kurulu!a ili!kin genel kurulları üç kurucu belge ile birlik-
te D#SK Anatüzü"ü’nü de kabul etmi!tir. Bilindi"i gibi tüzük, tüzel ki!ili"in olu!ması için 
olmazsa olmaz belgedir. D#SK Anatüzü"ü D#SK’in hangi anlayı!la kuruldu"u, hangi gö-
revleri yapaca"ı ve nasıl çalı!aca"ını düzenleyen hükümlerden olu!maktadır. 

Anatüzü"ün 1. bölümünde konfederasyonun adı, merkezi ve amacını içeren “genel hü-
kümler” yer alırken, 2. bölümde üyeli"in kazanılması, üyelikten ayrılma ve üyelikten çı-
karılma konuları düzenlenmi!ti. 3. bölümde D#SK’in organları ve görevlerini açıklanır-
ken, 4. bölümde mali konular ve 5. bölümde ise aralarında i!kollarının da yer aldı"ı çe!itli 
hükümler yer alıyordu. D#SK Anatüzü"ü’nde kurulu! sonrası genel kurullarda çok sayı-
da de"i!iklik yapıldı.

Anatüzü"ün 2. maddesinde genel merkezinin #stanbul oldu"u ancak yönetim kuru-
lu kararıyla Ankara’ya nakledilebilece"i belirtiliyordu. D#SK’in ilk genel merkezi #stan-
bul Ca"alo"lu’ndaydı. D#SK bu adresten sonra #stanbul içinde çok sayıda adres de"i!tir-
di. Önce Beyazıt’a ardından Be!ikta!’a, sonra Merter’e, oradan $i!li’ye ve son olarak yine 
Be!ikta!’a ta!ındı.

D8SK’.- 8)# A+/)!+. 6! 
L9@9',

D#SK’in kurulu!unda özel bir amblem ve logo çalı!-
masına rastlanmamı!tır. Ancak D#SK’in kurulu!un-
dan hemen sonra çıkardı"ı gazete ve yazı!malarda 
kare veya elips mavi veya kırmızı bir zemin içinde 
kö!eli ve büyük harflerde D#SK kısaltmasının kulla-
nıldı"ı görülmektedir. 1970’te çıkan D#SK gazetesinde 

D#SK’in 1967’de 
yayımladı"ı 

gazetede 
kullandı"ı logo.



202 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

logo ise kırmızı mürekkepli “ya!asın i!çi 
sınıfı” sloganı ile kullanılmaktadır.

D8SK’.- A+(3 6! 
8)#!)!%.
D#SK’in amaç ve ilkeleri sadece kurulu! 
toplantılarına sunulan rapor ve bildiride 
de"il D#SK’in temel hukuksal belgesi olan 
Anatüzük’te de hukuken ba"layıcı bir !e-
kilde yer almı!tı.

D#SK’in amacı Anatüzü"ün ikinci madde-
sinde !öyle ifade edilmektedir “D"SK, i!çi sı-
nıfının ekonomik, sosyal ve kültürel bakım-
dan kalkınması ve yücelmesi için öncelikle 
Türkiye’nin her bakımdan tam ba#ımsız ol-
masını ve hızlı bir kalkınma yoluna girmesi-
ni zorunlu görür. Bundan ötürü de, Türk i!çi 
hareketinin, Anayasada öngörülen köklü 
dönü!ümlerin gerçekle!mesini sa#layacak 
devrimci bir öze kavu!masını !art sayar.”

Görüldü"ü gibi amaç maddesinin giri!inde 
güçlü bir Anayasa ve Anayasa’da öngörü-
len dönü!ümlerin gerçekle!tirilmesi vur-
gusu yer almaktadır. D#SK’in kurulu! fel-
sefesinde 1961 Anayasası’nın yakla!ımı 
belirleyici bir yer tutmaktadır. Amaç mad-
desindeki bir di"er vurgu ise “i!çi sınıfı-
nın devrimci öze kavu!ması” konusudur. 
Bu i!çi sınıfının toplumsal dönü!ümde-
ki rolüne ili!kin güçlü bir inancın simgesi-
dir. Bu konu amaç maddesinde !u !ekilde 

yer alıyor: “"!çi sınıfının devrimci bir niteli-
#e eri!mesi ve bilinçlenmesi ancak yurt ve 
dünya olaylarının emekçiler açısından ve 
bilimsel yoldan de#erlendirilmesine ba#lı-
dır. Bilim, i!çi sınıfının en önemli mücade-
le aracıdır.”

Amaç maddesi, i!çi sınıfının sorunlarının 
tam ba"ımsızlı"a kavu!mu! toplumcu bir 
düzende çözümlenece"ini savunmaktadır. 
Tam ba"ımsız ve toplumcu düzenin eko-
nomik açıdan birinci adımı ise “emekçile-
rin yönetim ve denetimine do#rudan do#-
ruya katıldı#ı planlı bir devletçilik sistemi” 
olarak ifade edilmektedir. Bu sistemde ka-
munun a"ır basaca"ı ve yönetici rol üstle-
nece"i, metal ve enerji sanayinde kilit nok-
taların, a"ır sanayinin, madencili"in, büyük 
ula!tırma i!lerinin, ithalat ve ihracat i!leri-
nin, bankacılık ve sigortacılı"ın devlet eliyle 
yürütülmesi gerekti"i savunulmakta ve bu 
alanlarda özel sektörün yardımcı durumda 
olaca"ı vurgulanmaktadır. Amaç madde-
sinde yo"un bir devletçilik yakla!ımı hâ-
kimdir ve emekçilere insan onuruna uygun 
bir hayat seviyesi sa"lanmasının ve i!siz-
li"in ortadan kaldırılmasının ancak devlet 
eliyle yürütülecek hızlı bir sanayile!me ile 
mümkün olaca"ı savunulmaktadır. 

Amaç maddesindeki bir di"er önemli de-
"erlendirme ise emekçilerin tüm hakları-
nın alınabilmesinin yalnız mesleki (sendi-
kal) mücadele ile olamayaca"ı bunun yanı 
sıra 1961 Anayasası’ndaki demokratik hak-
ları kullanarak, siyasi mücadele yapmaları 
da gerekti"i yönündeki de"erlendirmedir. 
Siyasal mücadeleye yapılan bu vurgu !a!ır-
tıcı de"il, çünkü D#SK kurucuları daha önce 
T#P’i kurmu! sendikacılardı. Amaç madde-
sinde bu siyasal mücadelenin “i!çi sınıfının 
varlı"ının tam bilincine kavu!turularak, 

D#SK’in 1970’te 
kullandı"ı kırmızı 
logo.
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insanın insanı sömürmesi esasına kar!ıt 
bir amaç” güdece"i de vurgulanmaktadır.

Ö%@$*)!-+! A-)(5&"&

D#SK’in kurulu! bildirisinde yer alan 16 
i!koluna göre örgütlenmeyi öngören il-
kesi, Anatüzük’te i!leyi! ayrıntılarıyla 
birlikte yer almaktadır. Tüzük, D#SK Yö-
netim Kurulu’nun 16 i!kolundan seçile-
cek birer temsilci ile olu!masını, D#SK’in 
herhangi bir kurul, komite veya komis-
yonunun 16 i!kolu esasına göre olmasını 

öngörmektedir (Madde 66). Tüzük, 16 i!-
kolunu sıralamakta ve bu i!kollarına han-
gi i!lerin girece"ini belirtmektedir. Ku-
rulu! Bildirisi ve Anatüzük’te yer alan 16 
i!kolunun ise #kinci Dünya Sava!ı sonra-
sında Alman sendikacılı"ı tarafından be-
nimsenen bir ilke oldu"u ve #ngiliz sendi-
kalarının da bu ilkeye göre örgütlenmeye 
çalı!tı"ı biliniyor. Özellikle 1960 sonrasın-
da Avrupa sendikalarıyla ili!kileri geli-
!en Maden-#!’in 16 i!kolu ilkesini Alman 
sendikacılı"ının etkisiyle Türkiye’ye ve 
D#SK’e ta!ıdı"ını dü!ünmek mümkündür. 

D!SK’in !lk Mekânları

Sina Pamukçu Anlatıyor:

D!SK’in ilk genel merkez olarak !stanbul Ca#alo#lu’nda, Maden-!" Sendikası Genel Merkezi’nin de bulundu#u Nu-
ru Osmaniye Caddesi Alibaba Türbe Sokak, Özbay !"hanı Kat 3’ü kullanmı"tır. D!SK daha sonra Beyazıt Yeniçeriler 
Caddesi 23 numaralı Güzel Apartmanının 6. Dairesine ta"ındı. D!SK’in ilk genel merkezleri oldukça küçüktü. O gün-
leri o dönem D!SK Genel Sekreter Yardımcılı#ına atanan Sina Pamukçu "öyle anlatıyor:

“Artık, Yeniçeriler Caddesi’nde, 23 numaralı Güzel Apartmanı’nın 6 numaralı dairesindeyim. Bu dairede iki oda, bir 
toplantı salonu, bir salon ve çay oca#ı vardı.

Odalardan biri, rahmetli, Genel Ba"kan Kemal Türkler’in, öbürü de rahmetli Kemal Sülker’indi. Türkler daima Ma-
den-!" Sendikası’nda bulundu#u için, D!SK’e daha çok toplantı zamanlarında gelirdi. Sülker ise saat 10‘a do#ru. 
Çaycımızın ilk i"i, Sülker’in orta "ekerli kahvesini hazırlamaktı. Arnavut kökenli bir Türk uyru#u olan çaycımızdan 
ödümüz kopardı. 

Ben hem Maden-!"’te hem de D!SK’te görevliydim. Benim kendi odam yoktu. Sekreter ile salonda birlikte oturu-
yorduk. Benim sabahları Maden-!"’te, ö#lenden sonraları D!SK’te bulunmam gerekiyordu ama D!SK’te kalıp, hem 
Sülker’in sendika tarihimizle ilgili konferanslarını dinlemeyi, hem de D!SK’e gelen sendikacıları ve i"çileri dinleme-
yi ye#liyordum.”
Kaynak: Sina Pamukçu’nun D!SK'in 50. kurulu" yıldönümü kutlamaları için kaleme aldı#ı 13 $ubat 2017 tarihli mektubu

Kiracı D!SK!

Kurulu"undan bu yana D!SK’in kendine ait binası olmadı. Beyazıt ve Be"ikta"’taki D!SK Genel Merkezi binaları aynı 
zamanda Maden-!" Sendikası’nın oldu#u binalardı. Rıza Kuas’ın giri"imi ile yaptırılan Merter’deki Sendikalar Binası 
da D!SK’e ait de#ildir. $i"li’de uzun süre kullanılan binanın mülkiyeti Bank-Sen’e aittir. D!SK, 2016’dan sonra faali-
yetlerini sürdürdü#ü Be"ikta"’taki binada da kiracıdır. 

7. Genel Kurulda D!SK’in Ankara’ya ta"ınması yönünde bir öneri kabul edildi. D!SK’in Genel-!" Genel Merkezi olarak 
in"a edilen binaya ta"ınması hedefleniyordu. Ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra D!SK ve üye sendikaların 
faaliyetleri durduruldu ve bu bina DPT’nin iste#iyle kamula"tırıldı. Binaya daha sonra Anayasa Mahkemesi ta"ındı.
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Nitekim D#SK’in Türk-"! Çıkmazı adlı ki-
tapçı"ında, 15-21 Ocak 1962’de toplanan 
Türk-#! Temsilciler Meclisi’nde sendika-
ların Almanya’daki gibi 16 ana i!kolu sen-
dikasında toplanmasının kararla!tırıldı"ı 
vurgulanıyor ve Almanya’da ki IG Metall 
sendikasının Maden-#!’in karde! sendika-
sı oldu"u belirtiliyordu.

D#SK Tüzü"ü’nde yer alan örgütsel i!leyi-
!in kurulu! bildirgesinde ifade edilen “de-
mokratik bir denetim altında merkeziyetçi 
bir i!leyi!” yakla!ımına uygun oldu"u gö-
rülmektedir. D#SK Anatüzü"ü, D#SK i!leyi-
!ini oldukça merkeziyetçi esaslar üzerinde 
!ekillendirmektedir.

D8SK Ü5!).C.

Tüzü"e göre “yasalara göre kurulmu! i!çi 
sendikaları D#SK’e üye olabilir.” Ancak bu 
madde 66. maddedeki i!kolu esası ile bir-
likte de"erlendirilmelidir. Bu nedenle 274 
sayılı Yasa’nın kurulu!una olanak tanıdı-
"ı birlik ve federasyonların D#SK’e üyeli-
"i mümkün de"ildir. D#SK’e üyelik kararı 
Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir. 
Ancak Yönetim Kurulu kararına kar!ı Genel 
Kurulu’na itiraz etmek mümkündür. Ana-
tüzü"ün 59. maddesine göre üye sendika-
lar, D#SK kararlarını uygulamak zorundadır. 
Ancak, D#SK yöneticileri tarafından verilen 
direktif ve kararlar D#SK Anatüzü"ü’ndeki 
amaç ve ilkelere aykırı olamaz.

D#SK ilk Anatüzü"ü ba!ından itibaren aynı 
i!kolunda birden çok sendikanın D#SK’e 
üye olmasına olanak tanıyordu. Tüzü"ün 
11. maddesine göre aynı i!kolundaki fark-
lı sendikaların D#SK’e üye olmaları kara-
rı verilirken bu sendikaların, birbirleri ile 

mücadele halinde olup olmadıkları, arala-
rında mücadele varsa dahi D#SK tarafından 
i!çinin yararına olarak bu mücadelenin gi-
derilip giderilemeyece"i, yöneticilerin ara-
sında vazgeçilmez anlayı! farklarının veya 
küskünlüklerinin olup olmadı"ı ve belir-
li bir süre içinde D#SK’in temel ilkeleri ve 
prensipleri açısından birle!tirilmelerinin 
mümkün olup olmadı"ı göz önünde tutu-
lacaktır. Tüzü"ün 14. maddesi bu durum-
daki sendikalar için bir Birle!tirme Komis-
yonu kurulmasını öngörmektedir. D#SK 
Yürütme Kurulu tarafından olu!turulacak 
Birle!tirme Komisyonu durumu inceleye-
rek ve tarafların görü!lerini alarak bir bir-
le!tirme formülü olu!turacaktır. Olu!tu-
rulan bu formüle “hayır” diyen sendikanın 
D#SK üyeli"i kendili"inden sona erecek-
tir. Tüzük bu konuda D#SK içi bir itiraz me-
kanizması öngörmemekte ve ilgili üyenin 
D#SK dı!ında hukuksal yolları kullanabile-
ce"i belirtilmektedir. Maddenin metninden 
de anla!ılaca"ı üzere D#SK Anatüzü"ü aynı 
i!kolunda birden çok sendikanın üyeli"ine 
olanak tanımakla birlikte bu olanak ileride 
birle!meleri öngörüsüne dayanmaktadır. 
D#SK Anatüzü"ü’nde kurulu!tan itibaren 
yer alan “Aynı i!kolunda birden fazla sendi-
kanın D#SK üyeli"ine kabulü mümkündür” 
ifadesi 5. Genel Kurul’da da korunacaktır. 
Ancak Aralık 1977’de toplanan 6. Genel Ku-
rul’da yapılan Anatüzük de"i!iklikleri ile bu 
hüküm daha sıkı hale getirildi. De"i!ikli"e 
göre i!kolunda D#SK üyesi sendika varken 
ikinci ve daha fazla sayıda sendikanın ba!-
vurması durumunda, ba!vuran sendika-
larla üye sendika arasında, a) Çeki!me olup 
ortadan kaldırılıp kaldırılmayaca"ı, b) Yö-
neticileri arasında ba"da!maz görü! ayrı-
lıklarının bulunup bulunmadı"ı ve c) Belir-
li bir süre içinde birle!tirilmesi olasılı"ının 
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bulunup bulunmadı"ı ara!tırılacak ve üye-
li"e yeni alınan sendika ile üye sendika en 
geç bir yıl içinde birle!tirilecektir.

D8SK Ö%@$*$

Tüzü"e göre D#SK organları !unlardır: Ge-
nel Kurul, Temsilciler Kurulu, Yönetim Ku-
rulu, Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu ve 
Onur Kurulu. Temsilciler Kurulu açıkça bir 
danı!ma organı olarak nitelenirken di"er 
organlar ba"layıcı kararlar alabilen ve uy-
gulayabilen organlardır. Seçimlerin gizli 
oyla yapılmasını güvence altına alan Ana-
tüzük, D#SK Yürütme Kurulu ve di"er ka-
demelerindeki seçimli i!lerde görev ala-
bilmek için, D#SK’e üye sendikalardan 
birisinin üyesi olmayı yeterli görmektedir. 
Di"er bir ifadeyle, Genel Kurul delegesi ol-
mayan D#SK üyeleri seçimli görevlerde yer 
alabilecektir. D#SK’in örgütsel i!leyi!i !e-
mada görülmektedir...

G)%)& K,*,&: D!SK’.% E% 
Y8+")+ O*=$%'

Genel Kurul D#SK’in en yüksek organı-
dır. Delege esasına göre olu!an D#SK Genel 
Kurulu üye sendikaların delegelerinden 
olu!maktadır. Tüzük genel kurulun yasa-
nın saptadı"ı en çok süreye göre toplan-
masını öngörmü!tür. O dönem yürürlükte 
olan 274 sayılı Sendikalar Kanunu’na göre 
genel kurulun en geç iki yılda bir toplan-
ması gerekiyordu. Genel kurula katılacak 
üye sendikaların delege sayısı, üye sayı-
sı 1.000’e kadar olanlar 1 delege, üye sayısı 
1.000’den yukarı olanlar her 1000 üye tam 
sayısı için 1 delege esasına göre saptanır. 
Artık üye sayısı 500’den fazla ise 1000’e 
tamamlanacaktır. Böylece ana hatlarıyla 
bin üyeye bir delege ilkesi kabul edilmi!tir.

Yürütme, Yönetim, Denetim ve Onur Ku-
rulu üyeleri, D#SK’e üye sendikalardan bi-
rinin üyeli"ini sürdürüyor iseler D#SK Ge-
nel Kurulu’nun do"al üyesi olarak kabul 

D#SK’in ilk 
Anatüzü"ü’ne 

göre örgütlenme 
!eması. Kesintisiz 

oklar ilgili 
organın do"rudan 

belirlendi"ini 
göstermektedir. 

Kesintili oklar 
ilgili organın 
etkili oldu"u 

göstermektedir.
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edilmektedir. Do"al delegeler sendika-
lardan seçilerek gelecek delegeler ara-
sında sayılmayacak ve sendikalara uy-
gulanan kontenjana tabi olmayacaktır. 
Tüzük, sendikalardan seçilecek delege-
ler için birer yedek delege seçilmesini de 
öngörmektedir.

Tüzük, ayrıca “Üye sendika sayısının be!-
te biri oranındaki sendikanın yazılı ba!-
vurmaları üzerine, Yürütme veya Yönetim 
Kurulu, Genel Kurulu ola"anüstü toplantı-
ya ça"ırır” hükmüne yer vermektedir. 

T)#".&<.&)* K,*,&,: D$%'9#$ 
O*=$%'

Tüzükte Genel Kurul’dan sonra yer alan 
Temsilciler Kurulu, danı!ma organı niteli-
"indedir. Temsilciler Kurulu, her üye sen-
dikanın üçer Yürütme Kurulu üyesinden 
olu!ur. Üye sendikanın Yürütme Kuru-
lu üçten fazla üyeli oldu"u takdirde, kendi 
aralarında seçim yaparlar. Genel Ba!kan, 
Yürütme Kurulu veya Yönetim Kurulun-
ca toplantıya ça"rılır ve gündemi saptanır. 
Gündemde olan konular görü!ülür. Karar-
ları, Yürütme Kurulu ile Yönetim Kurulu’na 
veya Genel Kurul’a öneri ve tavsiye niteli-
"ini ta!ır. 

!9+?&, T)#".&.%) D$/$&' 
Y1%)0.# K,*,&,

Yönetim Kurulu, iki Genel Kurul arasında 
D#SK’in en yüksek organıdır ve Yürütme 
Kurulu’nun üzerindedir. Yönetim Kurulu, 
D#SK Anatüzü"ü’nde belirlenen 16 i!kolu-
nun birer temsilcisi ile be! D#SK Yürütme 
Kurulu üyesi olmak üzere toplam 21 ki!i-
den olu!ur. #!kollarından gelecek temsilci-
lerin en az Merkez Yürütme Kurulu üyesi 

olması gereklidir. Genel Kurul’da yapıla-
cak olan seçimler her bir i!kolu için ayrı 
ayrı yapılacaktır. Ku!kusuz bu yöntem yö-
netimin sadece en fazla üyeye sahip sen-
dikalardan olu!masını engellemekte ve 
i!kollarının ve sendikalarının D#SK yöneti-
minde dengeli temsile olanak tanımakta-
dır. Öte yandan bu madde D#SK Genel Ku-
rulu’na hangi i!kolundan kimin seçilece"i 
konusunda bir takdir payı da bırakmakta-
dır. Böylece Genel Kurul’da do"rudan seçi-
len Genel Ba!kan ve Genel Sekreter iki Ge-
nel Kurul arasında daha geni! bir sendikal 
temsile dayalı Yönetim Kurulu tarafından 
denetlenebilecektir. Yönetim Kurulu Genel 
Kurul tarafından seçilen Genel Ba!kan ve 
Genel Sekreter dı!ında kalan Yürütme Ku-
rulu’nun di"er üç üyesini seçme yetkisine 
sahiptir. Bu hüküm ikinci Genel Kurul’da 
de"i!ecek ve Yürütme Kurulu üyelerinin 
tümü Genel Kurul tarafından seçilecektir. 

En az altı ayda bir toplanan D#SK Yönetim 
Kurulu kendi üyeleri arasından iki Genel 
Ba!kan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, di-
ledi"i konuları Yürütme Kurulu’na hava-
le edebilir, ancak havale edilen kararların 
uygulamasından do"acak sorumluluklar 
Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, 
Genel Kurul tarafından verilmi! kararlar 
üzerinde yorumlar yapar ve Yürütme Ku-
rulu’na direktif verir.

!+. P$*:$&' Y8*80#) K,*,&, 

Yürütme Kurulu D#SK Genel Kurulu’nda 
do"rudan seçilen Genel Ba!kan ve Genel 
Sekreter ile ilk Yönetim Kurulu toplantı-
sında seçilen üç üye olmak üzere be! ki-
!iden olu!ur. Yürütme Kurulu iki parçalı 
bir yapıya sahiptir. Bir yanı ile Genel Ku-
rul iradesine di"er yanı ile Yönetim Kurulu 
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iradesine tabidir. 2. Genel Kurul’da yapılan 
Anatüzük de"i!ikli"i ile Yürütme Kuru-
lu’nun bütün üyelerinin Genel Kurul tara-
fından seçilmesi sa"lanmı!tır.

Yürütme Kurulu D#SK’in günlük i!leyi!ini 
gerçekle!tirir. Tüzü"e göre, “Yürütme Ku-
rulu, D#SK’in amaç ve ilkelerinin gerçek-
le!mesinden birinci derecede sorumludur 
ve Türk #!çi hareketini ilgilendiren her çe-
!it konuyu izler.” Yürütme Kurulu örgüt-
lendirmeyi hızlandırmak için bölge tem-
silcilikleri kurma yetkisine sahiptir. D#SK 
Yürütme Kurulu, amaçlarını gerçekle!tir-
mek ve üye sendikaların ihtiyaçlarını kar-
!ılamak için uzmanlık daire ve büroları 
kurmak ve bunların çalı!ma programlarını 
hazırlamakla yetkili ve görevlidir. Yürütme 
Kurulu üyeleri, daire ve büroların sekreter-
liklerini ilk oturumda payla!ır. Her sekre-
ter bürosunun yürütümünden sorumludur. 
Yürütme Kurulu’nun bir di"er yükümlülü-
"ü ise üye sendikaların yapaca"ı toplu i! 
sözle!meleri için gerekli bilgiyi toplamak, 
de"erlendirmek ve sendikaların kullanı-
mına sunmak olarak tarif edilmi!tir.

D#SK’in bütün organlarında çalı!acak ki-
!ilerin görevlendirmesini yapmak ve bun-
ların ücretlerini saptamak da Yürütme 
Kurulu’nun görevleri arasındadır. D#SK 
Yürütme Kurulu’nun merkeziyetçi i!leyi! 
açısından bir di"er önemli yetkisi i!veren 
veya i!veren örgütleri ile toplu i! sözle!-
melerine esas olacak prensip anla!mala-
rı yapmaktır. Bu hüküm konfederasyona 
fiilen üye sendikalar için çerçeve sözle!-
meler yapma imkânı tanımaktadır. Böy-
lece D#SK üyeleri ortak toplu i! sözle!-
mesi esaslarına sahip olacaktır ve toplu 
i! sözle!melerini ortak ilkeler etrafından 
ba"ıtlayabilecektir.

V)0? Y)0+.".%) S$-.D G)%)& 
B$9+$%

Genel Ba!kan, Genel Kurul’da gizli oyla ve 
hazır bulunan delegelerin üçte iki ço"un-
luk oyu ile seçilir. Bu ço"unluk elde edile-
medi"i takdirde oylama üçüncü tura ka-
dar devam eder. Üçüncü turda da üçte iki 
ço"unluk elde edilemezse en çok oy alan 
aday seçilmi! olur. Aday tek oldu"u takdir-
de, üçte iki ço"unluk oyuna bakılmaksızın, 
ilk tur neticesinde aday seçilmi! olur. 

Genel Ba!kan, Anatüzük’te ba!ka yönde 
bir hüküm olmadı"ı takdirde her bakımdan 
D#SK’i temsil eder. Ba!kan D#SK adına de-
meç verir, açıklama yapar, basın toplantısı 
düzenler. Resmî temaslarda bulunur, D#SK’i 
resmî merciler önünde temsil eder. D#SK’in 
idari ve mali e!güdümünü sa"lamak, D#SK 
içinde uyum ve düzeni sa"lamak, üye sen-
dikalarla D#SK ili!kilerini yürütmek ve D#SK 
üyelerinin haklarını kollamak, D#SK’in tüzel 
ki!ili"inin zedelenmesine imkân verme-
mek, D#SK Genel Ba!kanı’nın görev ve yet-
kileri arasında sayılmı!tır.

Genel Ba!kan’a verilen bir ba!ka yetki ve 
görev ise toplu i! sözle!melerinin temel 
hükümlerinin kabulü için çalı!mak, ge-
rekli ortamı yaratmak, temas ve giri!im-
lerde bulunmaktır. Böylece üye sendika-
ların ba"ıtlayaca"ı toplu i! sözle!meleri 
konusunda Genel Ba!kan’a önemli bir ha-
reket alanı sa"lanmaktadır. Genel Ba!kan 
grev hakkının iyi kullanımı ve ba!arılı ol-
ması için de çe!itli yetki ve görevlere sa-
hiptir. Grev fonunun kullanımı konusunda 
Genel Ba!kan yetkilidir.

Tüzük Genel Ba!kan’a Yönetim ve Yürütme 
Kurulu kar!ısında önemli bir veto gücü ver-
mektedir. 34. maddeye göre Genel Ba!kan, 
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Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulu karar-
larında, D#SK’in bütününü ilgilendiren veya 
D#SK’in haysiyet ve !erefi ile ilgili ve D#SK’i 
sorumlu durumda bırakması mümkün ko-
nularda, konunun yeniden görü!ülmesi için 
kararları ilgili kurula iade etmek ve yeni-
den görü!ülüp karara ba"lanmasını iste-
mek hakkına sahiptir. E"er bu durumda il-
gili kurul kararında ısrar ederse kararların 
yürütülmesi sonuçlarından Genel Ba!kan 
sorumlu de"il, kararı veren kurulun karara 
katılan ve oy veren üyeleri sorumludur. Bu 
hüküm Genel Ba!kan’a oldukça geni! bir 
yönetim alanı sa"lamakta ve Yönetim ve 
Yürütme Kurulu iradelerini sınırlamaktadır. 

D#SK’in ilk Anatüzü"ü Genel Ba!kana ge-
ni! yetkiler tanımaktadır. Bu zaman za-
man seçme ve seçilme hakkını da sınırla-
yıcı boyutlara ula!maktadır. Genel Kurul 
tarafından seçilecek Genel Sekreter’in Ge-
nel Ba!kan tarafından önerilecek en az iki 
aday arasından seçilmesi Genel Ba!kan’a 
tanınmı! bu geni! yetkilerin en önemlisi-
dir. Böylece Genel Ba!kan birlikte çalı!a-
ca"ı Genel Sekreter konusunda adeta tek 
söz sahibi olmakta ve Genel Kurul’un bu 
konudaki iradesini sınırlamı! olmaktadır. 
Di"er bir ifade ile delegelerin kendili"inden 
Genel Sekreterli"e aday olmaları ve aday 
gösterilmeleri mümkün de"ildir. Bu hü-
küm 1980 yılına kadar yürürlükte kalmı! 
ve genel kurullarda ciddi tartı!malara yol 
açmı! ancak de"i!tirilmesi için üçte iki ço-
"unlu"a ula!ılamamı!tır. 

G)%)& B$9+$% V)+.&&.>.

D#SK Yönetim Kurulu’nun kendi üyele-
ri arasından iki Ba!kan Vekili seçmesi ön-
görülmü!tü. Genel Ba!kan görevini geçici 

olarak yapamayaca"ı zaman yetkisini Ge-
nel Ba!kan Vekillerinden birisine bırakır. 
Böyle bir durum söz konusu de"ilse Genel 
Ba!kan Vekillerinden en kıdemlisinin Ba!-
kan’a vekalet etmesi öngörülmü!tü. 

G)%)& S)+*)0)*: "D!SK’.% 
K$&H."

Genel Sekreter, D#SK Genel Kurulu’nda, Ge-
nel Ba!kan’ın gösterece"i en az iki aday 
arasından, Genel Ba!kan’ın seçildi"i usul 
ile (ilk üç turda üçte iki oy, sonrasında ço-
"unluk oyu) seçilir. Bu yöntem turlarda 
adayların oy durumuna göre çekilmesi-
ne, bir ba!ka adayı desteklemesine ve Ge-
nel Ba!kan’ın bir ba!ka aday göstermesine 
olanak tanımaktadır. Genel Sekreter’in se-
çim yöntemi çift taraflı i!leyen bıçak gibidir. 
Genel Sekreterli"e aday gösterme Genel 
Ba!kan’a tanınan bir yetki olmakta, ancak 
Genel Kurul da Genel Ba!kan’ın seçilmesi-
ni istedi"i adayı seçmeyerek ba!ka adaylar 
göstermeye zorlamaktadır. Bu yöntem Ge-
nel Kurul iradesini, seçme ve seçilme hak-
kını sınırladı"ı gerekçesiyle genel kurullar-
da sık sık ele!tiri konusu olmu!tur.

Tüzü"e göre Genel Sekreter, D#SK ücret-
li kadrosunda olmak üzere bütün mesai-
sini D#SK’e verir. Bu durum Genel Sekreter 
için tanınmı! bir istisna olup, Anatüzü"ün 
64. maddesine göre, D#SK Yürütme Kuru-
lu üyelerinin tamamı tam zamanlı olarak 
D#SK’te çalı!ır ancak ücretleri kendi sen-
dikalarınca ödenirdi. 

Anatüzü"e göre D#SK’in her türlü iç ça-
lı!malarını organize eden, örgütün ras-
yonel çalı!masını sa"layan Genel Sekre-
ter “D#SK’in kalbi”dir. Bir tüzük hükmü 
için oldukça edebi olan bu ifade Genel 

(#stanbul 1920- 
#stanbul 1974)

Dokuma i!çisi. 
1947’de Eyüp Haliç 
Bölgesi Mensucat #!-
çileri Sendikası’na 
girdi ve yönetim ku-
rulu üyeli"ine seçil-
di. 1951’de Teksif ku-
rucuları arasında yer 
aldı ve 1952’de ya-
pılan genel kurul-
da genel ba!kanlı-
"a seçildi. Bu görevi 
A"ustos 1953’e kadar 
sürdürdü. Federas-
yonun milli tip sen-
dikacılı"a dönü!me-
siyle 1962’de kurulan 
Teksif sendikasının 
kurucu ba!kanlı"ını 
yürüttü. 

1957-1960 arasın-
da Türk-#! Yönetim 
Kurulu üyeli"i yap-
tı. 1963’te T#P’e gir-
di, 1965 seçimlerinde 
T#P listesinden #s-
tanbul #l Genel Mec-
lisi üyeli"ine seçildi. 
SADA Genel Sekre-
terli"i yaptı. D#SK’in 
kurulu! çalı!mala-
rına katıldı. Bir sü-
re D#SK Genel Sekre-
ter yardımcılı"ı yaptı. 
1967’de #zmir’de ku-
rulan ve D#SK’e ka-
tılan EMS#S’in genel 
ba!kanlı"ını üstlen-
di. D#SK Yönetim Ku-
rulu üyeli"i yaptı. 

Celal Beyaz
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Sekreterli"e verilen önemi gösterme-
si bakımından anlamlıdır. Ancak bu 
ifade 1968 de"i!iklikleri ile tüzükten 
çıkarılmı!tır. 

Genel Sekreter, D#SK’in her türlü yazı!-
malarından, D#SK’in amaçları ile ilgi-
li yayın ve istatistikleri derlemeden ve 
toplu sözle!meye esas olacak bilgile-
ri toplamadan sorumludur. Genel Sek-
reter, D#SK’in yazı!ma ve i!lemlerinin 
düzgün yürümesinden ve D#SK organ-
larının almı! oldu"u kararların yürütül-
mesinden sorumludur. Ayrıca Yürütme 
Kurulu toplantılarının gündemini ha-
zırlar ve Yürütme Kurulu’nu Genel Ba!-
kan’ın bilgisi altında toplantıya ça"ırır. 

G)%)& B$9+$% () G)%)& 
S)+*)0)* Y$*6'#<'&$*' 

Yürütme Kurulu kararı ile ihtiyaca göre 
gerekli sayıda Genel Ba!kan Yardımcıları 
ile Genel Sekreter Yardımcıları atanabi-
lecektir. Bu yardımcılar, yardımcısı oldu-
"u kimsenin talimatı ile çalı!ır ve görev 
ve yetkilerini yardımcılı"ını yaptı"ı kim-
selerden alırlar. Yardımcıların görev ve 
yetkileri gerekti"inde Yürütme Kuru-
lu’nca da saptanabilir. Yardımcılar ku!-
kusuz yönetsel yetkilere sahip olmayan 
uzman ve #! Kanunu’na tabi çalı!an ni-
teli"indedir. Genel Sekreter Yardımcılı-
"ı D#SK’te kurulu!tan itibaren uygulama 
alanı bulmasına ra"men Genel Ba!kan 
Yardımcılı"ı uygulamaya konmamı!tır.

D#SK’in ilk Genel Sekreter yardımcılık-
larını #brahim Çetkin, Celal Beyaz ve Av. 
Necati Ertürk yapmı!tır. Ardından Sina 
Pamukçu Genel Sekreter Yardımcısı 
olarak atanmı!tır.

B1&=) T)#".&<.&)*.

Bölge temsilciliklerinin kurulması D#SK 
Yürütme Kurulu’nun yetkisindedir. D#SK 
Yürütme Kurulu gerekli gördü"ü yerler-
de bölge temsilcilikleri kurar veya kaldı-
rır. Bölge Temsilcisi, temsilcili"in kurula-
ca"ı bölgelerde D#SK üyesi bir sendikanın 
örgütü yoksa veya örgütü olan sendika 
sayısı üçten az ise Yürütme Kurulu’nca 
atanır. Bölgede örgütü olan üye sendika 
sayısı üç veya daha fazla ise bu sendika-
ların genel merkezlerinin o bölgeden gös-
terecekleri iki!er temsilcinin katılaca"ı 
toplantıda bölge temsilcisi seçilir. Temsil-
cinin görevden alınması da aynı yolla olur.

Ancak D#SK Yürütme Kurulu’nun görev-
den alma yetkisi saklıdır. Bölge temsilcili-
"inde görev alacak yardımcıların, uzman 
ve personelin atanması da D#SK Yürütme 
Kurulu tarafından yapılır. Böylece D#SK’in 
belirli bir örgütsel yo"unlu"unun oldu"u 
yerlerde bölge temsilcisinin seçimle gel-
mesine olanak tanınmakta ancak Yü-
rütme Kurulu’na görevden alma yetkisi 
verilmektedir. Böylece bölge temsilcili"i 
Yürütme Kurulu’na ba"lı bir yapı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Tüzük bölge temsil-
ciliklerinin yetki, görev ve sorumluluk-
larının bir yönetmelikle düzenlenmesini 
hükme ba"lamaktadır.

!-0.&$;&$*' U@&$90'*#$ () 
Ç1@8# K?#."/?%, 

Anatüzü"ün 53. maddesine göre D#SK’in 
üyesi bulunan sendikalar arasındaki 
her türlü uyu!mazlık D#SK’e ba"lı bu-
lunan üye sendikaların temsilcilerin-
den te!ekkül eden bir komite tarafından 
çözümlenir. Yürütme Kurulu üyeleri bu 
komitenin do"al üyesidir. 

 (Kandıra 1927, #stanbul 
2004): Kocaeli #!çi Sen-
dikaları Birli"i Ba!kanı 

D#SK Genel Sekreter yar-
dımcılarından, Devrim-

ci Yapı-#! Genel Ba!kanı, 
T#P yöneticilerinden.

1951’de #zmit Petrol Ofi-
si Bölge Müdürlü"ü’nde 
i!e girdi. 1953’te Kocae-

li Akaryakıt #!çileri Sen-
dikası’nın kurulu!unu 

sa"ladı ve ba!kan seçildi. 
Kocaeli’deki sendikaları 

bir birlik içinde toplama-
yı ba!ardı ve bu birli"in 
ba!kanlı"ı yedi yıl sür-

dürdü. Petrol-#!’te !u-
be ba!kanlı"ı ve yönetim 

kurulu üyeli"i yaptı.

1962’de Türk-#!’in Adana 
Bölge Temsilcili"i’ne ge-

tirildi. Eski!ehir’de Türk-
#! Bölge Temsilcili"i'nde 
e"itim müdürlü"ü yap-

tı. Ancak 1963’te Türk-i! 
yöneticileriyle görü! ay-
rılı"ına dü!erek görevin-

den ayrıldı. 1964’te Ya-
pı-#! federasyonunun 

Genel Sekreterli"i'ne se-
çildi. Aynı yıl T#P’in An-

kara #l Ba!kanlı"ı’na, 
1966’da T#P Yürütme Ku-

rulu’na seçildi ve Genel 
Sekreter yardımcısı oldu. 

1970’lerin ba!ında bir sü-
re D#SK Genel Sekreter 

yardımcılı"ı yaptı. Bu sı-
rada Devrimci Yapı-#! 

sendikasını kurdu ve Ge-
nel Ba!kanlı"ı'na seçil-

di. Bu görevi 1980’e kadar 
sürdürdü. 

8brahim Çetkin



Sina Pamukçu 1950’lerden 1980’e 
emek hareketinin o heyecanlı ve 
yo#un günlerinde sendikalarda 
çalı"tı. Pamukçu, hukuk fakültesi 
mezunu bir genç olarak tutkuy-
la eme#in hakları mücadelesini 
seçti. Sendikal hareketin mut-
fa#ında titizlikle çalı"tı. Pamuk-
çu 1927’de do#du. Önce Robert 
Koleji, ardından 1950’de !stanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
bitirdi. 1951 yılında kısa bir süre 
!ngiltere’ye gitti. Orada sendika-
cılık ve !ngiliz sosyalizmi ile tanı"tı 
ve sendika avukatı olmaya karar 
verdi. 

1954 yılında düzenlenen me"hur 
!"çi Yeti"tirme Semineri ile ta-
nı"tı#ı ve 1956’da fiilen adım at-
tı#ı sendikal çalı"malarını 12 Eylül 
1980 askeri darbesine kadar sür-
dürdü. Pamukçu, 1956’da Türki-
ye Gemi Adamları Sendikası’nda 
uzman olarak çalı"maya ba"la-
dı#ında sendikalarda hukukçular 
dı"ında uzman neredeyse yoktu. 
Pamukçu, avukat olmasına ra#-
men sendika avukatlı#ını de#il, 
e#itim ve uluslararası ili"kiler uz-
manlı#ını tercih etti. 

1958’de kazandı#ı bir burs-
la ABD’ye gitti. Orada sosyalist 
sendikacılarla tanı"tı. Dönü"ün-

de 1960’da Türkiye Maden-!"’te 
uzman olarak çalı"maya ba"ladı. 
1961’de Türk-!"’te çalı"maya ba"-
ladı aynı zamanda Türk-!" E#itim 
Müdürü olarak görevlendirildi. 
Ancak Türkiye !"çi Partisi (T!P) 
yöneticisi olması nedeniyle bir 
süre sonra Türk-!"’teki i"ine son 
verildi. Pamukçu’nun i"ine son 
verilmesinde o dönem Türk-!"’te 
etkinli#i artan ABD’li uzmanların 
etkisi muhtemeldir. Pamukçu 
daha sonra Uluslararası A#aç !"-
çileri Federasyonunun Türkiye 
temsilci#ini yürüttü. 

Pamukçu sadece sendikal dün-
yanın mutfa#ında yer almakla 
kalmadı, kurulmasının hemen ar-
dından T!P’e üye olan Pamukçu 
T!P’in aktif bir üyesi ve yöneticisi 
oldu. 1962 yılında T!P Genel Yö-
netim Kurulu ve 1964 yılında T!P 
Genel Yönetim Kurulu ve ardından 
Merkez Yürütme Kurulu üyelikle-
rine seçildi. Bir süre ba"kanvekil-
li#i yaptı. T!P kapatılıncaya kadar 
partide kaldı. 

Pamukçu’nun asıl uzun yılları Tür-
kiye Maden-!" ve D!SK’te geçti. 
1968’de tekrar Maden-!"’te çalı"-
maya ba"ladı. Aynı yıl D!SK Genel 
Sekreter Yardımcısı olarak gö-
revlendirildi. Pamukçu, 1968’den 
1980’e kadar Türkiye Maden-!" 
ve D!SK’te çalı"tı. D!SK’in en ha-
reketli dönemlerinde görev yaptı 
ve a#ırlıkla uluslararası ili"kiler 
alanında faaliyet yürüttü. Pa-
mukçu, D!SK’te uzun yıllar çalı"tı-
#ı için hakkında “Pamukçu D!SK’in 
demirba"ında kayıtlıdır” esprileri 
bile yapıldı. 

Sosyal Adalet, Yön ve Forum 
dergileri ile Cumhuriyet, Öncü 
ve Yeni Ortam’da i"çi hakları ve 
sendikacılık üstüne yazılar yazdı. 
Maden-!"’ten Türk-!"’e, T!P’ten 
D!SK’e 1960 ve 1970’lerin en 
önemli sendikal ve siyasal yapı-
larının mutfa#ında yer alan Sina 
Pamukçu dönemin çok sayıda 
sendikal ve siyasal simasıyla 
yakın çalı"ma ili"kisi içinde oldu. 
Pamukçu, Kemal Türkler, Rıza 

S!NA PAMUKÇU: "DEM!RBA"" GENEL SEKRETER YARDIMCISIS!NA PAMUKÇU: "DEM!RBA"" GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Sina Pamukçu, 1960'larda Maden-!" Genel 
Kurulu'nda

Sina Pamukçu (solda) Kemal Türkler ile.
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Tüzükte iki ayrı organ olarak 
düzenlenen Denetim ve Onur-
sal kurullar D#SK’in idari ve 
mali denetimi ile yargısal i!le-
yi!i düzenlemektedir. Di"er tü-
zük maddelerinde “Onur Kuru-
lu” ifadesi yer almasına ra"men 
38. madde ba!lı"ı ve içeri"in-
de “Onursal Kurul” ifadesi yer 
almaktadır. 

D#SK’in mali çalı!malarının de-
netimini yapmakla görevli De-
netim Kurulu, Genel Kurul ta-
rafından gizli oyla ve en çok oy 
alan esasına göre seçilen üç 
asıl ve üç yedek üyeden olu!ur. 
Kendi arasından bir ba!kan, bir 
raportör seçer. 

Denetim Kurulu, denetimleri sı-
rasında gördü"ü herhangi bir 
yolsuzluk veya usulsüzlü"ü Yü-
rütme ve Yönetim kurullarını ve 
Genel Kurul’a bildirmekle yü-
kümlüdür. Denetim Kurulu ay-
rıca D#SK’e ba"lı üye sendika-
lar hakkında yapılacak !ikâyet 
ve ihbar üzerine Yürütme Kuru-
lu’nun iznini veya talimatını ala-
rak, denetlemede bulunmak ve 
raporunu D#SK Yürütme Kuru-
lu’na vermek durumundadır. 

Onur Kurulu D#SK’in tüzel ki-
!ili"ine saygı göstermeyen ve 
Anatüzü"e aykırı hareket eden-
ler hakkında Yönetim Kurulu 
veya Yürütme Kurulu’nun ve-
rece"i rapor üzerine toplanır ve 

Kuas, Seyfi Demirsoy, Rü"tü 
Güneri, Kemal Nebio#lu, !brahim 
Güzelce, $aban Yıldız, Halil Tunç, 
Rıza Güven ve Kemal Sülker gibi 
dönemin önde gelen sendikacı-
larıyla çalı"tı. T!P’te Genel Ba"-
kan Mehmet Ali Aybar’a yakın 
durdu. 1966 Malatya kongresin-
den sonra T!P yönetimlerinde 
yer almadı. 

Pamukçu özellikle sendikal hare-
ketin uluslararası ili"kilerinde et-
kin oldu. Türk-!", D!SK ve Türkiye 
Maden-!"’in uluslararası ili"kile-
rinde birinci derece rol oynadı.

1960 sonrasında uluslararası 
sendikacılık hareketinin Türkiye 
sendikacılı#ı üzerinde etkilerine 
yakından tanıklık etti. 

Pamukçu, 1960 yıllarda ana akım 
ABD sendikacılı#ı dı"ında kalan 

Avrupa ve muhalif ABD sendika-
cılı#ının Türkiye sendikal hareke-
ti ile ili"kilerinin geli"tirilmesinde 
önemli roller oynadı. Charles Le-
vinson ve John Thalmayer gibi 
mücadeleci uluslararası sendika-
cıların ve uluslararası i"kolu fe-
derasyonlarının Türk sendikaları 
ile ili"kilerinde etkili oldu. 

Sina Pamukçu, 12 Eylül 1980 as-
keri darbesinden sonra Belçi-
ka’ya göçmek zorunda kaldı. Bir 
süre D!SK’in Avrupa çalı"maları-
na katıldı. Belçika’da ya"ıyordu. 
Nezaketi, alçakgönüllü#ü ve ti-
tizli#i hiç elden bırakmazdı.

Anıları 2010’da Sina Pamukçu ile 
Sendikalı Yıllar adıyla Sosyal Ta-
rih Yayınlarından çıktı.
Kaynak: Aziz Çelik, BirGün gazetesi, 16 Eylül 
2019.

Sina Pamukçu'nun D!SK Genel Sekreter Yardımcılı#ına atanmasına ili"kin yazı. TÜSTAV D!SK Ar"ivi.
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kararını verir. Onur Kurulu, Genel Kurul ta-
rafından gizli oyla ve en çok oy alan esa-
sına göre seçilen be! asıl üç yedek üyeden 
kurulur. 

Onur Kurulu’nun verece"i cezalar sırasıy-
la !unlardır: Uyarı kınama, geçici ihraç ve 
kesin ihraç. Onur kurulu kararlarına kar!ı 
yapılacak ba!vurmalar Genel Kurul’da gö-
rü!üp karara ba"lanır. Genel Kurul ayrıca 
ihraç kararlarını onaylar veya reddeder. 

A+:$&' K?%,&$*

Anatüzük’te D#SK’in gelirleri sırasıyla, üye 
sendikalardan alınacak aidat gelirleri, e"i-
tim gelirleri, grev fonu gelirleri, yasalara 
göre sa"lanacak gelirler, ba"ı!lar, mame-
lek (mal varlı"ı) gelirleri, üye oldu"u ör-
gütlerle, uluslararası di"er kurulu!lardan 
alaca"ı yardımlar olarak sıralanmaktadır. 
Ancak bu dı! yardımların D#SK’in kurulu! 
ilkelerinde belirtilen ilkelere uygun olması 
gerekti"i açıktır.

D#SK’e üye sendikaların ödeyece"i aidat 
her 100 üye için yılda 300 kuru! olarak be-
lirlenmi!ti. Bu miktar 1968’de 600 kuru-
!a çıkarıldı. Böylece yıllık D#SK aidatı üye 
ba!ına 3 liraya, aylık D#SK aidatı 25 kuru-
!a kar!ılık gelmekteydi. Ayrıca üye sayısı 
ne olursa olsun her sendika senede 1.000 
TL aidat ödemekle yükümlüydü. Tüzük-
te D#SK aidatını ödememek a"ır yaptırıma 
ba"lanmı!tır. Üye sendikanın mali duru-
munun aidat ödemeye elvermemesi halin-
de, Yürütme Kurulu üye sendikanın borcu-
nu taksitlendirebilir. Ancak buna ra"men 
yazılı olarak ihtar edilmesine ra"men ai-
datını ödemeyen sendikanın D#SK üyeli"i 
kendili"inden dü!er.

D#SK’in aidat gelirlerinin yüzde be!i, üye 
sendikaların e"itim için ayıracakları yüzde 
5 gelirlerinin be!te üçü ve üye sendikalar-
la birlikte düzenlenecek e!ya piyangosu, 
müsamere, balo, sergi ve benzeri faali-
yetlerden elde edilecek brüt gelirin yüzde 
25’inin e"itime harcanması öngörülmü!tü. 
274 sayılı Sendikalar Kanunu ise sendika-
lara gelirlerinin sadece yüzde 5’ini e"itim 
çalı!maları için kullanma zorunlulu"u ge-
tiriyordu. Böylece D#SK, Yasa’nın öngördü-
"ü oranın oldukça üzerinde bir e"itim har-
caması öngörmü!tü.

Anatüzü"ün 45. maddesine göre, D#SK, tü-
zel ki!i olarak siyasi partilerde veya onla-
ra ba"lı te!ekküllerden herhangi bir !e-
kilde maddi yardım kabul edemez, maddi 
yardımda bulunamaz, onların örgütü için-
de yer alamaz. Böylece D#SK Anatüzü"ü 
D#SK’in örgütsel ba"ımsızlı"ını net bir bi-

çimde tarif etmi!ti. 

B.*&)9.+ G*)( F?%,

Anatüzü"ün 46. maddesi ile zorunlu Birle-
!ik Grev Fonu olu!turulmu!tu. Buna göre 
sendikaların üyeleri, Grev Fonu’na ayda 
bir lira ödemeye mecburdurlar. Bu paralar 
üye sendikalar tarafından, i!yerlerinden 
her ay sendika aidatı ile birlikte kestirilir. 
Üye sendikalar, kendi anatüzüklerine ve 
i!yerleri ile yapacakları toplu sözle!mele-
re bu konuda gerekli hükümleri koymak-
la yükümlüdürler. Grev Fonu’ndaki parala-
rın nasıl kullanılaca"ının bir yönetmelikle 
düzenlenmesi öngörülmü!tü. D#SK aida-
tı ayda 25 kuru! iken Grev Fonu aidatının 
ayda bir lira olması konuya verilen önemi 
göstermektedir.
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D#SK’in kurulu!u sendikal ve siyasal çevreler ile kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 
D#SK’in kurulu!u daha önce sendikal harekette ya!anan aykırılıklardan daha geni! ilgi 
buldu. D#SK’in kurulu!u hükümette, görev alanına girmedi"i halde Genelkurmay Ba!kan-
lı"ı’nda, Türk-#!’te, uluslararası sendikal harekette ve basında de"i!ik tepki ve de"erlen-
dirmelere konu oldu. 

D#SK’in kurulu!unun ardından ya!anan olumlu ve olumsuz tepkiler daha sonraki bir 
D#SK raporunda !öyle de"erlendirilmektedir: “Türkiye Sendikacılı#ında Amerikan em-
peryalizminin ve onunla i!birli#i yapan komprador burjuvazinin etkilerinin arttı#ı bir 
dönemde D"SK do#du. Bu geli!me bütün devrimci çevrelerde büyük bir co!kuyla kar!ı-
landı. "!çi sınıfını bilime dayanan kendi bilincine kar!ı, tarihsel geli!mesine aykırı, ki!i-
lik kazanmasını önleyici ve ba#ımlı bir halde sürünmesine yarayan tutucu çabaların ve 
çengel atmaların yaygınla!tı#ı bir dönemde böyle bir geli!menin olu!u, Türkiye üzerinde 
sömürücü hesapların yapıldı#ı katlarda büyük tepkiler uyandırdı.”2

"D!%.-" D!6)!*.- T,*,+,
Devletin D#SK’in kurulu!una dönük tepkisini daha sonraki yıllarda ortaya çıkan bir giz-
li belgeye göre de"erlendirmek mümkündür. D#SK’in kurulu!undan kısa bir süre sonra 
Genelkurmay Ba!kanlı"ı Seferberlik ve Tetkik Kurulu tarafından yazılan bir yazı D#SK’in 
kurulu!unun devlet içinde veya devletin bir kanadında dikkatle takip edildi"i ve önlem 
alınmaya çalı!ıldı"ını göstermektedir. Söz konusu belge, dönem içindeki adı Seferberlik 
ve Tetkik Kurulu’nun (sonraki yıllarda adı Özel Harp Dairesi, günümüzde ise Özel Kuv-
vetler Komutanlı"ı adını aldı) o dönemki ba!kanı Tu"general Recai Ergin imzasıyla, bölge 
ba!kanlıklarına gönderilen bir yazıdır.3 D#SK’in kurulmasından çok kısa bir süre sonra-
sının, 24 $ubat 1967 tarihini ta!ıyan yazı, devletin politikalarının olu!umunda ya da yön-
lendirilmesinde etkili bir oda"ın D#SK’e bakı!ının yanı sıra tepkisinin boyutu ve biçimini 
içermesi açıdan da oldukça önemlidir. Yazı oldukça önyargılı bir ifade ile ba!lamaktadır.
1 “Kurulu!un Yankıları” bölümü Aziz Çelik’in (2010) ve (2018) çalı!malarından yararlanılmı!; geni!letilerek yeniden yazılmı!tır.
2 D#SK (1970), “D#SK’in Toplumdaki Görünü!ü ve Yeri”, D"SK Çalı!ma Raporu III. Genel Kurulu 1968-1970, #stanbul: D#SK Yayınları. 
3 Yazı ilk kez Koç ve Koç (2008), s. 97-98’de kullanılmı! olup, yazının özgün hali Yıldırım Koç ar!ivinden alınmı!tır.
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“Solcular Türk i!çilerini kendi siya-
si emellerine alet etmek amacı ile T#P 
Malatya Kongresi’nde alınan kararın bir 
sonucu olarak Türk-#! Konfederasyo-
nu’nun kar!ısına (Devrimci #!çi Sendi-
kaları-Konfederasyonu) namı ile anılan 
bir te!kilatla çıkmı! bugüne kadar a!a-
"ıda belirtilen Federasyon ve sendika-
ları ele geçirmeye muvaffak olmu!tur. 
a) Maden-#! Genel Ba!kanlı"ı b) Kim-
ya-#! Genel Ba!kanlı"ı c) #stanbul Ba-
sın-#! Genel Ba!kanlı"ı d) Lastik-#! 
Sendikası” 

Yazıdaki o denli ön yargılı bir zihniyet hâ-
kimdir ki, sendikalar özgür iradeleriyle 
sol e"ilimli olamazlar ancak ele geçirile-
bilirler! Bu ifade bir yanıyla devletin yasal 
bir i!çi örgütü olan D#SK’e kar!ı ayrımcı 
ve hukuksuz tutumunu dahası önemli bir 
hatayı içermektedir. Çünkü T#P Malatya 

Kongresi’nde D#SK’in kurulu!u konusunda 
bir karar alınmamı!tır. Yazıda Seferberlik 
ve Tetkik Kurulu’nun bölge ba!kanlıkla-
rına çe!itli sorular sorulmaktadır. Sefer-
berlik ve Tetkik Kurulu’nun sendikal fa-
aliyetlerle bu kadar yakından ilgilenmesi 
oldukça ilginçtir. 

Devlet içinde bir grubun neredeyse ilk 
günden D#SK’e kar!ı bilgi toplamak üze-
re harekete geçti"i ve D#SK’e kar!ı tavır 
aldı"ı anla!ılmaktadır.4 Ordunun özellik-
le Genelkurmay Ba!kanlı"ı 1. Ordu Ko-
mutanlı"ı tarafından 12 Mart sonrasında 
hazırlanan Komünistler Gençlerimizi ve 
"!çilerimizi Nasıl Aldatıyor? adlı bro!ürde 
T#P’e devrimci sendikalara (D#SK’e) yö-
nelik gerçek dı!ı bilgiler, dayanaksız suç-
lamalar ve hamasi de"erlendirmeler yer 
alıyordu.

Sonraki sayfalarda "D"SK Hakkında Asılsız 
"ddialar" ba!lı"ı altında bu bro!ürden i!çi-
lerin sözde nasıl aldatıldı"ını anlatan veciz 
bir bölüm aktarıyoruz.

Ku!kusuz Genel Kurmay Seferberlik Da-
iresi’nin D#SK kurulur kurulmaz yazdı-
"ı yazı ile daha sonraki yıllarda sıkıyöne-
tim komutanlı"ı tarafından örtülü olarak 
D#SK’e yönelik yapılan de"erlendirme ile 
bütünlük olu!turmaktadır ve o dönem-
de ordunun üst kademlerindeki önyargılı 
ve halüsinasyonlarla dolu zihniyeti ortaya 
koymaktadır. 

D#SK’e dönük bir di"er devlet refleksi ise 
adli soru!turma açılması olmu!tur. #s-
tanbul Savcılı"ı, Türk-#! Genel Sekrete-
ri Halil Tunç’un D#SK’e yönelik iddiaları-
nı ihbar kabul ederek 27 $ubat tarihinde 
4 Algül (2015).

Genelkurmay 
Ba!kanlı"ı 
Seferberlik 
Tetkik Kurulu 
Ba!kanlı"ı’nın 24 
$ubat 1967 tarihli 
yazısı. 

Yazı, Yıldırım Koç 
ki!isel ar!ivinden 
alınmı!tır.
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kovu!turma açtı.5 Tunç bir basın toplan-
tısı düzenleyerek D#SK’e yönelik asılsız 
suçlamalarda bulunmu!tu. Gazeteci #lhan 
Selçuk’un aktardı"ına göre, Tunç yeni 
kurulan D#SK’in, Türkiye #!çi Partisi’nin 
aleti oldu"unu iddia etmi!ti. Tunç’a göre, 
T#P, Çin’de Mao’nun Kızıl Muhafızlar eliyle 
yaptırdıklarını Türkiye’de D#SK ile yürür-
lü"e koyacaktır. #!çi Partisi zaten mem-
lekette demokratik müesseseleri tahrip 
etmek yolundadır. Do"u modeli sendi-
kacılık istemektedir: D#SK de bu planın 
içindedir.6 

Ancak Tunç’un sözleri üzerine açılan bu 
kovu!turma sonucunda D#SK aleyhinde 
bir i!lem yapılmadı.
5 Cumhuriyet gazetesi, 28 $ubat 1967.
6 #lhan Selçuk, “Milli $uur ve Türk-#!”, Cumhuriyet gazetesi, 
28 $ubat 1967.

T$%#-8" Y2-!*.+.-.- 
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“D$SK’in kısa bir süre içinde, bir atımlık ba-
rutunu tüketip, üç be! kurucunun hem yö-

netici hem üye durumunda kaldı#ı zavallı bir 
kurulu! haline gelece#ini söylemek, bir ke-

hanet olmasa gerek.” 

Türk-&7 Dergisi, Sayı 49, Mart 1967.

Bu iddialı de"erlendirme D#SK’in kurulu-
!unun ardından nerdeyse D#SK özel sayı-
sı olarak yayımlanan Türk-"! dergisinin 
Mart 1967 tarihli 67. sayı-
sında yer alıyordu. Ancak 
Türk-#! yöneticilerinin ke-
haneti tutmadı. D#SK ya-
!adı"ı büyük engelleme, 
baskı ve zulme ra"men 
varoldu ve güçlendi. 

Genelkurmay Ba"kanlı$ı’nın D!SK Yazısı

“1- Solcular Türk i"çilerini kendi siyasi emellerine alet etmek amacı ile T!P Malatya Kongresi’nde alınan kararın bir 
sonucu olarak Türk-!" Konfederasyonu’nun kar"ısına (Devrimci !"çi Sendikaları-Konfederasyonu) namı ile anılan 
bir te"kilatla çıkmı" ve bugüne kadar a"a#ıda belirtilen Federasyon ve sendikaları ele geçirmeye muvaffak olmu"-
tur. a) Maden-!" Genel Ba"kanlı#ı b) Kimya-!" Genel Ba"kanlı#ı c) !stanbul Basın-!" Genel Ba"kanlı#ı d) Lastik-!" 
Sendikası

Çalı"maları zararlı yönde oldu#u tahmin edilen D!SK hakkında a"a#ıda belirtilen konularda bölgeler bilgi toplaya-
rak Kurul’a göndereceklerdir

Bölgenizde D!SK faaliyeti var mıdır?

D!SK mevcut i"çi te"ekküllerinin Federasyon veya Sendika olarak hangi kademeleri ele geçirmi"tir. 

Yöneticileri kimdir, üye sayısı nedir ve hangi i" kollarında faaliyet halindedirler?

Federasyon ve Sendikaları ele geçirmek için sarf ettikleri gayret ve uyguladıkları TEMA nedir?

D!SK tarafından ele geçirilmi" Federasyon ve Sendikaların i"verenlerle münasebetleri nasıl yürütülmektedir?

D!SK’in faaliyetlerine mukavemet eden i"çi Federasyon ve Sendikalarının mukavemet "ekli nasıldır?

D!SK’in üye aidatı dı"ında mali destek imkanları nedir ve nerelerden temin edilmektedir*

D!SK’e ba#lı Federasyon ve veya Sendikaların partilerle ili"kileri?

!"çi olmayanların Federasyon veya te"ekküllerle ile olan ili"kileri ve bu yöndeki çabaları nelerdir?

Bu te"ekkül’e üye olmu" te"kilat mensubunuz var mı?”.
Kaynak: Yıldırım Koç ar"ivi

Cumhuriyet gazetesi, 
28 $ubat 1967.
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D#SK’in kurulması Türk-#! tarihindeki en 
önemli sarsıntılardan biridir. 1952’de ku-
rulu!undan 1967’ye de"in 15 yılda Türk-
#!'te ciddi gerilimler, tartı!malar ve çatı!-
malar ya!anmı! ancak 1964'te kurulan ve 
etkisi oldukça sınırlı olan Türk Hür-#! dı-
!ında önemli bir ayrılma ya!anmamı!tı. 
D#SK, Türk-#! bünyesinden ilk önemli ko-
pu!u ifade ediyordu. Bu, sendikal hareke-
tin tarihindeki en büyük kopu!tu. D#SK’in 
kurulu!u Türk-#!’te büyük bir panik ve 
tela!la kar!ılandı. D#SK’in kurulmasının 
ardından Türk-#! yönetimi özel toplantı-
lar yaptı, gizli komiteler kurdu, gizli ge-
nelgeler, yazılar ve bro!ürler yayımla-
dı. Dahası ABD’li sendikalara ba!vurarak 

D#SK’i çökertmek için maddi yardım tale-
binde bulundu.

D#SK’in kurulu!una yönelik verilen ilk 
tepkilerden biri, Türk-#! Ba!kanı Seyfi 
Demirsoy’a aittir. Demirsoy, D#SK’in ku-
rulu! Genel Kurulunu yaptı"ı gün, TOLE-
Y#S’in Genel Kurulu’nda yaptı"ı konu!ma-
da D#SK kurucularını, uzun u"ra!lardan 
sonra sendikalardan uzakla!tırdıkları 
partizanlı"ı yeniden geri getirmeye ça-
lı!makla suçlamı!, bir kısım “kalem!or-
lardan” destek gören “D#SK’çilerin” bir 
akrebin kendi kendini sokması gibi ken-
dilerini sokarak yok olup gideceklerini 
ileri sürmü!tür.7 

Demirsoy’un a"zından D#SK’e yönelik 
ele!tirilerinden sonra, Türk-#! üyesi olan 
D#SK kurucu sendikaları ile sonradan 
D#SK’e katılacak olan Kimya-#! ve Bank-
#!’i Onur Kurulu kararı ile ihraç etmi!tir.8 

Kemal Türkler’in Maden-#! Genel Ba!ka-
nı sıfatıyla Türk-#!’in ihraç yazısına verdi-
"i cevap alay yüklüdür. 13 $ubat tarihli ih-
raç tebligatını aldıklarını ve güldüklerini 
belirten Türkler, kendilerinin Türk-#! Böl-
ge Temsilcisi Topkar’ın tanıklı"ında 12 $u-
bat tarihinde zaten ayrılmı! oldukları bir 
örgütten bir gün sonra ihraç edilmelerini 
gaflet olarak nitelemektedir.9

Ancak Türk-#!’in D#SK’e yönelik tepki-
si ihraçlar ve demeçlerle sınırlı kalmadı. 
D#SK’in tüzel ki!ilik kazanmasından kısa 
bir süre sonra, Türk-#!’e ba"lı federasyon 
ve sendika ba!kanları 27 $ubat 1967’de 
Ankara’da TEKS#F Genel Merkezi’nde 
7 Aktaran: Algül (2015), Ulus gazetesi, 13 $ubat 1967.
8 Aktaran: Algül (2015), Türk-#!, 14 $ubat 1967 tarih ve 67/597 
sayılı yazı.
9 Algül (2015). Bu mektubun tam metni için bakınız: Koç ve 
Koç (2008), s. 87-88. 

D#SK’in 
kurulu!unun 
ardından 
yayımlanan 
Türk-"! 
dergisinin arka 
kapa"ı.

Nisan 1967
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ola"anüstü bir toplantı yaptı. Bu toplantı-
daki tek gündem maddesi D#SK’in kurul-
ması ve alınacak önlemler idi. Toplantı-
nın birinci gününde D#SK’le mücadelenin 
esaslarını tespit etmek ve buna dair bir 
rapor hazırlamak üzere bir komisyon se-
çilmesi teklif edildi. Yapılan oylamayla 
Komisyon’un Türk-#! Genel Ba!kanı Sey-
fi Demirsoy ba!kanlı"ında TEKS#F Ge-
nel Ba!kanı $evket Yılmaz, Türk-#! Genel 
Sekreter Yardımcısı Ethem Ezgü, DYF-#$ 
Genel Ba!kanı $erafettin Akova, Ula!-#! 
Genel Ba!kanı Feridun $akir Ögünç, Tole-
yis Genel Ba!kanı #smail Aras, Tes-#! Mali 
Sekreteri Orhan Erçelik ve Genel-#! Genel 
Ba!kanı Abdullah Ba!türk’ten olu!ması 
kabul edildi. Komisyon tarafından hazır-
lanan rapor 28 $ubat 1967 günü Türk-#! 

liderler toplantısına sunuldu ve kabul 
edildi.10 

Komisyon’un hazırladı"ı rapor, yapıla-
cakları ayrıntılı biçimde belirlemi!ti. Buna 
göre, hükümetten isteneceklerin tespitin-
den sonra hükümetle görü!ülecek ve “hü-
kümet ba!kanı ve bakanlarla bir toplantı 
yapılarak son zamanlarda beliren ve yıkı-
cı bir nitelik kazanan a!ırı akımlar kar!ı-
sındaki i!çi liderlerinin görü!leri” iletile-
rek, “bir süredir askıda” olan bazı yasa ve 
kararnamelerin çıkması “kesinlikle talep” 
edilecektir. 

Aidatlarını ödemeyen sendikaların aidat-
larını 10 Mart’a kadar ödemeleri sa"lana-
cak ve mücadelenin kendi finansmanı 
10 Koç ve Koç (2008), s. 93-94.

D!SK Hakkında Asılsız !ftiralar

Önce, i"çi haklarını korumak için bir siyasi parti kurularak bütün i"çiler bu parti çatısı altına ça#rılmı"tır. Türk i"çisi-
nin komünizm hakkındaki nefreti bilindi#inden sosyalizm takma adı altında komünist dü"ünceler takdim edilmi"-
tir. Bu partinin kolu olarak da ihtilalci metodlarla i"çileri organize den bazı devrimci sendikalar kurulup, i"çiler daha 
yakından tesir altına alınmak istenmi"tir.

!"çi adına kurulmu" parti ve bu partinin kontrolü altında bulunan 
Devrimci Sendikaların yöneticileri a"ırı solcuların maksatlı olarak 
sürdürdükleri i"çi eylemleriyle haklı gösterilmek istenmi"tir. Bir 
kısım i"çilerimizin temiz duygularını, sıkıntılarını istismar etmek 
için kendilerine devamlı olarak "u hususlar anlatılmı"tır:

“!"sizlik her yerde artmaktadır”

“Devlet patrondan yanadır”

“Türkiye !"çi Partisi dı"ındaki siyasi partiler, i"çiyi sömüren patron 
partisidirler.”

“Sendika hürriyeti yoktur.”

“Kurtulu"umuzun yolu namluların ucundadır”

Nitekim, komünizmin yerle"mi" oldu#u ülkelerin hepsinde hazırlık 
safhası böyle ba"lamı"tır.”

Kaynak: Komünistler Gençlerimizi ve !"çilerimizi Nasıl Aldatıyor? s. 21-22.
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için de her sendika, üye ba!ına, !imdilik 
kaydıyla 50 kuru! verecektir. Raporda 
ayrıca, mücadelenin basın yayın imkan-
ları kullanılarak da sürdürülmesi isten-
mektedir ve “mücadelenin felsefesini 
te!kil eden sosyalizm ve komünizm (in) 
ele!tirilmesi çe!itli araçlarla ve büyük 
bir açıklık ve kesinlikle devamlı olarak 
i!çiye indirilmelidir” denmektedir. Öte 

yandan da D#SK’le mücadeleyi koordi-

ne etmek üzere, Türk-#! merkezinde #cra 

Kurulu’yla birlikte çalı!acak üç ki!ilik bir 

merkez komitesi olu!turulacak, bölge-

lerde de bu komiteye ba"lı ve bölge tem-

silcisiyle mü!terek olarak çalı!arak be! 

ki!ilik komite kurulacaktır.11 
11 Koç ve Koç (2008), s. 95-96 .

D!SK Fobisi

Bir yerde grev mi var?

Tutucular cephesinin yorumu: D!SK tahrik etti...

Türkiye Sendikacılı#ında Amerikan emperyalizmin ve onunla i"birli#i yapan komprador burjuvazinin etkilerinin 
arttı#ı bir dönemde D!SK do#du. Bu geli"me bütün devrimci çevrelerde büyük bir co"kuyla kar"ılandı. !"çi sınıfı-
nı bilime dayanan kendi bilincine kar"ı, tarihsel geli"mesine aykırı, ki"ilik kazanmasını önleyici ve ba#ımlı bir halde 
sürünmesine yarayan tutucu çabaların ve çengel atmaların yaygınla"tı#ı bir dönemde böyle bir geli"menin olu"u, 
Türkiye üzerinde sömürücü hesapların yapıldı#ı katlarda büyük tepkiler uyandırdı.

"Sendikacılı#ın tutucu örgütü bu mutlu do#u"u hemen o anda bo#mak için özel ekipler kurdu, özel bütçe hazırladı, 
özel haber alma servisleriyle yurt yüzeyinde harekete geçti. Ne var ki D!SK yalnız tüzel ki"ili#i olan basit bir örgüt 
olmaktan öte bir umuttu, bir me"aleydi ve bir inancın bayraktarlı#ını yapmaktaydı. O da Türk i"çi sınıfını uyandır-
mak, uyarmak, kendi haklarına cesaretle sahip çıkarmak ve sendikacılı#ımızdaki yabancı nüfuzu kaldırmak, kendi 
geleneksel geli"memiz do#rultusunda devrimci Anayasamızın öngördü#ü köklü de#i"imlerin yapılmasını sa#layıcı 
bir güç kazanmak. Bu amaçlar ve devrimci ilkeler, toplumumuzun mustarip sınıf ve tabakaların silkinip kalkınma-
sını sa#layacak özde oldu#u için D!SK, hemen toplum katında yerini buldu, etkisini yaygınla"tırdı. Çe"itli konularda 
ve çe"itli sorunlarda bütün alternatiflerin çözüm getirmez sanıldı#ı sıralarda D!SK, tek kurtulu" nedeni olarak de-
#erlendirildi ve sendikacılı#ımızın yüzünü a#artan bilinçli dayanı"ma içinde olan sendikacılarımız ve i"çi karde"leri-
miz, tutucu güçlerin koalisyonuna kar"ı çıkacak devrimci atılımlarda büyük a#ırlık kazandı.

Bir yerde grev mi var?

Tutucular cephesinin yorumu: D!SK tahrik etti...

Bir yerde direni" mi?

Tutucular ittifakının sesi: D!SK’in parma#ı var...

!"çiler anayasal hakları mı kullanıyorlar?

Tutucu çevrelerin feryadı: D!SK kı"kırtması

Sendika özgürlü#üne kar"ı hazırlanan komplolar mı bo"a çıkarıldı?

Gerici a#ızlardan haykırmalar: D!SK ortalı#ı karı"tırıyor...

Kaynak: D!SK (1970), "D!SK'in Toplumdaki Görünü"ü ve Yeri", D!SK 3. Genel Kurul Çalı"ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları No.5.  
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Üç gün süren toplantı sonunda 1 Mart 1967 
gününde D#SK’e kar!ı mücadelede e!gü-
düm sa"lanması için bir komite kurulması 
kararla!tırıldı. Komitenin merkezi Anka-
ra olacak ve Türk-#! #cra Kurulu’na para-
lel olarak faaliyetini sürdürecekti. Merke-
zi komiteye ba"lı olarak bölgelerde yine 
be! sendikacıdan olu!an komiteler kuru-
lacaktı. Bu yerel komiteler bölgelerindeki 
geli!meleri do"rudan Ankara’daki merke-
zi komiteye bildirecekti. Merkezi komite-
nin üyeleri $evket Yılmaz, Kemal Özer, $e-
rafettin Akova, Abdullah Ba!türk ve #smail 
Aras idi. 

Bu amacın bir parçası olarak Türk-#!, ör-
ne"in aynı yıl Türk-"!’e Ba#lıyız ba!lıklı 
bir kitapçık çıkarmı!tır. Kitapçı"ın iç say-
fasının ba!lı"ında ise “Türk-#!’i Bölmek 
#steyenlerin #çyüzü” ifadesi yer almakta-
dır ve 16 sayfalık kitapçık içinde de D#SK 
ve T#P ele!tirilmektedir. #çinde bazı ka-
rikatürlerin de yer aldı"ı bro!ür, D#SK’in 
Türk-#!’e yönelik ciddi iddialarına tatmin 
edici yanıtlar vermekten çok uzak, ne-
redeyse argoya varan bir üslupla kaleme 
alınmı!tır.

D#SK Üçüncü Genel Kurul Çalı!ma Ra-
poru’nda yer alan bir de"erlendirme-
de D#SK’in kurucu sendikaları olan Las-
tik-#! ve Maden-#!’in ortadan kaldırılması 
için Türk-#!, iktidar ve i!veren “üçlüsü-
nün oynadı#ı oyunlardan söz edilmekte” 
ve Lastik-#!’in üye gücünün yok edilme-
si için yüz binlerce liranın harcandı"ı ifade 
edilmektedir.12 

D#SK’in kurulu!undan sonra Türk-#! üye-
si sendikaların D#SK’i karalamak için 
harekete geçtikleri anla!ılmaktadır. 
12 D#SK (1970), 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 11-16.

Örne"in D#SK üyesi Türk Maden-#! sen-
dikasının Zonguldak’ta yeni !ubeler aç-
ması ve i!çilerin sendikaya ilgi gösterme-
si üzerine “bu uyanı!tan ürken bir takım 
sözde sendikacılar çe!itli iftira ve yalana 
dayanan korunma araçlarını kullanmaya 
ba!lamı!lardır.”13

T8*+-!9’0)% D!SK’) K$*9' F..&. 
S$&6'*'

Türk-#!’in D#SK’e kar!ı örgütlü mücadele 
kararı zaman zaman fiziki !iddete de dö-
küldü ve 1960 yıllarda T#P ve TÖS’e kar!ı 
giri!ilen provokatif saldırıların benzerle-
ri D#SK’e kar!ı yapıldı. Bu saldırılardan biri 
13 D"SK gazetesi, Sayı 1, 19 Nisan 1967.

D#SK tarafından 19 
$ubat’ta Sakarya’da 
düzenlenen toplantı 

Türk-#! tarafından 
sabote edildi.

Cumhuriyet gazetesi
20 $ubat 1967.
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Türk-#! tarafından üye sendikal örgütlerin 
ba!kanlıklarına yazılan bir yazıda “#!çile-
rin tepkisi” olarak övülmektedir14.

“#!çilerin tepkisi

#!çiyi temsil etmek iddiasında olan D#SK 
adlı kurulu!un, i!çiden kopmu! yö-
neticileri, i!çiden ilk !amarı 19 $ubat 
günü Adapazarı’nda yaptıkları bir top-
lantıda yemi!lerdir. Bu toplantıda, i!-
çiler, D#SK yöneticilerine ‘komünist 
olup olmadıklarını’ sormu! D#SK’cile-
rin soruyu cevaplandırmak istememe-
leri üzerine arada hadiseler çıkmı! ve 
bu yöneticileri linç edilmekten ancak, 
Türk-#! birinci bölge temsilcisi #smail 
Topkar kurtarmı!tır. 

14 Türk-#!’in 9 Mart 1967 tarihinde üye örgütlere gönderdi"i 
“gizlidir” ibareli yazısı.

Bu da göstermektedir ki, i!çiler kimin 
ne maksatla hareket etti"ini çok iyi bil-
mekte, kendilerini maceralara sürükle-
mek isteyen maceraperestlere gerekli 
dersi vermek kararındalar.”

Ancak bu saldırının organize bir giri!im 
oldu"u anla!ılmaktadır. Maden-#! tara-
fından Adapazarı’nda düzenlenen sohbet 
toplantısı Türk-#! 1. Bölge Temsilcisi #smail 
Topkar ve bir grup tarafından engellenme-
ye çalı!ıldı. Saldırganların birkaç sandalye 
fırlattıkları ve D#SK üyelerinin direnç gös-
terdikleri anla!ılan toplantıda üç i!çi yum-
ruklarla yaralanmı!tır.

Ba!larında Türk-#! 1. Bölge Temsilcisi #s-
mail Topkar’ın oldu"u saldırganlar “biz 
Müslümanız, komünistlere söz yok” diye 
ba"ırarak konu!maları engellemeye çalı!-
mı!tır. Toplantıda konu!an Kemal Türkler 
“D#SK’in bütün faaliyetleri Türk i!çi sınıfı-
nın çıkarlarına olacaktır. D#SK’in bu hede-
fini iç ve dı! sömürücüler asla baltalaya-
mıyacaktır” demi!tir.

Toplantıda konu!an #smail Topkar ise “Bu 
çatı altında hepimiz müslümanız. Biz i!çi-
nin alın terinin T#P kongrelerinde harcan-
masına taraftar de"iliz. D#SK’çiler Türki-
ye’de i!çiyi bölemeyeceksiniz” !eklinde 
konu!mu!tur.

Bu provokatif ortamda “Allahsız, Mosko-
va’ya, Moskova’ya” sloganları arasında ko-
nu!an D#SK kurucusu Mehmet Alpdündar 
ise saldırganlara veciz bir cevap vermi!tir: 
“Bindirilmi! kiralık arkada!ları efendili"e 
davet ediyorum. 1960'dan önce bindirilmi! 
kıtalar vardı. Neticesini gördük.”15

15 Cumhuriyet gazetesi, 20 $ubat 1967.

Kemal Türkler’in 
Seyfi Demirsoy’a 
cevabı.

16 $ubat 1967, 
Yıldırım Koç 
Ar!ivi.



“27.2.1967 tarihine müsadif Pa-
zartesi günü TEKS!F Sendika-
sı Genel Merkezinde TÜRK-!$’e 
ba#lı Liderler kademesinde yapı-
lan toplantıda alınan karar ve se-
çim sonucu görevlendirilen Ko-
misyonumuz. 28.2.1967 Salı gü-
nü saat 10:00’da TÜRK-!$ Genel 
Merkezinde Seyfi Demirsoy ba"-
kanlı#ında toplanarak uhdesine 
tevdi edilen (Türkiye’de aktüel a"ı-
rı akımlar kar"ısında Türk Sendi-
kacılı#ının aktif politikası ve pren-
sipleri üzerinde alınacak tedbirler) 
konusu enine boyuna tartı"ılmı", 
Komisyon a"a#ıdaki tedbirlerin 
alınması hususunda i"bu tasarıyı 
düzenleyerek Türk-!"’çi Liderlerin 
görü" ve kararlarına sunmayı ya-
rarlı bulmu"tur.

1- Hükümetten, gerçekle"mesi 
öncelik ve ivedilikle istenecek hu-
suslar Liderler toplantısında tümü 
ile tesbit edilmeli ve bir gündeme 
ba#lanmalıdır.

1-a) Türk-!"’çi Liderlerin Anka-
ra’da bulundu#u bu günlerde ön-
celikle sayın Hükümet Ba"kanı ve 
Bakanlarla bir toplantı yapılma-
sı sa#lanarak Türkiye’de son za-
manlarda beliren ve yıkıcı bir nite-
lik kazanan a"ırı akımlar kar"ısın-
daki i"çi Liderlerinin görü" ve dü-
"ünü"leri yansıtılmalı, bu hususta 
alınması gerekli ekonomik ve sos-
yal tedbirler mü"tereken tartı"ıl-
malı ve tesbit edilmelidir.

b) Türk !"çi Hareketi ve Türk Sen-
dikacılı#ı ile ilgili ve halen askıda 
bulunan kanunların ve kararna-
melerin tezelden çıkarılması Hü-
kümet Ba"kanı’ndan kesinlikle ta-
lep edilmelidir.

c) Ayrıca yukarda bahsi geçen ko-
nularda parti Lider ve Yöneticile-

ri ile parti gurupları uyarılmalı ve 
gerekti#i takdirde bu kademeler 
ile de yeterli ve geçerli te- maslar 
yapılmalıdır.

2- A"ırı akımlar ve Türk !"çi Ha-
reketinin bütünlü#ü ve zindeli#i-
ni hedef alan davranı" ve kuru-
lu"larla mücadeleyi koordine et-
mek üzere TÜRK-!$ !cra Kurulu ile 
mü"tereken çalı"acak ve özellik-
le devamlı olarak Ankara’da bulu-
nabilecek üç ki"ilik bir komite ku-
rulmalıdır. Ayrıca bölgelerde An-
kara’da kurulan Komiteye paralel 
olarak be"er ki"ilik Bölge Komite-
leri kurulmalı ve bu Komiteler Böl-
ge Temsilcileri ile mü"tereken ça-
lı"malıdırlar. 

a) Merkez Komite, TÜRK-!$ !cra 
Kurulu ile genel politikayı birlikte 
çizmeli ve mahalli komiteler de bu 
politikayı uygulamalıdır.

3-Türk !"çi Hareketinin bütünlü#ü 
ve zindeli#ini bölmek üzere beliren 
davranı" ve kurulu"lar kar"ısında 
yapılacak mücadelenin malî yönü-
nü sa#lamak ve düzenlemek üze-
re a"a#ıdaki "ekilde hareket edil-
melidir. 

a) !"bu tarihte TÜRK-!$’e âidat 
borcunu ödememi" olan kurulu"-
lar aidatlarını en geç mart ayının. 
1O’una kadar hiçbir uyarmaya lü-
zum kalmaksızın ödemelidirler.

b) Yapılacak mü"terek mücade-
lenin finansmanını sa#lamak ile 
TÜRK-!$’e ba#lı her kurulu" beher 
aktif üyesi ba"ına "imdilik 50 ku-
ru"luk bir yardımı en geç 15 Mart 
1967’ye kadar kesin olarak TÜRK-
!$’in gösterece#i özel bir fona ya-
tırmalıdırlar.

Bu Fon normal aidatlar dı"ında 
mütalaa edilmeli, yalnızca mü"te-

rek mücadele yolunda sarf edil-
melidir. Bu sarflar !cra Kurulu ile 
mü"terek çalı"acak olan komite 
tarafından denetlenmelidir.

c) Gerek aidatların gerekse mü"-
terek mücadele fonuna tahsis 
edecekleri mebla#ları süresi için-
de ödemeyen kurulu"lar Ana Tü-
zük gere#ince çıkartma dile#i ile 
Onur Kurulu’na sevk edilmelidirler.

4-Yapılacak mücadelenin basın, 
yayın ve yeterli tanıtma yolu ile 
peki"tirilmesi bu çalı"malara pa-
ralel olarak da mücadelenin enine 
boyuna ve derinli#ine felsefesini 
yapacak açık oturumlar ve kapalı 
salon toplantıları tertiplenmelidir. 
Bu cümleden olarak.

a) Parlamento üyelerine uyarıcı 
bildiriler yayınlanmalıdır.

b) Sendikalara uyarma bro"ür ve 
bültenleri gönderilmelidir.

c) Mücadelenin felsefesini te"-
kil eden sosyalizm ve komünizm 
ele"tirilmesi çe"itli araçlarla bü-
yük bir açıklık ve kesinlikle de-
vamlı olarak i"çiye indirilmelidir.

d) Yine mücadelenin felsefesi ka-
muoyuna yeterli ve geçerli bir "e-
kilde açıklanmalıdır. 

e) Belirli çevrelerin yürüttü#ü ya-
yınlara zamanında en açık ve se-
çik bir lisanla kesin ve ilmi kar"ılık-
ları verilmelidir. 

Komisyonumuz ilk tedbirler tasla-
#ı olarak yukarıdaki hususları mü-
zakere etmi" ve karara ba#layarak 
Türk !"çi Liderlerinin yüksek mü-
zakere ve kararına sunmayı yararlı 
bulmu"tur. Saygılarımızla.”
Kaynak: Türk-!", Türk-!"’e Ba$lı !"çi Liderleri Top-
lantısı Koordinasyonu Raporu, 28 #ubat 1697 (2 
sayfa), ço$altma metin. Yıldırım Koç ar"ivinden 
alınmı"tır.

TÜRK-!"’!N D!SK !LE MÜCADELE KARARITÜRK-!"’!N D!SK !LE MÜCADELE KARARI



TÜRK-!#

Türkiye !"çi Sendikaları 
Konfederasyonu

Sendika, Federasyon 
Ba"kanlıklarına ve Bölge 

Temsilciliklerine

Sayı:67/842 | 9.Mart.1967

G!ZL!D!R

Türk-!"’e kar"ı kurulmu" olan 
D!SK ve ikinci kurulu"lar adlı ye-
ni konfederasyonun i"çiler ara-
sına sızmak ve te"kilâtı bölmek 
isteyece#i malûmdur. Ankara’da 
27.$ubat.1967 günü yapılan lider-
ler toplantısında bu konuyu ince-
lemek ve gerekli tedbirleri ince-
lemek üzere bir komisyon kurul-
mu"tur. 

Türk-!" Ba"kanı Seyfi Demirsoy 
Ba"kanlı#ında $evket Yılmaz, Ke-
mal Özer, $erafettin Akova, Ab-
dullah Ba"türk ve !smail Aras’tan 
kurulu merkez komitesi, ilk top-
lantısında bir bildiri yayınlamı", 
ikinci toplantısını 4.Mart.1967 Cu-
martesi günü yaparak a"a#ıdaki 
ön tedbirler kararla"tırmı"tır. 

1- Her bölgede 5 er ki"ilik Türk-
!" temsilcisinin de katılaca#ı Böl-
ge komiteleri kurulacaktır.

Birinci bölgenin, geni" bir ala-
nı kapsadı#ı dikkate alınarak, bu 
bölgeyi münhasır olmak üzere 
ayrıca 5 ki"ilik de bölge tarama 
ekibi te"kil edilecektir. 

2- Bölge komitelerine ba#lı ola-
rak, 5’er ki"ilik mahalli komiteler 
kurulacaktır.

Bu Mahalli komitelerin kurulaca#ı 
!l’ler "öyledir.

Birinci Bölge

a. !zmit ve Sakarya ortak olarak 
mahalli komite kuracaklar, bu ko-
miten merkezi !zmit olacaktır. 

b. Zonguldak’a münhasıran Zon-
guldak Maden-!" Sendikası, Ma-
halli komit görevini deruhte ede-
cektir.

c. Ere#li ve Karabük’te ayrı ayrı 
küçük komiteler kurulacaktır.

d. Bursa mahalli komite olarak 
kurulacak ve !stanbul bölge ko-
mitesine ba#lanacaktır.

!kinci Bölge

a. Kütahya, Afyon, U"ak, Konya’da 
mahalli komiteler te"kil edilecek-
tir. Bu komiteler Eski"ehir’deki 
bölge komitesine ba#lı olacaktır. 

Üçüncü Bölge

Aydın ve Denizli’de ortak mahal-
li komiteler kurulacaktır. Bu ko-
miteye Nazilli’den de bir üye alı-
nacaktır. Komite !zmir’deki bölge 
temsilcisine ba#lı olacaktır.

Dördüncü Bölge

a. Mersin, Antalya ve Gazian-
tep’teki mahalli komiteler kuru-
lacak, bu komiteler Adana bölge 
komitesine ba#lanacaktır. 

Be"inci Bölge

a. Kayseri, Erzincan, Erzurum 
mahalli komiteleri kurulacaktır. 
Sivas bölge komitesine ba#lı ola-
caktır.

Altıncı Bölge

a. Trabzon, Rize mahalli komiteleri 
te"kil edilecek, Samsun bölge ko-
mitesine ba#lanacaktır. 

Yedinci Bölge

a. Elâzı#’da mahalli komite kuru-
lacak, Diyarbakır bölge komitesi-
ne ba#lanacaktır. 

3- Bölge komiteleri ile mahalli ko-
miteler bizzat bölge temsilcileri 
tarafından kurulacaktır. 

4- Bölgelerde, komite ba"kanlı#ı 
bölge temsilcileri tarafından de-
ruhte edilecek, mahalli komiteler 
ise komitenin içinden seçilecektir. 

5- Merkez komitesi haftanın her 
cuma günü saat 18.00 de topla-
nacaktır. Bölge komiteleri ve ona 
ba#lı mahalli komiteler her pazar-
tesi günü toplanacaktır.

Bölge komitelerinin ba"kanla-
rı veya görevlendirilece#i bir üye 
her cuma günü saat 18-20.30 
arasından bölgede görevli olarak 
merkezden talimat almak üzere 
bekleyecektir.

Komitelere seçilecekler üzerinde 
gerekli hassasiyet gösterilmeli-
dir.

6- a. Mahalli komiteler bölgele-
rinde meydana gelecek hadisele-
ri !"çiyi bölmek için yapılacak ko-
nu"malar, da#ıtılacak beyanna-
meler, bro"ürler ve kitaplar ben-
zeri tutum ve davranı"ları/birer 
örnekle/da#ıtılan matbua, yapı-
lan konu"ma metni/nerede, ne 
zaman kimin tarafından, kime hi-
taben yapıldı#ını da açıkça be-
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lirterek en kısa zamanda 
bölge komitelerine bildiri-
lecektir. 

b. Bölge komiteleri kendi-
lerine intikal eden bilgile-
ri yada kendi bölgelerin-
de meydana gelecek a fık-
rasında belirtilen olayları 
derhal genel merkeze bil-
direcektir. 

c. Bölge komitelerinin ba"-
kanları kendi bölgelerinde 
D!SK’in ve komitelerin mu-
kabil faaliyetleri hakkında 
15 günde bir merkeze ra-
por vereceklerdir. 

7- Bu konuda yapılacak 
yazı"malar çift zarfa ko-
nulacaktır. Dı"taki zarf 
normal adres/Türk-!" 
ba"kanlı#ı ibaresini ta"ı-
yacak, içteki zarfın üstüne 
ise “te"kilatlanma” ibaresi 
konacaktır. 

8- Mahalli komitelerin 
masrafları, mahalli sendi-
kalar ve "ubelerce kar"ıla-
nacaktır.

9- Bu genelgenin bölge 
temsilcileri tarafından özel 
olarak saklanması husu-
suna titizlikle dikkat edil-
mesini rica ederiz.

Saygılarımızla

!mza - Seyfi Demirsoy

!mza - Halil Tunç

Kaynak: 09 Mart 1967 tarihli ve 
67/842 sayılı Türk-!"’ten Sendika, Fe-
derasyon Ba"kanlıklarına ve Bölge 
Temsilciliklerine gönderilen yazı, Kris-
tal-!" Ar"ivi.



Türk-!"

Türkiye !"çi Sendikaları 
Konfederasyonu

Tarih, 9 Mart 1967 | Sayı: 67/843

Milli Sendika ve Federasyon 
Ba"kanlıklarına

!cra heyeti görür, okur gerekirse 
yönetim kurulunda da okunabilir.

G!ZL!D!R

Hepimizin mensubu olmakla "eref 
duydu#umuz Türkiye !"çi Sen-
dikaları Konfederasyonu zaman 
zaman belirli bazı çevrelerin hu-
cumlarına u#ramakta, iftiraların 
en i#renci ile kar"ı kar"ıya bırakıl-
mak istenmektedir. Bu çevrelerin 
çirkin emelleri ve yalanlarının ma-
hiyeti te"kilatımız tarafından çok 
iyi bilindi#i için en ufak bir etki ya-
pamamakta ve Türk i"çi haraketi 
Türk-!"’in öncülü#ünde hergün 
biraz daha güçlenmektedir. Son 
olarak ortaya çıkan ve bugüne 
kadar benzerleri defalarca görül-
dü#ü üzere, sermayesini yalana 
dayayan, asıl amaçlarını, /i"çiye 
hizmet/ perdesi arkasına gizle-
meye çalı"an D!SK adlı kurulu"ta 
ba"ladı#ı andan itibaren yıkılmaya 
mahkum olmu"tur. 

Türk-!" olarak, bu kurulu"un i"çi 
haraketini bölme yönünde hiç bir 
etkisi olmayaca#ını kabul etmek-
le beraber, meselelerin altında 
yatan gerçek yüzü ve Disk’in asıl 
kurulu" sebebini te"kilatımıza du-
yurmayı faydalı bulduk. 

Türk i"çi haraketinin asıl gücünü 
te"kil eden te"kilatımızın bu ge-
nelgemizde verilen bilgilerin ı"ı-
#ı altında, te"kilatlarına sızmak 
isteyecek, bölücü ve ard niyetli 
kimselerle gerekli mücadeleyi 

yapacaklarına inancımız tamdır. 
Çünkü bilmekteyizki, Türk i"çi ha-
raketinin bölünmez bir bütün ha-
linde tutan te"kilatımızın uyanık 
bekçili#idir. 

TÜRK-!#’E HAYAT!YET VEREN 
!LKELER

Konfederasyonumuz, ana tüzü#ü 
ve genel kurul kararlariyle tesbit 
edilen prensiplerinin ı"ı#ı altında 
i"çiye ve memleketimize hizmet 
etmeyi amaç edinmi" bir kurulu"-
tur. Te"kilatımızın yakından bildi#i 
gibi, Konfederasyonumuzun çalı"-
maları hep bu gayeye yönelmi"tir. 

Türk !"çi haraketine hayatiyet 
veren ve daima te"kilatımızın 
tasvibiyle kar"ılanmı" olan pren-
siplerne bazıları, öteden beri belli 
çevrelerin "iddetli hücümlarına 
u#ramaktadır. Hücumlara u#rayan 
prensiplerimizin ba"ında, /Parti-
ler üstü politika/, /a"ırı akımlarla 
mücadele/, /Demokrasiye ba#lı-
lık/ gelmektedir. Türk-!"’in uygu-
ladı#ı ve bizim yetersiz bulup, daha 
da geni"letmek istedi#imiz e#itim 
çalı"malarıda, i"çi e#itilmesini is-
teyen çevreler tarafından engel-
lenmek istenmektedir. 

Türk i"çi haraketine hayatiyet 
veren te"kilâtımız güçlenip ge-
li"tikçe, bu hücumların "iddetide 
artacaktır. Gerçekten, te"kilatı-
mızın hatırlayaca#ı üzere, birkaç 
yıl öncede ayni "ekilde /Dayanı"-
ma Konseyi/ “Hür !"çi Sendikaları 
Konfederasyonu” adında kurulu"-
lar kurulmu", bu kurulu"ların yö-
neticileri, Türk-!"’in prensiplerine 
olmadık sözlerle hücum etmi"ler-
di. Bu kurulu"ların akıbetleri, nasıl 
do#up öldükleri hakkında te"kila-
tımız bilgi sahibidir. 

Bu defa ortaya çıkan D!SK adlı te-
"ekkül de aslında bundan önceki-
ler gibi, daha kurulmadan yıkılmı" 
yahut ba"ka türlü söylemek gere-
kirse, ölü do#mu" bir te"ekküldür. 
Bu kurulu"un te"ebbüsleri olan 
ve Türk i"çi hareketini bir partinin 
oyunca#ı haline getirmek iste-
yenler de te"kilatımızdan boyları-
nın ölçüsünü alacaklardır. Nitekim, 
daha "imdiden i"çilerin tepkisi ile 
kar"ılanmı"lar, te"kilatları bölün-
meye ba"lamı"tır.

Bununla beraber, birtakım ardni-
yetli ki"ilerin te"kilatımız bünye-
sinde bölücü ve menfi propaganda 
yapmaya te"ebbüs edeceklerini 
hesaba katarak, te"kilâtımız yö-
neticilerinin bu çe"it ard niyetli 
ki"ilere kar"ı müteyakkız olmaları 
faydadan hali olmayacaktır. 

PART!LERÜSTÜ POL!T!KAMIZ

Türk-!" Anatüzü#ünde yer alan 
“Partilerüstü politika” prensibi 
i"çileri te"kilatlandırıp, i"çilerin 
gücünden istifade etmek isteyen 
Türkiye !"çi Partisi tarafından yıp-
ratılmak istenmektedir. T!P, kuru-
lu"undan beri, bütün çabalarına 
ra#men, adını ta"ıdı#ı i"çilerden 
umdu#u ra#beti bulamayınca, i"-
çilerin arasına Türk-!" ve ona ba#lı 
te"kilatlar kanalıyla sızmak iste-
mi"tir. T!P, bunu yapabilmek için 
devamlı olarak Konfederasyonu 
kendi hesabına, günlük politika-
nın içine sokmak istemi", Türk-!"’i 
particilik oyunlarına alet etmeye 
çalı"mı"tır. Bunda ba"lıca çaba 
sarfedenler Türk-!" bünyesindeki 
T!P’li sendikacılar olmu"tur. 

Ancak te"kilatımız da bilmektedir 
ki, Türk-!" bu oyunlara kapılmamı", 
hiçbir parti hesabına günlük parti-
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cilik politikasının içine girmemi"tir. 
!"te bu yüzdendir ki T!P, Türk-!"’i 
ele geçiremeyece#ini anlayınca, 
yeni bir konfederasyon kurmak 
yoluna gitmi"tir. T!P’in i"çi hare-
ketini kendi emri altına almak iste-
mesinin bir sebebi vardır. Bu sebebi 
sadece oy alma iste#i gibi masum 
bir arzuyu ba#lamak dar bir görü" 
olur. Her siyasi partinin i"çilerin 
oyunu almak istemesi normaldir. 
Ancak, bütün partilerin uyguladı#ı 
normal propaganda yollarının dı-
"ında, i"çi kurulu"larına el atmak, 
Türk-!" te"kilatını !"çi Partisinin 
organı haline getirmek çabalarının 
altında, oy alma arzusunun dı"ında 
maksatlar yattı#ını da izan sahibi 
herkes anlar. Bildi#iniz gibi, bütün 
dünyada oldu#u gibi yurdumuz da, 
silahlı kuvvetlerden sonra organi-
ze kuvvetlerin en büyü#ü i"çi ha-
reketidir. Böyle güçlü bir kurulu"u 
emri altında alan bir siyasi parti, 
e#er isterse, suni grevler, miting-
ler, nümayi"ler, kaba kuvvet gös-
terileriyle memlekette bir anar"i 
havası, huzursuzluk yaratır. Düze-
ni ve rejimi tehlikeye sokabilecek 
bu çe"it kaba kuvvet gösterilerinin 
sonunun nereye varaca#ını kestir-
mek mümkündür. 

T!P batı modeli bir sendikacılık 
hareketi benimsedi#i katı dokt-
riner görü"lerini uygulayabilecek 
ortamı yeretmek için, te"kilatla-
rını ele geçirme, bunda mua%ak 
olamayınca da te"kilatları par-
çalama çabalarına giri"ti#i içindir 
ki ba"ından beri Türk-!" le kar"ı 
kar"ıya gelmi"tir. Türk-!"’le kar-
"ı kar"ıya gelmesi yüzünden T!P, 
i"çiler arasında feli"me "ansını 
tümden yitirdi#i için son çare ola-
rak Türk-!"’in altıncı genel kuru-
lunda konfederasyonu ele geçir-

mek istemi", ancak, te"kilâtımızın 
uyanıklı#ı bunada imkân verme-
mi"tir. Bunun üzerine, Türkiye 
!"çi Partisinin Malatyada toplanan 
son genel kurulunda T!P’in kont-
rolünde olacak yeni bir i"çi kon-
federasyonu kurulması karar al-
tına alınmı" ve T!P’li sendikacılara 
bu yönden talimat verilmi"tir. $u 
anda kurulmu" olan D!SK, bu tali-
matın uygulanmasından ba"ka bir 
"ey de#ildir. 

Türk-!"’e hücum edenlerin, Kon-
federasyonu “i"çiye ihanetle” 
suçlayanların hedef aldıkları, Par-
tiler üstü politikamızdır. Ancak, 
Partiler üstü politikaya hücum 
hangi çevreden gelirse gelsin, 
te"kilâtımızın aksine bir kararı 
olmadı#ı müddetce, titizlikle uy-
gulanacak bu prensibimiz koru-
nacaktır. E#er Türk i"çi haraketi 
bugün bir bütün halinde ve her-
gün gücüne güç katarak geli"i-
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yorsa, bunun ba"ta gelen sebep-
lerinden biride i"çi hareketi içine 
particilik sokulmayı"ıdır. Bugün 
particilik girdi#i için ö#retmenler, 
ikiye, üçe bölünmü"tür. Particilik 
girdi#i için ö#renciler parçalan-
mı"tır. !"çi hareketi içine de parti-
cilik sokacak olursak, bu en güçlü 
harekette gözümüzün önünde 
parçalanacaktır.

D!SK’!N KURULU#U

Türkiye !"çi Partisine mensup 
sendikacılar, bu Partinin Malatya 
kongresinden sonra bu kongrede 
alınan karar uyarınca yeni bir Kon-
federasyon kurma hazırlıklarına 
girmi"lerdir. Pa"abahçe grevin-
deki tutumlarından dolayı Türk-!" 
Haysiyet divanı tarafından Kon-
federasyon bünyesinden geçici 
olarak ihraç edilen Maden-!", Lâs-
tik-!", !stanbul Basın-!" sendika-
ları D!SK’i kurabilmek için Ocak 
ayı içinde ortak bir bildiri yayın-
lamı"lardır. Bu bildiride Türk-!"’e 
yapılan ithamlar, öteden beri T!P 
mensuplârı tarafından söylenen, 
bu Partiye mensup yazarlar tara-
fından yazılan iddiaların tekrarın-
dan ba"ka bir"ey olmamı"tır? Bu 
iddialar arasında, Türk-!"’in par-
tiler üstü politikasına çatılmakta, 
Türk-!"’in Amerikan hükümetin-
den para yardımı aldı#ı iddia edil-
mekte, Türk-!"’in i"çi sınıfının et-
ken bir yol oynamasını önlemeye 
çalı"tı#ı ileri sürülmektedir. Bu bil-
diride yer alan iddiaların T!P Genel 
Merkezinin talimatıyla hazırlandı-
#ını anlamamak imkânsızdır. 

D!SK’!N GÜCÜ

Büyük iddialarla ortaya çıkan 
D!SK’in gücü hakkında te"kilâtı-

mızın bilgi edinmesi için bu ku-
rulu"a katılan sendikaların üye 
sayısını vermekte fayda vardır. 
Yüz binleri temsil etmek iddiasıyla 
ortaya çıkanların temsil ettikle-
ri i"çi sayısı ve son Altı yıl içinde 
Türk-!"’e ödedikleri aidat miktarı 
"öyledir:

Sendika
Üye 

Mevcudu

Ödedi$i 
aidat 

6 yıllık 
toplam

Aylık 
Ortalama

Maden-!" 
Sendikası

5650 43.192.50 605 TL.

Lastik-!" 6000 44.230.00 600 TL.

Basın-!" 800 11.920.75 160 TL.

Kimya-!" 1200 68.900.00 83 TL.

Toplam 13650
111.843.25 

TL.
1423 TL.

Bunların dı"ında tabela sendikası 
olmaktan ileri gitmeyen bazı sen-
dikalarda D!SK kurucuları ile sıkı 
bir i"birli#i halindedirler.

TÜRK-!# VE AMER!KAN YARDIMI

D!SK kurucularının olsun, T!P 
yöneticilerinin olsun, Türk-!"’e 
hücum nedenlerinden biride 
Türk-!"’in Amerikan yardımı aldı#ı 
iddiasıdır. 

Türkiye az geli"mi" bir ülkedir. Ne-
kadar çalı"ırsak çalı"alım, nekadar 
çaba gösterirsek gösterelim kendi 
imkânlarımızla kalkınabilece#imizi 
iddia etmek mümkün de#ildir. Bu 
ekonomik gerçek, yalnız Türkiye 
için de#il, geri kalmı" bütün ülkeler 
içinde varittir. Dı" yardım alma-
dan Türkiyenin kalkınamayaca#ı 
görü"ünde sa#cısıda solcusunda 
i"birli#i halindedir. Türk sendi-
kacılı#ının i"çi e#itimi için yardım 
almasını kınayan T!P dahi, Pro#ra-
mında Yurdumuzun bir süre daha 
dı" yardıma ihtiyaç duyaca#ını 
kabul etmektedir. T!P’le anla"a-

madı#ımız nokta, yardımın hangi 
bloktan alınaca#ıdır. Yardım De-
mokrasi cephesindenmi alınacak, 
Komünist ülkelerden mi?

Türk-!"’in uyguladı#ı i"çi e#i-
tim projesi, 1954 yılında Türk ve 
Amerika hükümetleri arasında 
imzalanan bir anla"maya dayan-
maktadır. Bu Tarihte iki ülke ara-
sında !"çi e#itimi projesi anla"-
ması ve anla"ma gere#ince !" ve 
!"ci bulma kurumu tarafından !"çi 
e#itimi yürütülmeye ba"lamı"tır. 
Ancak bu anla"ma çerçevesinde 
yürütülen !"çi e#itiminin hiçbir i"e 
yaramaması, hatta gayesinden 
uzakla"ması kar"ısında, Türki" 
harekete geçmi" ve yaptı#ı çalı"-
malar sonucu 1961 de, “i"çi e#itimi 
projesi”nin uygulanması çalı"ma 
Bakanlı#ı tarafından Konfederas-
yonumuza devredilmi"tir. 22 ocak 
1962 tarihinde toplanan üçüncü 
çalı"ma meclisinde ozamanki ça-
lı"ma Bakanı olan Bülent Ecevit, 
bu konu ile ilgili "unları söylemi"ti:

‘‘Bilindi#i gibi, birkaç hafta önce 
aldi#imiz bir kararla, bu güne ka-
dar, Çalı"ma Bakanlı#ı ile A!D ta-
rafından yürütülen “!"ci e#itimi 
projesi” Türkiye !"çi Sendikaları 
Konfederasyonuna tambir ba-
gımsızlık devredilmi"tir. Egitim 
bakımından yurt dı"ındaki dost 
Müesseselerle münasebeti bile 
Türk-!" kendisi düzenleyecektir. 
Bu, Karma hükûmetin Türk Sen-
dikacılarına güveninin belirtisidir.’’

Görülüyorki, Türk-!" in aldı#ı dı"-
yardım degil, Türk ve Amerikan 
Hükûmetleri arasında imzalanan 
!"çi egitimi projesini uygulama 
görevidir. 

Türk-!"’in i"ci e#itimi projesi, T!P 
yöneticileri tarafından, “Türk-!" 
Amerikan yardımı alıyor” sözle-



riyle yıpratılmak istenmektedir. 
bunun sebebi vardır. !"csilerimi-
zin bütün Tahriklere ragmen a"ırı 
akımlara itibar etmeyi"ini ba"lıca 
nedeni, Türk !"’in giri"tigi egitim 
kampanyasıdır. !"ci hareketinin 
a"ırı akımların kavgası dı"ında 
kalması, Türkiyede a"ırı akımların 
geli"mesini önleyecek ekonomik 
ve sosyal tedbirleri ara"tırması, 
i"cileri kendi kavgalarına alet et-
mek istiyenleri hayal kırıklıgına 
ugratmı"tır. Bu gün yurdumuzda 
kimse !"ci egitiminin aleyhinde 
bulunup, açık açık “!"ci egitilme-
sin” diyemez. Ama !"ci egitildikçe, 
kendi doktoriner görü"lerini yay-
mak imkanını kaybadeceklerini 
bilenler, !"ci egitimi aleyhinde bu-
lunmak yerine, !"ciyi egitim kuru-
lu"u yani Türk-!" i suçlama yolunu 
seçmi"lerdir. 

D!SK kurucularının samimiyeti

Bu arada, Türk-!"’in !"ci egitimi 
projesini uygulamak için dı" yar-
dım almasını tenkit edenlerin ne 
ölçüde samimi olduklarını göste-
recek davranı"larını ortaya koy-
mak isteriz. 

Disk kurucusu ve yönetim kurulu 
üyesi T!P. Ankara Millet vekili Rıza 
Kuas’ın 1962 yılında amerikan 
yardım te"kilatından yardım iste-
gi, ancak bu yardımın reddedildigi 
!mzalı mektup örnekleri yayınla-
narak gazetelerimizde açıklan-
mı"tır. Gene D!SK kurucularından 
ve Disk Ba"kanı Kemal Türkler’in 
Amerikan yardım te"kilâtına yap-
tı#ı yardım iste#i müracaatının fo-
tokopi de gazetelerimizde yayın-
lanmı"tır. 

Türk-!"’i dı" yardım almakla suç-
layanların iç yüzü budur.

Bugün biraraya gelerek, Konfede-
rasyon kuran ki"ilerin birbirleri ile 
ili"kileri ve samimiyetlerini gös-
teren örnekler vermeye devam 
edelim. 

Yayınladı#ı bildiri ile Türk-!"’i en 
a#ır "ekilde itham eden Gıda-!" 
Ba"kanı, T!P Edirne Milletvekili 
Kemal Nebio#lu bir yıl önce Türk-
!" Altıncı Genel Kuruluna ba"vu-
rarak, Konfederasyona üye olarak 
alınması ricasında bulunuyor; bu 
istek bugün kader ortaklıgı etti#i 
arkada"ı D!SK kurucularından !b-
rahim Güzelcenin ba"kanlık yap-
tı#ı “uyu"mazlıkları inceleme ko-
misyonu” tarafından oybirli#i ile 
reddediliyordu. 

D!SK Ba"kanı Kemal Türkler ise, 
Türk-!" altıncı genel kurulunda 
Türk-!" Yöneticilerinin !"ciye yap-
tıgı hizmeti anlatıyor ve “utanma-
sam onlara te"ekkür için e"iklerini 
öperdim”. Diyordu… Ayni Kemal 
Türkler, bir yıl içinde 180 derecelik 
bir dönü" yapabilme kabiliyyetine 
sahip oldugunu gösteriyordu. 

!"te Türk !"cisine sahip çıkma id-
diasında bulunanların samimiy-
yetlerini gösteren birkaç örnek…

!"cilerin Tepkisi

!"ciyi temsil etmek iddiasında 
olan D!SK adlı kurulu"un, i!"ciden 
kopmu" yöneticileri, !"ciden ilk 
"amarı 19 $ubat Günü Adapa-
zarında yaptıkları bir toplantıda 
yemi"lerdir. Bu Toplantıda, !"ci-
ler, D!SK yöneticilerine “Komi-
nist olup olmadıklarını” sormu" 
D!SK’cilerin soruyu cevaplandır-
mak istememeleri üzerine, arada 
hadiseler çıkmı" ve bu yöneticileri 
linç edilmekten ancak, Türk-!" bi-

rinci bölge temsilcisi !smail Topkar 
kurtarmı"tır. 

Bu da göstermektedir ki, !"ciler 
kimin ne maksatla hareket ettigini 
çok iyi bilmekte, kendilerini mace-
ralara sürüklemek isteyen macera 
perestlere gerekli dersi vermek 
kararındalar.

HAYS!YET D!VANI KARARI

Türk-!" Bünyesindeki Sendikala-
rın yeni bir Konfederasyon kura-
rak, Türk-!" ana tüzü#ünü kesin 
olarak ihlal etmeleri üzerine türk 
i" haysiyet divanı bu Sendikaların 
Türk !" Bünyesinden ihraçlarına 
karar vermi"tir. 

Sonuç Olarak

Te"kilatımıza D!SK in kurulu" ga-
yeleri hakkında geni" bilgiyi sun-
mu" bulunuyoruz. D!SK’e katılan 
Sendikaların üyeleri, kitle halinde 
kendi kurulu"larından ayrılmaya 
ba"lamı"lardır. !"cinin Türk-!"’e 
ba#lı oldugunu ve sonuna kadar 
baglı kalacagını anlamak istemi-
yen, disk kurucularına en güzel 
dersi gene i"ci verecektir. 

Konfederasyonumuz D!SK’ten 
ayrılan !"cilerle ilgili olarak, bölge 
temsilciliklerine gerekli talimatı 
vermi"tir. 

Te"kilatımızın !"ciler arasında sız-
mak isteyen ar niyetlilere kar"ı 
uyanık olmalarını rica eder, ba"arı 
dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla.

!mza - Seyfi Demirsoy

!mza - Halil Tunç
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D#SK’in kurulmasının ardından Türk-#! 
Ba!kanı Demirsoy ve Kauçuk-#! sendika-
sı yöneticileri ile ABD i!çi konfederasyo-
nu AFL-CIO arasında yapılan yazı!malar 
D#SK’e dönük duyulan korkuyu göster-
mekte ve Türk-#! yönetiminin D#SK’i yok 
etmek için Amerikan sendikalarından 
mali yardım istedi"ini ortaya koymaktadır. 
Bu mektuplarda D#SK ve ba"lı sendikalara 
yönelik açık bir dü!manlık, komplo giri!i-
mi ve D#SK ile üyesi sendikaları çökertmek 
için maddi yardım talebi yer almaktadır.

AFL-CIO’nun dü!manlı"ını derhal ka-
zanan D#SK, AFL-CIO’ya mesafeli ulus-
lararası sendikal örgütlerden ise des-
tek görmü!tür. Uluslararası Metal #!çileri 

Federasyonu (IMF) D#SK’e ve ba"lı sendi-
kalara destek vermi!tir. Birle!ik Otomobil 
#!çileri sendikası’nın (UAW) Maden-#! ve 
Kemal Türkler ile ili!kileri Demirsoy’u en-
di!eye sevk etmi!tir. Türk Metal-#! yöne-
ticileri de Maden-#!’e yardım etmesinden 
dolayı IMF’den !ikâyet etmi!lerdir.16 

Demirsoy, IMF tarafından Maden-#!’e 
12 otomobil gönderilmesini bir mektup-
la AFL-CIO’ya !ikâyet etmi!tir. AFL-CIO 
Uluslararası #li!kiler Müdürü Lovestone 
Maden-#!’e 12 otomobil gönderilmesine o 
kadar sinirlenmi!tir ki, !öyle yazmaktadır: 
“Söyleyin bana. Maden-#! 12 üyeye [yöne-
tici] sahip midir? Sanmıyorum. $üphesiz, 
bu otomobiller sadece Maden-#! için de-
"il. Açıktır Maden-#! bu otomobilleri ken-
di amaçları için kullanacak di"er örgütler 
için bir örtü olacak. T#P ve D#SK yayınla-
rında AFL-CIO ve ABD’ye yönelik cıvık 
saldırılara ili!kin kupürleri ve çevirilerini 
yollarsan çok memnun olurum.”17 

D#SK’in uluslararası sendikal hareketin 
demokratik kanadından destek almasına 
tepki gösteren Türk-#! Ba!kanı Demirsoy 
daha da ileri giderek, AFL-CIO’ya yazdı"ı 
bir mektupta D#SK’i yok etmek için açıkça 
yardım istemektedir:18 

“Eminim, Türkiye’de kaldı"ınız süre 
içinde D#SK’e ili!kin bazı çalı!malar 
yaptınız ve bizim D#SK ve üye sendika-
larını çökertmek için kullandı"ımız tek-
niklerin tamamiyle farkındasınız. Bizim 
taktiklerimizden biri D#SK’in sendika-
larına rakip sendikalar kurmaktır. Bun-
lardan biri Kauçuk-#!’tir. Bu sendika kı-
sıtlı kaynaklarına kar!ın D#SK’e kar!ı en 
önde mücadele ediyor ve muhtemel bü-
tün yardımları hak ediyor.”

16 Çelik (2010).
17 Çelik (2010).
18 Çelik (2010).

(Belarus 1897, New 
York 1990)

Amerikan Emek 
Federasyonu’nun 
(AFL) ve daha sonra 
Amerikan Emek 
Federasyonu ve 
Sanayi Örgütleri 
Kongresi’nin (AFL-
CIO) Uluslararası 
#li!kiler Bölümü 
Ba!kanı olan Jay 
Lovestone So"uk 
Sava! dönemi ABD 
sendikacılı"ının önde 
gelen uluslararası 
figürlerinden 
biridir. Lovestone 
ABD Komünist 
Partisi’nin üst düzey 
yöneticilerinden 
biriydi. #kinci 
Dünya Sava!ı'ndan 
sonra koyu bir 
antikomünist olan 
Lovestone CIA ile 
birlikte çalı!tı.

George Meany ve 
Irving Brown ile 
birlikte So"uk Sava! 
dönemi ABD dı! 
politikasının sendikal 
alandaki önemli 
aktörlerinden biri 
olan Lovestone’un 
1960’larda Türk-
#! ile de yo"un 
ili!kileri oldu. Meany, 
Lovestone ve Brown 
üçlüsü AFL-CIO’yu 
ABD dı! politikasının 
kıtalararası bir aracı 
olarak kullandılar 
(Çelik, 2010).

Jay Lovestone

Jay Lovestone’dan Seyfi Demirsoy’a 26 Eylül 1967 tarihli 
mektup, George Meany Memorial Archive (GMMA), Was-
hington DC.
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Demirsoy’un sözünü etti"i Kauçuk-#!’i, 
Türk-#!, D#SK’in kurucu sendikaların-
dan Lastik-#!’e rakip olarak 24 $ubat 1967 
tarihinde lastik i!kolunda faaliyet gös-
termek üzere kurdurtmu!tu. Demirsoy, 
AFL-CIO’dan bir uzmana yazdı"ı mek-
tupta Kauçuk-#!’in olabilecek her yardımı 
hak etti"ini yinelemekte ve konuyu AFL-
CIO Ba!kanı Meany’ye iletmesini ve Kau-
çuk-#!’e yardım edilmesini talep etmek-
tedir. Demirsoy’un bu mektubundan sonra 
Kauçuk-#! yönetimi, 9 Ekim 1967 tarihin-
de Kirsch’e bir mektup yazarak Lastik-#!’e 
kar!ı yardım istemi!tir:19

“Kauçuk-#!, oldukça güçlü Lastik-#!’e kar-
!ı kuruldu ve a!ırı solcu ve sermaye dü!-
manı Lastik-#!’e kar!ı amansız bir mü-
cadele yürütüyor. Bu mücadelenin amacı 
aynı zamanda D#SK’i baltalamaktır. Kau-
çuk-#!’in acil yardıma ihtiyacı var. D#SK’in 
yarısının ve Lastik-#!’in tamamının silin-
di"ini görmek istiyorsanız Kauçuk-#!’e 
yeterli yardım yapılmalı (…) Yardım geci-
kirse tarihi fırsatı kaçırırız ve D#SK ile Las-
tik-#! yenilmez bir güç olur (…)”

ABD S)%6.+$&$*'%'% T,0,#,

D#SK’in kurulu!u, Türkiye sendikalarıyla 
yo"un ili!kileri olan ABD sendikaları ara-
sında da önemli yankı ve tartı!malar ya-
ratmı!tır. Türk-#! Ba!kanı Demirsoy, ABD 
gezisi dönü!ünün ardından Aralık 1966’da 
ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ne Türk-#!’in 
di"er yeni ve geli!en bir sendikal hareket 
gibi rakiplerden, Türkiye #!çi Partisi’nin 
yönlendirdi"i solcu unsurlardan kaynak-
lanan muhalefetle çevrili oldu"unu ancak 
bu durumun ciddi bir sorun olmadı"ını, ba! 
a"rısı yarattı"ını anlatmaktadır.20

19 Çelik (2010).
20 ABD Ankara Büyükelçisi Parker T. Hart’tan George Mean-
y’ye 14 Aralık 1966 tarihli mektup, GMMA RG18-001 Box 6 
Folder 16.

D#SK’in kurulu!undan bir süre önce AFL-
CIO yetkilileri yeni bir konfederasyon ku-
rulaca"ını ö"renmi!lerdir. AFL-CIO Ulus-
lararası #li!kiler Bölümü temsilcisi Henry 
Kirsch, Demirsoy’a yazdı"ı 29 Aralık 1966 
tarihli mektupta yeni bir federasyonun ör-
gütlendi"ini duydu"unu yazmakta ve ne 
oldu"unu anlamak için bilgi istemektedir. 
Kirsch e"er edindikleri bilgi do"ru ise yeni 
federasyonun hangi sendikalardan olu!-
tu"unu, Türk-#!’ten ayrılıp ayrılmadık-
larını ve yöneticilerin kim oldu"unu sor-
maktadır. Kirsch o kadar merak içindedir 
ki, “Di"er bir ifadeyle, Seyfi Bey, bu konu 
üzerine olabildi"ince çok detay ve bilgi ve-
rebilir misiniz?” diye yazmaktadır. Kirsch, 

Türk-#! Genel 
Ba!kanı Seyfi 

Demirsoy 
tarafından ABD i!çi 

konfederasyonu 
AFL-CIO 

Uluslararası #li!kiler 
Bölümü Temsilcisi 

Henry Kirsh’e 
yazılan ve D#SK’i 

çökertmek için 
yardım istenen 

mektup. 

28 Eylül 1967

George Meany 
Memorial 

Archive (GMMA), 
Washington DC.
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ayrıca D#SK’in kurulu!una Charles Levin-
son’ın karı!ıp karı!madı"ını sormakta-
dır.21 Kirsch, bu mektubuna yanıt alama-
yınca 23 Ocak 1967 tarihinde Demirsoy’a 
bir hatırlatma mektubu yazmı! ve bilgi is-
te"ini tekrarlamı!tır.22

D#SK’in kurulu!unun ardından ABD’nin ve 
ABD’li sendikacıların tutum saptamakta 
bir tereddüt ya!adı"ı gözlenmektedir. ABD 
sendikaları kendi aralarında ya!adıkla-
rı tartı!malar nedeniyle D#SK’in kurulu-
!unun ardından farklı tepkiler verdiler. 
ABD devleti ile içli dı!lı olan AFL-CIO Ba!-
kanı George Meany, Uluslararası #li!kiler 
21 Henry Kirsch’ten Seyfi Demirsoy’a 29 Aralık 1966 tarihli 
mektup, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 16. 

Henry Kirsch’ten Seyfi Demirsoy’a 23 Ocak 1967 tarihli mek-
tup, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 15.
22 Çelik (2010).

Müdürü Jay Lovestone ile Avrupa ve Türki-
ye sendikalarından sorumlu Irving Brown 
ekibi D#SK’e kar!ı tutum alırken, Anka-
ra’da 1960’lı yıllarda ABD Çalı!ma Ata!e-
si olarak çalı!mı! olan ABD Çalı!ma Ba-
kanlı"ı Uzmanı Bruce Millen, UAW Ba!kanı 
Reuther ile ICF Genel Sekreteri Charles Le-
vinson’ın ba!ını çekti"i eksen D#SK ile ili!-
kileri sürdürme e"iliminde olmu!tur. Hat-
ta Bruce Millen’in etkisi ile ABD Dı!i!leri 
Bakanlı"ı ve Çalı!ma Bakanlı"ı’nın D#SK 
ile ili!kileri sürdürmek ve bu yüzden D#SK 
için seminerler düzenlemek istedi"i23 an-
cak AFL-CIO’nun giri!imleri sonucun-
da, ABD Dı!i!leri ve Çalı!ma bakanlıkları-
nın D#SK ile toplantı düzenlememe, D#SK’in 
toplantılara katılmama ve D#SK ile birlikte 
hiçbir !ey yapmama kararına vardı"ı an-
la!ılmaktadır. AFL-CIO’nun uluslararası 
sorumlusu Lovestone, Demirsoy’a yazdı-
"ı bir mektupta Millen için “e"er daha faz-
lası de"ilse bazı D#SK üyesi sendikalara en 
azından platonik bir a!kı oldu"unu göster-
di” demektedir.24

IMF Genel Sekreter Yardımcılı"ı ve ICF Ge-
nel Sekreterli"i yapan Levinson, Türki-
ye sendikacılı"ı açısından önemli isimler-
den biridir. Sosyal demokrat bir sendikacı 
olan Levinson, Türk-#!’in tarafsızlık si-
yasetine mesafeli durmu! ve daha sonra 
D#SK’i olu!turan sendikalarla özellikle Ma-
den-#! ve Lastik-#! ile yakın temas içinde 
olmu!tur.25 

D#SK’in kurulu!unun hemen ardından 
AID Ankara Temsilcili"i tarafından Irving 
Brown’a yollanan bir yazıda yeni kurulan 
23 “Kirsch’ten Lovestone’a #zmir’den 29 A"ustos 1967 tarihli 
mektup”, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 15. 
24 Lovestone’dan Demirsoy’a 26 Eylül 1967 tarihli mektup, 
GMMA, RG18-001 Box 6 Folder 15.
25 Çelik (2010).

Kauçuk-
#! tarafından 
ABD i!çi 
konfederasyonu 
AFL-CIO 
Uluslararası 
#li!kiler Bölümü 
Temsilcisi Henry 
Kirsh’e yazılan ve 
D#SK ve Lastik-
#!’e kar!ı yardım 
istenen mektup. 

9 Ekim 1967

George Meany 
Memorial 
Archive (GMMA), 
Washington DC.



KURULU" (1966-1967) | 231

konfederasyon küçümsenmekte, etki-
li olamayaca"ı iddia edilmektedir. Yeni 
konfederasyonun üye sayısının söylendi-
"i gibi, 40-50 bin de"il, 15 binden az oldu-
"u iddia edilen yazıda Türk-#!’in kendine 
güvendi"i ve yeni federasyonu kuran sen-
dikaların üyelerinin ço"unlu"unun istifa 
ederek Türk-#!’e ba"lı sendikalara katıl-
dıkları ileri sürülmektedir.26 

AFL-CIO tarafından hazırlanan ve De-
mirsoy’a da yollanan bir raporda D#SK’in 
kurulu! gerekçesi olarak T#P’in 1962’den 
ba!layarak Türk-#! içinde deste"ini kay-
betmesi ve 1966 Türk-#! Genel Kuru-
lu’nda Türk-#! yönetimine hiçbir T#P’li-
nin girememesi gösterilmekte ve bunun 
üzerine T#P’in Kasım 1966’da kendi kon-
federasyonunu kurmaya karar verdi-
"i ileri sürülmektedir. Raporda D#SK’in 
kurulu!unun asıl gerekçesi T#P’in Türk-
#! içinde zayıflaması olarak ifade edil-
mektedir. Rapora göre, Demirsoy Türki-
ye Çalı!anlar Partisi’ni (TÇP) kurmakta 
ba!arılı olamasa da pek çok sendikacıyı 
26 Einar Edwards’tan Irving Brown’a 14 $ubat 1967 tarihli 
mektup, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 15.

T#P’ten uzak tutmayı ba!armı!tır. T#P’in 
etkisinin azalmasının bir di"er nedeni ise 
#stanbul #!çi Sendikaları Birli"i’nin (##SB) 
kapatılması olarak belirtilmektedir. Ra-
por i!çilerin büyük bölümünün Adalet 
Partisi’ni desteklemelerine ra"men, özel-
likle hükümetin emek politikalarında bir 
kayma olması durumunda T#P ve D#SK’in 
hâlâ bir tehdit olarak durdu"u görü!üne 
yer vermektedir.27

Bruce Millen ise D#SK’in örgütsel olarak 
ba"ımsız, fakat i!lev bakımından T#P’e 
ba"lı oldu"u görü!ündedir. Millen Türk-
#!’in önde gelen yöneticilerinden birinin 
kendisine D#SK yöneticilerinin komünist 
olmadı"ını belirtti"ini, ancak “bununla 
birlikte, komünist T#P militanları D#SK’in 
taktik ve siyasetini etkilemiyor denile-
mez” görü!ünde ısrar etti"ini vurgula-
maktadır. Millen D#SK’in kurulması ile 
birçok ülkede bilinen !ekli ile Türkiye’de 
politik sendikacılı"ın ba!ladı"ını ve yük-
selen anti-Amerikancılık ve !ehir toplu-
munun politikle!mesi nedeniyle politik 
27 John Herling, “Background re Turkish Labor Party and 
DISK”, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 15. 

D!SK’in “D”sinin !ngilizcesi

D!SK’in “devrimci” sıfatının !ngilizce çevirisi ilginç konulardan biridir. D!SK kurulu"undan beri devrimci sıfatını !ngi-
lizceye revolutionary (ihtilalci) olarak de#il progressive (ilerici, inkılapçı) olarak çevirdi. Bu çevirinin D!SK’in kurulu" 
felsefesine uygun oldu#unu söylemek mümkündür. D!SK devrimcili#i 1961 Anayasası’nda öngörülen reformların 
hayata geçirilmesi olarak anlamı"tır ve böylesi bir devrimcili#i benimsemi"tir.

Ancak D!SK’in devrimci sıfatının !ngilizce çevirisi konusunda farklı örneklere de rastlanmaktadır. D!SK kendi yazı"-
malarında “devrimci” sözcü#ünün !ngilizce kar"ılı#ı olarak “progressive” sözcü#ünü kullanmasına kar"ın, gerek 
Türk-!" gerekse AFL-CIO “devrimci” sözcü#ünü revolutionary olarak çevirmeyi tercih etmi"tir. Bunun tesadüfî 
bir kullanım olmadı#ı, D!SK’in programatik yakla"ımları ve kendi tercih etti#i “reformcu”, “ilerici” ifadesine ra#men 
“ihtilâlci” sözcü#ünün kullanılarak D!SK’in batı sendikaları nezdinde me"ruiyetinin a"ındırılmak istendi#i ve bu ter-
cihin antikomünist propagandanın bir unsuru oldu#u anla"ılmaktadır.

D!SK iddianamesinde de bu do#rultuda yer alan iddialar üzerine Ba"türk savunmasında devrimcili#i ihtilâlcilik 
olarak de#il ilericilik olarak algıladıklarını belirtmi" ve D!SK’in antetli ka#ıtlarında devrimci ifadesinin !ngilizcesinin 
progressive olarak yer aldı#ını vurgulamı"tır. 
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sendikacılı"ın büyük bir ihtimalle devam 
edece"ini yazmaktadır. 

Millen, D#SK’in kurulu!unun resmî ma-
kamları zor durumda bıraktı"ını ve bu 
yeni geli!menin icabına bakma yollarını 
bulamadıklarını da belirtmektedir. D#SK-
T#P ittifakının siyasi müttefikleri ve etkili 
sözcüleri oldu"unu belirten Millen hükü-
metin !a!kınlık içinde oldu"unu vurgu-
lamaktadır. D#SK’in geli!me ihtimalini 
zayıf gören ve Türk-#!’in akıllıca davra-
nırsa bu geli!meden etkilenmeyece"ini 
yazan Millen, Türk-#! içinde AP’nin etki-
sinin daha da artması tehlikesi oldu"unu 

kaydederek bu durumda CHP’liler ve 
Türk-#! içinde olup D#SK’ten yana olan-
ların D#SK’e geçebilece"i öngörüsünde 
bulunmaktadır.28

8"6!%!-)!% N('&) 
K(%"&)(1&K 

D#SK’in kurulu!u konusunda i!veren çev-
relerinde yapılan de"erlendirmeler Türk-
#! ile kar!ıla!tırıldı"ında daha diplomatik 
ve so"ukkanlıdır. D#SK kurulu! sürecinde 
MESS "!veren dergisinde çıkan bir yazının 
ba!lı"ı Türk-"!’e rakip i!çi konfederasyo-
nu !eklindedir. Yazıda D#SK’in kurulu! ça-
lı!maları ile ilgili bilgi verilmekte ve SA-
DA’nın yeni konfederasyon dü!üncesinin 
nüvesini olu!turdu"u belirtilmektedir. 
Yazıda Türk-#! Genel Sekreteri Tunç’un, 
D#SK’in T#P’in Malatya kongresinde alı-
nan kararların bir uygulaması oldu"u id-
diasına da yer verilmi!tir.29 MESS "!veren 
dergisinin 16 $ubat 1967 tarihli sayısın-
da D"SK ve Grev ba!lıklı de"erlendirme-
de D#SK’e dönük dolaylı ele!tiriler yer al-
maktadır: 30 

“Hayatları boyunca grev kelimesini yal-
nız lügatlarda, kitaplarda ve gazete sü-
tunlarında görmü! olan bu yazarlara 
göre, Türkiye’de sendikalar çok, grev-
ler azdır. 

D#SK kurulacak ve daha çok grev yapa-
caktır. Nitekim, D#SK kurulmadan, D#SK 
müte!ebbislerin mü!tereken yürüttük-
leri özenti Derince grevi uygulanmaya 
ba!lanmı!tır.

Halbuki, hesapsız giri!ilen grevle-
rin i!çileri nasıl peri!an etti"i ve onları 

28 Millen, Bruce H. “Factions of the Turkish Labor Movement 
differ over political role”. Monthly Labor Review. June 1969, 
Vol. 92, Issue 6, s. 35.
29 MESS "!veren dergisi, Ocak 1967, Sayı 45.
30 MESS "!veren dergisi, 16 $ubat 1967, Sayı 48, sayfa 1.

MESS "!veren 
dergisi, Sayı 49, 
Mart 1967.
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sendikalarından nasıl so"uttu"u bizzat 
D#SK kurucuları tarafından da denen-
mi! ve bilinen bir husustur. Lakin D#SK 
fikriyatını yönetenlerin arzusu grev-
lerin çok olmasıdır. Bizlerin, yazdıkla-
rı, sadece, grev istemedi"imiz için böy-
le yazıyoruz !eklinde yorumlanır. D#SK 
kurucularının bilgi ve tecrübeleri ise o 
kimselerce fazla önemli de"ildir.” 

MESS "!veren dergisi Mart 1967 tarihli 49. 
sayısında “D#SK kuruldu” ba!lıklı bir ha-
berle D#SK’in kurulu!una bir sayfa yer ay-
rıldı. Yazıda D#SK’in kurulu!u vesilesiyle 
Genel Ba!kan Kemal Türkler’in Ant der-
gisinde verdi"i demecine yer verildi. Uzun 
yıllar boyunca Kemal Türkler ile muhatap 
olan MESS’in D#SK’in kurulu!una ili!kin 
de"erlendirmesi oldukça temkinliydi. Ya-
zıda “D#SK’in tutumu” ara ba!lı"ıyla !u yo-
rum yer alıyordu:31

“Kurulu!u müsbet-menfi çe!itli yargı-
lara sebebiyet veren D#SK’in ne oldu"u 
ve ne yapaca"ı hakkında bugünden ke-
sin bir hüküm verilemez.

31 MESS #!veren Bülteni, Mart 1967, Sayı 49, s. 4.

Zaman ve hadiseler D#SK’in lehinde ve 
aleyhinde söylenenleri de"erlendirme 
imkânını verecektir.

MESS, Türk-#! ve Hür-#! Konfederas-
yonlarından sonra üçüncü i!çi konfede-
rasyonu olarak kurulan D#SK’in memle-
ketimize hayırlı olmasını diler.” 

MESS Genel Sekreteri D#SK’in kurulu!unu 
takiben Kemal Türkler’e yolladı"ı mesajda 
“D#SK’in Türkiye’mize hayırlı ve u"urlu ol-
masını diler, Genel Ba!kanlık görevine se-
çilmenizden dolayı tebriklerimizi sunarız” 
diyordu.

Öte yandan D#SK’in lokomotif sendika-
sı Maden-#!’in i!veren örgütü olarak en 
önemli muhatabı olan MESS 1967 Ola"an 
Genel Kurul Çalı!ma Raporu’nda D#SK’in 
kurulu!u “i!çi sendikaları yönünden bir 
dönüm noktası” olarak de"erlendiriliyor 
ve D#SK’i kuran sendikaların “doktriner 
sendikacılık yolunu seçtikleri” iddia 
ediliyordu.32

32 MESS (1999), Gelenek ve Gelecek, Birinci Cilt, #stanbul: 
MESS Yayınları, s. 169.
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K,%,)," Ü'*$-! D!C!%)!-1.%+!)!%

“Bu D#SK, öyle bir silah ki, nükleer ba!lıklı füzeler halt etmi! 
yanında. Çünkü gücünü uranyumdan de"il, insan zekasından, 

insan haysiyetinden ve insan azminden alıyor.”

Refik Erduran, Milliyet gazetesi, 12 $ubat 1967.

D#SK’in kurulu!u basında ve bilim dünyasında da geni! yankı bulmu!tur. Basında D#SK’in 
kurulu!una ili!kin çok sayıda kö!e yazısı yer almı!tır. Sol ve demokrat e"ilimli yayın or-
ganlarında kaleme alınan yazılarda D#SK’e dönük olumlu de"erlendirmeler yer alırken, 
sa"cı basında çok sayıda uydurma ve çarpıtma yazıya yer verilmi!tir. Bilim dünyasında 
da D#SK’in kurulu!una ili!kin olumlu de"erlendirmeler yapılmı!tır. D#SK’in 1967 yılında 
yayımlanan gazetesinin ilk sayılarında sendika hukukçusu Engin Ünsal ile bilim dünya-
sından Be!ir Hamito"ulları ve Osman N. Koçtürk’ün yazıları yer almı!tır. 

B('&-1( D8SK’.- K,%,),",
S0*#11) A$60$

D#SK’in kurulu!u Türk-#! ve devletin yanı sıra basında da yankı bulmu!tur. Basında 
D#SK’i daha kurulu! toplantılarından itibaren haberle!tiren yayın organı, sol e"ilimli bir 
dergi olan ve Do"an Özgüden yönetiminde çıkan Ant dergisidir. Ant’ın 3 Ocak 1967’de çı-
kan ilk sayısında “Devrimci Sendikalar yeni bir konfederasyon kuruyorlar” ba!lı"ıyla, 
Türk-#!’in i!çi çıkarlarına kar!ı tutum takınması üzerine devrimci sendikaların yeni bir 
konfederasyon kurmak üzere harekete geçtikleri belirtilmekte ve kurulacak sendika-
nın adının D#SK olaca"ı vurgulanmaktadır.1 

Ant’ın 3. sayısında ise, D#SK’in kurulu!unun kesinle!ti"i ve 12 $ubat’ta kongre yapılaca"ı 
kaydedilerek, “Ortak Bildiri”, tam metniyle verilmektedir.2 D#SK’in kurulmasından son-
raki günlerdeyse, Ant’ın 14 $ubat tarihli sayısında D#SK kurucularıyla yapılan röportajlar 
göze çarpmaktadır.3 

1 “Devrimci Sendikalar yeni bir konfederasyon kuruyorlar”, Ant, 3 Ocak 1967, Sayı 1, s. 6.
2 “D#SK’in Kurulu!u Kesinle!ti”, Ant, 17 Ocak 1967, Sayı 3, s. 6.
3 “D#SK’in Kurucuları Konu!uyor”, Ant, 14 $ubat 1967, Sayı 7, s. 6; “Türk-#!’in Maskesini #ndiriyoruz”, Ant, 11 Nisan 1967, Sayı 15, 
s. 10-11.
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#brahim Güzelce’nin Nisan 1967’de Milli-
yet’teki bir makalesi, D#SK’in kurulu!unda 
kurucuların payına vurgu yapmaktadır. 
Güzelce makalesinin ba!ında Türk-#!’in 
partilerüstü politikasını “(…) partiler üstü 
politika, emekçi halk yı"ınlarının ilerici 
hareketlerini kösteklemek, sahte umacı-
lar yaratarak emekçi sınıfın uyanı!ını polis 
tedbirleri ile durdurmak planının maske-
lenmi! bir biçimidir” diyerek ele!tirdikten 
sonra D#SK’in kurulu! sürecinde 28 Ocak 
1966 tarihli Maden-#! Yönetim Kurulu ka-
rarına atıfta bulunmakta ve ardından !un-
ları yazmaktadır: “(…) O tarihten beri bu 
konu i!lenmi!, kıvamına getirilmi! ve 13 
$ubat 1967 günü D"SK, devrimci bir özle 
i!çi sınıfına hizmet nöbetini almı!tır.” 4

D#SK’in kurulu!u dönem içinde sol e"ilim-
li bazı yazarlarca da konu edilmi!tir. Ant’ta, 
aynı zamanda T#P’in de üyesi olan Fethi Naci, 
“D#SK’in Kurulu!u’nu Selamlarken” ba!lı-
"ıyla kaleme aldı"ı makalesinde Türk-#!’i, 
ABD’den yardım alarak, geli!en i!çi hareke-
tinin gerisine dü!en ve yalnızca ücret sen-
dikacılı"ı yapan geri kalmı! bir sendikacılık 
yapmakla ele!tirmi! ve D#SK’i övmü!tür.5

Refik Erduran ise Milliyet’teki kö!esin-
de, biri D#SK’in henüz kurulu! çalı!ma-
larının sürdü"ü 21 Ocak 1967’de di"eri de 
kurulu!un gerçekle!ti"i 12 $ubat 1967’de 
olmak üzere iki yazı yazmı!tır. Erduran, 
21 Ocak’taki yazısında, ülke siyasetin-
den ve i!çilerin ülke siyasetinde söz sahi-
bi olmak için bu amaçla kurulmu! örgüt-
lerde yer almaları gere"inden söz ettikten 
sonra, “son haftaların en sevindirici ola-
yı toplum hayatımızın bu büyük ihtiyacını 
4 #brahim Güzelce, “Demokrasi için: D#SK”, Milliyet gazetesi, 
04 Nisan 1967.
5 Fethi Naci, “D#SK’in Kurulu!unu Selamlarken”, ANT, 14 $u-
bat 1967, Sayı 7 s. 7.

kar!ılamak üzere Devrimci #!çi Sendikala-
rı Konfederasyonu adlı yeni bir kurulu!un 
ortaya çıkmasıdır” demekte ve D#SK’i öv-
mektedir6. Erduran’ın 12 $ubat tarihli ya-
zısıysa “Kutlu Olsun” ba!lı"ını ta!ımak-
tadır ve Erduran, Türk-#!’i AID yardımları, 
inceleme gezileri, gibi konular üzerinden 
ele!tirdikten sonra D#SK’in kurulu!unu 
kutlamaktadır.7

27 Mayıs sonrasında, 1961’de Çalı!ma Ba-
kanlı"ı yapmı! olan Cahit Talas da Milli-
yet’teki yazısında özetle, sendikacılı"ın bö-
lünmesinin iyi sonuçlar do"urmayaca"ını, 
fakat yine de bu sonuçları abartmamak ge-
rekti"ini belirtmekte ve Türk sendikacı-
lık hareketinin eski pragmatik çizgisinde 
kalamayaca"ını yazmaktadır. Talas’a göre 
1960‘tan önce pragmatizme zorunlu olarak 
kayılmı!tır ancak artık Anayasa’nın getir-
di"i haklar ve hürriyetlerden yararlanılarak 
sol doktrinin benimsendi"i görülmekte-
dir. Talas’ın yazısının en dikkat çekici yönü, 
bölünmenin T#P’in kurulu!uyla ba!ladı"ı 
ve AP’lilerin Türk-#! yönetiminde a"ırlı"ı-
nın artmasıyla AP-T#P çatı!masının sen-
dikacılı"a sıçradı"ına yönelik de"erlendir-
meleridir. Talas’a göre geri kalmı! ülkelerde 
sendikal hareketin bölünmesi sonuç olarak 
sınıf bilincinin geli!mesini istemeyen sa" 
partilerin hedefidir ve bu açıdan “D#SK’in 
kurulabilmi! olması (…) T#P’ten çok AP’nin 
ba!arısı olarak kabul olunabilir.”8 Gerek Ta-
las’ın ve gerekse Güzelce’nin Milliyet’te bu 
konuya ili!kin de"erlendirmelerinin yuka-
rıda özetlenen D#SK’in kurulu! sürecindeki 
farklı yönleri yansıttı"ı söylenebilir.
6 Refik Erduran, “Girdi”, Milliyet gazetesi, 21 Ocak 1967.
7 Refik Erduran, “Kutlu Olsun”, Milliyet gazetesi, 12 $ubat 1967.
8 Cahit Talas, “Türk-#! ve D#SK Kavgası”, Milliyet gazetesi, 05 
Nisan 1967.



Bilim adamları D!SK’in tuttu$u yolu 
haklı buluyor ve geli"ece$ini biliyor

“Partiler üstü politika” ilkesinin tu-
tarsızlı#ını kabul eden Prof. Cahit 
Talas fikirlerini açıkladı

Türkiye Devrimci !"çi Sendikala-
rı Konfederasyonu (Kısaca D!SK) 
ilkelerini, amaçlarını açıklamı" ve 
geni" bir uyandırma, sınıf bilincine 
erdirme çalı"masına koyulmu"tur. 
D!SK’in kurulu"u, Türk-!"’i müthi" 
telâ"landırmı" ve il il, jurnalcı ekip-
leri kurdurarak D!SK hareketini hiç 
de#ilse yava"latmak için bir yandan 
da iftira kampanyasına giri"mi"tir. 

D!SK’!N KURULU#UNDAN SONRA

Oysa D!SK’in kurulu"u ve D!SK’in 
amaç ve sendikacılık felsefesi, bi-
lim adamlarınca oldu#u kadar ile-
rici basın ve yazarları ve çizerleri 
tarafından da çok olumlu kar"ılan-
mı"tır. Milliyet gazetesinde “Türk-
!" ve D!SK” ön ba"lı#ı ile sendikal ve 
partiler açısından ele alınan konu 
önemli gerçeklerin açıklanması-
na ve bilinmesine yardım etmi"tir. 
Eski Çalı"ma Bakanı ve Sosyal Si-
yaset Kürsüsü Profesörü Dr. Cahit 
Talas, Milliyet de çıkanın yanı sıra 
"unları açıklamı"tır:

PROF. CAH!T TALAS’IN GÖRÜ#Ü

“Türk-!", sendikacılık hareketi-
nin “partiler üstü” bir politika güt-
mesini, bir siyasî parti ile ili"ki kur-
mamasını, geleneksel fonksiyo-
nu içinde kalmasını, toplumun tüm 
sorunları kar"ısında görü" tespit 
etmekle beraber bunları gerçek-
le"tirmek için bir “Aksiyon” içine 
gitmemesini savunmaktadır. 

Buna mukabil D!SK’e göre sen-
dikacılık hareketinin geleneksel 
fonksiyonu devam etmeli fakat 
parlamentoda do#rudan do#ruya 

söz sahibi olması "imdi birinci de-
recede önem kazanmı"tır. 

Yeni Konfederasyonun ba"kanı, 
“Biz i"çi sınıfının çıkarlarına en uy-
gun programı savunan, Meclis içi 
ve dı"ı çalı"maları ile bu programa 
ba#lı kaldıklarını gösteren partiyi 
tutaca#ız’’ diyor. Yüze çıkmı" bulu-
nan temeldeki ayrılık burada ba"-
lamaktadır. 

B!R B!L!M ADAMINA YAKI#AN 
AÇIKLAMA

Biz yakın zamanlara kadar birin-
ci görü"ü savunmu"tuk. Fakat 
bazı nedenlerden ötürü bu görü" 
üzerinde ısrar etmenin sakıncalı 
olaca#ı kanısına ula"tık. Bir kere, 
iktidarda bulunan partiler, "üphe-
siz kendi çıkarları açısından, haklı 
olarak, sendikacılık hareketini nü-
fuz ve etki altına almaya çalı"-
maktadırlar. Bunda bir dereceye 
kadar da ba"arıya ula"ılmaktadır. 
Böyle bir geli"im ve olu"um, sen-
dikacılık hareketini hareketsizli#e 
götürmekte, sonunda i"çilerin ve 
aydınların gözünde de#erini yitir-
mekte ve bölünmeler için ortam 
hazırlanmaktadır. Di#er taraftan 
bu nedene ba#lı olarak sendikacılık 
hareketi geleneksel fonksiyonun 
çerçevesi içine sıkı"ıp kalmaktadır. 

Türk toplumunun içinde bulundu#u 
"artlar, bu dar çerçevenin kırılma-
sını ve yeni bir anlayı"a ula"ılmasını 
gerekli kılmaktadır. 

!#Ç!LERE YAKI#AN DAVRANI#

Prof. Dr. Cahit Talas bu arada "unu 
ortaya koymaktadır: 

“Partiler kar"ısında ba#ımsızlık 
sloganı bugünkü Türk ortamında 
i"çi sınıfının menfaatleriyle ba#-
da"mazlık halindedir. !"çi sınıfının 
da siyasî hayatımız içinde, önemi 

ö l ç ü s ü n d e 
rol ve söz 
sahibi ol-
mak iste-
mesi hak-
kıdır. Bu, 
te"vik de 
edilmelidir. 
Böyle oldu-
#u takdirde, 
parlementer sistem mükemmelli-
#e ula"ır. Sendikacılık hareketi bu 
olu" içindeki görevinden kaçamaz.

DOÇ. DR. MET!N KUTAL’IN 
GÖRÜ#Ü

!ktisat Fakültesi Fikir Kulübünün 
düzenledi#i “Türkiye !"çi Hareket-
leri” adlı konferansta Doçent Dr. 
Metin Kutal i"çi hareketlerini ülke-
miz içersinde geli"imini anlatarak 
bugüne kadar gelmi" ve D!SK ku-
rulu"unu anlatmı"tır. 

YEN! KURULAN KONFEDERAS-
YONUN #ANSI NED!R?

Olaya bu soru ile giren Kutal, du-
rumu Türk-!" yöneticileri gibi bir 
parçalanma olarak nitelendirme-
mek gerekti#ini ortaya koymu" ve 
bu ayrılı"ın özünün bir doktrin far-
kı oldu#unu belirtmi"tir. Ancak bu 
görü" ayrılı#ının ki"isel görü" ayrı-
lı#ı olmadı#ı için i"çilere bu "ekilde 
açıklanmasıyla ba"arısının birbiri-
ne ba#lı oldu#unu ortaya koymu"-
tur. Puluralist (çoklu) sendikacılık 
anlayı"ının bir neticesi olarak ku-
rulan D!SK’e kar"ı, Türk-!"’in tu-
tumunda ki"isel plândan çıkarak 
doktrin alanına kayması gerekti#i 
belirtmi"tir. Ancak bu ortamda i"-
çiye yararlı sendikacılı#ın yapılabi-
lece#ini de anlatmı"tır. 
Kaynak: D!SK gazetesi, Sayı 2, 22 Mayıs 1967, 
sayfa 5.

B!L!M DÜNYASI D!SK’!N TUTTU#U YOLU HAKLI BULUYORB!L!M DÜNYASI D!SK’!N TUTTU#U YOLU HAKLI BULUYOR

Metin Kutal
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Yirmi yıllık bir geçmi"i olan Türk sendikacı-
lık hareketi "imdi kesin olarak bölünmü"tür. 
Bu hareketi 1952 yılından beri en yüksek ka-
demede temsil etmekte olan Türk-!" kurulu-
"undan on be" yıl sonra rakip bir konfederas-
yon ile yüz yüze gelmi" bulunuyor. 12 $ubat 
1967 de kurulan D!SK-Devrimci i"çi Sendika-
ları Konfederasyonu çalı"malarına ba"lamı"tır. 
Ba"kanının deyimiyle yeni Konfederasyonun 
amacı, “i"çi sınıfının memleket yönetimine 
a#ırlı#ını koymasını sa#lamak, kula kullu#u 
sona erdirmek, sosyal adalet içinde ya"ama-
nın ilk ko"ullarını yerine getirmektir.” 

$üphesiz bu bölünme, i"çilerin ve tüm sen-
dikacılık hareketinin yararına olmamı"tır. !"çi 
sınıfının bilinçlenmesinden yana olmayanlar 
bu bölünmeden mümkün olan ölçüler içinde 
yararlanmak isteyeceklerdir. Fakat bölün-
menin sonuçlarını fazla mübalâ#a etmemek 
gerekir. Rekabet bir bakıma her iki Konfede-
rasyonu da daha dikkatli ve daha dinamik ol-
maya ve tüm i"çi sınıfının gerçek menfaat-
lerine yönelen bir politikayı ara"tırmaya ve 
izlemeye götürecektir. Binaenaleyh liderlerin 
asıl görevi ve liderli#in önemi, birbirlerini mü-
balâ#a, tamiri güç ve sonunda i"çilere zarar-
lı olacak ithamlardan kaçınmak ve kuvvet-
lerin izleyecekleri politikanın sa#lamlı#ından 
ve inandırıcılı#ından almaya çalı"maktır. Hele 
siyasi hayatımızda görüldü#ü gibi birbirlerine 
art dü"ünceler atfederek bu yoldan dü"ün-
me özgürlü#ünü «ku"a çevirme#e» hazır 
olanlar niyetlerine ve menfaatlerine bilerek 
veya bilmeyerek hizmet etmek, sakınılması 
gereken bir davranı"tır. Unutmamak, gerekir 
ki sendikacılık hareketinde bölünme ne yeni 
ne de memleketimize özgüdür. Fransa’da, 
Belçika’da, !talya’da ve Birle"ik Amerika’da 
ve ba"ka ülkelerde çe"itli nedenlere dayanan 
bölünmeler olmu"tur. Bölünmü" olmak iyi 
bir "ey de#ildir, amma, daha kötüsü, bölün-
meyi hazmedemeyerek derinle"tirmek ve 
gerekti#i an mü"terek hareketleri imkânsız 
kılacak kadar uçurumlar yaratmaktır. 

BÖLÜNMEN!N NEDEN!

Türk sendikacılık hareketinin bölünmü" ol-
masının ve Türk-!"’in kar"ısına yeni bir kon-
federasyonun çıkmı" çe"itli nedenleri vardır. 
Bu nedenlerden biri kanaatimizce sendika-
cılık hareketinin görev anlayı"ı, ba"ka bir de-
yimle felsefesi ile ilgilidir. Türk-!" sendikacılık 
hareketinin “partilerüstü” bir politika güt-
mesini, bir siyasi parti ile ili"ki kurmamasını, 
geleneksel fonksiyonu içinde kalmasını, top-
lumun tüm sorunları kar"ısında görü" tesbit 
etmekle beraber, bunları gerçekle"tirmek 
için bir “aksiyon” içine girmemesini savun-
maktadır. Buna mukabil D!SK’e göre sen-
dikacılık hareketinin geleneksel fonksiyonu 
devam etmeli, fakat parlamentoda da do#-
rudan do#ruya söz sahibi olması "imdi birinci 
derecede önem kazanmı"tır. Yeni Konfede-
rasyonun ba"kanı, “Biz i"çi sınıfının çıkarla-
rına en uygun programı savunan, Meclis içi 
ve dı"ı çalı"maları ile bu programa ba#lı kal-
dıklarını gösteren partiyi tutaca#ız” diyor. 
Yüze çıkmı" bulunan temeldeki ayrılık bura-
da ba"lamaktadır. Biz yakın zamanlara ka-
dar birinci görü"ü savunmu"tuk. Fakat bazı 
nedenlerden ötürü bu görü" üzerinde ıs-
rar etmenin sakıncalı olaca#ı kanısına ula"-
tık. Bir kere, iktidarda bulunan partiler, "üp-
hesiz kendi çıkarları açısından, haklı olarak, 
sendikacılık hareketini nüfuz ve etki altına 
almaya çalı"maktadırlar. Bunda bir derece-
ye kadar da ba"arıya ula"ılmaktadır. Böyle 
bir geli"im ve olu"um, sendikacılık hareketini 
hareketsizli#e götürmekte, sonunda i"çile-
rin ve aydınların gözünde de#erini yitirmek-
te ve bölünmeler için ortamı hazırlamak-
tadır. Di#er taraftan bu nedene ba#lı olarak 
sendikacılık hareketi geleneksel fonksiyo-
nun çerçevesi içine sıkı"ıp kalmaktadır. Türk 
toplumunun içinde bulundu#u "artlar, bu 
dar çerçevenin kırılmasını ve yeni bir anla-
yı"a ula"ılmasını gerekli kılmaktadır. Türk-
!" böyle bir yola girmi"ti. Toprak reformu-
nu, vergi reformunu, petrolün ve madenlerin 
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devletle"tirilmesini benimsemi" ve dı" tica-
ret rejimindeki bozukluklara kar"ı çıkmı"tı. 
Fakat son zamanlardaki bildirileri ve Türk-!" 
adına yapılan beyanlar bazı tereddütleri ve 
gerilemeleri ortaya koymaktadır. Bir muha-
fazakârlık tehlikesi yava" yava" belirmekte-
dir. Örne#in, geçen yılın sonunda Türk-!" yö-
netim kurulu yayınladı#ı bildiride, a"ırı diye 
nitelendirdi#i akımlarla mücadelede kanun 
takipçilerinin görevlerini zamanında yapma-
malarından yakındıktan sonra, reformlarla il-
gili olarak ancak “Ülkemizin geri kalmı"lı#ının 
bir sonucu olarak a"ırı akımlarla sadece zec-
ri mücadelede yollarının yeterli olmadı#ını, 
ekonomik tedbirlere, bu arada vergi politika-
sının kökten de#i"tirilmesi gerekti#ine dik-
kati çekmekle yetinmi"tir. 

PART!LER VE BÖLÜNME 

Di#er taraftan, Türk sendikacılık hareketi 
"imdi eski pragmatik anlayı"ı içinde kalamaz. 
1960 öncesi mevzuatı ve ortamı onu böyle 
bir yol seçme#e zorlamı"tı. Fakat 1960’dan 
sonra ve yeni Anayasanın getirdi#i haklar ve 
hürriyetlerden de yararlanarak sol bir dokt-
rinin benimsenmekte oldu#u görülmü"tür. 
Fakat bu e#ilim bir ara geli"im gösterdikten 
sonra durmu"tur. Pragmatik görü"e sadık 
kalanlar ile sol bir doktrinin benimsenip bu 
doktrinin içindeki bir siyasi parti ile ili"ki ku-
rulmasını isteyenler arasındaki çatı"ma ayrı-
lı"a yolları açan ba"ka bir neden olarak orta-
ya çıkmı"tır. Esasında bölünme Türkiye !"çi 
Partisi’nin kurulu"u ile ba"lar. Bilindi#i üze-
re T.!.P. i de 1961 yılının $ubat ayında 12 sen-
dikacı kurmu"tu. T.!.P. kurulu"undan beri 
Türk-!"’le ihtilâf haline dü"mü"tür. Türk i"çi-
lerinin gerçek menfaatlerini temsil etti#ini ve 
«emekçi sınıfın» haklarının savunucusu ol-
du#unu iddia eden T.!.P., Türk-!"’i, i"çi dâvâ-
larının öncülü#ünü yapmakta yetersiz ve tu-
tumunu tavizkâr bulmaktadır. Buna mukabil 
Türk-!"’in 14 Nisan 1965 tarihli basın bülte-
ninde T.!.P. ile ilgili olarak "u dü"ünceleri gör-
mekteyiz: “Tüzü#ünde belirtilen ilkelere bü-
yük saygı gösterdi#imiz T.!.P.’in bir kısım 
yöneticileri i"in ba"ından beri i"çi hareketinin 

güçlenmesini endi"e ile kar"ılamı" ve Türk-
!"’i yanlı" yola ve hatalı politika gütme#e 
sevketmek için büyük gayretler sarfetmi", 
bunda ba"arı kazanamayınca i"çi hareketle-
rini parçalama te"ebbüslerine girmi"lerdir”. 

“SINIF B!L!NC!” 

!"çi partilerinin, sendikaların desteklerini 
aramaları kadar do#al bir "ey yoktur. Çün-
kü, sendikaları arkalarına almaksızın ge-
li"meleri hemen hemen imkânsızdır. Fakat 
Türk-!" yöneticileri, T.!.P. in bazı yöneticile-
rinin tüzüklerini paravana olarak kullandık-
ları ve Anayasamızın getirdi#i müesseseleri 
tahrip pe"inde oldukları intibaını elde ettik-
lerinden T.!.P.’i destekleme#e yana"mamı"-
lardır. Amma bu kar"ılıklı ithamlara ra#men, 
büyük uyu"mazlık 1965 seçimlerinden son-
ra ba"lamı"tır. Bir kısım sendikacıların Adalet 
Partisi adayı olarak genel ve mahalli seçim-
lerde yer almaları ve aynı zamanda Türk-!"’in 
sevk ve idare organlarında önemli ölçülerde 
rol ve söz sahibi olmaları büyük uyu"mazlı#ı 
yaratmı" ve Türk-!"’in tarafsız idarecileri de 
çok geçmeden kendilerini bu uyu"mazlı#ın 
içinde bulmu"lardır. Esasında, "imdi çok açık 
olarak yüze çıkmı" bulunan ve bütçe müza-
kerelerinde de görülen A.P.-T.!.P. çatı"ması 
sendikacılık hareketine sıçramı" bulunuyor. 
Türk toplumunun geri kalmı"lı#ının tezahür-
lerinden birisi de, i"çilerinin oylarının sa#cı bir 
parti olan Adalet Partisine gitmesidir. Adalet 
Partisi için bu oyların de#eri büyüktür. !kti-
darda kalabilmesi, bu oyların deste#inin de-
vamına ba#lıdır. !"çi Partisinin de Parlamen-
toda söz sahibi ol-maya devam edebilmesi 
geni" ölçüde i"çi oylarını kendi tarafına çek-
mekle mümkün olabilecektir. Büyük kavga 
burada cereyan ediyor. Sınıf bilincinin uyan-
masına kar"ı, Adalet Partisinin büyük alerji-
si de bizce buradan gelmektedir. Sendikacılık 
hareketi bir sınıf hareketidir. Sınıfsız bir top-
lum yalnız Marxist sistem ve felsefede var-
dır. Sınıfsız bir topluma ancak komünizmin 
son safhasında ula"ılır. Sınıfların varlı#ı ba"-
ka, Marxizmin ileri sürdü#ü sınıf mücadelesi 
ba"kadır. Bir sınıf yaratı#ı olan sendika sınıf 
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bilincine ve menfaatine ula"madıkça geli"e-
mez. Kapitalist ve Komünist olmayan sosya-
list toplumlarda sınıfsızlık iddiası ne kadar az 
gerçek ise, sınıf bilinci yoktur sözü de o kadar 
az gerçektir. Geri kalmı" ülkelerde sa# parti-
ler, sınıf bilincinin ve menfaatinin uyanması 
halinde i"çi oylarının, e"yanın tabiatı icabı i"çi 
partilerine gideceklerini bildikleri için sınıf bi-
lincinin do#masına her türlü yola ba"vurarak 
engel olmaya çalı"ırlar. Geli"en memleket-
lerde sendikacılık hareketi için en büyük teh-
like buradan gelir. Çünkü karde"i karde"e dü-
"ürmektedirler. Bu sebepten ötürü D!SK’in 
kurulabilmi" olması, bize T!P den çok AP’nin 
bir ba"arısı olarak kabul olunabilir. Gittik-
çe güçlenen sendikacılık hareketi bölünerek 
zayıflamı" ve karde" kavgası içine atılmı"tır. 

SONUÇ 

Kar"ılıklı suçlamalar hiçbir sorunun çözümü-
ne hizmet etmez. E#er Türk sendikacılık ha-
reketi de geleneksel görevinin ötesinde bir 
görev anlayı"ı içine girerek toplumumuzun 
sorunlarına çözüm yolları ararken a#ırlı#ını 
duyura-bilecek bir faktör olmak arzusunda 
ise, bir kere tutucu tesirlerden kesin olarak 
kendisini kurtarmak zorundadır. Sa# basının 
ve sa# akımların Türk-!"’i destekleme e#ilimi 
göstermesi manidar bir olay ve geli"medir. 

Bilindi#i üzere her siyasi parti belli bir sınıfın 
menfaatlerini savunmak ve iktidara geçerek 
bu menfaatleri birinci plana alan bir progra-
mı yürütmek için kurulur. Böyle olunca sa# 

partilerin köklü reformları benimsemele-
ri mümkün de#ildir. Onlar statükoyu devam 
ettirmek için kurulduklarından sendikacı-
lık hareketlerinin bunlarla i"birli#i yapmala-
rı mantı#a, sosyolojik olu"a, e"yanın tabia-
tına aykırıdır. Partiler kar"ısında ba#ımsızlık 
sloganı bugünkü Türk ortamında i"çi sını-
fının menfaatleri ile ba#da"mazlık halinde-
dir. !"çi sınıfının da siyasi hayatımız içinde, 
önemi ölçüsünde rol ve söz sahibi olmak is-
temesi hakkıdır. Bu, te"vik de edilmelidir. 
Böyle oldu#u takdirde parlementer sistem 
mükemmelli#e ula"ır. Sendikacılık hareketi 
bu olu" içindeki görevinden kaçamaz. 

Madem ki, Parlamentoda söz sahibi ol-
mak ve demokratik usullerle iktidara geçe-
rek benimsenmi" olan ve i"çi menfaatleri-
ni ilk planda tutan bir programı yürütmek, 
ancak bir siyasi parti yolu ile olmaktadır. Bu 
durumda yapılacak tercih “dost” bir parti-
yi seçmek yerine kendi siyasi partisini kur-
mak, kurulu olan varsa onu benimsemektir. 
Bizim bildi#imize göre, "imdi Türk-!" safında 
bulunan sendikacılık hareketinin liderleri de 
birkaç yıl öncesine kadar i"çilerin kendi par-
tilerini kurmalarının ve bu yoldan parlamen-
toda i"çilerin menfaatlerini korumaya çalı"-
malarının daha etkili olaca#ı inancında idiler. 
Amerikan tipi, ideolojisinden yoksun ve yal-
nız toplu pazarlık üzerine dayanan eskimi" 
bir sendikacılık tipidir. Toplumumuzun ihti-
yaçlarını kar"ılamıyor. Bir an önce onun etki-
sinden kurtulmakta fayda var.

Türkiyede 368 i"çi sendikası var. Yalnız An-
karada 131, ve !stanbulda 62 adet. !"çi sa-
yısının azlı#ında ve sendika sayısının çok-
lu#unda rekor kıran bir ülkeyiz biz. Ayrıca 
grev adedinin pek önemsiz olu"u da Türki-
yenin özelliklerinden biri. 1965 yılında dev-
let babanın kurumlarında çalı"an i"çiler 5 ve 
özel i"yerlerinde çalı"anlar 28 grev yapmı"-
lar ki, dünya yüzünde rekor sayılacak bir ra-
kamdır bu.

Do#rusu böylesine yumu"ak ba"lı i"çile-
re sahip olmaktan memleketçe gurur duy-
malıyız. Çünkü !talya, Fransa, Amerika, !sra-
el, Almanya, Belçika, Kanada gibi ülkelerde 
i"çiler refah içinde ya"amaktadırlar, ve bu 
ülkelerde gelir da#ılımı Türkiyedeki ka-
dar adaletsiz de#ildir; buna ra#men grevler 
Türkiyeye oranla çok daha yo#undur. Tür-
kiyede milli gelirin aslan payını alan komp-
radorlardır. Maa" ve ücretliler ise hem milli 
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gelirden en az payı alırlar, hem de gelir ver-
gisinin yüzde 60’ını öderler. Buna ra#men 
grevlerin pek az olu"u Türk emekçisinin 
sabrını ve dâvalarını ne kadar yumu"ak bir 
politika içinde yürüttü#ünü gösterir. 

Bu bakımdan i"çilerimizi tebrik ederiz.

Ne var ki, bu arada tebrik edilecek olanlar yal-
nız i"çilerimiz de#ildir. !"verenlerimiz de çok 
ustaca bir siyasetle sendikaları parçalamı"-
lar, sayısı belirsiz sarı sendika kurdurmu"lar 
ve Amerikan dolârlarının deste#iyle Türkiye-
de i"çi hareketini yozla"tırmı"lardır.

Sömürme düzeninin devamı bakımından bu 
da bir ba"arıdır. 

Türkiye’de en büyük i"çi örgütü olan Türk-
!"’in de ba"arıda payı oldu#unu söylemeden 
geçemiyece#iz. Nitekim !"verenler bu hiz-
meti dolayısıyle Türk-!"’e te"ekkür etmeden 
duramamı"lardır. Türkiye !"veren Sendikala-
rı Konfederasyonu Genel Kurulunda i"veren 
temsilcisi demi"tir ki:

‘‘- Türk-!" ile sosyal barı"ın koruyucusu ola-
rak mü"terek bir sorumluluk içerisindeyiz ve 
bu mü"terek sorumlulu#u beraberce yürüt-
mek için her bakımdan i"birli#ini açık olarak 
beklemekteyiz. (…)

Bazı sendikal hareketlere politikanın da âlet 
edilmesi te"ebbüsleri, bu son yıl zarfın-
da görülmü" bazı olaylar olarak yine üzün-
tü verici noktalar te"kil etmi"tir. Ancak halk 
oyu ve aklıselim bu hususta gerekli kara-
rı vermi" ve bilhassa bu hususta Türk-!"’in 
kesin tutumunu da takdire "ayan bir hareket 
olarak tebarüz etmi"tir.’’

Böylece Türk-!"’in “takdire "ayan” olarak 
“tebarüz” eden yanı i"veren eliyle ve mühür-
lü mumla tasdik edilmekte, bu tasdik mührü 
i"çilerin kur"unlandı#ı ve coplandı#ı bir ülke-
de sendikacılı#a vurulmaktadır. 

Ve tıpkı i"verenler gibi Türk-!" de sendika-
cılı#a siyaset sokulmasında korkmaktadır. 
Türk-!" yöneticileri bu konuda 6. Genel Ku-
rulda "öyle konu"mu"lardır:

“-Türk-!"’in gücünü kendi çıkarları için en bü-
yük engel sayanlar, i"çi hareketini politik ga-
yelerine hizmet olarak kullanmıyacaklardır.”

Bir yanda i"verenler, öte yanda Türk-!", bu 
konuda tam bir anla"ma içindedirler. Oysa 
bugün Türk sendikacılı#ı gırtla#ına kadar 
birtakım çıkarcıların politik gayeleri için-
de batmı"tır. Türk-!"’in Amerikalılardan her 
yıl 3,5 milyon lira yardım gördü#ünü söy-
lersek, i"verenlerin Türk-!"’e neden tekrar 
tekrar te"ekkür ettikleri de sanırız ortaya 
çıkar.

Durum böyle iken ve Türk-!" 1967 yılına bu 
manzarada girerken Türk-!"’ten hayır um-
mayan bazı sendikacılar birle"erek yeni adım 
atmak istemi"lerdir.

Yüz bin kadar i"çiyi çatısı altında toplayacak 
olan D!SK hareketi böyle ba"lamı"tır. D!SK, 
Devrimci !"çi Sendikaları Konfederasyonu 
demektir. D!SK yöneticileri, Amerikan etki-
sinden ba#ımsız bir sendikacılı#a yönelmek 
istediklerini söylemektedirler.

Türkiyede sendikacılık hareketinin Batı may-
munlu#undan kurtulması gerekir. Zengin 
Batıda, kapitalist ve i"çi, az geli"mi" ülkeler-
den sömürülen zenginlikleri payla"mak çı-
karında birle"ebilirler.

Türkiyedeki i"çilerin sendikacılı#ı bu noktada 
Batıyla uzla"amaz. Antiemperyalist bir ta-
vır alamıyan Türk sendikacılı#ı kendi vatanı-
nı sömüren komprador-yabancı kapitalist it-
tifakının yanında ve kendi i"çisine kar"ı yer 
almı" olur. Ve “Amerikan kapitalisti-komp-
rador’’ ittifakının yanında yer alan sendikacı-
lık hareketi temelde Türk i"çisinin çıkarlarına 
aykırı bir tutuma girmi" bulunur. 

Sendikacılı#ımız bu gerçe#i görmeden mem-
leket yararına bir eyleme yönelemez. D!SK 
yöneticilerinin gerçek milliyetçi ve antiem-
peryalist bir tutuma girmelerini ve kapitaliz-
min "ak"akçılı#ında hayli ilerlemi" Türk sen-
dikacılı#ında olumlu etkiler yaratmalarını 
bekliyoruz. 
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Bay Halil Tunç, Türk-!" Genel Sekreteridir. 
Dün bir basın toplantısı düzenlenmi" ve affe-
dilmez bir konu"ma yapmı"tır. 

Tunç’a göre yeni kurulan D!SK, Türkiye !"çi 
Partisinin aletidir; T!P, Çin’de Mao’nun Kı-
zıl Muhafızlar eliyle yaptırdıklarını Türkiye’de 
D!SK ile yürürlü#e koyacaktır; !"çi Partisi za-
ten memlekette demokratik müessese-
leri tahrip etmek yolundadır: Do#u mode-
li sendikacılık istemektedir: D!SK de bu planın 
içindedir. 

Bütün bu söylenenler politikacıların nutuk-
larında bol bol tekrar edilen gayriciddi birta-
kım laflardır. Bir komprador politikacısı bun-
ları söyledi#i zaman insan güler geçer, ama 
bir sendikacı bunları söyledi#i zaman insan 
hüzün dayar; ne olursa olsun Bay Halil Tunç’u 
bu seviyede görmek istemezdik.

Ama do#rusu açıklayalım. Bizi en çok dü"ün-
düren Halil Tunç’un bir ba"ka sözüdür. De-
mi"tir ki Türk-!" Genel Sekreteri:

!"çilerde sınıf "uuru de#il milli "uur 
yaratılmalıdır.

Biz bu sözleri iktidar partisi organı bir gaze-
tenin ba"lı#ında okuduk. Ve sonra üstünde 
dü"ünceye daldık: Bay Halil Tunç i"çilerde sı-
nıf "uuru yaratılmasını istemeyen bir sendi-
kacıdır demek… ‘sınıf "uuru yerine milli "uuru 
ikame’ etmek gerekti#ini iddia ediyor Türk-
!" Genel Sekreteri.

Peki bu konuda ne yapıyor Bay Halil Tunç ve 
ne yapıyor Türk-!"?

Biz Türk-!" yöneticilerinin canı gönülden al-
kı"layabilirdik… gerçekten milli "uurun uyan-
ması için gayret gösterselerdi, yaban-
cı kampanyaların yurdu sömürmesine kar"ı 
çıksalardı, Türkiye’yi ipotek altına almı" ya-
bancı devlete kar"ı Türk milliyetçili#inin 
icaplarını yerine getirselerdi, Amerikan gü-
dümünden kurtulmak yolunda canlı bir akı-
mı ve ruhun Türk i"çisi arasında temsilcisi 

olabilselerdi, Türk yurdunda el atmı" emper-
yalizmin kar"ısında milli güç olarak kendile-
rinden söz açabilseydi…

Soruyoruz Bay Halil Tunç’a:

Gayrimilli oldu#u ispat edilmi" çevrelere kar-
"ı i"çilerimizin tutumu ne olacaktır?

Cevabını biz verelim: !"te milliyetçilik "uuru 
burada sözünü söyleyecektir.

Esefle açıklayalım ki, Türk-!" yöneticile-
ri bu yolda iyi sınavlar vermemi"ler, milli-
yetçi çevreleri hayal kırıklı#ına u#ratmı"lar-
dır. E#er bugün Türk-!"’in kar"ısında bir yeni 
konfederasyon örgütleniyorsa bunun so-
rumu tamamen Türk-!" yöneticilerinin artık 
kokusu ayyuka çıkmı" davranı"larındandır. 

D!SK, Türk-!"’in kar"ısında ba"arı kazanacak 
mıdır? Bu apayrı bir sorudur.

Bugün esas mesele Türk-!"’in ba"ında bu-
lunan ki"ilerin kimliklerinden do#uyor. El-
lerindeki büyük mali imkanları komprador 
i" çevrelerinin dileklerine göre kullanmak-
ta sakınca görmiyen, en haklı grevleri balta-
lıyan, i"verenler sendikasından resmen te-
"ekkür alan, komprador iktidarının koltu#u 
altında bulunan yöneticilerinden bu vatanın 
ne i"çisine hayır gelir ne de köylüsüne…

Bir memleketin i"çi konfederasyonunda ge-
nel sekreterlik yapan ki"i o memleketin sos-
yalist partisine olmadık iftiraları ya#dırır ve 
de sonra komprador i"verenlerinin paralelin-
de görünürse çok ‘vahim’ bir durumla kar"ı 
kar"ıya bulunuyoruz demektir. 

Bunun içindir ki Halil Tunç ve arkada"larının 
son zamanlardaki tutumlarını dikkatle izle-
mek zorundayız.

Mesele açık dava kesindir:

Halil Tunç ve arkada"ları milliyetçi oldukları 
ispat etmek istiyorlarsa i"te meydan…

!"ye Türkiyenin Millî Kurtulu" Sava"ı…
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!"te emperyalizme kar"ı mücadele…

!"te porselen sanayiindeki rezalet…

!"te kur"unlanan i"çiler…

!"te dı" ticaret sömürücülü#ü…

 !"te sarı sendikacılık…

!"te i"çilerini sömüren Amerikan i"yerlerin-
deki kaçakçılık olayları…

!"te vatanı parsel parsel ve kaynak kaynak 
satanların tutumları…

!"te Amerikan ipotekleri ve güdümü altına 

sokulmu" Türk iktisadiyatı...

!"te Demir-Çelik skandalı, haberle"me sana-
yiindeki yeni kapitülasyon, petrol boru hattı 
dalavereleri, ilaç firmalarının kazıkları…

Ve daha niceleri…

Sendika yöneticilerinin Millî "uuru bu konu-
larda kendisini gösterirse milliyetçilik söz ko-
nusu olur.

Biz bu konuda Halil Tunç ve arkada"larına 
‘i"te meydan’ diyoruz; milliyetçi olduklarını 
davranı"larıyla ve sözleriyle göstersinler ki, 
cümlesini alkı"layabilelim. 

Çok önemli sorudur bu: 

— Girsin mi, girmesin mi? Ne dolaplar döner bu 
sorunun üstünde, ne dolaplar! Oysa dünyada 
öyle "eyler vardır ki, girip girmemesi izne ve 
iste#e ba#lı de#ildir.

 — Sabah olsa da benim bahçeme aydınlık gir-
mesin, fırtına çıksa da bizim semtte yaprak kı-
mıldamasın, diyebilir misiniz? Politika da öy-
ledir. Girsin, girmesin olmaz. Girmi"tir zaten. 
Çünkü politika, toplum hayatında bir tavır ta-
kınmak demektir. Ve tavır takınmaktan kaçı-
nılamaz; zira tavır takınmaktan kaçınmak da 
bir tavırdır. Hem de bazen en anlamlı, en etki-
li olacak bir tavır... 

Geçenlerde bir rektör fetva verdi: 

— Üniversiteye politika girmemeli.

 Bu zat söyledi#i sözün Türkiye’nin günümüz-
deki "artları içinde en sivrisinden politika ol-
du#unu bilmez mi dersiniz? Üniversite gençli#i 
milletimizin uyanı" çabasının öncülerinden ve 
en büyük kozlarındandır. Onu politik sorunla-
ra sırt çevirme#e zorlayarak saf dı"ı bırakmak 
(ba"ka bir deyimle nötranalize etmek) yurdu-
muzdaki politik dengeyi büyük ölçüde etkiler.

 Bu dolma yutuldu mu, ‘‘gençli#i ve maarif ca-
miasını siyasete karı"tırmamak’’ sloganının 
örtüsü altında en kabası yapılır. 

Uyanık ö#retmenler hallaç pamu#u gibi ora-
dan oraya atılır. Üniversite profesörlerinin çe-
"itli çıkarlarla tavlanmasına çalı"ılır, gençlik 
kurulu"larının bölünüp teker fethedilmesi için 
inanılmaz manevralara giri"ilir, ö#renciler hafi-
yeli#e ve i#renç ahlaksızlıklara itilir... 

(‘‘Bize komünizm propagandası yapıldı’’ diye 
ihbarda, bulunup bir müdürün ve üç ö#ret-
menin i"lerinden alınmasına yol açtıktan 
sonra bunun yalan oldu#unu ve kendileri-
nin böyle bir tertibe te"vikle sokulduklarını 
açıklayan Iise ö#rencilerinin noterden tas-
dikli itirafnamelerini gördünüz mü dünkü 
Milliyet’te? Bundan daha alçakça bir dala-
vere dü"ünebilir misiniz?) Aynı yutturma-
calar Türk toplumunun güveni bakımından 
garanti kozları durumunda olan bütün ba"-
ka güçler üstünde de denenmektedir. Hem 
ordunun politikadan uzak durması gerekti-
#i konusunda herkes birle"mi" görünür, hem 
de orduya grev hakkını bile yeren tamimler 
da#ıtılır. Grev hakkına kar"ı çıkmak düpe-
düz politika de#il de nedir? Bu yönde en ge-
ni" çaplı uyutma numarası Türk i"çi sınıfı üs-
tünde çevrilmi"tir. 

“Sizi te"kilâtlandırıyoruz” diye i"çilerimiz bir 
tek örgütün çatısı altında toplanmı", bu ör-
güt «Partilerin üstünde kalalım» parolasıy-
la politikanın sözüm ona dı"ında tutulmu", 
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böylece i"çilerimizin bütün vatanda"lar gibi 
kendi kaderlerinde söz sahibi ki"iler olması 
önlenmi"tir. Oysa geli"meye ba"layan her ül-
kede i"çilerin olaylar üstündeki bilinçli etkisi 
yalnız kendi güvenliklerinin de#il; bütün top-
lumun gelece#inin ba"lıca garantilerindendir.

Bizim i"çilerimize ise "u ninni söylenmi"tir:

— Siz etliye sütlüye karı"mayın, partilerden 
kızdırmayın, böylece sırf kendi ücretlerini-
zi arttırmaya bakın. Bu ninniyle uyumak hem 
küçüklük hem de aptallıktır. Küçüklüktür, 
çünkü üç be" kuru" fazla almak ümidiyle va-
tanda"ın sorumluluktan kaçması ve beynini 
herhangi bir kurulu"un vestiyerine bırakma-
sı insanlık haysiyetine yakı"maz. 

Aptallıktır, çünkü o yoldan refah sa#lansa 
bile (ki sa#lanamaz), öyle refahın hiçbir ga-
rantisi yoktur. Dü"ünsenize: ülkenin yöneti-
minde söz sahibi olmaktan vazgeçerek ken-
dinize bir küçük ev yaptırabildiniz diyelim. Üç 

gün sonra iktidarın bir dönü" yapıp evi geri 
almayaca#ını, sizi o evde rahatça ya"ayama-
yacak kadar yoksul dü"ürmeyece#ini, ters 
yönetim yüzünden i"siz bırakmayaca#ını, 
hatta olmadık bir sava"a sokup canınızdan 
etmeyece#ini ne biliyorsunuz? Hepimiz gibi 
i"çilerin de gelece#e güvenle bakabilmeleri-
nin tek "artı ülkenin yönetiminde bilinçli va-
tanda"lar sıfatıyla söz sahibi olmayı ba"ar-
malarıdır. Bunun da yolu, o amaçla kurulmu" 
örgütlerde toplanmaktır. Son haftaların en 
sevindirici olayı, toplum hayatımızın bu bü-
yük ihtiyacını kar"ılamak üzere Devrimci !"çi 
Sendikaları Konfederasyonu adlı yeni bir ku-
rulu"un ortaya çıkan. Bu adın ilk harfleri olan 
D!SK kelimesine iyi bakın. !yice ezberleyin. 
Ve sevinin. Çünkü i"çi olsanız da olmasa-
nız da DISK sayesinde gelece#inizin aydınlı#ı 
"imdiden daha sa#lama ba#lanmı" bulunu-
yor. Sebebini sırası geldikçe anlatma#a de-
vam edece#iz.

“Bugün iyi bir gün. Bu sabah iyi bir sabah. Siz 
"u yazıyı okumakta oldu#unuz saatler iyi 
saatler.

Hiçbir maçın, hiçbir mücadelenin, hiçbir sava-
"ın sırf savunma ile kazanıldı#ı görülmemi"-
tir. Ba"arılı savunma olsa olsa beraberlik sa#-
lar. Zafer ise ancak atak davranılarak kazanılır.

Türk yurtseverler iyi konu"uyor, iyi tar-
tı"ıyor, saldırılara u#radıkları zaman iyi 

direniyorlar. Ama iyi i"ler yapabildikleri, ba-
"arılı savunmadan sonra kar"ı saldırıya geçip 
zafer kazandıkları yok pek.

!"te bu sabah öyle bir “i"” yapılmakta: !stan-
bul’da toplanan namuslu, yürekli ve bilinç-
li i"çi liderleri D!SK’in temelini atıyorlar.

Bu D!SK, öyle bir silâh ki, nükleer ba"lıklı fü-
zeler haltetmi" yanında. Çünkü gücünü uran-
yumdan de#il, insan zekasından, insan hay-
siyetinden ve insan azminden alıyor.

Türkiye’yi bütünüyle aldatanların ikide birde 
tükürük gibi sözlerle yurtseverlerin yüzüne 
çarptıkları bir ayıp gerçek var:

- !"çileri savunmaya kalkıyorsunuz ama on-
lar sizden yana de#il. Zonguldak gibi en çok 
i"çi barındıran bir yerde bile hemen herkes 
bize oy verdi.

Do#rudur bu. Ve do#ru fakat çok ters, çok 
ayıp olan bu gerçe#e herkes bir Sfenks bil-
mecesi gözüyle bakmaktadır. 
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Oysa i"çi aldatıcılarının i"çilerden topladıkları 
oylar kendili#inden olmu" ve izahı güç bir ta-
biat acayipli#i de#ildir. O aldatıcılar tarafın-
dan yıllar yılı ba"arıyla yürütülmü" sistema-
tik bir çalı"manın mantıkî sonucudur.

Zonguldak’daki maden i"çilerinin atmı" bine 
yakın üyeli ve Türk-!" denilen örgüte ba#-
lı bir sendikaları vardır. Bu sendika yönetici-
leri maden i"çileri kur"unlandı#ı zaman bile 
hükûmet safında yer alıp hiçbir delile dayan-
madan, “Olaylar komünist tahrikinden çıktı” 
yutturmacasıyla vah"eti haklı göstermeye 
kalkacak tıynette ki"ilerdir. 

Bu ki"iler, i"çilerin vatanda"lık duygusunu, 
insanlık haysiyetini ve sınıf bilincini durup din-
lenmeden "u teraneyle morfinlemektedirler:

- Siz sakın siyasete miyasete karı"mayın. 
Karı"ırsanız iktidarı kızdırır, hiçbir hak elde 
edemezsiniz. Partilerin üstünde kalın ki, bü-
tün partiler sizi tutsun, oylarınızı almak için 
hepsi size hizmet yarı"ına kalksın. Bu akıllıca 
takti#i yürütmek i"ini bize bırakın, sizin için 
koparaca#ımız ücret zamlarının tadını çıkar-
maya bakın.

AP’nin aldı#ı i"çi oyları bu ninnilerin sonucu-
dur i"te.

Peki, i"çileri uyutanlar bu önemli vatan hiz-
metine kar"ılık ne elde ediyorlar acaba?

!"çiler hesabına hemen hiç bir"ey. Gerçek-
ten, danı"ıklı dövü" yoluna sapmadan, mert-
çe yürütülecek bir mücadeleyle kazanılabi-
lecek avantajların çok küçük bir kısmını…

Ama kendileri hesabına- i"çilere ihanetleri-
nin büyüklü#üyle ölçüldü#ü zaman çok kü-
çük sayılsa bile, onlara pek cazip görünen- 
ne avantalar elde ediyorlar ne avantalar!

“Sendika a#alı#ı” sözüyle çok iyi belirti-
len süfli saltanatın kayna#ı yoksul i"çilerden 
üçer be"er kuru"la toplanan milyonlar. Ama 
onun yanısıra çok daha çirkin ve vahim bir 
“gelir kayna#ı” var.

Yabancı parası.

Türk-!", ilk kuruldu#u yıllarda “tesir altında 
kalmamak için” Türk Hükûmetinden birkaç 
bin liralık yardım görmeyi bile reddetmi"ti. 
Sonradan Türk i"çi sınıfının ve hattâ ülkesi-
nin bütünü üstüne oynanan büyük oyunların 
etkisiyle o hale geldi ki, Amerikan Devletine 
resmen ba#lı AID örgütünden milyonlarca li-
rayı açıkça almaya ba"ladı.

Bu paralar sözde i"çiyi “e#itmek” için ve-
rilmektedir. Aslında o göstermelik “e#itim” 
den bile geçirilebilen i"çilerin sayısı- 400 bin 
kadar üyesi olan Türk-!" içinde- her yıl üç 
bine ula"amamaktadır.

Paraların en etkili kullanılı" tarzı, Türk-!"’e 
ba#lı sendika yöneticilerine, “Amerika’da in-
celeme seyahati” kisvesi altında avanta da-
#ıtılmasıdır. Bu yöneticiler o geziler sıra-
sında kendilerine verilen cep harçlıklarını 
artırarak ve permi satı"ları yaparak dünyalık 
do#rultmaktadırlar. 

Yalnız Zonguldak’daki Maden-!$ Sendikası 
yöneticilerinden bu yıl Amerika’ya gidecek-
lerin sayısı 10’dur.

!"te böyle alıyor AP i"çilerden oyları.

Bu açık dalavereyi sona erdirecek Devrim-
ci !"çi Sendikaları Konfederasyonu’nun do-
#umu bütün Türk Milleti için çok mutlu bir 
olaydır.

Hepimize kutlu olsun!”

Devrimci i"çi Sendikaları Konfederasyonu’nu 
(D!SK) kurma#a karar veren sendikalar, 12 
$ubat 1967 günü yaptıkları kongrelerde ge-
rekli kararı alarak D!SK’i resmen kurmu"lar-
dır. Bu olay, yalnız i"çi hareketleri tarihimiz 

bakımından de#il, Türkiye’nin politik, sos-
yal, ekonomik geli"meleri bakımından da, ba-
#ımsızlık sava"ımız bakımından da son dere-
ce önemlidir. 

D!SK, TÜRK-!"’in hatalı davranı"ları sonunda 
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rayından çıkarılan, daha do#rusu kapitaliz-
min lokomotifine ba#lanma#a çalı"ılan Türk 
i"çi hareketini rayına oturtmak için kurulu-
yor. Bir büyük örgütten ayrılan her grup, ge-
nellikle, sonunda güçsüz kalmak, ufalanıp 
gitmek tehlikesiyle kar"ı kar"ıya kalır. Fakat 
Türk-!"’in, i"çi sınıfının gerçek temsilcilerine 
kar"ı itici tutumu ve Türk-!"’te kalarak Türk-
!"’i ıslah etmenin imkânsız hale geli"i, dev-
rimci sendikaları yeni bir konfederasyon ha-
linde örgütlemek zorunda bırakmı"tır.

Türk-!"; Amerikan doları, Amerikan uzmanı, 
i"veren te"ekkürü ve komprador iktidarı hi-
mayesi ile yürütmek istemektedir i"çi sınıfı-
nın ekonomik mücadelesini. 1963-1965 ara-
sında A.!.D.’den, O.E.C.D.’den, I.C.F.T.U.’dan 
aldı#ı paralar 5 milyon lirayı geçmektedir. Uz-
man adı altında i" gören Amerikalılar, Türk-
i" aracılı#ıyla, Türk i"çi sınıfının uyanmaması 
için ellerinden geleni yapmaktadırlar; Türki-
ye’yi bir yarı-sömürge "artları içinde tutmak 
isteyen Amerikalılar toplumun en dinamik sı-
nıfı olmaya aday i"çi sınıfını e#itip bilinçlen-
dirmeyi önlemekte, sözümona bir partiler 
üstü politikayla, i"çi sınıfını hâkim sınıfların 
oy deposu halinde tutmaktadırlar. ‘‘Partiler 
üstü politika’’ ilkesi altında, gerçekte, Türk-!" 
yöneticileriyle i"verenler aynı temel dü"ün-
cede birle"mektedirler: Mevcut kapitalist 
düzen oldu#u gibi sürüp gidecektir; i"çilere, 
bu de#i"mez düzen içinde, sadece ufak tefek 
çıkarlar sa#lanacaktır. Ve i"çilerin bilinci öyle 
bir a"a#ı seviyede tutulacaktır ki i"çi fabri-
kasında grev yaptı#ı kapitalistin kurdu#u si-
yasi partiye vermekte devam etsin! 

Bunun için Türk-!", bütün baskılara ra#men 
geli"en i"çi hareketinin çok gerisinde kal-
mı"tır. !"çi sınıfı, Türk-!" yöneticilerinden çok 
daha yürekli, çok daha bilinçli oldu#unu ispat 
etmi"tir. Örnekler pek çoktur. Zonguldak’ta 
dahi günler ya"anır, i"çiler 60 kuru" için kur-
"unlanırken, Türk-!" yöneticileri, hareke-
te sahip çıkmaktan korkmu"lar, tıpkı Adalet 
Partisi yöneticileri gibi, “Bu i"te komiser par-
ma#ı var!” diyerek feryadı basmı"lardır. Pa-
"abahçe grevinde yüzkarası davranı"larda 

bulunmu", onurlu davranan sendikala-
rı onur kuruluna vermi"tir. Grev hakkını i"le-
mez hale getiren erteleme kararları kar"ısın-
da sesini çıkaramamı"tır. Ço#u davranı"ları, 
i"çi sınıfına kar"ı iktidardan yanadır. Son Yö-
netim Kurulu bildirisindeki "u sözler, bu ba-
kımdan, çok ilgi çekicidir: “Türk-!" kayna#ını 
Anayasa ve kanunlardan almayan bütün ka-
nunsuz davranı"ların kesin olarak kar"ısın-
dadır. Bu cümleden olmak üzere yurdumuzu 
hür dünyadan ayırmak, ba#lı bulundu#umuz 
milletlerarası antla"malardan koparmak is-
teyen maksatlı davranı"ları, anar"ist sokak 
gösterilerini asla tasvip etmemekte ve bu 
davranı"ta bulunanları takbih etmektedir… 
Türk-!" a"ırı akımların kesinlikle kar"ısında-
dır. Bu a"ırı akımlarla yeteri derecede müca-
dele de edilmedi#ini teessür ve esefle tesbit 
etmi"tir.” Türk-!" yöneticileri, yeni sömür-
gecilikten yana, demokrasiye ve özgürlü#e 
kar"ı bu davranı"larıyla Türk-!"’i Adalet Par-
tisi’nin bir hoparlörü haline getirmi"lerdir. 

Türk-!"’in i"çi sınıfına kar"ı tutumu, i"veren-
ler ve iktidar çevrelerinde büyük bir sempati 
ile kar"ılanmaktadır. Bunun için D!SK, ba"lan-
gıçta, birtakım güçlüklerle kar"ıla"acaktır. 

Türk-!", yıllardan beri, i"çilere "u dü"ünce-
yi a"ılama#a çalı"maktadır: !yi sendika, üc-
retlerde artı" sa#layan sendikadır. Siz iste-
di#iniz kadar ücretlerde artı" sa#layın, fiyat 
mekanizmasını ellerinde tutan, istedikle-
ri zaman istedikleri zammı yapan kapitalist-
ler; hâkim sınıfların yararına yürütülen vergi, 
para ve kredi politikası bu ücret artı"larının 
gerçek de#erini sıfıra, kimi zaman sıfırın da 
altına, dü"ürebilirmi"; sadece dar bir sendika 
çalı"ması i"çilere uzun vadede fazla bir "ey 
sa#lamazmı"; Türk-!", bunları, daima i"çilerin 
gözlerinden saklama#a çalı"mı"tır. Ve "imdi 
i"verenler, bu durumdan yararlanarak, Türk-
!"’e ba#lı sendikaları kuvvetlendirme#e, on-
ların ücret isteklerini daha anlayı"la kar"ıla-
ma#a, buna kar"ılık, D!SK’e ba#lı sendikalara 
çe"itli güçlükler çıkarma#a çalı"acaklardır. 
Adalet Partisi, Türk-!"’i, çe"itli yollardan des-
tekleme#e çalı"acaktır. 

Fethi Naci 
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Bütün bunlar kar"ısında D!SK’in en büyük da-
yana#ı uyandırılmı", bilinçlendirilmi" i"çi kit-
leleridir. Çünkü D!SK’in güvenece#i ne Ame-
rikan doları vardır ne de i"veren te"ekkürü! 

Büyük bir e#itim faaliyetine giri"mesi zorun-
lu olan DISK yöneticilerinin dikkat edecekleri 
en önemli husus, sendika ile parti arasındaki 
mahiyet farkıdır. 

Sendikalar, i"çilerin hemen çözüm bekle-
yen günlük meselelerinden hareket ederek 
kitleleri a"a#ıdan yukarıya ö#ütlerler. Ba"lı-
ca görevleri, i"çilerin haklı isteklerini savun-
maktadır. !"çiler bunun için girerler sendi-
kalara, sendikalardan bekledikleri budur; bu 
ekonomik mücadele içinde yava" yava" bir 
sınıf bilinci kazanırlar. Sendikaların görevi, i"-
çilerin politik görü"lerine bakmadan, bütün 
bir sınıfını örgütlemektir.

Oysa devrimci bir parti, tam tersine, belirli 

bir programı ve ileri bir ideolojiyi benimsemi" 
üyelerden kuruldur. Böyle bir partinin üyele-
ri, çe"itli sosyal sınıflardan ve tabakalardan 
gelmelerine ra#men, mümkün oldu#u kadar 
mütecanis bir topluluk meydana getirirler ve 
kitleleri parti programı etrafında toplama#a, 
harekete geçirme#e çalı"ırlar.

Bir sendikanın kendini politika -günlük poli-
tika- meselelerine fazla kaptırması, bunu da 
belirli bir açıdan yapması, parçalanma ve tec-
rit edilme tehlikesini getirebilir. Bunun sonu-
cu olarak, i"çi kitlelerinin bilinçten yoksun 
geri tabakalarına ula"mak, bunları uyandır-
mak ve sınıf bilinci kazandırmak görevini, bu 
çok önemli görevi, yerine getirememek olur. 

D!SK yöneticilerinin bu meselelerin bilincine 
varmı" tecrübeli, bilgili ve yürekli ki"iler ol-
duklarını biliyoruz. Kendilerine güç yollarında 
ba"arılar dileriz.

Sayın Tekin Erer, 

Bir kısır döngü içindesiniz. Öyle sanıyoruz ki, 
sabit fikirlerinizin çenberini yarıp da olayla-
ra objektif gözle bakabilseniz, uluorta suç-
lamalara girmeden olayların üzerine giderek 
aslını esasını ö#renmek için çaba gösterse-
niz, lâflarınız bu kadar havada kalmaz. Kon-
federasyonumuzun, Türkiye !"çi Partisi tara-
fından kuruldu#unu iddia ediyorsunuz. Sizi, 
bizim yerimize kanun maddesi yalanlamak-
tadır. Çünkü 274 sayılı kanunun 16. madde-
si, siyasi partilerin i"çi te"ekkülü kurmaları-
nı yasaklamı"tır. Bunu bilerek, hâdiseyi ters 
yönden göstermeniz, en hafifinden ayıp-
tır. Devrimcilik deyimimizi ele alıp, sonu ka-
ranlık bir akım olarak niteliyorsunuz. Hemen 
"unu hatırlatalım ki, sizin, sonu karanlık diye 
tanımladı#ınız devrimcilik; Kemalizm diye ni-
teledi#imiz ve gerçek savunuculu#unu yap-
tı#ımız prensiplerden biri olan inkilâpçılık-
tan ba"ka bir "ey de#ildir. Acaba, devrimcilik 

deyimi mi sizi yanılttı, yoksa inkilâpçılı#ı inkâr 
mı ediyorsunuz? Anla"ılan, Aziz Atatürk’ün 
bundan yarım asır evvel kapitalizmin em-
peryalizmine ve her ne suretle olursa olsun 
emperyalizme, emperyalizmin sömürücülü-
#üne kar"ı açtı#ı mücadeleyi halka indirmek, 
memleketin bilinçli sınıfı olan i"çiye mal et-
mek, nazarınızda suç oluyor. Bu ne biçim milli 
"uur anlayı"ıdır? 

Sayın Tekin Erer! Mal bulmu" ma#ribi gibi ev-
velki cevabımızda kullandı#ımız ifadeyi ele 
alarak, güya bizi vurmaya çalı"ıyor ve diyor-
sunuz ki: «... önce !"çi Partisi tarafından ku-
rulmu" olmak ayıbını kavradıkları için bunla-
rı tebrik ederim.» 

Sayın Bay, hemen "unu kaydedelim ki, biz o 
ifadeyi gerçek bir durumu ortaya koymak için 
kullandık; Anayasaya ve yasalara saygılı Tür-
kiye !"çi Partisi tarafından kurulmu" olmanın 
bir ayıp olaca#ı gerekçesi ile de#il. Yine tekrar 
ediyoruz ve her zaman tekrar etme#e hazırız: 

Kemal Türkler’in Tekin Erer’e cevabı Son Havadis, 23 Nisan 1967

D8SK A)!5B.-1! Y(0&)(-)(%( Y(-&*
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D!SK, Türkiye !"çi Partisi ile aynı dünya görü-
"üne, aynı politik zihniyete sahip olabilir. An-
cak, bu demek de#ildir ki, D!SK, Türkiye !"çi 
Partisi tarafından kurulmu"tur. Nitekim, bu-
gün Türkiye !"çi Partisine üye olmayıp da 
onun politik ve ekonomik görü"ünü benim-
semi", ilerici geni" bir kadro Türkiye’mizin 
ba#ımsızlık sava"ını vermektedir. 

D!SK de bu ilerici güçlerden biri olup, görevi-
ni yapmaya devam edecektir. D!SK’i kuranla-
rın, Türkiye !"çi Partisini kuranlar oldu#undan 
bahsediyorsunuz. Bu konunun çok dı"ında 
bulundu#unuz, hiçbir malûmat sahibi olma-
dı#ınız, pe"in hüküm ve ön yargılarla hareket 
etti#iniz, bu beyanınızdan da bellli. $öyle ki: 
D!SK, bir Konfederasyondur. 274 sayılı kanu-
nun 9 maddesi 2. bendinin (C) fıkrasına göre, 
konfederasyonlar "ahıslar tarafından kurul-
maz. Onun kurucuları, federasyonlar, birlik-
ler ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak 
üzere kurulmu" sendikalardır. Bundan son-
raki yazılarınızda yanılgıya dü"memeniz için 
fıkrayı aynen naklediyoruz: 

“C-Konfederasyonlar, mevcut birlik, fede-
rasyon ve —Türkiye çapında faaliyette bu-
lunmayı hedef tutmak "artı ile i" kolu esa-
sına göre kurulmu" sendikalarda en az 
ikisinin üye sıfatı ile bir araya gelmeleri "ar-
tıyla kurulurlar.” 

Fıkradan da açıkça anla"ıldı#ı gibi; konfe-
derasyonun kurulmasına karar verebilecek 
olanlar, gerçek ki"iler olmayıp, tüzel ki"iler 
ve onların genel kurullarıdır. 

D!SK’in kurucusu Sendika üyelerinin e#i-
limi bu yolda olmasa idi, kongrelerden ku-
rulu" kararı çıkmazdı. Geni" bir i"çi kitlesini 

temsil eden kongrelerden çıkan kararlara 
ele"tirmek ise, her "eyden evvel demokra-
siyi ve onun mekanizmasını hazmedeme-
mek demektir. Türkiye sömürülüyor mu, 
sömürülmüyor mu? Konusunda sizinle po-
lemi#e girecek de#iliz. Zaten, bu konu, gün 
ı"ı#ına çıkmı" ve kamu vicdanında gerek-
li cevabı vermi"tir. Bizim Moskova a#zı ile 
konu"tu#umuzu iddia ediyorsunuz. Hemen 
kaydedelim: i"çileri bilinçlendirmek, emper-
yalizme ve onların temsilcilerine kar"ı uyanık 
bulunmalarını sa#lamak, ulusal zenginlikle-
rimizin yabancılara pe"ke" çekilmemesi için 
uyanık bulunmalarını istemek, kısaca, i"çile-
rin bilinçli olarak, demokratik nizamda hükü-
met idaresine a#ırlıklarını koymalarını arzu 
etmek Moskova a#zı ile konu"mak de#ildir. 
Tam tersine, bunları saklamak, halk bir oyu-
na aksettirmemek; memleketimizi sömür-
ge haline getirmek isteyen yabancı emper-
yalist güçlerle, onların yerli vur ortaklarının 
takti#idir. 

Gerçek milliyetçilik toplum olarak, memleket 
olarak hastalıklarımızı tesbit edip, kurtul-
ma çareleri aramaktır. » Bizim gerçekle"tir-
mek için yemin etti#imiz husus ve milliyetçi-
lik anlayı"ımız budur. Sahte milliyetçiler gibi, 
memleketin gerçeklerini, hastalıklarını ka-
muoyundan saklayarak, perde arkasında kirli 
i"ler çevirmek de#il. Saygılarımızla.

D!SK

Türkiye Devrimci !"çi Sendikaları 
Konfederasyonu 

Genel Ba"kanı

Kemal TÜRKLER 





V/%,#-. &$ 
D.%$'..
1967-1970

"Dünyada her !eyi yapan i!çiler durdukça 
dünya durur arkada!lar, uçak durur, gemi 
durur, fabrikalar durur, bütün vasıtalar durur. 
Biz i!çiler buna hâkim oldu#umuz müddetçe 
her !ey de o zaman kendili#inden halledilmi! 
olur."

Kemal Türkler'in 15-16 Haziran Direni"i öncesi 
D!SK Genel Merkezinde temsilcilerle yapılan 

toplantıda yaptı#ı konu"madan.

14 Haziran 1970
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15-16 Haziran direni"i sırasında Kadıköy'de i"çileri da$ıtmaya çalı"an askerler.
Milliyet gazetesi, 1970 Yıllı$ı. Foto$raf: Garbis Özatay
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Kurulu!un hemen ardından D#SK’in ilk Genel Ku-
rulu’na kadar kurucu Yürütme Kurulu olarak Ke-
mal Türkler (Genel Ba!kan, Maden-#!), #brahim 
Güzelce (Genel Sekreter, Basın-#!), Kemal Ayav 
(Üye, Lastik-#!), Macit Karabulut (Üye, Gıda-#!) ve 
$inasi $engün (Üye, Türk Maden-#!) görevlendiril-
di. Yönetim Kurulu’nda ise Yürütme Kurulu üyeleri 
dı!ında Rıza Kuas (Lastik-#!), Kemal Nebio"lu (Gı-
da-#!), Mehmet Alpdündar (Türk Maden-#!), $ina-
si Kaya (Maden-#!) ve Ehliiman Tuncer (Basın-#!) 
yer alıyordu.1 Genel Sekreter Yardımcılı"ı’na Celal 
Beyaz getirilmi!ti. Celal Beyaz ayrıca örgütlenme 
çalı!malarını yürütüyordu. 2

D#SK, kurulu!undan ilk Yönetim Kurulu toplantısının yapıldı"ı 19 Nisan 
1967 tarihine kadar geçen dönemde basın bültenleri yayımlayarak etkin-
lik göstermeye çalı!tı.3 27 $ubat 1967’de Genel Sekreter #brahim Güzelce 
imzasıyla yayımlanan basın bülteninde, Güzelce Türk-#!’i ele!tirmekte, 
anayasa dı!ı davranı!lara girerek D#SK’e saldıran Türk-#!’e kar!ı D#SK’in 
eylemleriyle cevap verece"ini belirtmektedir. Güzelce sözlerini, “Her gün 
her saat ve her dakika, eriyen Türk-"! ve onun yöneticileri bunu bildikleri 
içindir ki tela! içindedirler ve korku içindedirler. Bunun böylece bilinmesi 
gerekir” diyerek bitirmektedir.4 
1 Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu’nun #lk Genel Kurula Kadar #!lerini Yürütmekle Gö-
revlendirilen Yürütme Kurulu Künye Listesi ile Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu’nun #lk 
Genel Kurula Kadar #!lerini Yürütmekle Görevli Yönetim Kurulu’nun Yürütme Kurulu Üyeleri Dı!ındaki 
Üyelerinin Künye Listesi, Tarih Vakfı Sendikalar Ar!ivi (Tasnif Edilmemi!).
2 D"SK gazetesi, Sayı 1, 19 Nisan 1967.
3 Süreyya Algül (2015), Türkiye’de Sendika-Siyaset "li!kisi D"SK (1967-1975), "stanbul: "leti!im Yayınları
4 Aktaran: Algül (2015), D#SK, #brahim Güzelce imzasıyla yayımlanan Basın bülteni, 27 $ubat 1967, Meh-
met Karaca özel ar!ivi.

K,%,),",- A%1&-1(-

D#SK'in kurulu!unun 
ardından ilk Genel 

Kurul'a kadar 
görevlendirilen 

Yürütme Kurulu 
üyelerinin listesi.

Tarih Vakfı 
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D#SK kurulu!unun hemen ardından Türk-
#! Genel Sekreteri Halil Tunç tarafından 
yapılan suçlamalar ve bazı gazeteler-
de yer alan iftiralarla u"ra!mak zorunda 
kaldı. D#SK 30 Mart 1967 günü yayımladı-
"ı bir basın bülteni ile bu suçlamalara ya-
nıt verdi. D#SK açıklamasında çıkarları, 
i!çinin sözde sendikalarda kalması ve ka-
ranlıkta bırakılmasında olan çıkarcı çev-
relerle, onların i!birlikçisi olan bir kısım 
basının harekete geçti"i ve aslı olmayan 
suçlamalarla D#SK’in yıpratılmaya çalı!ıl-
dı"ı vurgulanmı!tır. Sert bir üslupla kale-
me alınan bildiride !öyle deniyordu:5

5 D#SK Basın Bülteni, 30 Mart 1967, USTE Kemal Sülker 
Koleksiyonu.

“O efendilere !unu hatırlatalım ki bir ki-
!iyi her zaman aldatmak mümkündür. 
Bir kitle de muayyen bir zaman aldatı-
labilir. Ama bir kitlenin her zaman alda-
tılabilece"ini, ders alınması lazım gelen, 
Tarih kitapları yazmamaktadır.

“Haysiyet ve !erefinize dil uzatanları 
adaletin pençesine teslim etmekten de 
geri kalmayaca"ız.

$erefli insanlara dil uzatanların dilleri-
nin, Kanun yolu ile koparılı!ını, Kamuo-
yu pek yakında ö"renecektir.”

Açıklamada D#SK’e yönelik iftira kampan-
yaları ve açılan davalardan örnekler veril-
mekteydi. Gerek Türk-#! Genel Sekrete-
ri Halil Tunç ve Ba!kanvekili Hasan Türkay 
ve gerekse sa"cı basında yer alan yazılarda 
D#SK’e yönelik yalan ve iftira dozu yüksek 
anti-komünist hezeyanlar yer almaktaydı.

Tercüman gazetesinde çıkan ve D#SK’i 
Türkiye #!çi Partisi tarafından kurulmu! 
olarak gösteren, partinin aleti olarak ni-
teleyen, Varto deprem felaketzedeleri için 
toplanan 400 bin lirayı zimmete geçirmek 
töhmeti altında bulunduran, Türkiye #!çi 
Partisi’nin D#SK’e 2 milyon lira yardımda 
bulundu"unu iddia eden “D#SK Nedir” ba!-
lıklı yazı hakkında yazı i!leri Müdürü Er-
tu"rul Ye!iltepe ve gazeteye bu beyana-
tı veren Türk-#! Genel Sekreteri Halil Tunç 
hakkında ne!ren hakaret davası açıldı.

9 Mart 1967 tarihli Son Havadis gazete-
sinde çıkan bir yazı hakkında da haka-
ret davası açılmı!tı. Yazıda D#SK Türkiye 
#!çi Partisi tarafından kurulmu! göste-
riliyor, Kızıl Çin’de Mao’nun Kızıl Muha-
fızlar eli ile yaptı"ını, Türkiye T#P’in D#SK 
vasıtası ile yürürlü"e koyaca"ı iddia edi-
liyor, D#SK Demirperde gerisi modeli bir 
kurulu! olarak gösteriliyor ve D#SK’in ku-
rulu!u Türk milletine, Anayasa’ya ve ka-
nunlara isyan olarak niteleniyordu. Yazıda 

D#SK'e yönelik iftiralar 
üzerine Türk-#! Genel 
Sekreteri'ne açılan 
dava hakkında D#SK 
Basın Bülteni.

USTE Kemal Sülker 
Koleksiyonu.
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ayrıca D#SK komünistlikle, milleti 
bölmekle ve memleketi Rusya’ya 
peyk yapmakla, komünistlere tes-
lim etmekle, Komünist i!çi sınıfı-
nın hakimiyetinde bir devlet kur-
makla suçlanıyordu. Bu yazıdan 
dolayı gazetenin fıkra yazarı Tekin 
Erer, sorumlu yazı i!leri müdürü ve 
gazeteye açıklamayı yapan Türk-
#! Genel Sekreteri Halil Tunç hak-
kında ne!ren hakaret davası daha 
açıldı.

Haftalık Politika dergisinin 20 $u-
bat 1967 tarihli sayısının kapak res-
mi ve iç sayfalarında çıkan “Türk 
Sendikacılı"ında komünist entri-
kaları” ba!lıklı yazıdan dolayı der-
gi sorumlu müdürü Semih Onat 
hakkında da ne!ren hakaret dava-
sı açıldı.

Zonguldak'ta Kur"unlanan !"çiler Anıldı

Zonguldakta Tören Yapıldı, Taksime de Çelenkler Konuldu

Türkiye Devrimci !"çi Sendikaları Konfederasyonu iki yıl önce Zonguldak kö-
mür madenlerinde kur"unlanan i"çilerin öldürüldü#ü 10 Mart 1965 gününü 
“büyük yas günü” ilan etmi"tir. 

!"çilerin büyük yas günü için D!SK Genel Ba"kanı Kemal Türkler "u demeci 
vermi"tir:

“10 Mart 1965 günü i"çiler 30 kuru" için kur"unlandı#ı ve Zonguldak emekçi-
lerinin Anayasadaki grev hakkını kanlarıyla savundukları günün ikinci yıldö-
nümüdür. !ki yıl önce Zonguldak Kömür !"çileri haklarını savunmak için greve 
gitmi"ler ve ekmeklerini en kutsal haklarını savunurken iki karde"imizi "ehit 
vermi"lerdir. 

Türk i"çi sınıfı kanlarıyla ekmeklerini savunan karde"lerini hiçbir zaman 
unutmayacaktır.

Grev "ehitlerinin anısı her zaman, her i"çinin yüre#inin en sıcak yerinde kutsal 
bir ı"ık gibi parlayacaktır.” 

10 Mart günü Zonguldak’ta D!SK üyesi Türk Maden !"çileri Sendikası önemli bir 
tören düzenlemi", D!SK yöneticileri de !stanbul’da Taksim Anıtına çelenk koymu"lardır.
Kaynak: D!SK gazetesi, Sayı 1, 19 Nisan 1967.

#!çileri D#SK'te 
örgütlenmeye ça"ıran 
bildiri, 1967.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi

D!SK Ar"ivi
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27 Mart 1967 tarihli Ak!am gazetesinde çı-
kan “Türk-#! D#SK’i suçladı” ba!lıklı açık-
lamasında Türk-#! Ba!kanvekili Hasan 
Türkay D#SK’i, i!çileri ayrı kampa ayırmak 
ve yabancı ideolojilere yardım etmekle, 
D#SK yöneticilerini “Moskof u!aklı"ı” ile 
itham ediyor ve D#SK’in Varto deprem fe-
laketzedeleri için topladı"ı binlerce liranın 
Türkiye #!çi Partisi hizmetine harcandı"ı-
nı iddia ediyordu. D#SK bu açıklamasından 
dolayı Türk-#! Ba!kan vekili Hasan Türkay 
hakkında da ne!ren hakaret davası açtı. 

Mart ayında Kemal Türkler, o günlerde gün-
deme gelen Temel Haklar ve Özgürlük-
ler Kanun Tasarısı’na kar!ı açıklama yaptı. 
Türkler, 11 Mart 1967 tarihli açıklamasın-
da “tatlı kârlar sa"lamaya devam etmek is-
teyenleri korumak için getirilen” tasarıya 
emekçiler olarak kar!ı olduklarını vurgula-
dı. Türkler açıklamasında tasarıya sert ele!-
tiriler yöneltti: “Komünizm tehlikesi icad 
ederek sosyalist akımları cezalandırma-
ya giden yolun ilk dura#ı fa!izmdir. Fa!izm 
hâkim sermaye sınıflarının zorla iktidar-
da kalmaları düzenidir. "!çi sınıfının bilinç-
lenmesine kar!ı, haklarına sahip çıkması-
na kar!ı, yokluklar ve yoksunluklar içinde 
bırakılmasını sa#layan bir terör rejimidir.” 6

AP Hükümeti’nin gündeme getirdi"i tasa-
rı, özellikle sol/sosyalist muhalefetle kar-
!ıla!mı!, 1967’de gündemden dü!tükten 

6 Aktaran: Algül (2015), D#SK, Kemal Türkler imzalı basın bül-
teni (3 sayfa), 11 Mart 1967, Mehmet Karaca özel ar!ivi.

sonra, Eylül 1968’de tekrar Bakanlar Kuru-
lu gündemine gelmi!tir. 7

D#SK’in bu dönem içinde i!çilere yönelik 
bildiriler yayımladı"ı görülmektedir. Bun-
lardan biri de üye olunan sendikadan ay-
rılarak ba!ka bir sendikaya üye olunma-
sının, önceki sendika ile kazanılmı! toplu 
sözle!me haklarını ortadan kaldırma-
yaca"ına ili!kin bir bildiridir. Söz konu-
su bildiride Yargıtay Ceza Genel Kurulu’n-
da onanarak kesinle!mi! örnek dava konu 
edilerek i!çiler D#SK’e ça"rılmaktadır.8

D#SK’in ilk Yönetim Kurulu toplantısı ku-
rulu!tan yakla!ık iki ay sonra, 19 Nisan 
1967’de gerçekle!tirildi. Yönetim Kuru-
lu’nun en önemli kararı, üyelik için ba!vu-
ran sendikalardan kurulu! toplantılarına 
katılan ancak kurucu olmayan sendikalar 
olan Kimya-#! ve Bank-#! ile kurulu! top-
lantılarında bulunan Celal Beyaz’ın kur-
du"u Ege Bölgesi Mensucat #!çileri Sen-
dikası (EMS#S) ve Turizm-#!’in D#SK’e üye 
olma isteklerinin kabulüdür.9 #lk Yönetim 
Kurulu toplantısında ayrıca Genel Ba!kan 
Vekillikleri için seçim yapıldı ve Mehmet 
Alpdündar ile Kemal Ayav (Lastik-#!) bu 
görevlere seçildi.10

7 Milliyet gazetesi, 17 Nisan 1967 ve 16 Eylül 1968.
8 Aktaran Algül (2015), D#SK, Te!kilatlanma Dairesi imzalı bil-
diri, 6 Nisan 1967, Mehmet Karaca özel ar!ivi.
9 Aktaran Algül (2015), D#SK, Bazı yeni sendikaların katılma 
isteklerinin D#SK Yönetim Kurulu’nca kabul edildi"ini bildi-
ren Basın Bülteni, 20 Nisan 1967, Mehmet Karaca özel ar!ivi.
10 D"SK gazetesi, Sayı 2, 22 Mayıs 1967.

Kemal Ayav

D#SK Yönetim ve 
Yürütme Kurulu 
üyesi ve Ba!kan 
Vekili, Lastik-#! 
Genel Sekreteri. 
1927’de #stanbul’da 
do"du. #stanbul 
Sanat Okulu’nu 
bitirdi. 1949’da 
i!çili"e ba!ladı. 
Derby Lastik 
Fabrikası’nda i!yeri 
ba!temsilcili"i ve 
Lastik-#! #stanbul 
$ube Sekreterli"i 
yaptı. ##SB Yönetim 
Kurulu’na seçildi. 
SADA’yı Lastik-
#! adına imzaladı. 
Durum bildiriminde 
kendisini T#P 
taraftarı olarak 
belirtmi!.

Kaynak: D#SK 2. 
Genel Kurulu'na 
sunulan durum 
bildirimi.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.
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D#SK’in kurulu! kongresinde kabul edilen Kurulu! Bildirisi’nde ve Anatüzük’te yer alan 
örgütsel yapının merkeziyetçi ve 16 i!koluna göre örgütlenmeyi esas alan bir anlayı!a 
dayandı"ını önceki bölümde vurgulamı!tık. 24-25 $ubat 1968 günleri toplanan D#SK 2. 
Ola"an Genel Kurulu’nda Anatüzük’te bazı de"i!iklikler yapılmı! olsa da örgüt anlayı!ı-
nın temel özelliklerinin korundu"unu vurgulamak gerekir. D#SK’in 2. Genel Kurulu’nda 
yapılan de"i!iklikleri a!a"ıdaki !ekilde özetlemek mümkündür. 

M!%#!0.5!*3. Ö%@$* Y(J&'&

#kinci Genel Kurul’da (1968) yapılan tüzük de"i!ikli"i ile Genel Kurul’a ili!kin esaslar bü-
yük ölçüde korundu. Anatüzük, Genel Kurul’un Yasa’nın saptadı"ı en çok süreye (bu dö-
nemde iki yıl) göre toplanmasını öngörüyordu. Genel Kurul’a katılacak üye sendikala-
rın delege sayısı, üye sayısı 1000’e kadar olanlar için 1 delege, üye sayısı 1000’den yukarı 
olanlar için her 1000 üye tam sayısı için 1 delege esası korundu. Genel Kurul’da yapılan 
de"i!iklikle ola"an ve ola"anüstü genel kurulların toplanması konusunda bazı de"i!ik-
likler yapıldı. Anatüzü"e “ola#an veya ola#anüstü genel kurulların toplantıya ça#rılma-
sı, Yürütme Kurulu veya Yönetim 
Kurulu tarafından kararla!tırılır” 
hükmü eklendi. Ayrıca Genel Ba!-
kan’a, Yürütme ve Yönetim ku-
rullarından biri tarafından Ge-
nel Kurul’un toplantıya ça"rılması 
mümkün olmadı"ı hallerde veya 
gerekti"inde, ola"an veya ola"a-
nüstü Genel Kurul’u toplantıya ça-
"ırma yetkisi verildi. Bu durumda 
toplantının gündemi, yeri, günü ve 
saatinin Genel Ba!kan’ca saptan-
ması hükmü tüzü"e eklendi. Bu 
yetki Genel Ba!kan’ın yetkilerinin 
artırılması anlamına geliyordu.

D#SK'in $ubat 
1968'de toplanan 2. 

Genel Kurulu'nda 
kabul edilen 

Anatüzük 
de"i!ikliklilerine 

göre örgütsel 
yapısı.
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D#SK’in 2. Genel Kurulu’nda Yönetim Ku-
rulu’nun iki bölümlü yapısı korundu. Bilin-
di"i gibi D#SK Yönetim Kurulu kurulu! Tü-
zü"ünde i!kolu esasına göre seçilecek 16 
üye ile 5 D#SK Yürütme Kurulu üyesi olmak 
üzere 21 üyeden olu!uyordu. Bu yöntem 
D#SK Yönetim Kurulu’nda dengeli bir tem-
sil sa"lamakta, büyük sendikaların hâ-
kimiyetini önlemektedir. 1968’de yapılan 
de"i!iklikle Yönetim Kurulu’na Anatüzük 
hükümlerini yorumlama yetkisi de verildi. 

Kurulu! a!amasında D#SK Yürütme Kurulu 
iki parçalı bir yapıya sahipti. Yürütme Ku-
rulu, Genel Kurul’da do"rudan seçilen Ge-
nel Ba!kan ve Genel Sekreter ile ilk Yö-
netim Kurulu toplantısında seçilen üç üye 
olmak üzere be! üyeden olu!uyordu. 1968 
Genel Kurulu’nda Yürütme Kurulu yapı-
sında önemli bir de"i!iklik yapıldı. Tüzü"e 

eklenen hükümle “Yürütme Kurulu Genel 
Ba!kan, Genel Sekreter ve genel kurul-
ca seçilen üç üye olmak üzere be! ki!iden 
kurulur” !eklinde de"i!tirildi. Böylece tüm 
Yürütme Kurulu üyelerinin Genel Kurul ta-
rafından seçilmesi sa"landı. Bu durum Yö-
netim Kurulu’nun yetkilerinin azaltılma-
sı anlamına geliyordu. Yürütme tümüyle 
Genel Kurul’da seçilecek, böylece Yönetim 
kar!ısında daha güçlü olacaktı.

#kinci Genel Kurul’da yapılan bir ba!ka de-
"i!iklikle “D"SK Yürütme Kurulu üyelerinin 
tamamı bütün mesaisi ile D"SK’te çalı!ır” 
hükmü kaldırıldı ve “D"SK Yürütme Kurulu 
üyelerinin (Genel Sekreter hariç) ücretleri 
kendi sendikalarınca ödenir” hükmü eklen-
di. Böylece Genel Sekreter dı!ındaki Yürüt-
me Kurulu üyelerinin D#SK’te tam zamanlı 
çalı!maları zorunlulu"u kaldırılmı! oldu.

Genel Ba!kan’ın etkin rolü 2. Genel Ku-
rul’daki tüzük de"i!ikliklerinde de korundu 
ve peki!tirildi. Genel Ba!kan’ın, Genel Ku-
rul’da gizli oyla ve hazır bulunan delegele-
rin üçte iki ço"unluk oyu ile seçilmesi hük-
mü korunurken, üç turda da bu ço"unluk 
sa"lanamazsa üçüncü turda, bütün turla-
rın oylarının toplamı en fazla olan adayın 
Genel Ba!kan seçilmesi kuralı getirildi.

Genel Sekreter’in Genel Ba!kan tarafından 
önerilecek en az iki aday arasından Genel 
Kurul tarafından seçilmesi hükmü ile Ge-
nel Ba!kanın Yönetim ve Yürütme Kurulu 
kararlarını veto yetkisi 1968 de"i!iklikle-
rinde korundu. 

1968 tüzük de"i!ikliklerinde Genel Ba!-
kan’a gerek gördü"ünde Genel Kurulu ola-
"an veya ola"anüstü toplama yetkisi veri-
lirken, Tüzü"ün disiplin hükümlerine “Genel 
Ba!kanı yargılama yetkisi genel kurula 

5 $ubat 1968 tarihli 
D#SK Yürütme Kurulu 
gündemi.

USTE Kemal Sülker 
Ar!ivi.
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aittir” ifadesi eklendi. Böylece di"er Yürüt-
me Kurulu üyeleri Onur Kurulu tarafından 
yargılanırken Genel Ba!kan’ın Genel Kurul 
tarafından yargılanması öngörüldü.

1968 de"i!iklikleri ile “Genel Sekreter D"SK 
ücretli kadrosunda olmak üzere bütün 
mesaisini D"SK’e verir” hükmü eklendi. 
Böylece Genel Sekreter, D#SK merkezinde 
daimî faaliyet göstermekle yükümlü kılın-
dı. Kurulu!ta kabul edilen Anatüzük’te yer 
alan “Genel Sekreter, D"SK’in kalbidir” ifa-
desi tüzükten çıkarıldı. 

D#SK Yürütme Kurulu, 28 $ubat 1968 tarih-
li kararıyla Genel Sekreter Kemal Sülker’in 

D#SK’in ücretli kadrosuna alınmasına ka-
rar verdi. Necati Ertürk’ün de Genel Sek-
reter Yardımcılı"ı görevine devam etme-
sine karar verildi.1 Ancak aynı zamanda 
Basın-#! hukuk mü!aviri olan Necati Er-
türk’ün ili!i"i kendi iste"i üzerine kesildi 
ve Basın-#! sendikası kadrosuna döndü.2

Danı!ma organı niteli"indeki Temsilciler 
Kurulu’nun her üye sendikanın üçer Yü-
rütme Kurulu üyesinden olu!ması hükmü 

korundu. 

1 D#SK Yürütme Kurulu kararları 28 $ubat 1968, USTE Kemal 
Sülker Ar!ivi.
2 D#SK Yürütme Kurulu kararları 22 Mart 1968, USTE Kemal 
Sülker Ar!ivi.

1-Tarım ve hayvan yeti"tirme, ormancılık ve 
tomrukçuluk,

- Avcılık, balıkçılık, süngercilik ve di#er deniz ürünleri-
nin çıkarılması

2-Madencilik, maden arama ve madenlerin topraktan 
çıkarılması ve kömür mamulleri imalatı

3-Ham petrol ve akaryakıtlar ile tabii gaz tasfiyehane-
leri, petrol mamulleri sanayi, akaryakıt depo ve istas-
yonları, akaryakıt nakliye ve satı"ı

- Lastik, plastik, kauçuk ve benzeri mamullerin imalatı 

 - Ecza ve kimya sanayi

4-Gıda maddeleri imalatı 

- $eker sanayi

5-Dokumacılık

6-Deri ve kundura

7-A#aç ve mamulleri, mobilya imalatı, kerestecilik

8-Kâ#ıt ve kâ#ıt mamulleri ve selüloz sanayi 

- Matbaacılık, ne"riyatçılık, kli"ecilik 

- Basın mensupları (gazeteciler) ve her çe"it ne"riyat 
i"inde çalı"anlar

9-Metalden ba"ka maden sanayi, toprak, seramik, cam 
sanayi

- Çimento

10- Metal sanayi

- Gemi yapımı ve onarımı

11-Yapıcılık (!n"aat)

- Kamu sektörünce yapılan yol yapım, onarım ve bakımı

12-Enerji sanayi 

- Yerel hizmetler, 

- Her çe"it sa#lık hizmetleri

13- Toptan ve perakende ticaret, 

- Banka ve di#er müessesler

- Büro i"leri

14- Kara ta"ımacılı#ı, 

- Deniz Ta"ımacılı#ı

- Hava Ta"ımacılı#ı

- Ardiye ve antrepoculuk, 

-Haberle"me

15- Turizm 

-Sanatla ilgili i"ler

16-Millî savunma ve askeri i"yerleri
Not: 2. Genel Kurul’da yapılan de#i"ikliklere göre.

D!SK Anatüzü$ü’nde Yer Alan 16 !"kolu
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D#SK’in ilk Genel Kurulu kurulu!undan kısa bir süre sonra, 15 Haziran 1967 Per!embe 
günü saat 15.00’de Nuru Osmaniye Caddesi Atay Apt. 5/4 adresindeki Bank-#! sendika-
sının salonunda toplandı. Genel Kurul’un gündeminde D#SK Temsilciler Kurulu’nca Genel 
Kurul’a sunulacak tekliflerin görü!ülmesi, D#SK’in normal kongresi hakkında tarih ve 
yer tespiti, mali raporun ve bütçenin görü!ülmesi ile seçimler vardı.

Genel Kurul’a 23 delegeden 19’u katıldı. D#SK Genel 
Kurulu, Genel Ba!kan Kemal Türkler tarafından 
kısa bir konu!ma ile açıldı. Atatürk ve !ehitler için 
bir dakikalık saygı duru!undan sonra divan se-
çimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Divan 
Ba!kanlı"ına $inasi Kaya, Ba!kan Vekilliklerine 
Ya!ar Önsen ve Nurettin Örgün, yazmanlıklara ise 
Cavit $arman ve Erdo"an Kalıpçıo"lu oybirli"i ile 
seçildiler. D#SK’in ilk Genel Kurulu’na yazılı bir ça-
lı!ma raporu sunulmadı.

Divana gündeme madde ilavesini öngören teklif 
verilmesi üzerine Genel Kurul’un niteli"i üzerine 
tartı!ma ya!andı. Rıza Kuas söz alarak Genel Ku-
rul’un Ola"anüstü Genel Kurul niteli"inde oldu"u-
nu ve mevcut gündemin görü!ülmesi gerekti"ini 
savundu. Ardından Kemal Türkler söz alarak, bu 
Genel Kurul’un ola"anüstü de"il, kurulu! Genel 
Kurulu oldu"unu anlattı. Anatüzü"ün ilgili mad-
desinin Genel Kurul’ca yorumlanarak önce bu 
hususta karara varılması gerekti"ini belirtti ve 
bu Genel Kurul’un ola"an addedilmesi konusunda 

D#SK 1. Genel Kurul 
Tutana"ı.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.



262 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

karar alınmasını teklif etti. Yapılan oyla-
ma sonucunda Genel Kurul’un ola"an ol-
du"una oybirli"i ile karar verildi ve gün-
deme Anatüzük de"i!ikli"i ile ilgili madde 
konulması hususundaki önerge oybirli"i 
ile reddedildi.

2. G)%)& K,*,& K$*$*&$*'

Daha sonra D#SK Temsilciler Kurulu’nca, 
D#SK Genel Kurulu’na sunulan teklifler ve 
buna ili!kin karar örnekleri okunarak, gö-
rü!meye açıldı ve oylandı. Genel Kurul ta-
rafından 10 konu hakkında karar alındı. Bu 
kararlar açlı"a kar!ı sava!, dünya sendi-
kalarıyla ili!ki, tarım ve orman i!çileri, sa-
nayi i!çileri, Asaf Çiyiltepe tiyatro ödülü, 
e"itim ve örgütlenme çalı!maları, hukuk 
dairesi, yayın çıkarılması ile ilerici genç-
lerle ve toplumcu güçlerle i!birli"i konu-
larını içeriyordu. Genel Kurul’da alınan ka-
rarlar a!a"ıda yer almaktadır.

Kararların ardından D#SK’in normal genel 
kurulunun hangi tarihte ve nerede yapı-
laca"ı hakkında görü!me açıldı. Rıza Kuas 
bu hususta, yeni seçilecek olan Yönetim 

Kurulu’na yetki verilmesi hususunu öner-
di. Bu oybirli"i ile kabul edildi. Ardından 
Mali Rapor okundu. Söz alan olmadı. Mali 
Rapor oy birli"i ile kabul edildi.

Kemal Türkler söz alarak tarım, orman 
ve sanayi i!kollarında yapılması gereken 
te!kilatlanma ile D#SK bünyesindeki za-
yıf sendikalara yardım yapılması için güç-
lü sendikaların Anatüzük’te öngörülen ba-
"ı! yolu ile D#SK’e yapacakları ba"ı!lardan 
bir fon olu!turulup bu i!lemlerin yapılma-
sını teklif etti. Lastik-#! Genel Sekrete-
ri Kemal Ayav söz alarak teklifin aleyhin-
de oldu"unu, D#SK’in normal aidatları yolu 
ile elde etti"i gelirlerden bu i!lemin yapıl-
masının uygun olaca"ını savundu. Oylama 
sonucunda 6’ya kar!ı 11 oyla böyle bir fon 
te!ekkül ettirilmesi konusundaki Türk-
ler’in teklifi kabul edildi. Tahmini bütçe bu 
fon ilavesi ile yeniden okundu ve 3’e kar!ı 
15 oy ile kabul edildi. Ardından eski yöne-
ticiler oy birli"i ile ibra edildiler.

2. G)%)& K,*,&’6$ S):.#&)*

Genel Kurul’da Kemal Türkler Genel Ba!-
kanlı"a aday gösterildi. Yapılan gizli oy-
lama sonucunda oylamaya 19 delegenin 
katıldı"ı, 3 bo! oya kar!ılık 16 oyla Kemal 
Türkler’in Genel Ba!kanlı"a seçildi"i an-
la!ıldı. D#SK Anatüzü"ü Genel Sekreter’in 
belirlenmesi konusunda Genel Ba!kan’a 
çok geni! bir yetki tanıyordu. Genel Ba!-
kan’ın inisiyatifi dı!ında aday olunma-
sı mümkün de"ildi. Genel Sekreter adayı-
nı Genel Ba!kan gösterebilirdi. Genel Kurul 
ise Genel Ba!kan’ın adayını seçmeyip ba!-
ka aday göstermeye zorlayabilirdi. Genel 
Ba!kan Anatüzü"ün ilgili maddesi gere-
"ince Genel Sekreter adaylı"ı için #brahim 

Asaf Çiyiltepe 
Ankara Sanat 
Tiyatrosu 
kurucusu ve sanat 
yönetmeniydi. 2 
Haziran 1967’de 
Gaziantep-#slâhiye 
yolunda trafik 
kazası geçirdi. 
A"ır yaralanarak 
komaya girdi. 7 
Haziran 1967’de 
öldü.

Asaf Çiyiltepe

#brahim Güzelce ve 
Kemal Türkler



VAROLU" ve D!REN!" (1967-1970) | 263

Güzelce ve Ya!ar Önsen’i Genel Kurul’a 
teklif etti. Yapılan gizli oylama sonucun-
da 19 oydan ikisinin Ya!ar Önsen, 16 oyun 
ise #brahim Güzelce lehine kullanıldı"ı 1 
oyun ise bo! kullanıldı"ı anla!ıldı ve böy-
lece #brahim Güzelce Genel Sekreter seçil-
mi! oldu. 

Yönetim Kurulu üyeleri için Anatüzü"ün 
ilgili maddesince ayrı ayrı yapılan gizli se-
çim sonunda, Mehmet Alpdündar (Türk 
Maden-#!) 16, Rıza Kuas (Lastik-#!) 15, Ke-
mal Nebio"lu (Gıda-#!) 13, Avni Erakalın 
(EMS#S) 17, Binali Ökçe (TADS#S) 18, Eh-
liiman Tuncer (Basın-#!) 18, $inasi Kaya 
(Maden-#!) 17, Nusret Önsüer (Bank-#!) 
15, ve Nurettin Tezel (Turizm-#!) 17 oy ala-
rak asil üyeliklere seçildiler. Görüldü"ü 
gibi T#P’in ilk Genel Ba!kanı Avni Eraka-
lın da Celal Beyaz’ın ba!ında oldu"u EM-
S#S’in üyesi olarak Yönetim Kurulu’na gir-
mi! oldu. 

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise $i-
nasi $engün 15, Necat Akbay 14, #brahim 
Balcı 8, Kemal Keskin 11, Halil A"ırdemir 
15, #brahim Atılal 16, Hilmi Güner 14, Salih 
#rge (Bank-#!) 13 ve Faik Akmaz 14 oy ala-
rak seçildiler.

Denetim Kurulu asıl üyeliklerine ise Nu-
rettin Çavdargil, Erdo"an Özen ve Cavit 
$arman seçilirken, Onur Kurulu asıl üye-
liklerine Ya!ar Önsen, Ruhi Yümlü, Yu-
suf Sıdal, Kemal Atabilen ve Yılmaz Sıvacı 
seçildi. 

Anatüzük gere"i Yürütme Kurulu’nun Ge-
nel Ba!kan ve Genel Sekreter dı!ındaki iki 
üyesi Yönetim Kurulu tarafından seçildi-
"i için Genel Kurul’da ayrıca Yürütme Ku-
rulu üyelikleri için seçim yapılmadı. D#SK 
1. Genel Kurulu’ndan sonra D#SK Yürütme 

Kurulu’nun Genel Ba!kan ve Genel Sekre-
ter dı!ındaki üyeliklerine Ehliiman Tuncer, 
Kemal Ayav ve Necat Akbay seçildi. #bra-
him Güzelce’nin 1967 sonlarında görevden 
ayrılarak Federal Almanya’ya gitmesi üze-
rine Genel Sekreterli"e Ehliiman Tuncer 
getirildi, bo!alan Yürütme Kurulu üyeli"i-
ne de Nurettin Tezel seçildi. 

Tablo 5: 1. Genel Kurul’da Yönetime 
Seçilenler

Adı Soyadı Görevi Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

#brahim Güzelce Genel Sekreter Basın-#!

Mehmet 
Alpdündar

Yönetim Kurulu Üyesi
Türk 

Maden-#!

Rıza Kuas Yönetim Kurulu Üyesi Lastik-#!

Kemal Nebio"lu Yönetim Kurulu Üyesi Gıda-#!

Avni Erakalın Yönetim Kurulu Üyesi EMS#S

Binali Ökçe Yönetim Kurulu Üyesi TADS#S

Ehliiman Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi Basın-#!

$inasi Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Maden-#!

Nusret Önsüer Yönetim Kurulu Üyesi Bank-#!

Nurettin Tezel Yönetim Kurulu Üyesi Turizm-#!

Tablo 6: 1. Genel Kurul Sonrası Yürütme 
Kurulu

Adı Soyadı Görevi Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

#brahim Güzelce (*) Genel Sekreter Basın-#!

Ehliiman Tuncer 
(**)

Yürütme Kurulu Üyesi Basın-#!

Kemal Ayav Yürütme Kurulu Üyesi Lastik-#!

Necat Akbay Yürütme Kurulu Üyesi Kimya-#!

Nurettin Tezel 
(***)

Yürütme Kurulu Üyesi Turizm-#!

(*) Güzelce 1967 sonlarında istifa etti.

(**) Tuncer Genel Sekreter seçildi.

(***) Tezel bo!alan Yürütme Kurulu üyeli"ine getirildi.

Kimya-#! Genel 
Ba!kanı. 1934 

yılında #stanbul’da 
do"du. 1. Genel 
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Açlı$a Kar"ı Sava" Konusunda 1 
No.lu Karar 

Bütün geri bırakılmı" ülkelerde ve 
bu arada özellikle yurdumuzda 
vahim bir tehlike olarak ortaya çı-
kan AÇLIK sorunu kar"ısında Tür-
kiye Millî Gençlik Te"kilâtı’nın aç-
tı#ı (AÇLI&A KAR$I SAVA$)a D!SK 
olarak katılınmasını ve hergün bi-
raz daha artan bir biçimde emekçi 
halkımızı tehdit eden sömürücü-
lü#ün gün geçtikçe daha da art-
ması ve emekçi halkımızın eme-
#inin kar"ılı#ını alamaması sonucu 
olan açlı#ın gerçek nedenleri üze-
rinde durularak (AÇLI&A KAR$I 
SAVA$) konusunda ilerici gençlik 
ve toplumcu aydınlarla sıkı ili"kiler 
kurulmasını gerekli görürüz.

Karar oy birli#i ile kabul edildi.

Dünya Sendikalarıyla !li"ki Konu-
sunda 2 No.lu Karar 

D!SK Türkiye gerçeklerine uygun 
ve Türk emekçilerinin ekonomik 
ve politik gerçek kurtulu"u için 
bütün dünya sendika hareketleri-
ni izlemeli ve kendi do#rultusun-
daki konfederasyonlarla ili"kiler 
kurarak onlardan te"kilâtlanma 
ve e#itim için nakdî ve teknik yar-
dım almayı kabul etmelidir. Bu 
yardımlar:

1- !"çi parasiyle sa#lanmı" 
olmalıdır.

2- Bütçemizde a#ırlık merke-
zi olmamalıdır ve yardımların ke-
silmesi halinde, normal çalı"ma-
larda herhangi bir aksamaya yol 
açmamalıdır.

3- yardımlar, yapanın çıka-
rına göre de#il, alanın ihtiya-
cına göre ve anlayı"ına göre 
de#erlendirilmelidir.

4- yardımlar belli bir geli"me saf-
hasından sonra kabul edilmelidir.

Karar oybirli#i ile kabul edildi

Tarım ve Orman !"çileri Konu-
sunda 3 No.lu Karar 

Tarım ve orman kesiminde yapılan 
çalı"malarla 20 milyon nüfus, ge-
çim ve istihdam imkânlarını sa#la-
maktadır. Yani faal nüfusun büyük 
ço#unlu#unun tarım ve orman-
cılık kesiminde çalı"tıkları dü"ü-
nülecek olursa, bir an önce, ta-
rımsal kalkınmanın sa#lanması 
için bu kesimde çalı"an emekçi-
lerin örgütlenmesi gere#i ortaya 
çıkar. Tarım ve ormancılık kesi-
minde çalı"anların örgütlenme-
lerini sa#lamak, bir bakıma Tür-
kiye’nin en çok ihmal edilmi" 10 
milyon insanının hiç olmazsa sa-
nayi kesiminde çalı"anların elde 
edebildikleri haklarına kavu"-
malarını gerçekle"tirmek ola-
caktır. Tarım ve orman i"lerinin 
çalı"ma "artları, çalı"ma sürele-
ri, fazla mesai ücretleri, hafta ve 
bayram tatili ücretleri, yıllık üc-
retli izin hakkı ve sosyal sigorta-
lar kapsamına alınmaları sorunla-
rı gibi birçok temel sorunları hâlâ 
çözümlenememi"tir.

Bütün bu gerçekleri dikkate ala-
rak tarım ve orman i"çilerinin bir 
an önce örgütlenmesi konusun-
da sınıf bilinci açısından öncelikle 
e#itim faaliyetine önem verilmesi 
ve imkânlar yaratıldıkça örgütlen-
me yolunda sanayi bölümündeki 
örgütlenmeye e"it çaba sarf edil-
mesini ve bu konuda bir yönet-
melik yapılmasını beyan ve teklif 
ederiz.

Karar oy birli#i ile kabul edildi.

Asaf Çiyiltepe’nin Ödülü Hakkın-
da 4 No.lu Karar 

De#erli tiyatro yönetmeni Ankara 
Sanat Tiyatrosu (AST)nun kuru-
cularından $air Asaf Çiyiltepe’nin 
bir süre önce u#radı#ı trafik kaza-
sı sonucu girmi" bulundu#u ko-
madan kurtulamayarak aramız-
dan ebediyen ayrıldı#ı, ve fakat, 
Asaf Çiyiltepe’nin, sanatını top-
lumun emrine vermi" ve bilhassa 
i"çi sınıfımızca unutulmaz bir sa-
natçı oldu#u sebebiyetle;

1- Asaf Çiyiltepe’nin kederli ailesi-
ne, Ankara Sanat Tiyatrosu men-
suplarına, Türk Edebiyatçılar Bir-
li#i’ne birer ba"sa#lı#ı telgrafı 
çekilmesini,

2- Konfederasyonumuzca bir “A-
saf Çiyiltepe Ödülü” ihdas edile-
rek bu “ödülün” tiyatro alanında 
toplumcu çalı"ma yönünden ba-
"arılı olarak seçilen tiyatro sanat-
çılarına her yıl, Dünya Tiyatro gü-
nünde verilmesini beyan ve tek-
lif ederiz.

Karar oy birli#i ile kabul edildi.

E$itim Çalı"maları Hakkında 5 
No.lu Karar 

Konfederasyonun hedefine en 
kısa zamanda ula"abilmesi, dev-
rimci ilkelerinin, bilimsel bir bi-
çimde tabana indirilmesine ba#lı 
olması ve bunun da tek yolunun 
e#itim yolu bulunması sebebiyle;

1- Konfederasyon bünyesinde, 
ba#lı kurulu"ların e#itim görev-
lileriyle, bu sahada ihtisası olan 
pedagog ve akademisyenlerden 
müte"ekkil bir komite kurulması,

2- Kurulacak komitenin hazırlı-
yaca#ı programda "u esasların 
bulunması,
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a) Çe"itli kademeli seminerler,

b) Sürekli konferanslar,

c) Mektupla e#itim,

d) Yurt içi ve yurt dı"ı görgü 
e#itimleri

3- Seminer ve konferansların 
ders konuları ülkemizin sosyal, si-
yasal ve ekonomik ko"ullarına ve 
i"çilerin kültür düzeyine göre tes-
bit edilmesi.

4- Seminerlerde ders verecek 
ö#retim üyesi ve görevlileri sos-
yal e#ilimlerine göre tespit edil-
mesi teklif ve beyan olunur.

Karar oy birli#i ile kabul edildi.

Örgütlenme Konusunda 6 No.lu 
Karar

Konfederasyonumuzun, i"çi sınıfı-
mız ve emekçi halkımızın kurtulu-
"u için tüzük’ünde belirli amaçla-
rını gerçekle"tirebilmesi, öncelikle 
örgütlenme sorununun çözüm-
lenmesine ba#lı oldu#u göz önün-
de tutularak:

1- Ba#ımsız ve ücretini konfede-
rasyon bütçesinden alan güçlü bir 
te"kilâtlanma ekibi kurulması,

2- Te"kilâtlanma çalı"maların-
da kullanılmak üzere yeteri ka-
dar vasıta konfederasyon emrine 
verilmesi,

3- Konfederasyon te"kilâtlanma 
ekibinin üye sendikaların te"kilât-
lanma elemanları ile koordine çalı-
"abilmesi sa#lanması,

4- Kurulacak olan yeni sendika-
nın yöneticilerinin konfederasyon 
ilkelerine kıskançlıkla ba#lı olması 
beyan ve teklif olunur.

Karar oy birli#i ile kabul edildi.

Sanayi !"çilerinin Ko"ulları hak-
kında 7 No.lu Karar

Sanayi i"çileri, öteki kesimlere 
oranla daha çok örgütlenmi" ve 
daha çok hak kazanmı" görün-
mekte ise de, objektif durum, sa-
nayi i"çilerinin çıkarları aleyhine 
geli"mektedir.

Toplum ilerlemesinin motor gücü-
nü te"kil eden i"çi sınıfının en ile-
ri ve en bilinçli kesimi oldu#unda 
"üphe bulunmıyan endüstri i"çi-
lerinin saflarının sıkla"tırılması ve 
gerekse meslek sorunlarının de-
rinli#ine e#ilinebilmesi amacı göz 
önüne alınarak, endüstri i"çilerinin:

1- Millî gelirden aldıkları payın 
ara"tırılması,

2- Yıpranma ve i" kazası durum-
larında ara"tırmalar yapılarak, ge-
rekli somut tedbirlerin bulunması 
ve bu tedbirlerin sa#lanması yo-
lunda mücadele edinmesi,

3- !"çi sa#lı#ı, i"yerlerinin çalı"ma 
"artları ve i"çilerin konut sorunları 
açısından gerekli tedbirlerin alına-
bilmesi için kanunu, toplu i" söz-
le"meleri ve uygun sair yollardan 
çaba harcanması gerekti#ini be-
yan ve teklif ederiz.

Karar oy birli#i ile kabul edildi.

Hukuk Dairesi Hakkında 8 No.lu 
Karar

Türk !"çi sınıfının gerçek temsil-
cisi olan konfederasyonumuzun, 
i"çi sınıfı yararına sürdürdü#ü mü-
cadelenin ba"arıya ula"ması, mu-
hakkak ki hukuk çalı"maları ala-
nında yürütülen mücadelenin 
ba"arıya ula"masına ba#lıdır. Bu 
bakımdan, D!SK Hukuk Dairesi-
nin takviyesi gerekmektedir. Bu 
takviyenin, D!SK’e üye kurulu"-
ların hukuk daireleri ile D!SK Hu-
kuk dairesinin mü"terek bir ça-
lı"ma ortamına girmesi suretiyle 
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sa#lanaca#ını öngördü#ümüzü 
beyan ve teklif ederiz.

Karar oybirli#i ile kabul edildi.

Yayın Konusunda 9 No.lu Karar 

Günümüz ko"ulları altında serma-
ye çevrelerinin yanında yer alan 
ve o çevrelerin sözcülü#ünü ya-
pan basının bu tutumu kar"ısında 
memleket gerçeklerini i"çi sınıfına 
indirmek, konfederasyonumuzun 
kurulu" amaç ve ilkelerini i"çi kat-
larına yaymak için;

1- Halen çıkmakta olan D!SK ga-
zetesinin haftada bir çıkarılmasını, 
üye te"kilâtlarının ve bazı yetki-
si olmıyan ki"ilerin müdahalelerini 
önlemek bakımından ba#ımsızlı-
#ının temin edilmesini,

2- Gazete için bir fon ayrılmasını,

3- Gazetenin çıkarılmasına yar-
dımcı bir teknik elemanın istihdam 
edilmesini,

4- D!SK’e üye kurulu"ların, üyesi 
sayısınca gazete almaya mecbur 
tutulmasını,

5- Gazetenin ilerici gençlik kuru-
lu"ları ile, toplumcu aydınlara gön-
derilmesi suretiyle, kendileri ile 
yakın ili"kiler kurulmasını,

6- Gazetenin, üye kurulu"ların 
alaca#ı miktardan fazla bastırıla-
cak, bir kısmını D!SK Te"kilâtlan-
ma Dairesine, yeni te"kilâtlanacak 
i"çilere bedava da#ıtılmak üzere 
bırakılmasını, mümkün olan yer-
lerde bir kısmının propaganda ve 
bazı ki"ilerin alabilmeleri bakımın-
dan satı"a çıkarılmasını beyan ve 
teklif ederiz.

Bu karar görü"üldü. Kemal Ayan 
söz aldı. Karardaki 6. maddenin çı-
karılması ve komisyonun talep et-
ti#i "ekilde oya konulması tekli-
finde bulundu. Daha sonra Kemal 

Türkler söz aldı. Kemal Ayan’ın 
6. maddenin çıkarılması talebi-
nin D!SK gazetesinin satılmaması 
anlamına gelip gelmedi#ini sordu. 
Kemal Ayan o anlama geldi#ini be-
yan etti. Karar örne#i okundu. 8 e 
kar"ı 10 oyla satılmaması "eklinde 
kabul edildi.

!lerici Gençlerle ve Toplumcu 
Güçlerle !"birli$i Hakkında 10 No.
lu Karar 

Toplum sorunlarımızın çözüm-
lenmesi, demokratik sosyalist 

hukuk devletinin kurulması yo-

lunda, i"çi sınıfımız ile emekçi hal-

kımız yanında yer aldıklarını se-

vinçle izledi#imiz ilerici gençlik ve 

toplumcu güçlerle, Konfederas-

yonumuzun fikir ve eylem saha-

sında i" birli#i yapması beyan ve 

teklif olunur.

Karar oy birli#i ile kabul edildi.

Kaynak: D!SK Genel Kurul Karar Defteri, D!SK 

Ar"ivi

D!SK gazetesi, Sayı 1, 19 Nisan 1967.

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1967-Sayi-1.pdf


Türkiye Basın-!" Sendikası Genel 
Ba"kanı !brahim Güzelce 1967 yı-
lının sonunda D!SK'teki görevin-
den ayrılarak Almanya’nın Berlin 
"ehrindeki bir gazetede mürettip 
olarak çalı"maya gitti. 

Görevinden ayrılırken bir bildiri 
yayınlayarak i"çilere hitap eden 
Güzelce gidi" nedenlerini "öyle 
sıralamaktadır:

“Sevgili arkada"larım ve saygı-
de#er dostlarım,

Sizlerden, gözüm arkada kalma-
dan, bu "artlar altında ayrılıyor 
ve sizlere veda ediyorum. $una 
tereddütsüz inanıyorum ki Gü-
zelce olmasa da toplumcu özü ve 
i"çi sınıfından yana ya"antısı ile 
Basın !" Sendikası, mutlaka daha 
iyi günlere eri"ecektir. Çünkü 
onun ba"ında bulunan bugünkü 
kadro buna yeterlidir. !"te bu ye-
terlilik inancının getirdi#i güvenle 
yıllarca önce yarım bıraktı#ım bir 
i"e yöneliyorum. Bu aynı zaman-
da mesle#imde geri dönü"üm 
oluyor. Londrada yapılan son 
IGM kongresinde lisan ö#renme-
yi yarım bırakmanın büyük acısı-
nı duydum. Dünya olaylarını batıl 
kaynaklara ba"vurarak incele-
mek, yabancı meslekta"larımla 
gerekti#i "ekilde tartı"abilmek, 
son teknolojik geli"meleri yerin-
de görüp ö#renmek istiyorum. 

Bu sebeplerden siz çok sevdi#im 
karde"lerimden bir süre ayrı ka-
laca#ım.”

D!SK gazetesi, Sayı 5, 6 
Ocak 1968, sayfa 1 ve 2.

!brahim Güzelce yayımladı#ı 
veda mesajında ayrılı#ını kısa 
süreli olarak belirtse de D!SK’e 
dönü"ü 1975 yılını bulacaktır.

***

Sina Pamukçu’ya göre tam olgun 
zamanında bir "eylere küserek, 
sendikayı, partiyi bırakarak, es-
kiden oldu#u gibi basın i"kolunda 
çalı"mak üzere Almanya’ya gitti. 
Kemal Türkler’in ça#rısı üzerine 
1975 yılında tekrar Türkiye’ye 
dönerek D!SK’in Genel Sekreter-
li#i’ni üstlendi.

Güzelce’nin D!SK’e tekrar Genel 
Sekreter olması ve Güzelce’nin 
Genel Sekreterli#i döneminde 
TKP’nin D!SK’te etkinli#inin art-
ması çe"itli tartı"maları berabe-
rinde getirmi"tir. 

Pamukçu’ya göre Türkler’in Gü-
zelce’yi ça#ırmasının nedeni Ke-
mal Sülker’in D!SK’in yeni dönemi 

için yeterli olmayaca#ını dü"ün-
mesidir. Pamukçu’ya göre Gü-
zelce kendi a#ırlı#ı olan bir Genel 
Sekreter idi. Türkler ve o dönem 
D!SK’teki TKP’li uzmanlarla tar-
tı"maya girmekten çekinmezdi.1 

Güzelce’nin TKP üyesi oldu#u 
yönünde iddialar zaman orta-
ya atılsa da aynı zamanda TKP 
yöneticili#i de yapmı" olan D!SK 
eski Genel Sekreteri Mehmet 
Karaca kesin bir dille !brahim Gü-
zelce’nin TKP üyesi olmadı#ını 
vurgulamaktadır.2

Ancak üyelik tartı"maları bir 
yana TKP’nin Güzelce dönemin-
de D!SK’teki etkinli#inin artmaya 
ba"ladı#ı bilinmektedir.
1 Aziz Çelik (2010), Vesayetten Siyasete Türki-
ye’de Sendikacılık (1946-1967), !stanbul: !leti-
"im, s.43.
2 Maden-!" Tarihi Çalı"ma Grubu (2017), Derin-
den Gelen Kökler, Cilt 2, !stanbul: TÜSTAV Ya-
yınları s. 16.

GÜZELCE’N!N VEDASI GÜZELCE’N!N VEDASI 

!brahim Güzelce ve Kemal Sülker
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D#SK’in 2. Genel Kurulu, ilk Genel Kurul’dan 
yakla!ık sekiz ay sonra 24-25 $ubat 1968 
Cumartesi ve Pazar günleri #stanbul Ak-
saray’daki Pertevniyal Lisesi’nin arka so-
ka"ındaki Türkiye Ö"retmenler Sendikası 
(TÖS) salonunda toplandı. Toplam 76 dele-
genin 54’ü Genel Kurul’un açılı!ında hazır 
bulundu. Genel Kurul, Genel Ba!kan Kemal 
Türkler’in açılı! konu!ması ile ba!ladı. 

Türkler konu!masında iktidarın egemen 
sınıflar yararına ve emekçiler aleyhine 

yürüttü"ü icraatı !iddetle ele!tirdi ve i!çi 
sınıfına ihaneti her gün biraz daha ortaya 
çıkan Türk-#!’i suçladı. Türkler, Türk i!çi 
sınıfının Amerikan emperyalizminin kar-
!ısında oldu"unu vurguladı.1

Genel Kurul’a sunulan çalı!ma raporunun 
sunu!unda yer alan !u ifade D#SK’in ilk yı-
lındaki durumunu ve kar!ıla!tı"ı zorlukla-
rı özetler niteliktedir: “Yapılacak çok i! ol-
masına ra#men, imkânsızlıklar istenilenin 
ortaya getirilmesini mümkün kılmamı!tır. 
Böyle olmasına ra#men ilk kurulu! yılında 
D"SK çalı!malarını küçümsemek müm-
kün de#ildir.” Genel Kurul’a sunulan çalı!-
ma raporunda dünya sendikacılı"ına geni! 
bir yer ayrılmı!tı. (68 sayfalık raporun 35 
sayfası dünya sendikacılı"ına ayrılmı!tı, 
raporun yüzde 51’i). Raporda Avrupa sen-
dikacılı"ı ile Amerikan sendikacılı"ı ve CIA 
ile ili!kileri ile ICFTU’nun durumuna geni! 
yer ayrılmı!tı. Raporda uluslararası sen-
dikal ili!kiler ba"lamında Türk-#!’e ele!-
tiriler de yer almaktaydı. Raporun Tür-
kiye de"erlendirmesi bölümünde iktidar 
partisinin fa!izme do"ru adımlar attı"ı ve 
Türkiye’nin ya!adı"ı sorunların kapitalist 
kalkınma yolundan kaynaklandı"ı vurgu-
lanmaktadır. 2

#stiklal Mar!ı’nın okunması ve saygı du-
ru!u yapılmasından sonra Divan Ba!kan-
lı"ı’na $inasi Kaya, Ba!kan Vekilli"ine Ce-
lal Beyaz, yazmanlıklara da Recep Güçlü ve 
Çetin Serfidan seçildi. Genel Kurul’da, Tü-
zük Tadil Komisyonu, Hesap Komisyonu 
ve Kararlar Komisyonu kurulmasına ka-
rar verildi. Anatüzük Tadil Komisyonu’na 
Bahtiyar Erkul, Hüsamettin Bakan ve 
1 Ant dergisi, 27 $ubat 1968, Sayı 61, s. 3. 
2 D#SK (1968), D"SK 2. Genel Kurulu Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları.

D#SK Denetim Kurulu 
Üyesi Nurettin 
Çavdargil'e ait durum 
bildirimi.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi
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Erdo"an Kalıpçıo"lu; Hesap Komisyonu’na 
Ahmet Salip, Hüseyin Ekinci ve Bayram 
Ye!ilta!; Kararlar Komisyonu’na ise Hilmi 
Güner, Kemal Yılmaz ve #brahim Atılal oy-
birli"i ile seçildiler. Genel Kurul’da çalı!ma 
raporu üzerine 9 ki!i söz aldı. 

B. G)%)& K,*,&’6$ Y$D'&$% 
A%$08@8+ D)>.9.+&.+&)*.

Genel Kurul’da Anatüzük’te çe!itli de"i-
!iklikler yapıldı. Oylamada hazır bulunan 
54 delegenin 52’sinin olumlu, 1’inin kar!ı, 
1’inin çekimser oyuyla tüzük de"i!iklikleri 
oy çoklu"u ile kabul edildi. #kinci Genel Ku-
rul’da Anatüzü"ün ilk halindeki hükümler 
büyük oranda korunurken, Genel Kurul’un 
toplanması, Yürütme Kurulu’nun seçimi, 
Genel Sekreter’in görev ve yetkileri ile ai-
dat konularında de"i!iklikler yapıldı. 1968 
Anatüzük de"i!iklikleri ile D#SK’in merke-
ziyetçi ve i!kolu sendikacılı"ı esasına da-
yalı örgütlenme yapısı peki!tirildi. Genel 
Kurul’da Genel Sekreter’in Genel Ba!kan 
tarafından önerilecek iki aday arasından 
seçilmesine ili!kin Anatüzük hükmü tar-
tı!ma konusu oldu ve Bank-#! Genel Ba!-
kanı Nusret Önsüer bu hükmün de"i!ti-
rilmesini istedi. Delegasyonun ço"unlu"u 
hükmün çıkarılması yönünde oy kullan-
masına ra"men üçte iki oranı sa"lanama-
dı"ı için hüküm aynen kaldı.

Yapılan bir Anatüzük de"i!ikli"i ile ilk tü-
zükte Yönetim Kurulu tarafından seçil-
mesi öngörülen Yürütme Kurulu’nun Ge-
nel Ba!kan ve Genel Sekreter dı!ındaki 
üç üyesinin de Genel Kurul tarafından se-
çilmesi sa"landı. Yürütme Kurulu’nun üç 
üyesinin seçiminde Genel Ba!kan’ın seçi-
mindeki usul benimsendi. 

Genel Kurul’da ayrıca Anatüzü"ün dilinin 
genellikle yeni terimler açısından Türkçe-
le!tirilmesi önerildi. Anatüzü"ün anlamı de-
"i!memek kaydıyla dil bakımından de"i!ti-
rilmesine ve bu konuda seçilecek Yürütme 
Kurulu’na yetki verilmesine oy birli"i ile ka-
rar verildi. Anatüzük, daha sonra Yürütme 
Kurulu’nca önemli ölçüde güncel Türkçe ile 
yeniden yazıldı. Az kullanılan, Osmanlıca ve 
eski ifadeler güncel Türkçe ile de"i!tirildi. 

4. G!-!) K,%,)’1( 
D.##(* Ç!#.7. 
K(%(%)(% 

2. Genel Kurul’da altı karar alındı. Altı numa-
ralı karar ile 1. Genel Kurul’da alınan 10 ka-
rar tekrar kabul edildi. 2. Genel Kurul’da alı-
nan kararlardan 1, 2, ve 4 numaralı kararlar 
dikkat çekicidir. 1 numaralı karar NATO’dan 
çıkılması için yapılacak “direnme hareket-
lerine” D#SK’in katılması için oy birli"i ile alı-
nan karardır.3 Kararın ba!langıcında !u gö-
rü!ler yer almaktadır: 

“Emperyalist uluslar, ilk sömürgecilik dö-
neminde sömürecekleri ülkelere kırbaç-
lı-zincirli girerlerdi. Modern ça", bu iste"e 
kar!ı direnme hareketlerinin örnekleriy-
le, sömürge uluslarının uyanı!larıyla yeni 
bir dönem getirdi. Bu arada adına yeni sö-
mürgecilik sistemi denilen millî nitelikle-
ri yok eden, ekonomik, sosyal, kültürel ve 
askeri alanda ülkeyi ba"ımlı kılan bir sis-
tem uygulanmaya ba!landı. Türkiye’mi-
zi de içine alan bu sömürü a"ının askeri 
alandaki oyunu NATO sistemidir.” 

Bu görü!lerden sonra kararda 1968 yılı içe-
risinde yapılacak “demokratik direnme 
hareketleri için i!çi sınıfının gerçek tem-
silcisi” olarak D#SK’in yer alması gerekti"i 
ifade edilmektedir.
3 Algül (2015).



MADDE 9’a "u ifade eklendi: “D!SK 
yönetim kurulumuza D!SK’e üye-
li#i kabul edilen sendika, D!SK’e 
üyelik kararı aldı#ı kendi genel 
kurul toplantısının tarihinden iti-
baren D!SK’e üye olmu" olur ve bu 
tarihten ba"layarak D!SK’e ait yü-
kümlülüklerini yerine getirir.”

MADDE 12’nin a) bendi "u "ekilde 
de#i"tirildi: “D!SK üyeli#inden ay-
rılmak isteyen üye sendikaların, 
kendi genel kurulunda yasalara 
uygun nitelik ve biçimde karar al-
ması "arttır.” Eski metindeki üçte 
iki ko"ulu tüzükten çıkarılmı" oldu. 

MADDE 19’un a) fıkrasına “Ola#an 
genel kurul, yasanın saptadı#ı en 
uzun süreye uygun olarak top-
lanır” ifadesinden sonra gelmek 
üzere a"a#ıdaki ifadeler eklendi:

"Bu ana tüzü#ün 20. Maddesin-
deki biçim ve neden dı"ında da 
ola#anüstü genel kurul gerekti-
#inde toplantıya ça#rılabilir.” 

“Ola#an veya ola#anüstü genel 
kurulların toplantıya ça#rılma-
sı, yürütme kurulu veya yönetim 
kurulu tarafından kararla"tırılır. 
Genel kurulun gündemi, yeri, günü 
ve saati, genel kurulun toplantıya 

ça#rılmasına karar veren kurul ta-
rafından saptanır. Böyle bir sap-
tama olmadı#ı hallerde bu yetki 
ve görev yürütme kurulundadır.”

“Yürütme ve yönetim kurulların-
dan biri tarafından genel kurulun 
toplantıya ça#rılması mümkün 
olmadı#ı hallerde veya gerekti-
#inde ola#an veya ola#anüstü ge-
nel kurul genel ba"kan tarafından 
toplantıya ça#rılabilir. Bu takdirde 
toplantının gündemi, yeri, günü ve 
saati genel ba"kanca saptanır.”

b) Genel kurul toplantısının gün-
demi, yeri, günü ve saati en az 15 
gün önce iki gazete ile duyurulur. 
(Önceki metinde yer alan Anka-
ra-!stanbul’da çıkan iki gazete ifa-
desi çıkarıldı).

Böylece 1/5 oranında delegenin 
ba"vurusu dı"ında da ola#anüstü 
genel kurul toplanmasına olanak 
tanınmı" oldu. Ayrıca genel ba"-
kanın genel kurulu gerekti#inde 
ola#an veya ola#anüstü toplama-
sına olanak sa#lanmı" oldu.

MADDE 23-a) bendinde yer alan 
“Ana tüzükte de#i"iklik yapmak” 
hükmü “Ana tüzük de#i"ikli#i, ge-
nel kurulda hazır bulunan delege-

lerin en az 2/3 sinin ço#unluk ka-
rarı ile yapılır” "eklinde de#i"tirildi. 
Böylece tüzü#ün önceki halinde 
belirsiz olan oran eklenmi" oldu.

Madde 23-e) bendinde yer alan 
“Yürütme, Denetim ve Onur Ku-
rulu üyelerinden Genel Kurulda 
seçilmeleri gerekenleri gizli oyla 
seçmek” hükmü “Yönetim, Yü-
rütme, Denetim ve Onur Kurulu 
üyelerini gizli oyla seçmek” "ek-
linde de#i"tirdi. Böylece tüzü#ün 
önceki halinden farklı olarak tüm 
bu organlarının tümüyle genel 
kurul tarafından seçilmesi sa#-
landı. 

MADDE 25’te yapılan de#i"iklikle 
D!SK Yönetim Kurulu üyeli#inde 
eksilme olması durumunda yeri-
ne yenisinin seçilmesi kuralından 
vazgeçilerek “yerine yede#i ge-
çer” hükmü kabul edildi. 

MADDE 26-d) bendinde yapılan 
de#i"likle Yönetim Kurulu'na Ana-
tüzük hükümlerini yorumlama 
yetkisi verildi. 

MADDE 28- “Herhangi bir neden-
le yürütme kurulundan bo"alan 
yerler, ilk genel kurula kadar ge-
çerli olmak üzere, yönetim kuru-

Karar metninde yer alan “yasalar gere#in-

ce direnme hareketlerine katılma” vurgusu 

dikkat çekicidir. Daha sonra da sık sık göre-

ce"imiz bu tutum, olası bir adli soru!turma-

ya kar!ı D#SK’in eylemlerini hukuk ve yasa-

lar zemininde yürüttü"ünü belirtiyordu.4

NATO’dan çıkılması için yapılacak eylem-

lere katılma kararı ve 6. Filo’ya kar!ı ya-

pılacak eylemleri, T#P’in dönem içinde bu 

konudaki politikasının D#SK tarafından 
4 Algül (2015).

da desteklendi"i anlamına geliyordu. Ni-
tekim Genel Kurul’dan yakla!ık iki ay ka-
dar önce T#P Genel Ba!kanı Mehmet Ali 
Aybar, partililere hitaben yayımladı"ı yeni 
yıl mesajında “NATO’dan çıkmamız ve iki-
li anla!maların feshi için yürüttü#ümüz 
kampanya etkili olmaktadır” demi!tir.5 

2 numaralı karar, ülke yönetimine a"ırlık 
konabilmesi için, partilerin tüzük ve prog-
ramlarını, Meclis faaliyetlerini izleyecek bir 
5 Aktaran: Algül (2015), Nihat Sargın (2001), T"P’li Yıllar (1961-
1971), #stanbul: Felis Yay., Cilt 2, s. 1220.
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lunun kendi arasından yapabile-
ce#i seçimle doldurulur” "eklinde 
ve esasta önemli bir de#i"iklik ol-
maksızın de#i"tirildi. 

MADDE 29- a) bendi “Yürütme 
kurulu genel ba"kan, genel sek-
reter ve genel kurulca seçilen üç 
üye olmak üzere be" ki"iden ku-
rulur” "eklinde de#i"tirildi. Böyle-
ce tüm yürütme kurulu üyelerinin 
genel kurul tarafından seçilmesi 
sa#landı. 

MADDE 30- Bu maddenin sonuna 
“(Genel Ba"kanı yargılama yetkisi 
genel kurula aittir)” ifadesi eklen-
di. Böylece di#er yürütme kurulu 
üyeleri Onur Kurulu tarafından 
yargılanırken genel ba"kanın ge-
nel kurul tarafından yargılanması 
öngörülmü"tür.

MADDE 33’te genel ba"kan seçi-
minin üçüncü tura kalması duru-
munda en çok oy alan adayın de#il 
üç turun oy toplamı bulunarak en 
çok oy alan adayın seçilmesi usulü 
benimsendi. 

MADDE 36’ya “Genel sekreter 
D!SK ücretli kadrosunda olmak 
üzere bütün mesaisini D!SK’e ve-
rir” hükmü eklendi.

f) bendinde yer alan “Genel Sek-
reter, D!SK’in kalbidir” ifadesi tü-
zükten çıkarılırken maddeye "u iki 
bent eklendi:

“g) D!SK’e ba#lı tüm ihtisas büro-
larının ba"ıdır ve D!SK’in yurt ça-
pındaki örgütlenme çalı"malarını 
yönetir.”

“h) D!SK’in her türlü iç çalı"mala-
rını düzenler, örgütün düzenli ve 
verimli çalı"masını sa#lar.”

MADDE 40’ta yapılan de#i"iklikle 
D!SK’e üye sendikaların ödeye-
ce#i, her 100 üye için yılda 300 
TL olan aidat miktarı 600 TL’ye 
çıkartıldı.

MADDE 46’da yapılan de#i"ik-
likle, üye ba"ına ayda bir lira olan 
Birle"ik Grev Fonu aidatı “D!SK’e 
üye sendikalar, D!SK grev fonuna 
her 100 üye için yılda en az 250 
TL verirler” "eklinde de#i"tirildi 
Ayrıca “Bu paranın sendikaların 
üyelerinden alınıp alınmayaca#ı, 
alınacak ise bunun nasıl uygu-
lanaca#ı ve grev fonunun nasıl 
kullanılaca#ı, temel ilkeleri genel 
yönetim kurulunca saptanan özel 
bir yönetmelikle düzenlenir” hük-
mü eklendi.

MADDE 56’da yer alan “D!SK Yü-
rütme Kurulu, Yönetim Kurulu ve 
di#er kademelerindeki seçimli i"-
lerde görev alabilmek için, D!SK’e 
üye sendikalardan birisinin üyesi 
olmak zorunlu ve yeterlidir” ifa-
desinden “Yönetim Kurulu” ifade-
si çıkarıldı. Bunun nedeni Yönetim 
Kurulu üyeli#inin i"kollarına göre 
ve en az sendika yürütme üye-
si olmasını öngören di#er tüzük 
hükmüydü.

MADDE 62’de yapılan de#i"iklikle 
genel kurulun fesih kararı vere-
bilmesi “üyelerin en az 1/3 ünün 
genel kurulda hazır bulunması zo-
runludur” hükmü, “üyelerin en az 
2/3 sinin genel kurulda bulunması 
zorunludur” "eklinde de#i"tirildi.

MADDE 64-a) bendinde yapılan 
de#i"iklikle “D!SK Yürütme Kurulu 
üyelerinin tamamı bütün mesaisi 
ile D!SK’te çalı"ır” hükmü kaldırıldı 
ve “D!SK yürütme kurulu üyeleri-
nin (genel sekreter hariç) ücret-
leri kendi sendikalarınca ödenir” 
hükmü eklendi. Böylece genel 
sekreter dı"ındaki yürütme kuru-
lu üyelerinin D!SK’te tam zamanlı 
çalı"maları zorunlulu#u kaldırılmı" 
oldu.

komisyon kurulmasını ve komisyonun ula-
!aca"ı sonuçlara göre uygun görülecek par-
tinin desteklenmesi için Yönetim Kurulu’na 
yetki verilmesini öngörmektedir. Görüldü-
"ü üzere kararda açık biçimde T#P deste-
"i söz konusu edilmemi!, ba!langıçta par-
tilerle e!it mesafede durularak bir çalı!ma 
yapılması ve kararın bu çalı!maya göre ve-
rilmesi tercih edilmi!tir. D#SK daha sonra bu 
çalı!malar sonucunda Eylül 1969 Genel Se-
çimlerinde T#P’e deste"ini açıklamı!tır.6

6 Algül (2015).

Genel Kurul’da alınan 3 numaralı irtica ha-
reketlerine kar!ı halkı aydınlatma çalı!-
ması yapılmasına ili!kin karar dikkat çe-
kicidir ve D#SK’in irtica hareketlerine kar!ı 
kurulu!undan itibaren net duru!unu or-
taya koymaktadır. Kararda “Halkın uyan-
masından çok susmasından yana olan 
çevreler uzun bir süredir büyük yı#ınları 
uyutucu yolları denemektedir. Bunların en 
önemlilerinden biri dinin aracı olarak kul-
lanılmasıyla halkı gerçeklerden uzak tut-
maktır. Köy enstitülerinin kapatılması ve 
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imam hatip okullarının sayılarının arttırıl-
ması, halkın uyanı!ının engellenmesinin en 
belirgin örnekleridir” de"erlendirmesine yer 
vermektedir. Bu karar D#SK’in kurulu!un-
dan ba!layarak aydınlanmacı ve laik bir tu-
tum benimsedi"i göstermektedir. 4 numara-
lı kararsa, “Hükümetlerin partizan tutumları 

kar!ısında Türk i!çi ve emekçilerinin gerçek 

temsilcisi olan” D#SK’in demokratik diren-

me için güçbirli"i kurması ve bu güçbirli"ine 

“ilerici gençlik örgütleriyle aydınları katma-

sı” kararıdır.7 
7 Algül (2015).

Genel Sekreter’in Nasıl Seçilece$i Tartı"ması ve Nusret Önsüer’in !hraç Talebi

D!SK Anatüzü#ü’nde yer alan ve Genel Sekreter’in Genel Ba"kan tarafından gösterile-
cek iki aday arasından Genel Kurul tarafından seçilmesine ili"kin hüküm 2. Genel Kurul’da 
tartı"maya yol açmı", dava konusu olmu" ve Bank-!" Genel Ba"kanı Nusret Önsüer’in ih-
racını gündeme getirmi"tir.

$ubat 1968’de toplanan D!SK 2. Genel Kurulu’nda Bank-!" Genel Ba"kanı Nusret Önsü-
er Ana Tüzü#ün 26. maddesinde yer alan hükmün Anayasa’ya aykırı oldu#unu ileri sür-
mü"tür. Yapılan müzakereler sonucunda 21 delege hükmün çıkarılması isterken 10 de-
lege kalmasını istemi"tir. Ancak Genel Kurul Divan’ı Genel Kurul’da bulunanların üçte iki 
ço#unlu#unun sa#lanmadı#ını bu nedenle hükmün aynen kalmasını kararla"tırmı"tır.

Bunun üzerine Önsüer, 16 Mart 1968 tarihinde dava açarak Anatüzü#ün 35. maddesin-
de yer alan “Genel Sekreter D!SK Genel Kurulunda Genel Ba"lanın gösterece#i en az iki 
aday arasından Genel Ba"kanın seçildi#i usulle seçilir” hükmünün Anatüzük’ten çıkarıl-
ması için dava açmı"tır. Önsüer dilekçesinde “Bu hükme göre bir kimsenin genel sekreter seçilme hakkına sahip 
olması "öyle dursun, adaylı#ını koyma hakkı dahi mevcut de#ildir” diyerek, söz konusu hükmün Anayasa’nın 46. 
maddesinde yer alan “sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve i"leyi"leri demokratik esaslara aykırı 
olamaz” hükmüne aykırı oldu#unu ileri sürmü"tür.

Önsüer’in bu davası üzerine D!SK Yürütme Kurulu 5 Nisan 1968 
tarihli toplantısında Nusret Önsüer’in kesin çıkarma istemiyle 
Onur Kurulu’na sevkini istemi"tir.

Onur Kurulu’na sevk edilen Nusret Önsüer yaptı#ı yazılı savun-
mada dava açmanın genel bir hak oldu#unu ve dava açmanın ihraç 
sebebi olamayaca#ını; Genel Kurul kararlarına aykırı bir hareketi 
olmadı#ını; açılmı" olan davanın hiçbir "ekilde D!SK’i zarara u#rat-
mayı amaçlamadı#ı savunarak ihraç kararının reddini istemi"tir.

Bu arada dava sonuçlanmı" ve mahkeme davanın üye sendika ta-
rafından açılması gerekirken "ahıs tarafından açıldı#ını, davacının 
böyle bir dava açmaya yetkili olmadı#ı nedeniyle davanın reddi-
ne karar vermi"tir.

D!SK Onur Kurulu uzun bir süre sonra, 20 Eylül 1969’da davanın 
mahkemece reddedilmesinin ardından, ihraç talebini uygun bul-
mamı" ancak “davanın zihinlerde istifham yaratması sebebi ile” 
Nusret Önsüer’e ihtar verilmesini kararla"tırmı"tır.
Kaynak: TÜSTAV D!SK Ar"ivi D!SK Onur Kurulu Dosyasında yer alan çe"itli evraklar

Nusret Önsüer

Nusret Önsüer'in Açtı#ı davaya ili"kin karar, TÜSTAV D!SK Ar"iv.



1. No.lu Karar

NATO’dan çıkılması için direnme 
hareketlerine katılma konusunda 
karar

Emperyalist uluslar, ilk sömürge-
cilik döneminde sömürecekleri ül-
kelere kırbaçlı-zincirli düzenlerle 
girerlerdi. Modern ça#, bu iste#e 
kar"ı direnme hareketlerinin ör-
nekleriyle, sömürge uluslarının 
uyanı"larıyla yeni bir dönem getirdi. 
Bu arada adına “yeni sömürgecilik 
sistemi” denilen; millî nitelikleri yok 
eden, ekonomik, sosyal, kültürel ve 
askerî alanda ülkeyi ba#ımlı kılan bir 
sistem uygulanmaya ba"landı. Tür-
kiyemizi de içine alan bu sömürü 
a#ının askerî alandaki oyunu NATO 
sistemidir. Millî niteli#iyle güçlü olan 
ordular bu sistem içerisinde ba-
#ımlılıkla bu güçlüklerini yitirmek-
tedirler. Bu nedenden: 

NATO’dan çıkma yılı olan 1968 içe-
risinde yapılacak demokratik di-
renme hareketlerinde i"çi sınıfının 
gerçek temsilcileri olarak yer alma-
mız gerekmektedir. Bunun için NA-
TO’dan çıkılması kararı alınması ve 
kararların kamu oyuna açıklanma-
sı, gerekti#inde devrimci örgütlerle 
ili"kiler kurarak yasalar gere#ince 
direnme hareketlerine katılmasına 
oy birli#i ile karar verildi.

2. No.lu Karar

Desteklenen siyasi parti ile ilgili in-
celeme komisyonu kurulması ka-
rarı

Yönetime a#ırlı#ını koyması gerekli 
olan i"çi temsilcilerinin ülke içeri-
sindeki siyasal örgütlerin yapısını 
bilmesi ve bunlardan uygun görüle-
ni desteklemesi en önde gelen gö-
revlerindendir. !"çi sınıfının yarınının 
karanlıktan kurtarılması için bu ka-
rarın verilmesi gerekmektedir.

Bir komisyon kurularak bütün par-
tilerin tüzük ve programlarının in-
celenmesi, buna ek olarak meclis 
çalı"malarının gözden geçirilmesi, 
elde edilen sonuçlara göre uygun 
görülen partinin desteklenme ka-
rarının yönetim kuruluna verilmesi 
oy birli#i ile kabul edildi.

3. No.lu Karar

!rtica hareketlerine kar"ı halkı ay-
dınlatma çalı"ması yapılması kararı

Halkın uyanmasından çok susma-
sından yana olan çevreler uzun bir 
süredir büyük yı#ınları uyutucu 
yollar denemektedirler. Bunların 
en önemlilerinden biri dinin aracı 
olarak kullanılmasiyle halkı gerçek-
lerden uzak tutmaktır. Köy ensti-
tülerinin kapatılması ve imam hatip 
okullarının sayılarının arttırılması, 
halkın uyanı"ının engellenmesinin 
en belirgin örnekleridir.

Son günlerde artan irtica hareket-
leri uzun süreden beri i"çi ve emek-
çilerimizin uyanmasını istemiyen 
çevrelerin çalı"malarının ürünleri 
olarak kar"ımıza çıkmaktadır. Bu 
nedenden aydın çevrelerle i"birli#i 
yapılarak bro"ürler hazırlanması ve 
bunun i"çi ve emekçilerimize da#ı-
tılmasına oy birli#i ile karar verildi.

4. No.lu Karar

Güç birli$i kararı

Türkiye’de i"çi ve emekçilerin kendi 
haklarından söz etmeye ba"ladı#ı 
günden bu yana, bu hakları ken-
di isteklerine göre kanalize etmek 
isteyen hükümetler, partizan bir 
noktaya gitmekte ve Konfederas-
yonumuza ba#lı sendikalara yapı-
lan baskıları daha da arttırmakta-
dır. Bu nedenden, 

Hükümetlerin partizan tutumları 
kar"ısında Türk i"çi ve emekçilerin 

gerçek temsilcisi olan Konfederas-
yonumuzun demokratik direnme 
için güçbirli#i kurması ve bu güç-
birli#ine bütün ilerici gençlik örgüt-
leriyle, aydınları katmasına oy birli#i 
ile karar verildi.

5. No.lu Karar

Ö$retmenlerle dayanı"ma kararı

Türkiye’mizde halkçı uyanı" hare-
ketlerinden en önemlisi olan köy 
enstitüleri, halkın çıkarlarına kar"ı 
olan yöneticiler tarafından yıkılmı" 
ve bununla da yetinilmiyerek aydın 
ö#retmenlere baskılar arttırılmı"-
tır. Türk halkının ve emekçilerinin 
ya"amlarını karanlı#a sürükliyen bu 
tutuma, bütün ilerici güçler tarafın-
dan kar"ı çıkılması gerekmektedir. 
Bunun yanında;

Geri bırakılmı" bütün ülkelerin en 
ba" sorunlarından biri de e#itim 
ve ö#reticilerinin yeti"tirilmesi ve 
halktan yana görev yapabilmesidir. 
Bu nedenden ö#retmenlerin te-
minatının ele alınmasında öncülük 
eden Konfederasyonumuzun bu 
konudaki çalı"malarını sürdürmesi 
ve haklı davalarında ö#retmenleri 
savunmalarında desteklemeye oy 
birli#i ile karar verildi.

6 No.lu Karar

Önceki genel kurul kararları hak-
kında karar

15.Haziran.1967 günü toplanan 1. 
Genel kurulda kabul edilen 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. No.lu kararla-
rın aynen yürürlükte kalmasına oy 
birli#i ile karar verildi.
Kaynak: D!SK II. Genel Kurulu (Karar Defteri), 24-
25 #ubat 1968, D!SK Ar"ivi

Not: Karar adları karar içeriklerinden yararlanarak 
tarafımızdan verilmi"tir. Özgün metinde karar ad-
ları yoktur.

2. GENEL KURUL KARARLARI2. GENEL KURUL KARARLARI



274 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

B. G)%)& K,*,&’6$ S):.#&)*

Genel Ba!kanlık için Kemal Türkler ve 
Nusret Önsüer teklif edildi. Seçimlerde 
Önsüer 6 oy alırken Türkler 34 oyla Genel 
Ba!kan seçildi. 6 oyun ise bo! kullanıldı-
"ı görüldü. Genel Kurul’un toplam delege 
sayısının 76 ve hazır bulunan delege sa-
yısının 54 oldu"u dikkate alınacak olursa 
Genel Ba!kan’ın 34 oy ile seçilmesi Genel 
Kurul’daki farklıla!mayı ve ço"ulculu"u 
ortaya koymaktadır. 

Genel Sekreterlik seçimlerinde ise Anatü-
zük gere"ince Genel Ba!kan Genel Kurul’a 
4 Genel Sekreter adayı bildirdi. Kemal Sül-
ker ve Bekir Çiftçi aday olduklarını, Erdo-
"an Kalıpçıo"lu ve Celal Beyaz ise adaylık-
tan çekildiklerini bildirdiler. Gizli oylama 
neticesinde 39 oy kullanıldı. Kemal Sül-
ker’in 37 oy alması, 1 oyun bo! çıkması ve 1 
oyunda iptal edilmesi sonucu Sülker Genel 
Sekreter seçildi.

2. Genel Kurul’un seçimler açısından en 
önemli sonucu, Genel Sekreterli"e Kemal 
Sülker’in seçilmesidir. Ancak, Sülker’in 
göreve geli!inin asıl nedeni, Basın-#! Ba!-
kanı #brahim Güzelce’nin genel sekreterlik 
görevinden ayrılmasıdır. Güzelce, 1. Genel 
Kurul sonrasında 1967’de görevinden ay-
rılarak Almanya’ya gitmi!ti. 2. Genel Kurul 
toplandı"ında Genel Sekreterli"i Ehliiman 

Tuncer yürütüyordu. Güzelce 1975’te Ke-
mal Sülker’in yerine yeniden aynı göreve 
seçilecektir.

Tablo 7: 2. Genel Kurul’da Seçilen 
Yürütme ve Yönetim Kurulları

Adı Soyadı Görevi Sendikası
Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!
Kemal Sülker Genel Sekreter Basın-#!
Ehliiman Tuncer Yürütme Kurulu Üyesi Basın-#!
Necat Ökten Yürütme Kurulu Üyesi Kimya-#!
Kemal Ayav (*) Yürütme Kurulu Üyesi Lastik-#!

Avni Erakalın (*) Yürütme Kurulu Üyesi
Hür 

Mensucat-#!
Mehmet 
Alpdündar

Yönetim Kurulu Üyesi
Türk 

Maden-#!
Rıza Kuas Yönetim Kurulu Üyesi Lastik-#!
Kemal Nebio"lu Yönetim Kurulu Üyesi Gıda-#!
Nurettin Tezel (**) Yönetim Kurulu Üyesi Turizm-#!
Remzi Çakar Yönetim Kurulu Üyesi Serçip-#!
#brahim Atılal Yönetim Kurulu Üyesi Basın-#!
Celal Beyaz Yönetim Kurulu Üyesi EMS#S
#mam Ate! (**) Yönetim Kurulu Üyesi TADS#S
Cavit $arman Yönetim Kurulu Üyesi Maden-#!
Salih #rge Yönetim Kurulu Üyesi Bank-#!

(*) Yürütme Kurulu üyesi Kemal Ayav’ın istifası nedeniy-
le 14 Ekim 1968 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Avni 
Erakalın Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeli"ine getirildi.

(**) Nurettin Tezel yerine daha sonra yedek üye Faik Ak-
samaz getirilmi!tir. 

(***) #mam Ate! TADS#S kapandı"ı için Ekim 1968’den 
sonra toplantılara ça"rılmamı!tır.

Yapılan tüzük de"i!ikli"i gere"i Yürütme 
Kurulu’nun tüm üyelerinin Genel Kurul ta-
rafından seçilmesi kuralı benimsendi"i 
için Genel Ba!kan ve Genel Sekreter dı!ın-
daki Yürütme Kurulu üyelikleri için de se-
çim yapıldı.

Yürütme Kurulu için gösterilen aday-
lar için yapılan gizli oylamada 40 delege-
nin 40’ının oy kullandı"ı görüldü. Ehliiman 
Tuncer (Basın-#!) 38, Necat Ökten (Kim-
ya-#!) 36 ve Kemal Ayav (Lastik-#!) 34 oy 
alarak Yürütme Kurulu üyeliklerine seçil-
diler. Yönetim Kurulu seçimlerinde yapı-
lan gizli oylamada Rıza Kuas (Lastik-#!) 
ile Mehmet Alpdündar (Türk Maden-#!) 31, 
Nurettin Tezel (Turizm-#!) 30, Remzi Çakar 

D#SK Yürütme Ku-
rulu üyesi, T#P ku-
rucusu ve ilk Genel 
Ba!kanı.

1925’te #stanbul’da 
do"du. Samatya 
Emprime Fabrika-
sı ve Vakko’da ça-
lı!tı. #!çi temsilcili"i 
yaptı. 1951’de kuru-
lan #stanbul Tekstil 
ve Örme Sanayii #!-
çileri Sendikası’nın 
Beyo"lu !ubesi-
nin sekreterli"ine, 
1952’de Merkez Yö-
netim Kurulu üye-
li"ine, 1953’te Genel 
Sekreterli"e seçildi. 
#stanbul #!çi Sen-
dikaları Birli"i’n-
de yönetim kurulu 
üyeli"i ve ba!kan-
lık görevlerinde 
bulundu. T#P’in ilk 
Genel Ba!kanı se-
çildi. 1961 seçim-
lerinde T#P’ten ay-
rılarak YTP’den 
milletvekili ada-
yı oldu. Sonra ye-
niden T#P’e döndü. 
Kimya-#!’te ça-
lı!tı. 1968’de D#SK 
Yürütme Kuru-
lu üyeli"ine seçildi. 
1973’te daha son-
ra Bank-Sen’e dö-
nü!en Yapı-Sen’de 
çalı!maya ba!la-
dı. 1980’de emek-
li oldu. Erakalın, 26 
Ocak 2012’de ya!a-
mını yitirdi. 

Avni Erakalın

Kemal Türkler, 
D#SK Ar!ivi.
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(Serçip-#!) 28, #brahim Atılal (Basın-#!) 27, 
Celal Beyaz 25, #mam Ate! (TADS#S) 23, Ca-
vit $arman (Maden-#!) 22, Kemal Nebio"-
lu (Gıda-#!) 13 ve Salih #rge (Bank-#!) 12 
oy alarak Yönetim Kurulu asil üyeliklerine 
seçildiler. 

Yönetim Kurulu yedek üyelikleri için ya-
pılan ayrı seçim sonunda; Hilmi Güner ile 
Necat Akbay 12, Bekir Çiftçi 10 ile Avni Era-
kalın 10, Özcan Özkan 4, Faik Aksamaz ile 
Cavit Zengin 3 ve Nuri Türko"lu 1 oy alarak 
seçildiler.

Onur Kurulu asil üyeliklerine Ruhi Yüm-
lü 24, Hüsamettin Bakan 22, Sadık Çalı!-
kan 21, Fikri Yıldız 20 ve Ersan Süer 19 oy 
alarak; yedek üyeliklere ise Kemal Yılmaz 
18, Adil Öztümer 17 ve Hüseyin Ekinci 16 oy 
alarak seçildi. Denetim Kurulu asil üyelik-
lerine $inasi Kaya 32, Nurettin Çavdargil 22 
ve Ya!ar Önsen 22 oy alarak, yedek üye-
liklere ise Erdo"an Özen 21 ve Yalçın Kaya 
20 oy alarak seçildi.

L. G!-!) K,%,) (:L-:? 
I,/(* :;=>): V(%)&C&-& 
K(/,) E**.%!- D8SK

D#SK’in 3. Ola"an Genel Kurulu 13-14-15 
$ubat 1970 tarihlerinde #stanbul Ye!il-
yurt’taki Çınar Oteli Toplantı Salonu’nda 
toplandı. Genel Kurul’un açılı!ında 63 dele-
geden 46’sı hazır bulundu. Genel Kurul, Ge-
nel Ba!kan Kemal Türkler’in açı! konu!-
masıyla ba!ladı. 

Genel Kurul’a sunulan çalı!ma raporun-
da Türkiye’deki duruma ili!kin ayrıntı-
lı bir de"erlendirmeye yer verilmemi!-
ti. Bu konuda Maden-#! Genel Kurulu’na 

sunulan raporda yer alan Türkiye bölü-

münün D#SK’in görü!lerini de yansıttı"ı 

vurgulanmı!tır. Raporun önemli bir bö-

lümü çalı!ma hayatı sorunlarının D#SK 

açısından ele!tirisine ayrılmı!tı. Rapor-

da Türkiye’nin sol cephesindeki geli!-

meler ayrı bir bölüm olarak ele alınıyor-

du. Rapora Yürütme Kurulu tarafından 

yazılan önsözde !öyle deniyordu: “#!çi 

sınıfının bilime dayanan tarihsel öncü-

lü"ü etrafında bütün emekçi sınıf ve ta-

bakaların ve sol cephede yer alan bütün 

grupların iktidarını amaç bilen D#SK’in 

son yıllarda sol cephede görünen da"ı-

nıklı"ı ve bölünmeleri ele!tirmesi, Tür-

kiye’nin gelece"i açısından büyük önem 

ta!ımaktadır.”8 
8 D#SK (1970), D"SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.

D#SK 3. Genel Kurul 
Çalı!ma Raporu 

kapa"ı.
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Raporda T#P’in 1969 seçimlerindeki ba!a-
rısızlı"ı da ele alınmaktadır. Seçim yenil-
gisinin gerekçeleri arasında millî bakiye 
sisteminin kaldırılması, iktidardan gelen 
baskılar ve sol içinde parçalanmalar yer al-
maktaydı. Raporda AP Hükümeti’ne dönük 
sert ele!tiriler !u !ekilde ifade ediliyordu: 
“Laik devlet düzenine ve sosyal adalete da-
yanan bir ileri demokrasiye set çekme ni-
hai amacıyla fanatik grupların önderli#ine 
terk edilen bu güçler, AP iktidarının vere-
meyece#i hesapları soka#a dökmü!tür.”9 

13-15 $ubat 1970 tarihlerinde toplanan 3. Ge-
nel Kurula sunulan 105 sayfalık rapor bü-
yük ölçüde ülkedeki durum ve sendikal mü-
cadeleye ve sendikal politikalara ili!kindir. 
D#SK henüz kurumsalla!amadı"ı için dai-
re faaliyetlerine ili!kin çalı!malar raporda 
9 D#SK (1970), D"SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları s. 53.

yoktur. Rapordaki !u cümleler D#SK’in Ge-
nel Merkez düzeyindeki durumunu göster-
mektedir: “D#SK’in bir tek profesyonel yöne-
ticisinin bulundu"unu ve öteki yöneticilerin 
kendi sendikalarının ba!ında görev yaparak 
gerekti"i vakit D#SK’e zaman ayırdıklarını 
unutmadan bazı isteklerinizi sınırlamak is-
teriz.” Raporda uzmanlık gerektiren dairele-
rin ancak mali gerekler yerine getirilebilirse 
D#SK’te kurulabilece"i vurgulanmaktadır. 
Rapor, D#SK’in bilime sırt çeviremeyece"ini 
ve D#SK’te çe!itli büroların kurulması gerek-
ti"ini vurgulamaktadır. Bunlar arasında Po-
litik Büro, E"itim Bürosu, Te!kilatlandırma 
Bürosu, Basın ve Haber Alma Bürosu, Hukuk 
bürosu gibi bürolar bulunmaktadır. 10

Genel Kurul’a katılan konuklardan Türki-
ye Ö"retmenler Sendikası (TÖS) Genel Ba!-
kanı Fakir Baykurt, #stanbul Üniversitesi 
10 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, 1970, s. 103.

Kemal Türkler’in Kısa Süren !stifası

D!SK’in kurucu Genel Ba"kanı Kemal Türkler, 2. Genel Kurul’da da Genel Ba"kanlı#a seçildi. Ancak Mayıs 1969’da 
kamuoyunda pek bilinmeyen bir geli"me ya"andı. Türkler, 29 Mayıs 1969 tarihinde Yönetim Kurulu’na sundu#u el 
yazısı dilekçesi ile “Zamanın müsait ol-
madı$ından D!SK genel ba"kanlı$ını ye-
teri kadar yapamıyorum. Bu sebeple D!SK 
genel ba"kanlı$ından istifa ediyorum” 
demi"tir.

Bu geli"me üzerine D!SK Yönetim Kuru-
lu 16 Haziran 1969’da yaptı#ı toplantıda 
"u kararı aldı: “D!SK’in ona ba$lı örgütlerin 
bugün içinde bulundukları ortamda tarihi 
görevlerine her zamandan daha fazla bir 
birlik ve dayanı"ma içinde yapmaları ge-
rekti$i dikkate alınarak Genel Ba"kan Ke-
mal Türkler’in istifasının geri alınmasının 
istenmesine karar vermi"tir.” Bunun üze-
rine Türkler istifasını geri alarak Yönetim 
Kurulu’nun iste#ini kabul etti. Türkler’in 
istifasının ba"ka bir nedeni olup olmadı#ı-
na dair bir de#erlendirmeye ula"amadık. Kemal Türkler'in istifasına ili"kin belgeler, TÜSTAV D!SK Ar"ivi.
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Ö"retim Üyesi Metin Kutal, Türkiye #!çi Par-
tisi (T#P) Genel Ba!kanı $aban Yıldız (Ay-
bar’ın ayrılmasından sonra Genel Ba!kanlı-
"a seçilmi!ti), #stanbul Üniversitesi Ö"retim 
Üyesi Ekmel Zadil ve Tekstil sendikası Hu-
kuk Mü!aviri Av. Abdullah Sert’e söz verildi. 
Genel Kurul’a #stanbul Üniversitesi #ktisat 
Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü ö"retim 
üyeleri Metin Kutal ile Ekmel Zadil’in katılı-
mı dikkat çekicidir. Genel Kurul’da Mehmet 
Ali Aybar’a geçmi! olsun telgrafı çekilmesi-
ne karar verildi. Ayrıca #zmir’de Lastik-#! ve 
Maden-#!’e ba"lı i!yerlerinde yapılmakta 
olan grevler sebebiyle grevci i!çilere kong-
re divanınca birer ba!arı telgrafı çekilmesi-
ne oy birli"i ile karar verildi. 

Divan Ba!kanlı"ı’na Kemal Nebio"lu, Di-
van #kinci Ba!kanlı"ı’na Celal Beyaz, yaz-
manlıklara Ertu"rul Altay, Bahtiyar Erkul, 
$akir Ayhan ve Zeki Ulucan oy birli"i ile 
seçildiler. Komisyon üyelikleri için yapı-
lan öneriler üzerine açık oylama ile yapı-
lan seçim sonucunda Hesap Tetkik ve Büt-
çe Kararları Komisyonu üyeliklerine Ergün 
Erdem, Niyazi Kuas, Erdo"an Özen, Bekir 
Çiftçi ve U"ur Cankoçak, Kararlar Komis-
yonu üyeliklerine $ahin Ayhan, Kemal Yıl-
maz, Salih Özbek, Ahmet Salih Küley ve 
Hüseyin Ekinci seçildi.

Genel Kurul’da Hür Mensucat-#! Sendika-
sı ile Mensucat-#! Sendikasının birle!tiril-
mesi konusu ele alındı. Hür Mensucat-#! 
ba!kanı Salih Çetin ve iki sendikanın bir-
le!tirilmesi konusunda daha önce kuru-
lu bulunan Komisyon’un Ba!kanı Kemal 
Nebio"lu söz aldı. #ki sendikanın birle!ti-
rilmesi konusunda genel müzakere açıldı. 
Mensucat-#! Ba!kanı Celal Beyaz söz aldı. 
Konu!maların ardından yeni bir komisyon 
kurulması önerisi kabul edildi. 

Genel Kurul ayrıca D#SK üyesi sendikalara 
yapılacak yardımların D#SK Yürütme Ku-
rulu kararlarından geçtikten sonra öden-
mesine dair öneri oy birli"i ile kabul edildi 
(Karar 18). 

3. Genel Kurul’da 34 kararın alındı"ı görül-
mektedir. Ancak bunların önemli bir bö-
lümü usule ili!kindir. 18 numaralı karar ile 
bundan böyle D#SK’e ba"lı sendikalara ya-
pılacak yardımların D#SK Yürütme Kuru-
lu’nun onayından geçerek verilmesi hük-
me ba"landı. 20 numaralı karar ile, D#SK’in 
bir gazete veya dergi niteli"inde bir yayın 
çıkarması konusundaki önerilerin görü-
!ülmesinden sonra, bir gazete çıkarılma-
sına karar verildi. Buna göre, çıkarılacak 
gazeteden sendikalara her 100 üye için 50 
adet ücretsiz da"ıtılması öngörüldü. Daha 
fazla isteyen sendika oldu"u takdirde, faz-
la miktarı ücreti mukabilinde üye sen-
dikalara verilmesi önerisi ço"unlukla (4 
kar!ı oy) kabul edildi.

27 numaralı karardaysa “anayasamızın 
i!çi sınıfı yararına tastamam ve eksik-
siz uygulanması için en do#al hakkımız 
olan siyasi grev hakkının (…) ve genel des-
tekleme grevi hakkının elde edilmesi için 
Konfederasyon ve üye sendikaların pro-
testo eylemlerinde bulunması” de"erlen-
dirmesi yer almaktadır. 31 numaralı ka-
rarsa "D"SK’in ortak pazara girmemesi ve 
Amerikan Emperyalizmi ve yabancı ser-
mayenin Türkiye’ye girmemesi için” mü-
cadele edilmesi üzerinedir. 

22 ve 23 numaralı kararlar #srail’in pro-
testo edilmesine ili!kindir. Bekir Çift-
çi tarafından ve emperyalizmin Orta 
Do"u’daki ma!ası #srail’in tutumunu pro-
testo etmek amacı ile Birle!mi! Milletler’e 
telgraf çekilmesi, #srail #!çi Sendikaları 

D#SK Yönetim ve Yü-
rütme Kurulu üyele-

rinden, Kimya-#! Ge-
nel Sekreterlerinden. 
1934’te Rize Pazar’da 
do"du. 1949’da #bra-
him Ethem #laç Fab-

rikası’nda i!çi olarak 
çalı!maya ba!la-

dı. 1956’da kurulan 
#stanbul #laç Sana-

yi #!çileri (sonradan 
Kimya-#!) Sendika-

sı'nın Yönetim Ku-
rulu'nda görev aldı. 

#!çi mümessili seçil-
di. 1963’te sendika-

nın genel sekreterli-
"ine seçildi. 12 Mart’a 

kadar bu görevini 
sürdürdü.

Kimya-#!’in bir gre-
vi ve örgütlenme 

çalı!maları sırasın-
da tutuklandı. Ök-

ten, D#SK’in 2. Genel 
Kurulu'nda Yürütme 
Kurulu üyesi seçildi.

T#P’in çe!itli kade-
melerinde yöneti-
cilik yaptı. 12 Mart 
sonrasında tutuk-
landı. T#P davasın-

dan yargılandı. 15 
yıla mahkûm oldu. 

1974’te Af Yasası ile 
cezaevinden çıktı. 

Cezaevinden çık-
tıktan sonra Kim-

ya-#!’te çalı!tı. 
D#SK’in Kimya-#! ile 

Petkim-#!’i birle!-
tirmesinden son-

ra 1977 yılında sen-
dikacılı"ı bırakarak 

tekrar i!çili"e döndü. 
12 Eylül 1980 sonra-

sında Kimya-#! ve 
Petkim-#! davasında 

yargılandı.

Necat Ökten
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Konfederasyonu’na bir telgrafla D#SK’in 
görü!ünün bildirilmesi, Birle!ik Arap 
Cumhuriyetine11, Irak Hükümetine ve El 
Fetih Te!kilatına dayanı!ma telgrafları 
çekilmesine ili!kin önerisi oylandı. Bekir 
Çiftçi’nin önerisi içerisindeki “El Fetih Te!-
kilatına” ifadesi kaldırılarak di"er yerlere 
telgraflar çekilmesinin kabulüne oy birli"i 
ile karar verildi. El Fetih Te!kilatı’na telgraf 
çekilmesi teklifi reddedildi.

L. G!-!) K,%,)’,- 
Ö-!+). K(%(%)(%& 

F. G)%)& K,*,&’6$ S):.#&)*

3. Genel Kurul’da Kemal Türkler, Kemal 
Nebio"lu, Rıza Kuas ve Kemal Sülker Ge-
nel Ba!kanlı"a aday gösterildi. Birden çok 
aday gösterilmesi büyük ölçüde sembolik 
bir durum olarak gözükmektedir. Çünkü 
11 Birle!ik Arap Cumhuriyeti: Mısır ve Suriye arasında 1 $u-
bat 1958’de ilan edilen ve her iki ülkedeki plebisitlerle (refe-
randum) onaylanan siyasi birle!me sonucu kurulan devlet. 
Ba!kanı Cemal Abdül Nasır’dı. Bir askerî darbenin ardın-
dan Suriye’nin Mısır’dan ba"ımsızlı"ını ilan etmesiyle, 28 Ey-
lül 1961’de son buldu. Birli"in da"ılmasına kar!ın Mısır, Bir-
le!ik Arap Cumhuriyeti adını 2 Eylül 1971’e de"in korudu. O 
tarihte Mısır Arap Cumhuriyeti adını aldı.

daha önceki genel kurullarda oldu"u gibi 
3. Genel Kurul’da da Genel Ba!kanlı"a aday 
gösterilenler aday olmadıklarını belirte-
rek çekilmi!lerdir. Bu dönemde D#SK’te 
bir genel ba!kanlık tartı!ması söz konu-
su de"ildir. Kemal Nebio"lu, Rıza Kuas ve 
Kemal Sülker adaylıklarını geri aldıklarını 
belirttiler. Kemal Türkler Genel Ba!kanlı-
"a adaylı"ını koydu. Gizli oylama ile yapı-
lan seçim sonunda birinci turda 54 oy kul-
lanıldı ve 9 geçersiz oya kar!ılık, Kemal 
Türkler 45 oyla Genel Ba!kanlı"a seçildi.

Anatüzü"ün 36. maddesi uyarınca Genel 
Ba!kan, Kemal Nebio"lu ve Kemal Sülker’i 
Genel Sekreterli"e aday gösterdi. Kemal 
Sülker 39 oy, Kemal Nebio"lu 12 oy alırken, 
Sülker 39 oyla Genel Sekreterli"e seçildi.

Rıza Kuas, Kemal Nebio"lu, Ehliiman Tun-
cer, $inasi Kaya, #brahim Balcı, Celal Be-
yaz, Ergün Erdem ve Dinçer Do"u Yürüt-
me Kurulu üyelikleri için aday gösterildi. 
$inasi Kaya, #brahim Balcı, Celal Beyaz, Er-
gün Erdem ve Dinçer Do"u adaylıktan çe-
kildiklerini bildirdiler. Rıza Kuas, Kemal 
Nebio"lu ve Ehliiman Tuncer adaylıkları-
nı koydu. Yapılan seçimler sonucunda Rıza 
Kuas, Ehliiman Tuncer ve Kemal Nebio"lu 
41’er oy alarak Yürütme Kurulu üyelikleri-
ne seçildi.

D#SK’te Yönetim Kurulu üyelikleri seçimi 
nispeten kolay ve sorunsuz seçimlerdendi. 
Çünkü Anatüzük gere"i her i!kolundan bir 
asil bir yedek Yönetim Kurulu üyesi için ve 
her i!kolunu temsilen farklı adaylar göste-
rilmek suretiyle ayrı ayrı oylama ile Yöne-
tim Kurulu seçimleri yapılıyordu.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Necat Ök-
ten (26 oy), Erdo"an Özen (42 oy), Celal Be-
yaz (38 oy), Mustafa Ba!tan (50 oy), $inasi 

Kemal Türkler ve 
Kemal Sülker

D#SK Ar!ivi.
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https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r_Arap_Cumhuriyeti


Karar 22 ve 23: !srail’in protesto 
edilmesi kararı

Karar 22:

Kararlar Komisyonunun getirdi#i 
kararların görü"ülmesinde, aleyhte 
söz alan olmadı#ı takdirde lehte de 
söz verilmemesi konusunda veri-
len öneri oybirli#i ile kabul edildi.

Bekir Çiftçi tarafından; Emperya-
lizmin Ortado#udaki ma"ası !srail’in 
Kararlar Komisyonunun ilk rapo-
runda tutumunu protesto etmek 
amacı ile:

a) Birle"mi" Milletlere telgraf çekil-
mesi,

b) !srail !"çi Sendikaları Konfede-
rasyonuna bir telgrafla görü"ümü-
zün bildirilmesi,

c) Birle"ik Arap Cumhuriyetine, Irak 
Hükümetine ve El Fetih Te"kilâtına 
dayanı"ma telgrafları çekilmesine 
dair önerisi oylandı:

Karar: 23

Bekir Çiftçi’nin önerisi içerisindeki 
“El Fetih Te"kilâtına” ifadesi kaldırı-
larak, di#er yerlere telgraflar çekil-
mesinin kabulüne oy birli#i ile karar 
verildi. El Fetih Te"kilâtına telgraf 
çekilmesi teklifi oybirli#i ile redde-
dildi.

Karar 24: 274 ve 275 sayılı yasala-
rın de#i"tirilmek istenmesinde dair 
karar

274, 275 Sayılı Yasaların de#i"tiril-
mesi için hazırlanan kanun tasarı-
ları ile Devrimci Sendikacılı#a yapıl-
mak istenen suikast hazırlıklarının 
protesto ve i"çileri uyarma, geti-
rilmek istenen tasarıların nitelikle-
rini tanıtmak için D!SK tarafından 
miting, yürüyü" ve açık hava top-
lantıları yapılmasına dair getirilen 
karar örne#i, divan ba"kanı Celâl 

Beyaz’ın bu konuda D!SK Yürütme 
Kuruluna verilmesine dair ek öneri 
ile birlikte oylandı.

274 ve 275 sayılı Yasaların de#i"ti-
rilmesi için hazırlanan kanun tasa-
rıları ile ilgili konudaki karar örne#i 
ile bu konuda D!SK Yürütme Ku-
ruluna yetki verilmesine dair öne-
risinin kabulüne oy birli#i ile karar 
verildi.

Karar 25: Tarım i"çilerin örgütlen-
mesine dair D!SK olarak çalı"malar 
yapılmasına dair öneri oylandı. Ka-
bulüne oy birli#i ile karar verildi.

Karar 26: Haftada 48 saatli çalı"ma 
süresinin indirilmesi için D!SK bün-
yesinde çalı"malar yapılamasına 
dair karar teklifi oylandı ve oy birli#i 
ile kabulüne karar verildi.

Karar 27: Anayasamızın i"çi sınıfı 
yararına tastamam ve eksiksiz uy-
gulanması için en do#al hakkımız 
olan siyasi grev hakkının, kısmi ve 
genel destekleme grevi hakkının 
elde edilmesi için Konfederasyon 
ve üye Sendikaların protesto ey-
lemlerinde bulunması konusundaki 
karar örne#inin kabulüne oy birli#i 
ile karar verildi.

Karar 28: !"yerlerinde i" emniye-
ti ve i" güvenli#ini temin için D!SK 
olarak sıkı bir çalı"maya giri"ilme-
sinin kabulüne oy birli#i ile karar 
verildi.

Karar 29: Anayasanın 15 inci mad-
desine sahip çıkarak, Türkiye’deki 
bütün i"çilerin üstlerinin aranma-
sının önlenmesi için gerekli çalı"-
manın yapılmasına, yapılacak bu 
çalı"maların bir programla düzen-
lenmesinin kabulüne oy birli#i ile 
karar verildi.

Karar 30: Türkiye’deki i"sizlik si-
gortasının hazırlanması için D!SK 

olarak programlı bir çalı"ma yapıl-
masının kabulüne oy birli#i ile karar 
verildi.

Karar 31: Türkiye’nin ortak paza-
ra i"tirak etmemesi için mücadele 
edilmesine, Amerikan Emperyaliz-
mine ve Yabancı Sermayenin Tür-
kiye’ye girmemesi için D!SK olarak 
gerekli kampanyanın açılmasına 
dair karar önerisinin kabulüne oy 
birli#i ile karar verildi.

Karar 32: D!SK Ana Tüzü#ünün 
3. maddesinin eylem biçimlerini 
saptamak için 10 ki"ilik bir komis-
yonun genel kurulda seçilmesine, 
bu 10 ki"inin kendi aralarında 5 asil 
5 yedek üyeyi seçmelerine ve bu 
komisyon çalı"malarının en geç bir 
ay içinde bitirilmesine dair önerinin 
kabulüne oy birli#i ile karar verildi. 

Karar 33: D!SK Ana Tüzü#ünün 3. 
maddesinin eylem biçimlerini sap-
tamak için kurulan komisyonun 
hazırlıyaca#ı raporu D!SK Yürüt-
me Kurulunun, Türkiye’nin somut 
"artlarını de#erlendirerek uygu-
lanmasının Genel Kurul kararı ola-
rak tesciline dair öneri oylandı ve oy 
çoklu#u ile kabul edildi. (1 çekimser, 
3 aleyhte oy)

Karar 34: Divana "ehit $erif Aygün 
için verilen öneri, okundu. Müza-
kere açıldı. Kemal Türkler ve Rıza 
Kuas’a söz verildi. Ba"ka söz alan 
olmadı#ından öneri oylandı. 

$ehit $erif Aygün için i"çi "ehitli#i 
ve bir abide yapılması, geride yetim 
ve dul kalan ailesine maddi yardım 
yapılmasına dair açılacak Kampan-
ya’da D!SK’e üye, Sendika üyeleri-
nin de katılması kararı oylama so-
nucu oy birli#i ile kabul edildi.

3. GENEL KURUL’UN ÖNEML! KARARLARI 3. GENEL KURUL’UN ÖNEML! KARARLARI 
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Kaya (43 oy), Remzi Çakar (42 oy), Salih 
#rge (9 oy) ve Turgut Gökdere (29 oy) se-
çildi. Yedek üyeli"ine Ya!ar Önsen (24 oy), 
Ahmet Ertan (5 oy), Salih Çetin (12 oy), Mu-
ammer Büyükfiliz (2 oy), Kazım Uygun (6 
oy), Hilmi Güner (7 oy), Nusret Önsüer (9 
oy) ve Rıza Erdo"an (15 oy) seçildiler.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine Ertu"rul 
Altay (26 oy), Ya!ar Önsen (24 oy) ve Hü-
seyin Ekinci (23 oy); Denetim Kurulu ye-
dek üyeliklerine sırasıyla, Cavit $arman 
(20 oy), Bekir Çiftçi (15 oy) ve Dinçer Do"u 
(13 oy) seçildiler.

Onur Kurulu asıl üyeliklerine Kemal Yıl-
maz (35 oy), Salih Özbek (26 oy), Ruhi 
Yümlü (23 oy), #smail Demir Uluç (21 oy) 
ve Hüsamettin Bakan (21 oy); Onursal Ku-
rul’un yedek üyeliklerine ise #smail Sı"ın 
(19 oy), Kemal Atabilen (18 oy) ve Celal Kü-
çük (17 oy) seçildiler.

D#SK’in 3. Ola"an Genel Kurulu 15 $ubat 
1970 Pazar günü Genel Ba!kan Türkler’in 
yaptı"ı kapanı! konu!ması ve hep beraber 
söylenen “Da# Ba!ını Duman Almı!” mar-
!ından sonra saat 16.30’da kapatıldı.

Tablo 8: 3. Genel Kurul’da Seçilen 
Yürütme ve Yönetim Kurulu

Görev Adı Soyadı Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

Kemal Sülker Genel Sekreter Basın-#!

Rıza Kuas Yürütme Kurulu Üyesi Lastik-#!

Ehliiman Tuncer Yürütme Kurulu Üyesi Basın-#!

Kemal Nebio"lu Yürütme Kurulu Üyesi Gıda-#!

Necat Ökten Yönetim Kurulu Üyesi Kimya-#!

Erdo"an Özen Yönetim Kurulu Üyesi Gıda-#!

Celal Beyaz Yönetim Kurulu Üyesi EMS#S

Mustafa Ba!tan Yönetim Kurulu Üyesi Basın-#!

Salih #rge Yönetim Kurulu Üyesi Bank-#!

$inasi Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Maden-#!

Remzi Çakar Yönetim Kurulu Üyesi Serçip-#!

Turgut Gökdere Yönetim Kurulu Üyesi Turizm-#!
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Bilindi"i gibi D#SK i!kolu esa-
sına (16 i!koluna) göre, ör-
gütlenmeyi esas almaktadır. 
Bu durum D#SK’in merkezi ve 
güçlü sendikalardan yana ol-
du"unu göstermektedir. Öte 
yandan D#SK Tüzü"ünün aynı 
i!kolunda birden çok sendi-
kanın üyeli"ine izin verme-
si örgütlenme açısından bir 
avantaj olarak görünmekte-
dir. D#SK’in, kurulu!un ardın-
dan çe!itli engelleme ve zor-
luklarla kar!ıla!tı"ını önceki 
bölümde aktarmı!tık. Bu dönemde D#SK’in kar!ıla!tı"ı en önemli zorlu"un örgütlen-
me oldu"u görülmektedir. Bir yandan D#SK’e üye olmak isteyen i!çilere yönelik baskı-
lar ve i!ten atmalar, öte yandan D#SK’e üye sendikalara kar!ı kurulan güdümlü sendi-
kalar, sarı sendikalar, D#SK üyesi sendikaların yöneticilerine yönelik baskılar ve genel 
olarak D#SK’e dönük kirli propaganda D#SK’in örgütlenmesini zorla!tıran en önemli et-
kenler olmu!tur. Bu nedenle D#SK, kurulu! yıllarında beklenen örgütlenmeyi sa"la-
makta zorlanmı!tır. Bu zorluklara ra"men D#SK varlı"ını korumu!, tutunmu! ve örgüt-
lenmesini belirli bir düzeyde artırmayı ba!armı!tır. D#SK, Türk-#! yöneticilerinin iddia 
etti"i gibi kısa sürede silinmemi!, tersine 1967-1970 döneminde kalıcı oldu"unu ortaya 
koymu!tur.

D#SK, “i!çilerin tek merkezden yönetilmesinin zorlu#unu göz önünde tutarak te!kilat-
lanmayı da kolayla!tırmak bakımından bölge temsilcilikleri kurmu!tur.” $ubat 1968 
itibariyle D#SK’in Ankara, #zmir, Kocaeli ve Sakarya’da dört bölge temsilcili"i kuruldu.1 
Daha kurulu!ta vurgulanan “tek merkezden yönetme zorlu#u” yakla!ımı sonraki dö-
nemlerde de devam etmi! ve bölge temsilcilikleri, D#SK’in yerel örgütlenmesinin önemli 
bir aya"ı olmu!tur.
1 D#SK (1968), D"SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: D#SK Yayınları s. 58.

Kocaeli'de bir 
D#SK toplantısı, 

27 Nisan 1969.

USTE Kemal 
Sülker 

Koleksiyonu
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D#SK 2. Genel Kurulu’na sunulan çalı!-

ma raporunda, örgütlenme çalı!mala-

rı sırasında bazı sendikacıların D#SK hak-

kında birtakım isnatlar ile i!çi kesiminde 

aleyhte bir hava yaratmak istedi"i ve bu 
oyunun bir dereceye kadar ba!arılı oldu-
"u belirtilmektedir. Yapılan engellemeler, 
D#SK toplantılarına engel olmak için po-
lis tarafından alınan tedbirler, i!çilerin i!-
ten çıkarılması, ba!ka yerlere sürülmesi, 
i! !artlarını de"i!tirme ve yollarını kese-
rek tehdit etme olarak sıralanmaktadır. 
Ayrıca D#SK’e ba"lı sendikaların kurucu ve 

 “D!SK Kurulmadan Önce Sendikalarımızın Durumu ve Bugünkü Ba"arıları”

D!SK, kurulmadan önce, ba#ımlı sendikacılı#ı temsil edenlerin yönetti#i üst i"çi örgütü, kendi içindeki devrimci gü-
cü eritmek ve tutucular çevresinin öne sürdü#ü çıkarcı sendikacıların ba"ında bulundu#u örgütleri geli"tirmek po-
litikası içindeydi. Türkiye Maden-!" Sendikası’nın kanunlara uygun olarak ba"lattı#ı grevleri kırmak için Kıbrıs olay-
ları öne sürülüyor ve radyolarla grevlerin ertelendi#i ilan ediliyor, i"çilerin moralleri bozuluyor, i"veren çevrelerin 
yürekleri ya# ba#lıyordu.

Aynı konfederasyon, endüstrimizin kilit noktalarında i"çilerin güvenini kazanıp toplu sözle"me yetkisi alacak güce 
vardı#ı halde, el altından düzmece sendikalar kurdurulması için direktifler veriyor ve her türlü kirli i"ler çevirerek 
i"çilerin arzularına aykırı olarak güçsüz bir tabela sendikasına toplu sözle"me yetkisi verdiriliyordu. Bu hukuk dı"ı 
oyunların iç yüzünü yetkili makamlara anlatmak için Ankara’ya giden sendikacılar, aynı konfederasyonun yetkilile-
rince oyalanıyor ve daha önce tezgâhladıkları hileli i"lerin olup bitti ile sonuçlanması sa#lanıyordu.

Kurulan sendikaları birle"tirme komisyonları, aylarca salladıkları birle"me için, ki"isel nedenler ileri süren çıkar-
cı sendikaları tatmin edecek formüller icat etmeye kalkı"ırlarken, uluslararası örgüt i"e karı"tırılıyor ve her yanlı" 
hesabın ba#dattan dönece#i atasözünü do#ru çıkaran bir geli"me ile uluslararası örgüt, gerçeklerin o tutucu Kon-
federasyonunun raporlarının tam tersinde oldu#unu anlıyor ve Uluslararası Maden !"çileri Federasyonuna alınacak 
Türk sendikasının Türkiye Maden-!" Sendikası oldu#u kararına varıyor.

Kendi üyesinin en haklı ve en masum grevine kar"ı çıkan tutucu konfederasyon, binlerce i"çinin hakkı ve haklı grevi 
için seferber olan Maden-!", Lastik-!", Basın-!", Gıda-!", Kimya-!" kar"ısında i"veren çıkarları hesabına grev kırıcı-
lı#ı yaparken, greve destek olan bu sendikaları onur kuruluna vermeye kalkacak kadar i"çi davalarına olan ihane-
tin belgelerini de vermekten geri kalmıyordu. Basın i"kolundaki en eski ve en güçlü sendikayı eritip, yöneticile-
ri ba#ımlı sendikacılı#a kazanılacak ki"iler olan örgütleri ya"atmaya kalkı"an üst kurulu", gıda i"kolunda mutlak 
bir anar"iye yol açan sendikalar i"kolları yönetmeli#inde partizanca e#ilimler gösteriyor ve i"çi sınıfının çıkarlarını 
ayaklar altına alıyordu. O kadar ki, Gıda-!" sendikamız, devrimci sendikacıların yönetiminde oldu#u için, Türk-!"’in 
5. Genel Kurulunda alınan kararlar bir kıyıya bırakılarak, hiçbir temel ilkeye uymayan bir sübjektif davranı"la, üst 
örgüt dı"ı bırakılacaktı. Böylece tutucular koalisyonu, dikensiz gül bahçesi haline dönü"türülecek ve i"çi sınıfı adı-
na, i"çi sınıfının hakları ayaklar altına alınacaktı.

!"te, D!SK kurulmadan önce konfederasyon içindeki devrimci sendikalar ve i"çi hakları bu gibi muamelelere ma-
ruz bırakılıyor ve üyeleri elinden alınmı", yetkileri kaldırılmı", eylemleri köreltilmi", hatta uluslararası örgütler için-
de yerini almasına engel olunmak istenmi" duruma getiriliyorlardı. Bütün bunların üstüne Türk i"çi sınıfının kaderi 
üzerine kumar oynanıyor, Amerikan emperyalizmin dolarlarıyla beyinleri yıkanmı" bir sendikacı gurubu yaratma 
çabaları hız alıyordu. Amerikan yardımlarıyla saray yaptırma ö#ünmeleri, millici sınıf ve tabakalar arasında tiksinti 
uyandıran ö#ünmeler olarak de#erlendirirken D!SK’i kuran sendikaların "ahlanı"ı tarihteki yerini aldı.
Kaynak: D!SK (1970), D!SK 3. Genel Kurul Çalı"ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları, s. 11-13.
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yöneticilerinin yerlerinden alınarak ba!ka 
yerlerde çalı!tırılması, i!ten atılması, sü-
rülmesi ve tehdit edilmesinin D#SK’in ça-
lı!malarını engelleyen olaylar “idarei mas-
lahatçı sendikacı ile i!verenin gerçek bir 
sendikaya kar!ı nasıl birle!tiklerini göste-
ren” örnekler olarak aktarılmaktadır.2 

D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu’nda 
kurulu!un hemen ardından örgütlenme 
çalı!maları konusunda !u de"erlendir-
me yer almaktadır: “Te!kilatlanma çalı!-
maları ba!langıçta çok sür’atli yürümü!, 
sendikalarının kendilerinden koptu#unu, 
haklarını koruyamıyacak duruma geldi-
#ini anlayan i!çi gurupları Konfederasyo-
numuza ba!vurarak, kendileri için sendi-
ka kurmamızı istemi!leridir.”3

D#SK’in kurulu!undan 2. Genel Kurul’a ka-
dar olan yakla!ık bir yıllık dönemde, “i!le-
rin tek merkezden yönetilmesinin zorlu#u 
göz önünde tutularak te!kilâtlanmayı da 
kolayla!tırma bakımından” Ankara, #zmir, 
Kocaeli ve Sakarya’da olmak üzere dört 
yerde bölge temsilcilikleri kuruldu.4 

D#SK’in lokomotif sendikalarının kurulu!-
tan 1970’lerin ba!ına kadar ya!adı"ı ge-
li!me 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu’nda, 
D#SK’i kuracak olan sendikaların, “tutucu 
ve dı!a ba#lı konfederasyon içinde eritil-
mek ve güçsüzle!tirilmek istenirken, do-
#an D"SK içinde sendikalarda büyük bir 
geli!me görüldü#ü ve sendikaların ken-
di iklimini bulan a#aç gibi birden semirip, 
dallanıp, geli!ti#i” belirtiliyordu. Raporda 
D#SK’in lokomotif sendikalarında ya!anan 
geli!meler !öyle özetleniyordu: 5

2 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 54-55.
3 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 56-57.
4 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 58.
5 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 13-14.

 “Bütün yasal ve uygulamaya ait a"ır 
güçlüklere ra"men devrimci üye sendi-
kaların vardıkları ba!arı noktası gö"üs 
kabartıcı bir geli!meyi belirtmektedir. 
O da, Türk toplumunda tutucu güçle-
re kar!ı uyanı!ın artı!ı, devrimci kuru-
lu!ların tabanda kök salı!ı, çıkarcı ve 
sömürücü sendikacılar cephesine kar-
!ı yürütülen mücadelenin kesin olarak 
ba!arıya ula!mı! bulunmasıdır.”

T0*%"1# M)8#,-&': Y4% O$-)8), 
B010-#1#

“Türk-#!, iktidarı ve i!veren üçlüsünün 
oynadı"ı birtakım oyunlar sonunda, 10, 
12 bin üye ile yok olma durumuna gel-
mi! iken D#SK’i kurduktan ve karde! 
sendikalarla ahenk içinde ve D#SK ilke-
lerine uygun biçimde çalı!malar yap-
tıktan sonra tekrar 30 bini a!kın i!çinin 
haklarını koruyacak güce ula!tı. Bu-
gün 13 bölgede Bölge Temsilcili"i bulu-
nan ve son 20 aylık çalı!ma dönemin-
de üye oranı yüzde 60 ölçüsünde artan 
Maden-#! 270 i!yerinde toplu sözle!me 
yapmı!, ayrıca 177 i!yerinde üye ço"un-
lu"unu elde etmi! bir sendika durumu-
na geldi. 270 i!yerinden 31’inde çe!it-
li baskılar ve hukuk oyunlarıyla toplu 
sözle!me yapamayan sendika yetki ko-
nularının iktidarın partizan elemanla-
rınca ne ölçüde çı"ırından çıkarıldı"ının 
en güzel tanıkların biri oldu.”

T0*%"1# G/8)-&': Ö*60+$#,-# 
Ö!60*$030,# K)92'+2

“Türkiye Gıda-#! sendikası ise orta-
dan kaldırılmak istenecek bir güçsüzlü-
"e mahkûm bırakılmak istenirken D#SK 
içinde yerini aldıktan sonra örgütlenme 
özgürlü"üne kavu!tu ve son dönemde 
29 i!yerinde toplu i! sözle!mesi yaptı. 
Bu sözle!meleri yapmak Gıda-#! için hiç 
kolay olmadı. 18 i!yerinde uyu!mazlı"a 
dü!üldü, 15 i!yerinde grev kararı alın-
dı, bunlardan 7 sinde grev uygulandı ve 
böylece sözle!me imzalanabildi. Sözle!-
melerde i! güvenli"i ve ücret konuların-
da ileri adımlar atıldı.”
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L):+"%-&': Y/%-)% &(", S)*/ 
S#,8"%)$)* K2*82$)*

“Üye gücünü ortadan kaldırılmak için 
yüz binlerce liranın harcandı"ı Las-
tik-#! Sendikamızı, yıkmak için kurdu-
rulan sarı sendikalar kanun kar!ısında 
suç sayılan sahteciliklere ba!vurdular 
ve hatta en yüksek yargı organlarını 
bile bu amaçlarına araç yapmaya kalk-
tılar. Ne var ki, D#SK’in ilkeleri ve i!çi-
lerin D#SK ilkelerine olan sarsılmaz gü-
venci Lastik-#! Sendikamız yoluyla i!çi 
sınıfına kar!ı giri!ilen ihanetlerin ba!a-
rıya ula!masını önledi. Bugün Lastik-#!, 
ikinci ve üçüncü dönem toplu sözle!-
melerle büyük ve küçük i!veren sen-
dikalarının bünyesi içindeki i!yerleri ile 
sendikasız i!verenlerin i!yerlerinde bü-
tün toplu sözle!meleri yapmı!tır. Özel-
likle yabancı sermayenin egemen oldu-
"u otomobil lasti"i sanayinde lastik-#! 
çok ba!arılı sözle!meler yapabilmi! ve 
bu arada en devrimci eylemleri ba!arıy-
la yürütmü!tür.”

B):/,-&': Ö*60+$#,-#8# Y0! 
A3)*+/;/ G#$&'-#$#*

“Basın-#! Sendikası ise D#SK içinde 
yer aldıktan sonra yeni atılımlara gi-
ri!mi!, örgütlenmede yüz a"artıcı ge-
li!meler sa"lamı!tır. Basın-#!’in 56. [5 
veya 6 olmalı] kongresinde dile getiril-
di"i gibi Basın-#! D#SK’te yer aldıktan 
sonra i!çilerin üye olma istekleri dikka-
ti çekecek kadar artmı!tır. Basın-#!, #s-
tanbul $ubesinden sonra Ankara, Ada-
na ve #zmir’de de !ubeler kuracak güce 
ula!mı!tır. Bugün 40’a yakın i!yeri Ba-
sın-#!’in devrimci çabalarıyla günün ko-
!ullarına ve öteki sendikaların sa"ladı"ı 
menfaatlere oranla en iyi !artları imza-
lamak zorunlu"unu duymu!tur.”

K"-1)-&': &$)( T*<:+$#*"1$# 
B)')*/$/ M0;)8#$#$#*

“Kimya-#! Sendikamız da çe!itli kar-
!ı koymalar, bütün devrimci örgütle-
rin ortak mü!külleriyle kar!ıla!ma-
sına ra"men ba!arılı örgütlenmelere 
geçmi!tir.

Tutucu konfederasyonun bünyesinde 
iken yapmı! oldu"u haklı grevlerde bu 
konfederasyon yetkilileri i!verenle i!-
birli"i yaparak grevi kırmaya çalı!mı!-
lardır. D#SK bünyesine girdikten sonra 
dünyanın bir numaralı ilâç tröstleri ile 
yaptı"ı mücadeleleri ba!arı ile sonuç-
landırmı!tır. Amerika’nın Türkiye’de-
ki i!birlikçileri vasıtası ile akıttı"ı do-
larlar, bu Sendikamızın geli!mesine 
ve yüz yakın ba!arılı, örnek sözle!-
me ve 5 ba!arılı grev yapmasına mani 
olamamı!tır.” 

D#SK’in örgütlenme sırasında kar!ıla!tı"ı 
bir ba!ka engel özellikle yargı kararları ve 
idarenin uygulamalarıdır. Yargı ve idare-
de anayasa ve yasalara aykırı uygulama-
ların geli!ti"i önemli bir yakınma konusu-
nu olu!turuyordu. “Yozla!tırma, idarenin 
devrimci örgütlere kar!ı olu!undan ve ta-
rafsız devlet yönetimi yerine partizanca 
ve e"emen sınıflar yararına bir uygulama-
nın hâkim kılınmak istenmesidir.”6

D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu’nda 
yargı kararları ve uygulama ile sarı sen-
dikalara yol açıldı"ını ve bu durumda i!-
çilerin Anayasa’daki ve toplu sözle!me ve 
grev yasasındaki haklarını korumak için 
“direnme ve i!galden ba!ka yolları kalma-
dı"ı vurgulanmaktadır.7

Nitekim bu nedenle 1968-1970 döneminde 
i!çiler sendika ve toplu pazarlık haklarını 
kullanmak için bu yolu sık sık kullanmak 
zorunda kalmı!lardır. Bu nedenle bir dizi 
fabrika direni!i ya!anmı!tır. Bunlar ey-
lemler ba!lı"ı altında ele alınmı!tır.

Ancak bu örgütlenme iradesi ve çabaları-
na ra"men 1967-1970 döneminde D#SK’in 
istenen yaygınla!mayı gerçekle!tiremedi-

"i görülmektedir.
6 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 15.
7 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 15-16.
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D#SK’in kurulu!undan hemen sonra Nisan 
1967’de yayımlanmaya ba!layan D"SK gaze-
tesindeki bir habere göre D#SK’in aidat öde-
yen üye sayısı 84 bini bulmu!tur. Haber-
de be! kurucu sendikadan sonra Kimya-#!, 
Bank-#! ve Turizm-#! Sendikaları ile EM-
S#S’in de D#SK’e üye oldu"u belirtilmektedir. 
Ancak haberde belirtilen Türkiye-#! sen-
dikası, gazetenin ikinci sayısında yer alan 
Yönetim Kurulu kararında geçmedi"i gibi 
Temmuz 1967’de Çalı!ma Bakanlı"ı’na gön-
derilen listede de yer almamaktadır. Türki-
ye-#! 8 $ubat 1967’de toplanan Genel Ku-
rulu’nda D#SK’e üye olma kararı alsa da bu 
üyelik gerçekle!memi!tir. Gazetedeki ha-
berin henüz üyeli"in resmen gerçekle!me-
den yazıldı"ı anla!ılmaktadır. Haberde böy-
lece D#SK’in aidat ödeyen üye sayısının 84 
bini buldu"u ve D#SK’e üye olmak üzere ba!-
vuran di"er altı sendika hakkında D#SK’in 
gerekli kararı almak üzere inceleme yaptı"ı 
belirtilmektedir.8 D#SK’in ilk dönem örgüt-
lenme çalı!maları içinde Ege Bölgesi men-
sucat sanayi i!çilerinin örgütlenmesinin 
önemli yer bir tuttu"u anla!ılıyor. D#SK Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Celal Beyaz tarafın-
dan yürütülen çalı!malar sonucunda EMS#S 
kurulmu! ve D#SK’e üye olmu!tur. Çimento, 
seramik, deri ve cam sanayinde çalı!anların 
aralarında kurucu kurullar olu!turarak yeni 
örgütlenmelere hazırlandıkları belirtilmek-
tedir. Haberde Sakarya’da Turizm-#!’in ve 
Zonguldak’ta Türk Maden-#!’in yeni !ubeler 
açtı"ı bilgisi yer almaktadır.9

D#SK Yönetim Kurulu’nun 19 Nisan 1967 ta-
rihinde yapılan toplantısında üye olmak 
8 D"SK gazetesi, Sayı 1, 19 Nisan 1967, s.2.
9 D"SK gazetesi, Sayı 1, 19 Nisan 1967, s.2.

için ba!vuran sendikalardan !imdilik dör-
dünün üyelik ba!vurusunun kabul edilme-
sine karar verildi. Ba!vurusu kabul edilen 
sendikalar Kimya-#!, Turizm-#!, EMS#S ve 
Bank-#!’tir. Böylece kurulu! sonrası ilk üye 
artı!ı ile D#SK’in üye sayısı 9’a yükseldi.

#brahim Güzelce tarafından medya yöneti-
cilerine gönderilen bir mektupta, Yönetim 
Kurulu’nda D#SK’e katılmak isteyen sendi-
kaların durumunun görü!ülece"i belirtil-
mektedir.10 Aralarında TADS#S’in de oldu-
"u bazı üyeliklerin Haziran 1967’de yapılan 
Yönetim Kurulu’nda kararla!tırılmı! olma-
sı mümkündür. 
10 Aktaran: Algül (2015), D#SK Genel Sekreteri #brahim Güzel-
ce’den medya mensuplarına gönderilen ve toplanacak Yöne-
tim Kurulu, 1. Kongre ve Temsilciler Meclisi’ne bültenlerinde 
yer verilmesini ve muhabir gönderilmesini isteyen mektup, 
13 Haziran 1967, Mehmet Karaca özel ar!ivi.

Kimya-#!, Turizm-
#!, EMS#S ve Bank-
#!'in D#SK üyeli"ine 

kabulüne ili!kin
20 Nisan 1967 tarihli 

basın bülteni,
20 Nisan 1967.

USTE Kemal Sülker 
Ar!ivi.
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D#SK tarafından 11 Temmuz 1967 tarihli ya-

zıyla Çalı!ma Bakanlı"ı’na bildirilen üye 

sayıları yazısına göre D#SK’e üye sendika-

ların sayısı 11’dir.11

Kurucu be! sendikaya ek olarak kuru-

lu! çalı!malarına katılan Bank-#!, Kim-

ya-#! ve Turizm-#! kurulu!un hemen 

ardından D#SK’e üye olurken, di"er üç 

üye EMS#S, TADS#S ve Gaziantep Tekstil 

Sendikası’dır.
11 Tarih Vakfı, Sendikalar Ar!ivi (tasnif edilmemi!).

Haziran 1967’de toplanan D#SK 1. Genel Ku-

rulu’nun Yönetim Kurulu’nda 9 sendika 

yer almı!tır. Bu sendikalar Maden-#!, Las-

tik-#!, Türk Maden-#!, Basın-#!, Gıda-#!, 

EMS#S, TADS#S, Bank-#! ve Turizm-#!’tir. 

D#SK 2. Genel Kurulu’nda seçilen Yöne-

tim Kurulu’nda 11 sendika i!kolu esası-

na göre yer almı!tır. Bu sendikalar Ma-

den-#!, Lastik-#!, Türk Maden-#!, Gıda-#!, 

Basın-#!, Kimya-#!, Turizm-#!, Serçip-#!, 

EMS#S, TADS#S ve Bank-#!’tir. Bir di"er 

 “Yargı ve !dare Sarı Sendikaları Koruyor”

Bu tutum yüzünden sarı sendikalar korunmu" olmakta, Yargıtay’ın bazı kararları bile hem Anayasa’ya hem de 275 
sayılı yasaya aykırı dü"mektedir. Yargıtay kararlarıyla üyesi az sendikaya toplu sözle"me yetkisi verilmesi sa#-
lanmı" (Esas 4741, Karar 27, Tarih 8.5.1967), üyesi yok denecek kadar az bir sendikaya i"kolu düzeyindeki yet-
ki verilmi"tir (Esas 3701, Karar 8, Tarih 1.4.1967). Hattâ Yargıtay bazı kararlarıyla i"verenlerin kurdurdu#u sendi-
kaları toplu sözle"meye yetkili saydırmı", bir i"yerinde 3 sendika üyesi oldu#unu iddia etti#i vakit az bir sayıda i"çi 
sendikasız olsa, bu gibi hallerde hiçbir sendikaya bu arada devrimci sendikaya kar"ı kurulan sarı sendikaların pek 
az sayıda i"çiyi üye yapması halinde yetki verilmemesi tezini hükme ba#lamı"tır ki (Esas 13692, Karar 56, Tarih 
27.12.1967) böyle hallerde i"çilerin Anayasa’daki ve toplu sözle"me, grev yasasındaki haklarını korumak için diren-
me ve i"galden ba"ka yolları kalmamaktadır. Yargıtayın mahkeme ve dava yolunu açarak i"çileri toplu sözle"mesiz 
bırakması (Esas 849, Sayı 7784, Tarih 23.5.1968) daha kötüsü bazen i"çilerin aleyhine yorumlar yaparak Anaya-
sa’nın amacına aykırı kararlar vermi", böylece en az bir yıl i"çilerin hiçbir zam almadan haklarının askıda kalması-
na sebep olmu"tur (Esas 8675, Karar 9803, Tarih 9.7.1967).

Yargıtay’ın birbiriyle çeli"en ve çok kere i"çi haklarına aykırı dü"en kararları, hep uygulamada devrimci kurulu"lara 
kar"ı” kanun yolu” diye gösterilmi", daha do#rusu hukuk, egemen sınıflar yararına i"letilmi"tir.

Mahalli !" Mahkemeleri ise bazen Yargıtayın do#ru ve yerinde olan kararlarına kar"ı kararlar vermi", böylece sarı 
sendikalar korunmu", do#rudan do#ruya i"vereni koruyan kararlar yüzünden çalı"ma hayatına bir ke"meke" ya-
ratılmı"tır. O kadar ki aynı konuda birbirine kar"ıt kararlara rastlanmakta, bir i"yerinde i"çiler toplu sözle"me ya-
pılmasını mümkün kılarken aynı durumda bir ba"ka i"yerinde i"çilerin toplu sözle"me yapmaları imkânsızla"tırıl-
maktadır. !"çiler, birbirine tıpatıp benzeyen durumdaki bu çeli"ki yüzünden adalete olan güvenlerinden çok "ey 
kaybetmektedirler. Adalete aykırı kararlar bazen o kadar tepki uyandırmaktadır ki i"çiler toplu halde direnmekten 
ba"ka çıkar yol bulamamaktadırlar.

Bu adaletsiz gidi"e etken olanların ba"ında hiç ku"kusuz Bölge Çalı"ma Müdürlükleri gelmektedir. Devrimci sen-
dikaların güçlenmesini önlemeye, giderek çökmelerine yol açacak bir gidi"i hızlandırmaya yönelmi" bulunan bu 
çabaların sonunda bir gün i"çilerin ba#rına tak deyip, haklarını elde etmek ve do#ru karara varılmasını sa#lamak 
için Bölge Çalı"ma Müdürlü#üne topluca gidip, gerçek dı"ı kararları verenlerden davacı oldu#unu haykırması i"ten 
bile de#ildir. Anayasa’da yer alan direnme hakkının haklı gösterecek en olumsuz i"leri pe"i pe"ine yürüten Çalı"ma 
Müdürlü#ünün Temyizin bazı kesin kararları devrimci sendikalar yararına olunca bu kararları bilmezlikten gelerek 
aksini yapmakta ısrarı, bilinen bir gerçektir. (969/160 yeti ve 21.4.1969 tarihli kararı ve benzerleri)
Kaynak: D!SK (1970), 3. Genel Kurul Çalı"ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları, s. 15-16.
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ifadeyle 1968 yılı ba!larında D#SK’e üye sa-
yısı 11’dir. Temmuz 1967 tarihli listede yer 
alan sendikalardan Gaziantep Tekstil lis-
tede yer almazken, 1968 ba!ında D#SK’in 
üyeleri arasında Serçip-#! sendikası yer 
almaktadır.

$ubat 1970’te toplanan 3. Genel Ku-
rul’da ise Yönetim Kurulu’nda 9 sendika-
nın temsil edildi"i görülmektedir. Bun-
lar Maden-#!, Lastik-#!, Basın-#!, Gıda-#!, 
Kimya-#!, EMS#S, Bank-#!, Serçip-#! ve 
Turizm-#! sendikalarıdır.

Arka sayfadaki tablodan da görülece"i 
üzere kurulu!undan 3. Genel Kurul’a ka-
dar olan dönemde D#SK’e üye olan sendika 
sayısı 15’e ula!mı!tır. Ancak bu sendikala-
rın bir bölümü ya üyelikten çıkarılmı! veya 
üyelikten ayrılmı!tır. Kurulu!undan 3. Ge-
nel Kurul’a kadar olan dönemde D#SK’in 
be! kurucu sendikasından Türk Maden-#! 
6 Nisan 1968’de toplanan Ola"anüstü Ge-
nel Kurul kararıyla D#SK üyeli"inden 

ayrıldı. Bu dönemde D#SK’in çekirde"ini 
kurucu dört sendika olan Maden-#!, Las-
tik-#!, Gıda-#! ve Basın-#! ile Kimya-#!, Tu-
rizm-#!, Bank-#! ve EMS#S olu!turmakta-
dır. Bu dönemde D#SK’e üye olan üye olma 
kararı alan ve D#SK’e üye olmak için ku-
rulan çe!itli sendikalar ya ba!arılı olama-
dı veya üyelik ko!ullarını yerine getirme-
di"i için D#SK’e üye kabul edilmedi. Dönem 
boyunca bazı sendikalar D#SK üyeli"inden 
ayrıldı, bazıları ise üyelikten çıkarıldı. 

Bank-8H Sendikası, 12 $ubat 1967 tarihin-
de yaptı"ı Ola"anüstü Genel Kurulu’nda 
D#SK’e katılma kararı aldı ve üyeli"i kabul 
edildi. Ancak D#SK Yürütme Kurulu 20 Ka-
sım 1970 tarihinde “Bank-"! Sendikası’nın 
Anatüzü#ün 40. maddesi uyarınca aida-
tını ödememi! bulunması, ayrıca Anatü-
zü#ün 41. maddesi uyarınca mali durumu 
elvermiyorsa aidat borcunu taksite ba#lat-
ma isteminde de bulunmamı! olması göz 
önünde tutularak D"SK üyeli#inden otoma-
tikman dü!tü#ü görülmü!tür. Bu sonucun 

#stanbul Merter'de 
Lastik-#! binasının 
alt katındaki Kimya-
#! genel merkezi ve 
Mensucat-#! #stanbul 
merkez !ubesinde 
i!çiler.

D#SK Ar!ivi
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üye sendikalara ve Bank-"!’e bildirilmesi-
ne” karar verdi.12 Yürütme Kurulu’nun bu 
kararı üzerine D#SK Yönetim Kurulu 24-25 
Kasım 1970 tarihli toplantısında Bank-#! 
sendikasının üyeli"inin otomatikman dü!-
tü"ünün onaylanmasına karar verdi.13 

Turizm-8H Sendikası: 5 Mart 1967 tarihin-
de yapılan 2. Genel Kurulu’nda TOLEY#S fe-
derasyonuna katılma kararını iptal etti ve 
D#SK’e katılma kararı aldı. Kurulu! çalı!-
maların katılan ancak kurucular arasında 
yer almayan Turizm-#! 18 Mart 1967 tari-
hinde toplanan Genel Kurulu’nda D#SK’e 
katılma kararı aldı. 

TADS8S-Türkiye Ayakkabı ve Deri Sanayii 
8Hçileri Sendikası: D#SK’in kurulu!undan 
kısa bir süre sonra 28 Nisan 1967 tarihinde 
12 D#SK Yürütme Kurulu Karar Defteri, 20 Kasım 1970, D#SK 
Ar!ivi.
13 D#SK Yönetim Kurulu Karar Defteri, 24-25 Kasım 1970, D#SK 
Ar!ivi.

merkezi #stanbul Kazlıçe!me olan TADS#S 
kuruldu.14 TADS#S’i kuranlar Türkiye De-
ri-#! sendikasından ayrıldı. TADS#S’in ku-
rucu Genel Ba!kanı Halil A"ırdemir idi. 
TADS#S D#SK’e üye oldu. Sendika Kazlıçe!-
me’de birkaç i!yerinde ço"unluk almı! ise 
de i!verenlerin hasmane tutumu kar!ısın-
da ba!arı elde edemedi.15 Sendikanın faa-
liyetleri Mart 1968 tarihi itibariyle durma 
noktasına geldi.16 8 Mart 1968 tarihli Yü-
rütme Kurulu kararıyla sendikanın kira-
sının D#SK tarafından ödenmesine karar 
verildi.17 14 Ekim 1968 tarihli D#SK Yönetim 
Kurulu kararına göre TADS#S kapadı"ı için 
Yönetim Kurulu üyesi #mam Ate! toplantı-
ya davet edilmemi!tir.18

14 TADS#S Bilgi Fi!i, D#SK Ar!ivi.
15 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 57.
16 Nurettin Çavdargil, TADS#S Hakkında D#SK Genel Sekreter-
li"i’ne sunulan rapor, 6 Mart 1968, D#SK Ar!ivi.
17 D#SK Yürütme Kurulu kararı, 8 Mart 1968, USTE Kemal Sül-
ker Ar!ivi.
18 14 Ekim 1968 tarihli Yönetim Kurulu kararları, USTE Kemal 
Sülker Ar!ivi.

Tablo 9: Temmuz 1967-1970 Döneminde D8SK Üyesi Sendikalar 

Kurucu Sendikalar 
(Iubat 1967)

1. Genel Kurul

(Iubat-Haziran 1967 
Dönemi)

Temmuz 1967 (1)
2. Genel Kurul

(Haziran 1967-Iubat 
1968 Dönemi)

3. Genel Kurul

(Iubat 1968-Iubat 
1970 Dönemi)

1 Türkiye Maden-#! Türkiye Maden-#! Türkiye Maden-#! Türkiye Maden-#! Türkiye Maden-#!

2 Basın-#! Basın-#! Basın-#! Basın-#! Basın-#!

3 Lastik-#! Lastik-#! Lastik-#! Lastik-#! Lastik-#!

4 Gıda-#! Gıda-#! Gıda-#! Gıda-#! Gıda-#!

5 Türk Maden-#! Türk Maden-#! Türk Maden-#! Türk Maden-#! TAM-#$

6 Turizm-#! Turizm-#! Turizm-#! Turizm-#!

7 Bank-#! Bank-#! Bank-#! Bank-#!

8 EMS#S EMS#S EMS#S EMS#S

9 TADS#S TADS#S TADS#S Serçip-#!

10 Kimya-#! Kimya-#! Kimya-#!

11 Tekstil (Gaziantep) Serçip-#! Karayol-#! 

12 Hür Mensucat-#!

13 Keramik-#! (2)

14 TAHL#S (3)

(1) 11 Temmuz 1967 tarihli yazıyla Çalı!ma Bakanlı"ı’na bildirilen üye sayıları yazısına göre D#SK’e üye sendikaları.

Tabloda yer alan sendikalara ili!kin bilgi a!a"ıda yer almaktadır.

(2) 6 Aralık 1969 tarihli D#SK Ajansı.

(3) 14 Ekim 1968 tarihli Yönetim Kurulu kararı.
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TAHL8S-Türkiye Liman, Kara, Tahmil ve 
Tahliye 8Hçileri Sendikası: 12 Ekim 1967 ta-
rihinde Likat-#! sendikasından ayrılan bir 
grup i!çi tarafından kuruldu. D#SK’e üye-
lik ba!vurusunda bulunan TAHL#S’in ba!-
vurusu D#SK Yönetim Kurulu üyelik ko-
nusunda genel kurul kararı olmadı"ı için 
kabul edilmedi ve Genel Kurul kararı alın-
ması istendi.19 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma 
Raporu’nda “Likat-#! sendikasının tutu-
munu be"enmeyen bir grup i!çi de D#SK’e 
ba!vurarak kendileri için bir sendika ku-
rulmasını istemi!lerdir. TAHL#S adı ile ku-
rulan sendika faaliyet sahasına girmi! 
olup, her gün biraz daha geli!mektedir” 
de"erlendirmesi20 yer alsa da TAHL#S ba-
!arılı olamadı. TAHL#S 14 Ekim 1968 tarih-
li Yönetim Kurulu kararıyla D#SK üyeli"ine 
kabul edildi.21 1972 tarihi itibariyle TAHL#S 
adıyla faaliyet yürüten bir sendika olsa da 
aynı sendika olup olmadı"ı anla!ılamadı.22

Serçip-8H-Türkiye Seramik Porselen 
ve Çini, Sanayi 8Hçileri Sendikası: 6 Ey-
lül 1967’de Kocaeli’nde kuruldu. 24 Ara-
lık 1967’de toplanan Genel Kurul’da D#SK’e 
katılma kararı oybirli"i ile alındı. Serçip-#! 
$ubat 1968’de D#SK üyesi görünmektedir. 
D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu’nda 
!u de"erlendirme yer almaktadır: “Çimen-
to, Seramik, Mermer, Mozaik i!kolunda "z-
mit’te kurulan Serçip-"! Sendikası, kuru-
lu!unu takiben hızla geli!tirmi! ve üyelik 
için Konfederasyonumuza ba!vurmu!-
tur. Yönetim Kurulumuz tarafından alı-
nan bir prensip kararına göre, D"SK’e üye 
19 D#SK Genel Sekreterli"i’nin TAHL#S Genel Ba!kanlı"ı’na 12 
$ubat 1968 tarihli yazısı, D#SK Ar!ivi.
20 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 57.
21 D#SK Yönetim Kurulu kararları, 14 Ekim 1968, USTE Kemal 
Sülker Ar!ivi.
22 “Ardiye ve Antrepoculuk #!kolu” (1996), Türkiye Sendikacı-
lık Ansiklopedisi, Cilt 1, #stanbul: Tarih Vakfı ve Kültür Bakan-
lı"ı ortak yayını, sayfa 80.

olabilmek için, üye olmak isteyen sendi-
kanın, genel kurulundan D"SK’e katılma 
kararı almı! olması !artını da yerine geti-
ren Serçip-"!’in bu iste#i görü!ülecektir.” 
23 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu’nda 
Serçip-#!’e ili!kin de"erlendirme !öyledir: 
“Serçip-"! kısa süre içinde D"SK bünyesin-
de karde! sendikaların çalı!ma metotlarıy-
la hareket etmi! Yarımca Seramik, Nuh Çi-
mento, Sakarya Kiremit Tuzla, Eternit Boru 
fabrikalarında i!çilerin büyük güvenini 
23 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 57.

D"SK gazetesi, Sayı 2, 
22 Mayıs 1967.
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kazanmasını bilmi!tir. Serçip-"! tanıyanlar 
Türk-"! bünyesindeki Çimse-"!’ten yaka 
silkmeye ba!lamı!lardır.”24 Ancak daha 
sonra Serçip-#! sendikası D#SK’e aidat öde-
yemez duruma geldi. Yürütme Kurulu 20 
Ocak 1970 tarihli toplantısında Serçip-#! 
sendikasının D#SK’e olan borçları nedeniyle 
bu sendikanın menkul ve gayri menkulü-
ne ve tahsil edece"i aidatlara haciz konul-
ması için D#SK hukukçularının bazılarının 
görevlendirilmesine, aidat ödemesi gerek-
ti"inin tüzük hükümlerine göre Serçip-#! 
sendikasına yazılmasına ve sonucuna göre 
hareket edilmesine karar verdi.25

Gaziantep Tekstil Sendikası: 28 Eylül 
1966’da Gaziantep’te kuruldu. Kurulu!unda 
25 üyesi vardı. 30 Nisan 1967 tarihinde ya-
pılan ilk Genel Kurul’da oybirli"i ile D#SK’e 
üye olma kararı alındı. Ancak 29 Mart 1970 
tarihinde yapılan Genel Kurul’da merkezi 
#stanbul’da bulunan Tekstil #!çileri Sendi-
kası’na iltihaka karar verildi.26 Tekstil sen-
dikası 1975’te D#SK’e üye oldu. Gaziantep 
Tekstil’in Tekstil’e katılmasıyla 1970 itiba-
riyle D#SK üyeli"i sona ermi! oldu.

Karayol-8H Sendikası: D#SK gazetesinin 12 
Aralık 1967 tarihli 4. sayısında yer alan bir 
habere göre Basın-#! sendikasının Ankara 
$ube Genel Kurulu’nda konuk olarak ko-
nu!an Karayolları #!çileri Sendikası Genel 
Ba!kanı Nevzat Köksal D#SK’e katılmak 
dile"inde olduklarını açıklamı!tır. Kök-
sal bu katılmanın yakın bir gelecekte ola-
ca"ını belirtmi!tir. D#SK’in 3. Genel Kuru-
lu’na sunulan mali rapora göre Karayol-#! 
24 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 14.
25 D#SK Yürütme Kurulu Karar Defteri, 20 Ocak 1970, D#SK 
Ar!ivi.
26 “Tekstil (Gaziantep Tekstil #!çileri Sendikası)” (1998), Türki-
ye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 3, #stanbul: Tarih Vakfı ve 
Kültür Bakanlı"ı ortak yayını, s. 191.

D#SK’in aidat ödeyen sendikaları arasın-
da yer almaktadır. Ancak Karayol-#!’in 
D#SK’e ne zaman üye oldu"una dair bilgiye 
rastlanmamı!tır. Karayol-#! adına Nevzat 
Köksal 14 Aralık 1968 tarihinde kurulan 
Özgür-#!’in (Türkiye Özgür #!çi Sendikaları 
Konfederasyonu) kurucuları arasında yer 
almaktadır.27 Bu durumda D#SK üyeli"inin 
ne zaman gerçekle!ti"i belirsiz hale gel-
mekle birlikte sendikanın $ubat 1968 ile 
Ocak 1970 arasında bir dönem D#SK üyesi 
oldu"u anla!ılmaktadır.

TAM-8I-Türkiye AGaç ve Mantar Mamul-
leri 8Hçi Sendikası: 1 Ekim 1963’te #stan-
bul’da a"aç i!kolunda faaliyet göstermek 
üzere kuruldu. 1967’de D#SK’e üye olma 
kararı aldı. 18 Ocak 1970 tarihinde top-
lanan Genel Kurul’da “konfederasyonun 
bize faydası yok, sadece aidat almakla ye-
tiniyor” gerekçesiyle D#SK’ten ayrılma ka-
rarı aldı.

Hür Mensucat-8H: Türkiye Hür Mensucat 
Sanayi #!çileri Sendikası adıyla 3 A"ustos 
1964’te tekstil i!kolunda kurulan sendika, 
5 Mayıs 1969 tarihinde yapılan Ola"anüs-
tü Genel Kurulu’nda D#SK’e katılma kara-
rı aldı. D#SK Yönetim Kurulu Aralık 1969’da 
Hür Mensucat-#!’i üyeli"e kabul etti. D"SK 
dergisinde Ekim 1970’te yer alan bir de-
"erlendirmede “D"SK üyesi Hür Mensu-
cat-"! Sendikasının olumlu, i!çiden yana 
çabaların sonunda, Türkiye’nin her yerin-
de, dokuma sanayii i!çileri, Türk-"!’e ba#-
lı en kalabalık sendikalardan biri olan Tek-
sif’ten ayrılmakta, akın akın devrimci HÜR 
MENSUCAT "$ çatısı altından toplanmak-
tadırlar” dense de Hür Mensucat-#! sen-
dikası kalıcı olmamı! ve büyüyememi!tir. 
27 “Özgür-#!” (1998), Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 
2, #stanbul: Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlı"ı ortak yayını .
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Ola"anüstü genel kurul toplamak iste-
yen sendika, bunu D#SK’e bildirmedi"i için 
D#SK tarafından mahkemeye verildi. Genel 
Kurul’a tedbir konuldu.

13 Ekim 1971 tarihinde D#SK üyeli"inden 
ayrılma kararı aldı. 1971 yılı ba!ında 4 bin 
civarında üyesi vardı.28

EMS8S (Mensucat-8H): 14 Mart 1967’de #z-
mir’de Ege Bölgesi Mensucat Sanayii #!çile-
ri Sendikası adıyla kuruldu. Kurucuları ara-
sında Avni Erakalın (Ba!kan) ve Celal Beyaz 
da vardı. 27 Eylül 1968’de toplanan Genel 
Kurul’da sendikanın adı Mensucat-#! ola-
rak de"i!tirildi ve sendikanın merkezinin 
28 “Hür Mensucat-#!” (1998), Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 
2, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve Tarih Vakfı ortak yayını.

#stanbul’a ta!ınmasına karar verildi. Celal 
Beyaz Genel Ba!kanlı"a, Avni Erakalın Ge-
nel Sekreterli"e ve $aban Yıldız Genel Mali 
Sekreterli"e seçildi. Tüm organları istifalar 
ve devamsızlıklar nedeniyle bo!alan sendi-
ka, 1969’dan itibaren faaliyetlerini durdur-
du.29 8 Ekim 1971’de Tekstil #!çileri Sendika-
sı’na iltihak etti"i belirtilmektedir.30

Keramik-8H: Türkiye Keramik Çimen-
to Porselen Tu"la ve Toprak Sanayi #!çile-
ri Sendikası, 21 Mayıs 1968 tarihinde ku-
ruldu. Aralık 1969’da D#SK’e katılma kararı 
29 “Dokuma #!kolu” (1996), “Mensucat-#!” (1998), “Türkiye 
Mensucat Sanayi #!çileri Sendikası” (1998), Sendikacılık An-
siklopedisi, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve Tarih Vakfı ortak 
yayını s. 374.
30 “Dokuma #!kolu” (1996), Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 1, 
s. 331 .

ÖZGÜR-!#

Türkiye Özgür !"çi Sendikaları Konfederasyonu

14 Aralık 1968’de Ankara’da kurulan i"çi sendikaları konfederasyonu. 

Kurucu sendikalar ve ilk genel kurula kadar yetkili kurucu heyeti Petkim-!" (Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii !"çi-
leri Sendikası) adına Mehmet Kılınç, $adi U#ur, Remzi Tezcan, Tür-!" (Türkiye Tarım Üretme Çiftlikleri !"çileri Sen-
dikası) adına Cevat Gümrükçü, Tuncer Kocamano#lu, Hüseyin Aküzüm, Pancar-!" (Türkiye Seker ve Seker Panca-
rı Sanayii !"çileri Sendikası) adına !brahim Kılıçaslan, Yılmaz Tabuk, T!S (Türkiye Toprak-Su Tarım !"çileri Sendikası) 
adına M. Vedat Keldik, Adnan Öztuna, Sosyal-!" (Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu !"çileri Sendikası) adına !lyas 
Acar, !smail Yıldız, TU-!S (Türkiye Ula"tırma !"çileri Sendikası) adına Metin Aykut, EN-!$ (Türkiye Elektrik Havaga-
zı Su ve Enerji !"çileri Sendikası) adına Mehmet Akıncı, Türkiye Karayol-!" Sendikası adı na Nevzat Köksal, $ahap 
Gürler, Namık Türkmeno#lu, Teknik-i" (Türkiye Teknik !"çileri ve Yardımcı !"kolları Sendikası) adına Garip Sıtacı, 
Hür Maden-i" (Türkiye Maden, Metal ve Makina Sanayii !"çileri Sendikası) adına Özger Sı nır, Mahmut Sıkan, Tür-
kiye Büyük Oleyis Sendikası adına Veyis Çatalba", $evki Çıplak, DS!-!" (Türkiye DS! !"çileri Sendikası) adına Mete 
Teoman, TOP!SEN (Türkiye Toprak Mahsulleri !"çileri Sendikası) adına Müfit Altu#, Orhan Gürsoy, Burhan Zeydanlı, 
AS-!" (Kocaeli Askeri !"yerleri !"kolu !"çileri Sendikası) adına Mustafa Alpdündar’dan olu"uyordu. 

Kurulu" tüzü#ünde konfederasyonun, amacı “Temel amaçlarının gerçekle"tirilmesinde, anayasada yer alan sos-
yal ve iktisadi haklardan kuvvet alarak, insan haklarına dayanan, millî demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anla-
yı"ı içinde komünizm, fa"izm, gericilik, yoksulluk, sefalet, cehalet ve adaletsizlikle mücadele etmeyi görevlerinden 
sayar” "eklinde belirtilmi"ti. 

27 Aralık 1969 tarihinde Ankara Valili#i bir yazıyla Çalı"ma Bakanlı#ı’na Özgür-!" Konfederasyonu’nun feshedilip 
dosyasının i"lemden kaldırıldı#ını bildirdi. Feshedilme gerekçesi, tüzükte adı geçen sendikaların konfederasyona 
katılma yolunda genel kurul kararlarının bulunmaması idi. 
Kaynak: “Özgür-!"” (1998), Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, !stanbul: Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlı#ı ortak yayını.
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aldı. D#SK Yönetim Kurulu 6 Aralık 1969 ta-

rihinde Keramik-#!’in üyeli"ini kabul et-

mi!tir. D#SK Yürütme Kurulu 13 Ekim 1970 

tarihli kararında Serçip-#! ve Keramik-#! 

birle!tirme konusunda komisyon kurul-

masına karar verdi.

Yapım-8H: “Çimento, Seramik, Mermer, 

Mozaik i!kolunda faaliyette bulunmak 

üzere "zmir’de kurulan Yapım-"! sendi-

kası da kongresinde almı! oldu#u karar-

la, D"SK’e katılma yetkisini Yönetim Ku-

rulu’na vermi! oldu#u prensip kararına 

uygun dü!medi#inden kendilerine yazı 

yazılarak genel kurul kararı istenmi!tir.”31 
Yapım-#!’in D#SK’e üyeli"ine dair bilgiye 
rastlanmamı!tır.

TOMS8S: D#SK 2. Genel Kurulu Çalı!ma Ra-
poru’nda “Genel merkezi "stanbul’da bu-
lunan Türkiye Çimento, Toprak, Mer-
mer-mozaik, Seramik "!çileri Sendikası 
da (TOMS"S) kurulu!unun tamamlamı! ve 
çe!itli yerlerde örgütlenme faaliyetine gir-
mi!tir”32 !eklinde bir de"erlendirme yer 
alsa da TOMS#S’in D#SK’e üyeli"ine dair bil-
giye rastlanmamı!tır.

D8SK’.- Ü5! S(5&'&

D#SK’in kurulu! a!amasında ve ilk yılla-
rında kaç üyesi oldu"u oldukça tartı!ılan 
konulardan biridir. D#SK’in kurulu! çalı!-
malarına katılan sendikaların ve D#SK’in 
çe!itli vesilelerle açıkladı"ı üye sayısı ile 
D#SK kar!ıtlarının iddia etti"i üye sayı-
sının oldukça farklı oldu"unu söylemek 
mümkün. D#SK’in kurulu! a!amasındaki 
üye sayısını sadece kurucu be! sendika-
nın üye sayısı ile sınırlamak do"ru olmaz. 
Kurulu! sürecine katılan sendikaların üye 
sayısı yeni konfederasyon iradesinin ba!-
langıçtaki gücünü göstermesi açısından 
önemlidir. D#SK'in kurulu! sırasındaki üye 
sayısını hesaplarken, kurulu!un hemen 
ardından üye olan sendikaları da hesaba 
katmak do"ru olacaktır.

D#SK kurucularının üye sayılarına ili!kin 
bilgi veren kaynaklardan biri kurulu! top-
lantıları sırasında giri!imcilerin doldurdu-
"u sendika bilgi fi!leridir. Kemal Türkler’in 
doldurdu"u Maden-#!’e ait üye fi!ine göre, 
31 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 57.
32 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 57.

D"SK gazetesi, Sayı 2, 
22 Mayıs 1967.
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Maden-#!’in üye sayısı 36 bindir. Bu üyele-
rin 26 bini aidat vermekte 10 bini verme-
mektedir.33 Rıza Kuas imzasıyla Lastik-#! 
adına doldurulan üye fi!indeyse, toplam 
üye sayısı 9 bin olarak görünmektedir ve 
üyelerin bininin aidat ödemedi"i beyan 
edilmektedir.34 #brahim Güzelce’nin dol-
durdu"u bilgi fi!inde ise Basın-#!’in üye sa-
yısı 3 bin 550, aidat ödemeyen üyelerin sa-
yısıysa bin 350 olarak görünmektedir.35 
Kemal Nebio"lu’nun beyanına göreyse, Gı-
da-#! 2 bin 600 üyeye sahiptir ancak üyele-
rin 200’ü aidatlarını ödememektedir.36 Türk 
Maden-#!’in de Mehmet Alpdündar’a göre 
15 bin 900 üyesi vardır. Ancak üye öde-
meyen ba!lı"ı altına da 15 bin 900 yazıldı"ı 
ama sonra bu sayının üstünün karalandı"ı 
görülmektedir.37 Sendika liderlerinin ver-
dikleri bu sayılara göre, D#SK kuruldu"un-
da 54 bin 500 aidat ödeyen üyeyle yola çık-
mı!tır ve bilgi fi!i bulunamayan Bank-#! ile 
5 bin 500 üyesi oldu"unu beyan eden Kim-
ya-#!’in38 kısa süre sonra katılımıyla ortaya 
çıkan D#SK’in üye sayısının 60 bini buldu"u 
söylenebilir. Ant dergisinin Nisan 1967’deki 
33 Aktaran: Algül (2015), “Yeni Bir Konfederasyon Kurulma-
sı Hakkında 14 Ocak 1967 Cumartesi Günü Yapılan Toplantı-
ya Katılan Sendikalar #çin Bilgi Fi!i-Türkiye Maden-#! Sendi-
kası”, #stanbul: TÜSTAV-D#SK Ar!ivi.
34 Aktaran: Algül (2015), “Yeni Bir Konfederasyon Kurulma-
sı Hakkında 14 Ocak 1967 Cumartesi Günü Yapılan Toplantıya 
Katılan Sendikalar #çin Bilgi Fi!i-Lastik-#!”, #stanbul-TÜS-
TAV-D#SK Ar!ivi.
35 Aktaran: Algül (2015), “Yeni Bir Konfederasyon Kurulma-
sı Hakkında 14 Ocak 1967 Cumartesi Günü Yapılan Toplantı-
ya Katılan Sendikalar #çin Bilgi Fi!i-Basın-#!”, #stanbul-TÜS-
TAV-D#SK Ar!ivi.
36 Aktaran: Algül (2015), Yeni Bir Konfederasyon Kurulma-
sı Hakkında 14 Ocak 1967 Cumartesi Günü Yapılan Toplantı-
ya Katılan Sendikalar #çin Bilgi Fi!i-Gıda-#!”, #stanbul-TÜS-
TAV-D#SK Ar!ivi.
37 Aktaran: Algül (2015), Yeni Bir Konfederasyon Kurulma-
sı Hakkında 14 Ocak 1967 Cumartesi Günü Yapılan Toplantı-
ya Katılan Sendikalar #çin Bilgi Fi!i- Türk Maden-#!”, #stan-
bul-TÜSTAV-D#SK Ar!ivi.
38 Aktaran: Algül (2015), Yeni Bir Konfederasyon Kurulması 
Hakkında 14 Ocak 1967 Cumartesi Günü Yapılan Toplantıya 
Katılan Sendikalar #çin Bilgi Fi!i-Kimya-#!”, #stanbul-TÜS-
TAV-D#SK Ar!ivi.

haberinde D#SK’in üye sayısı 84 bin olarak 
belirtilmektedir. Ayrıca Genel Sekreter Ke-
mal Sülker tarafından 11 Temmuz 1967 ta-
rihinde Çalı!ma Bakanlı"ı’na yazılan 256 
sayılı yazıda D#SK’in toplam üye sayısı-
nın 65 bin 730 oldu"u görülmektedir.39 Öte 
yandan Türk-#!’in iddiasına göre ise D#SK’i 
kuran ve katılan dört sendikanın (Türkiye 
Maden-#!, Lastik-#!, Basın-#! ve Kimya-#!) 
üye sayısı 13 bin 650’dir. 

Ancak belirtilmelidir ki, bu sayıların ger-
çe"i yansıttı"ı tartı!malıdır. D#SK’in üye 
sayısı ne üye sendikaların beyanları ka-
dar yüksek ne de Türk-#!’in iddia etti"i 
kadar azdır. Dönem boyunca sendikalara 
üyeli"in do"rudan sendikalara ba!vura-
rak gerçekle!ti"i ve sendikaların Bakan-
lı"a bildirdikleri üyelerin kendi beyanları-
na dayalı oldu"u dikkate alınacak olursa 
sendika üye sayısının sa"lıklı olarak tespit 
edilmesine olanak yoktur. 274 sayılı Ya-
sa’ya göre aynı anda iki sendikaya birden 
üye olunabilmesi nedeniyle üye sayısı !i!i-
yordu. Öte yandan giderek artan sendikal 
rekabetin, i!kolu ve i!yeri düzeyinde toplu 
i! sözle!mesi ba"ıtlama olana"ının olma-
sı nedeniyle bütün sendikaların üye sayı-
larının gerçek durumu yansıtmaktan uzak 
oldu"u bilinmektedir. Nitekim 274 ve 275 
sayılı yasaların yürürlükte oldu"u dönem 
boyunca sendika üye sayılarının seyrine 
bakıldı"ında durumun vahameti anla!ıla-
caktır. Dönem boyunca sendikala!mada 
ciddi bir artı! ya!andı"ı do"rudur. Ancak 
resmi sendika üye sayılarında ya!anan 
artı! gerçe"i yansıtmaktan uzaktır. Döne-
min resmî sendikala!ma istatistikleri ciddi 
hatalar içermektedir.40

39 D#SK Genel Sekreteri #brahim Güzelce imzalı 11 Temmuz 
1967 tarih ve 256 sayılı yazı, Tarih Vakfı Ar!ivi. 
40 Aziz Çelik ve Kuvvet Lordo"lu (2006), “Türkiye’de Resmi 
Sendikala!ma #statistiklerinin Sorunları”, Çalı!ma ve Top-
lum, Sayı: 9.
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274 sayılı Yasa’ya göre sendikalar temsil 
ettikleri üyelerin listesini her yılın ba!ında 
Çalı!ma Bakanlı"ı’na bildirmek zorunday-
dı. Bu dönemde i!verenlerin ayrıca Bakan-
lı"a çalı!tırdıkları i!çiler için bilgi verme 
yükümlülü"ü yoktu. #!çilerin aynı anda 
birden çok sendikaya üye olabilmesi ve 
i!siz kalma durumunda üyeli"in sürmesi 
nedeniyle üyelikler kabarıyordu.

Tabloda görülece"i üzere 1960-1965 döne-
minde nispeten açıklanabilir olan sendikalı 
i!çi sayısı, 1970’lerden itibaren inanılmaz bir 
hâl almakta ve sendikalı i!çi sayısı, sigorta-
lı i!çi sayısının iki katını a!maktadır. 1970 
yılında 1,3 milyon sigortalı i!çiye kar!ılık 2 
milyondan fazla sendikalı i!çi vardır. 1980’e 
gelindi"inde ise durum iyice çı"ırından çık-
mı!tır. 1980 yılında ise 2,2 milyon sigortalı 

i!çiye kar!ılık 5,7 milyon sendikalı i!çi gö-

zükmektedir. Bu verilerden dönem içi sen-

dikala!ma oranlarının geli!imini sa"lıklı 

olarak izlemek olanaklı de"ildir.41

Tablo 10: 1960-1980 Döneminde Hatalı 
Resmi SendikalaHma Verileri (Bin) 

Yıl
Sigortalı 

8Hçi Sayısı
Sendikalı 

8Hçi Sayısı
SendikalaHma 

Oranı (%)

1960 621 282 45

1965 921 360 39

1970 1.314 2.088 159

1975 1.823 3.329 183

1980 2.205 5.721 259

Kaynak: Petrol-#! (1987), ’86 Petrol-#! Yıllık.

41 Aziz Çelik (2017), “Çalı!ma #li!kilerinde Kurumsalla!ma 
1960-1980”, Çalı!ma "li!kileri Tarihi (Ed. Ahmet Makal), Eski-
!ehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

D#SK tarafından 
Çalı!ma 
Bakanlı"ı'na 
gönderilen üye 
sayısıyla ilgili 11 
Temmuz 1967 
tarihli yazı.

Tarih Vakfı Ar!ivi
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Bu verilerin hatalı oldu"u tartı!ma götür-

mez, dönemin fiili sendikala!ma oranla-

rının toplu i! sözle!mesi kapsamı dikka-

te alınarak hesaplanması mümkündür. 

#ki veya üç yıllık toplu i! sözle!mesi kap-

samındaki i!çilerin ortalamasından hare-

ketle hesaplanan, toplu i! sözle!mesi kap-

samındaki sendikalı i!çi sayısı 1960’ların 

ikinci yarısında 400-800 bin, 1970-1980 

döneminde ise 800 bin ile 1 milyon aralı-

"ında ortaya çıkmaktadır.42 

Tablo 11: Kendi Beyanlarına Göre 
D8SK’in KuruluH ÇalıHmalarına Katılan 
Sendikaların Üye Sayıları (Ocak 1967)

Sendika Adı
Aidat Öde-

yen Üye
Ödeme-
yen Üye

 Toplam 
Üye

Türkiye Maden-#!  26.000  10.000  36.000 

Türk Maden-#!  15.900  -  15.900 

Tekstil  13.500  3.700  17.200 

Yapı-#!  11.000  15.000  26.000 

Lastik-#!  8.000  1.000  9.000 

Topsuköytar-#!  7.900  2.700  10.600 

Kimya-#!  3.000  2.500  5.500 

Pancar-#!  3.000  600  3.600 

Gıda-#!  2.400  200  2.600 

Basın-#!  2.200  1.350  3.550 

Deniz-#!  2.000  750  2.750 

Bank-#!  1.500  -  1.500 

Y#S  1.300  4.200  5.500 

Petkim-#!  1.200  300  1.500 

Basın-#! 
(Ankara)

 1.200  3.800  5.000 

Türkiye-#!  1.000  17.000  18.000 

Ta!ıt-#!  487  315  802 

Toplam  101.587  63.415  165.002 

Kaynak: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

42 Çelik (2017).

D#SK’in üye sayısına ili!kin tartı!malar bu 

tablo ı!ı"ında de"erlendirilmelidir. Ken-

di beyanlarına göre D#SK kurulu! çalı!-

malarına katılan sendikaların aidat öde-

yen üye sayısı 100 bini a!maktadır. Aidat 

ödemeyen üyeler de katıldı"ında bu sayı-

nın 165 bine ula!tı"ı görülmektedir. Ancak 

bu sendikaların bir bölümü kurucu olma-

mı! veya daha sonra D#SK’e üye olmamı!-

tır. Kurucu sendikaların üye sayısı ise yine 

kendi beyanlarına göre 54 binden fazladır.

D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu’n-

da, Maden-#!’in Türk-#!, iktidar ve i!ve-

ren üçlüsünün oynadı"ı birtakım oyunlar 

sonunda 10-12 bin üye ile yok olma du-

rumunda gelmi! iken, D#SK kurulduktan 

sonra 1970’lerde tekrar 30 bini a!kın üyeye 

ula!tı"ı ifade edilmektedir.43 Bu de"erlen-

dirme en azından Maden-#! özelinde bil-

gi fi!inde beyan edilen rakamın üçte biri-

ni ancak bulmakta ve bilgi fi!indeki sayıyı 

tartı!malı hale getirmektedir.

Maden-#! Genel Ba!kan Vekili $inasi Kaya, 

2005 yılında kendisi ile yapılan bir görü!-

mede D#SK’in kurucusu be! sendikanın 

üye sayısının 17 bin 500 oldu"unu söyle-

mektedir.44 Sedat A"ralı’ya göre ise Türk-

#!’ten ihraç edilen ve D#SK’i kuranların üye 

sayısı !öyledir: Bank-#! 4.300, Basın-#! 

8.880, Kimya-#! 7095, Lastik-#! 6.868, Ma-

den-#! 33.201. Böylece D#SK’e ba"lı i!çi sa-

yısı 60 bin 344’ü bulmaktadır.45

43 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 13.
44 Barı! Öz (2005), “Kalkınma Sürecinde Sektörel/Sendikal 
Dinamikler Örnek Olay: Türkiye Maden-#! Sendikası”, Ya-
yımlanmamı! Yüksek Lisans Tezi, #stanbul: Marmara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü s. 152.
45 Sedat A"ralı (1967), Günümüze Kadar Belgelerle Türk Sen-
dikacılı#ı, #stanbul: Son Telgraf Matbaası, s. 213.
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Tablo 12: Kendi Beyanlarına Göre 
D8SK’in Kurucu Sendikalarının Üye 
Sayıları (Iubat 1967)

Sendika Adı
Aidat 

Ödeyen 
Üye

Aidat 
Ödemeyen 

Üye

 Toplam 
Üye

Türkiye Maden-#!  26.000  10.000  36.000 

Türk Maden-#!  15.900  -  15.900 

Lastik-#!  8.000  1.000  9.000 

Gıda-#!  2.400  200  2.600 

Basın-#!  2.200  1.350  3.550 

Toplam  54.500  12.550  67.050 

Kaynak: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Maden-#!’in 1976’ya kadar D#SK’in üye 
sendikaları arasında üye sayısı ve maddi 
gücü açısından en büyük sendikası oldu"u 
dü!ünülürse, D#SK’in toplam üye sayısı-
na ili!kin olarak verilen bilgilere !üpheyle 
yakla!ılması gerekti"i daha iyi anla!ılabi-
lir. Elbette, yeni bir konfederasyon kurmak 
isteyen sendikacıların yönetim için dele-
ge sayılarını da hesaba katarak, sendika-
larının gücünü kendi arkada!larına kar-
!ı abartılı göstermi! olmaları kadar, D#SK 
Çalı!ma Raporu’nda verilen rakamların da 
D#SK’in kurulmasının yararlarını öne çı-
karmak için abartılması mümkündür.46 

Bununla birlikte Hilmi Güner de bilgi fi!in-
de yazılan üye sayısının de"il, Çalı!ma Ra-
poru’ndaki sayının gerçek sayıyı yansıttı-
"ını söylemektedir.47 Dönemin Maden-#! 
yöneticilerinden $inasi Kaya da kuruldu-
"u dönemde D#SK’in aidat ödeyen üyeleri-
nin sayısının 17 bin 500 civarında oldu"unu 
vurgulamı!tır.48 
46 Algül (2015).
47 Algül (2015), Hilmi Güner ile 07.03.2010 tarihinde gerçekle!-
tirilen görü!me (Süreyya Algül).
48 Barı! Öz (2005), s.102 Aktaran: Koç ve Koç (2008):89.

Tablo 13: ÇalıHma BakanlıGı’na Bildirilen 
Üye Sayısı (Temmuz 1967)

Sendika Adı Üye Sayısı

Türkiye Maden-#! 33.000

Basın-#! 2.155

Lastik-#! 8.000

Gıda-#! 2.678

Türk Maden-#! 10.000

Turizm-#! 1.754

Kimya-#! 4.500

Bank-#! 2.077

EMS#S 749

TADS#S -

Tekstil (Gaziantep) 817

Toplam 65.730

Kaynak: D#SK tarafından Çalı!ma Bakanlı"ı’na bildirilen 
üye sayısı (Temmuz 1967), Tarih Vakfı, Sendikalar Ar!ivi 
(tasnif edilmemi!).

Üye sayısı açısından bakılacak bir di"er 
kaynak aidatlardır. Bu bilgi bize kesin üye 
sayısını vermese de üye sendikaların kaç 
üye üzerinden D#SK’e aidat ödediklerini 
gösterir. 1968-1969 dönemine ili!kin mali 
rapordan hareketle yapılan bir üye hesabı 
a!a"ıdaki tabloda yer almaktadır. Dönem 
aidatlarından hareketle yapılan hesapla-
ma D#SK’in dönem boyunca aidat ödeyen 
üye sayısının alt sınırının 26 bin civarında 
oldu"unu göstermektedir. Aidat ödeme-
yen, ödeyemeyen veya aidatını geciktiren 
sendikaların varlı"ı da dikkate alındı"ın-
dan D#SK’in üye sayısının 26 binin daha da 
üzerinde oldu"unu söylemek mümkün-
dür. Lastik-#! ve Gıda-#!’in beyan ettikle-
ri üye sayısı ile D#SK’e ödedikleri aidat pa-
ralellik gösterirken Maden-#!’in bildirilen 
üye sayısı ile aidat ödeyen üye sayısı ara-
sında önemli fark vardır. 
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Tablo 14: Üye Aidatlarına Göre Tahmini 
Dönem Ortalama Üye Sayısı (1968-
1969)

Sendika Adı
ÖdediGi aylık 

Ortalama 
aidat (TL)

Tahmini Aidat 
Ödeyen Üye 

sayısı

Türkiye Maden-#! 6.378 12.756

Basın-#! 385 770

Kimya-#! 495 990

Lastik-#! 4.535 9.070

Gıda-#! 999 1.998

Bank-#! 3 -

Karayol-#! 36 -

Tam-#! 48 -

Serçip-#! 5 -

Toplam 12.881 25.762

Kaynak ve açıklama: D#SK 3. Genel Kurulu’na Sunulan 
Mali Rapordan hesaplanmı!tır. Raporda yer alan aidat 
tutarı 21 aya bölünmü!tür. Dönem boyunca üyelik aidatı 
50 kuru! oldu"undan hareketle aidat ödenen üye sayı-
sına varılmı!tır.

Üye sayısına ula!mak için dikkate alına-
cak bir di"er husus genel kurullara katılan 
delege sayısıdır. D#SK Anatüzü"ü’ne göre 
üye sayısı 1.000’e kadar olan sendikalar 
bir delege, üye sayısı 1.000’den fazla olan-
lar için her 1.000 üye için bir delege öngö-
rülmü!tü. 500 ve üzeri üye sayısı 1.000’e 
yuvarlanacaktı. Buna kabaca 1.000 üye bir 
delege esası diyebiliriz. Yürütme, yönetim, 
denetim ve onur kurulları üyeleri do"al de-
lege kabul edilecekti. 1. Genel Kurul’da yü-
rütme, yönetim ve denetim ve onur kurul-
larına seçilenlerin sayısı toplam 19 ki!idir. 
2. Genel Kurul’un 76 delege ile toplandı"ı 
dü!ünülecek olursa seçimle gelen delege-
lerin 57 oldu"u görülecektir. Bu durumda 
D#SK’in $ubat 1968 itibariyle üye sayısının 
üst sınırının 57 bin oldu"u söylenebilir. $u-
bat 1970 tarihinde toplanan 3. Genel Kurul 
63 delege ile toplanmı!tır. Genel Kurul’a 23 

do"al delegenin (bir önceki Genel Kurul’da 
seçilen 23 ki!i) katıldı"ı dü!ünülecek olur-
sa do"al delegeler dı!ındaki sayının 40 ol-
du"u dü!ünülebilir. Böylece D#SK’in $ubat 
1970 tarihinde üye sayısının üst sınırının 
40 bin oldu"u söylenebilir. Bu arada Türk 
Maden-#!’in 1968’de D#SK üyeli"inden ay-
rılmı! olmasının üye kaybında önemli bir 
etken oldu"u söylenebilir.

Sonuç olarak D#SK’in kurulu!undaki üye 
sayısının oldukça sınırlı oldu"u ve 1968-
1970 döneminde üye sayısının 25 bin ile 
40 bin arasında oldu"u söylenebilir. Nite-
kim D#SK’in 1976’da D#SK ajansları ve D#SK 
dergilerinde yer alan çe!itli açıklamalarda 
D#SK’in 30 bin üye ile kuruldu"u vurgulan-
maktadır.49 Ku!kusuz oldukça sınırlı üye 
sayısıyla yola çıkan D#SK’in Türk-#! yöne-
timin kehanetinin aksine 1970’lerin ikinci 
yarısında ciddi bir üye artı!ı elde etmi! ve 
üye sayısını 400 bine yakla!tırmı!tır. 

M(). D,%,+

D#SK’in kurulu! sırasındaki Anatüzü-
"ü’ne göre D#SK’in gelirleri üye sendika-
lardan alınacak aidat gelirleri, e"itim ge-
lirleri, grev fonu gelirleri, yasalara göre 
sa"lanacak gelirler, ba"ı!lar, mal varlı"ı 
gelirleri, üye oldu"u örgütlerle, uluslara-
rası di"er kurulu!lardan alaca"ı yardım-
lar olarak sıralanıyordu. Kurulu! a!ama-
sında D#SK’e üye sendikaların ödeyece"i 
aidat her 100 üye için yılda 300 TL olarak 
belirlenmi!ti. Böylece yıllık D#SK aidatı üye 
ba!ına 3 liraya, aylık D#SK aidatı 25 kuru-
!a kar!ılık gelmekteydi. Ayrıca üye sayısı 
ne olursa olsun her sendika yılda 1.000 TL 
aidat ödemekle yükümlüydü. Tüzü"e göre 
49 D"SK dergisi, Ekim 1976, s. 10.
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sendikaların üyeleri, Birle!ik Grev Fonu’na 
ayda bir lira ödemeye mecburdu.

$ubat 1968’de yapılan 2. Genel Kurul’da tü-
zük de"i!ikli"i ile üye sendikaların D#SK’e 
ödeyece"i her 100 üye için yılda 300 TL olan 
aidat miktarı 600 TL’ye çıkartıldı. Di"er bir 
ifadeyle aylık üyelik aidatı 50 kuru! oldu. 
Anatüzük’te yapılan bir ba!ka de"i!iklik-
le üye ba!ına ayda bir lira olan Birle!ik Grev 
Fonu aidatı ayda 2,5 liraya çıkarıldı. 

D#SK’in mali durumuna ili!kin düzenli ka-
yıt bulmak mümkün olmamı!tır. Ula!a-
bildi"imiz ilk mali kayıt D#SK 3. Genel Ku-
rulu’na sunulan hesap raporudur. Rapor 
2. Genel Kurul ile 3. Genel Kurul arası dö-
nemi (21.3.1968 ile 31.12.1969) kapsamak-
tadır.50 Toplam 21 aylık dönemi kapsa-
yan mali rapor D#SK’in ilk yıllarına ili!kin 
mali durumunu ortaya koyması açısından 
önemlidir. D#SK’in bu dönemdeki toplam 
aidat geliri 270 bin 508 TL’dir. Aidat gelir-
leri toplam gelirlerin neredeyse tamamını 
olu!turmaktadır. Aidat gelirleri dı!ındaki 
gelirler 520 TL e"itim geliri ve 502 TL sair 
gelirler olmak üzere sadece bin 22 TL’dir. 
D#SK’in bu dönemdeki aylık ortalama geliri 
12 bin 881 TL’dir. Anatüzük’te D#SK gelirle-
ri arasında çok sayıda kalem yer almasına 
ra"men gelirlerin neredeyse tamamının 
aidatlardan olu!tu"u anla!ılmaktadır. Dö-
nem boyunca aylık aidatın 50 kuru! oldu-
"u dikkate alınırsa aylık ortalama aidat 
ödeyen üye sayısı bu dönem için 25 bin ci-
varındadır. Gelirler içinde e"itim gelirleri 
sadece 520 TL ile sınırlı kalmı!tır.

D#SK’in bu dönemde aidat ödeyen sadece 9 
üye sendikası gözükmektedir. Aidat ödeyen 

50 D#SK Mali #!ler Dairesi Raporu (21 Mart 1968-31 Aralık 1969 
Tarihleri #tibariyle). Tarih Vakfı Ar!ivi, toplam 14 sayfa, ço-
"altma rapor.

9 üye sendika Maden-#!, Basın-#!, Kimya-#!, 
Lastik-#!, Gıda-#!, Karayol-#! Sendikası, 
Tam-#! ve Serçip-#! ile sadece e"itim aidatı 
ödeyen Bank-#!’tir. Sendikaların aidat payı-
na bakıldı"ında Maden-#! ve Lastik-#! sen-
dikalarının D#SK’in toplam aidat gelirinin 
yüzde 85’ini ödedi"i, tek ba!ına Maden-#!’in 
ise toplam aidat gelirinin yarısını ödedi"i 
görülmektedir. 4. Genel Kurul Denetim Ra-
poru’na göre, D#SK’in geliri 1 milyon 288 bin 
TL, giderleri 692 bin TL. Gelirler içinde aidat 
geliri 1 milyon 90 bin 20 liradır. Aynı döne-
min Hesap Raporu’na göre Maden-#! bu ge-
lir içinde 797 bin 582 lirayı tek ba!ına kar!ı-
lamı!tır. Kar!ıladı"ı gelirin 763 bin 557 lirası 
aidatlardandır. Aidat sıralamasında Gıda-#! 
üçüncü, Kimya-#! dördüncü ve Basın-#! be-
!inci sırada gelmektedir. 

Karayol-#!, Tam-#!, Serçip-#! ve Bank-#! 
sendikalarının ödedi"i aidatlar sembo-
lik düzeydedir. Türk Maden-#! Sendika-
sı Nisan 1968 tarihinde D#SK üyeli"inden 
ayrıldı"ı için bu dönemde üyelik aida-
tı ödememi!tir. 1968-1970 Mali Raporu’na 
göre Bank-#!, Karayol-#!, Tam-#! ve Ser-
çip-#!’in ödedi"i aidat sembolik düzey-
de kalırken Turizm-#!, EMS#S, TADS#S ve 
Hür Mensucat-#!’in hiç aidat ödemedi"i 
görülmektedir. 

D#SK’in bu dönemdeki gideri 204 bin 377 
TL’dir. Giderlerin yüzde 78’i (160 bin 104 
TL) personel ve kira giderlerinden olu!-
maktadır. Anatüzük’teki katı düzenleme-
lere ra"men özellikle küçük sendikaların 
aidat ödemekte zorlandıkları görülmekte-
dir. Aidat ödeyemeyen sendikaların büyük 
ölçüde üye sayıları sınırlı ve örgütlenme-
de ba!arılı olamayan sendikalar oldu"unu 
söylemek mümkündür. 
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“#!çiler ancak yasa yapacak güçte oldukları vakit 
kendi çıkarlarını koruyacak döneme geçerler.” 

D8SK 3. Genel Kurul ÇalıHma Raporu

D#SK, kurulu!unu takip eden yıllarda çalı!ma hayatının ve i!çilerin ba!ta gelen sorun-
ları konusunda politikalar geli!tirdi ve bunları kamuoyuna mal etmeye çalı!tı. D#SK’in 
asgari ücretten i!sizli"e, çalı!ma yasalarından sosyal güvenli"e kadar dönemin çalı!-
ma hayatının belli ba!lı sorunlarına ili!kin görü! ve önerilerinin bir bölümünü a!a"ıda 
ele alıyoruz.

A'@(%. Ü7%!**! B.).+'!) E'(')(%

D#SK’in 1968 yılında hazırlanan asgari ücrete ili!kin raporunda, uygulan-
makta olan asgari ücret tespit sistemine ili!kin ele!tiriler ve öneriler ge-
ni! kapsamlı olarak yer almaktadır.

1936 tarihli ve 3008 sayılı #! Kanunu ile kabul edilen ve 14 yıl sonra 1951 
yılında uygulanmaya ba!layan asgari ücret mahalli tespit komisyonla-
rınca i!kollarına göre ayrı ayrı belirleniyordu. 1967’de kabul edilen 931 sa-
yılı #! Kanunu ile mahalli komisyonlardan vazgeçildi ve merkezi bir ko-
misyon olu!turuldu ve bu komisyona asgari ücreti altı bölge esasına göre 
belirleme yetkisi verildi. Böylece asgari ücretin ulusal ölçekli bir komis-
yonca saptanması ilkesi benimsendi. 

D!SK’.% !&+ A"=$*. Ü<*)0 R$D?*,

D#SK kurulu!undan kısa bir süre sonra, 1968 yılında, bir asgari ücret ra-
poru hazırladı.1 13 sayfadan olu!an rapor asgari ücretin yeniden tespit 
edilmesini istiyordu. D#SK raporunda en son asgari ücret tespitinden bu 
yana dört yıl geçti"ini, oysa 931 sayılı #! Kanunu’na göre asgari ücretin en 
geç iki yılda bir saptanması gerekti"ini ve bu nedenle asgari ücretin hızla 
1 D#SK, Asgari Ücret Raporu, ço"altma, tarih yok, TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Cumhuriyet 
gazetesi,

23 Mayıs 1969.
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tespit edilmesi gerekti"i dile getiriyordu. 
D#SK Yönetim Kurulu’nun 14 Ekim 1968 ta-
rihli kararında Anayasa’ya aykırı olarak 
çıkarılan #! Kanunu uyarınca Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’na D#SK’in davet edil-
meyi!ini protesto etmek için eyleme geçil-
mesine karar verdi. Aynı toplantıda D#SK’in 
asgari ücret görü!ünün tabana indirilmesi 
için çalı!ma yapılmasına karar verildi.2

D#SK, asgari ücretin i!kollarına göre ayrı 
ayrı saptanmasına kar!ı çıkıyor, bütün i!-
kolları için asgari ücretin aynı olması ge-
rekti"ini savunuyor ve i!kollarına göre 
farklıkların toplu i! sözle!mesi ile sa"lan-
masını savunuyordu.
2 D#SK Yönetim Kurulu Kararları, 14 Ekim 1968, ço"altma, US-
TE Kemal Sülker Ar!ivi.

D#SK asgari ücret tespitinin üzerinden 
uzun bir zaman geçmesi nedeniyle fiyat 
artı!larının asgari ücreti sembolik düze-
ye indirdi"ini, #stanbul’da 16 ya!ından bü-
yükler için asgari ücretin 160 kuru!, #zmir 
için 130 kuru! oldu"unu örnek gösteriyor-
du. D#SK raporunda özellikle küçük i!yer-
leri için hayati bir önem arz etti"i vurgu-
lanıyordu. D#SK, raporda asgari ücrette 16 
ya!ından büyük ve küçük i!çi ayırımı ya-
pılmasını ele!tiriyor ve bunun de"i!mesi 
gerekti"ini savunuyordu. 

D#SK asgari ücret uygulamasının yanlı! ve 
zararlı bir yöne sürüklendi"ini belirterek 
bunun sebeplerini açıklıyordu. Asgari ücret 
uygulamasındaki en önemli sorunlardan 
birinin bölgesel asgari ücret komisyonları 

12 Ay ve 37 Toplantıda Saptanan Asgari Ücret

931 sayılı !" Kanunu ile en önemli yenilik olarak merkezi asgari ücret tespit komisyonu sistemine geçilmesi olmu"-
tur. Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalı"ma Bakanlı#ı’nın tespit edece#i üyelerden birinin ba"kanlı-
#ında Çalı"ma Bakanlı#ı Çalı"ma Genel Müdürü veya yardımcısı, !"çi Sa#lı#ı Genel Müdürü veya yardımcısı, Ara"tır-
ma Kurulu Ba"kanı veya üyesi, Ticaret Bakanlı#ı !ç Ticaret Dairesi Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet Planlama 
Dairesi’nden konu ile ilgili dairenin ba"kanı veya yardımcısı ile bünyesinde en çok i"çi ve i"vereni temsil eden Anka-
ra’daki en üst derecedeki i"çi ve i"veren te"ekküllerinin de#i"ik i"kollarından seçecekleri be"er temsilciden kuru-
lur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Üye oylarının ço#unlu#u ile karar verir. 
Oyların e"itli#i halinde Ba"kanın oyu kararı sa#lar. 

5 Nisan 1968 tarihli Asgari Ücret Tespit Yönetmeli#i’ne göre “Asgari ücret mahalli, bölgesel veya belirli bir yerdeki 
bir veya daha fazla i"kolunda veya o yerdeki bütün i"kollarında veya milli seviyede” tespit edilebiliyordu.

Ulusal ölçekli asgari ücret komisyonu 11 ay 27 günlük ve 37 toplantı boyunca devam eden çalı"maları sonucunda 
1969 yılında ilk asgari ücreti altı bölge esasına göre saptadı. Bu Komisyonun tarihindeki en uzun süren asgari ücret 
tespitidir. !lk ulusal ölçekli asgari ücretin belirlenece#i bu toplantıya i"veren temsilcileri katılamayacaklarını ve er-
telenmesini istediler. Ancak daha önceki toplantıya da katılmayan i"veren temsilcilerinin bu talebi zamanında da-
vet ve duyuru yapıldı#ı için kabul edilmedi. Toplantı hükümet ve i"çi temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. 

1969 yılı günlük asgari ücretleri 6 bölge esasına göre günlük olarak 15,50 TL ile 19,50 TL arasında saptandı. Buna 
göre 1 grup olarak kabul edilen !stanbul’da asgari ücret 19,50 TL olarak saptandı.

Yine 1971 tarihli ve 1475 sayılı !" Kanunu’nda 931 sayılı !" Kanunu’nda yer alan tespit yöntemi devam etti. 1972 as-
gari ücreti dört bölge esasına göre tespit edildi. 1974 yılında bölgelere göre asgari ücret uygulamasından vazgeçi-
lerek ulusal ölçekli tek bir asgari ücret tespit edildi. 1969’dan sonra 1972, 1974, 1976, 1977 ve 1979 yıllarında asgari 
ücret saptandı. 1974, 1976 ve 1977 yıllarındaki asgari ücret tespitlerine i"verenler muhalif kaldı. Hiçbir asgari üc-
ret komisyonda mutabakatla saptanamadı. Asgari ücret bazı dönemlerde iki yıl için geçerli olmak üzere saptandı.
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oldu"unu vurgulayan D#SK, eski bölgesel 
asgari ücret komisyonlarının i!verenlerin 
a"ırlıklı oldu"u bir yapı oldu"unu, i!veren-
lerin etkisinde kaldı"ını ve bu nedenle aci-
len merkezi olarak yeni asgari ücret tespit 
komisyonu olu!turulmasını savunuyordu. 
D#SK asgari ücretin kamu düzenini ilgilendi-
ren bir konu ve i!çi için hayat memat mese-
lesi oldu"unu belirterek bunu önemsiz gös-
termeye çalı!an i!veren tutumlarına kar!ı 
çıkıyordu. D#SK Asgari Ücret Raporu’na göre 
i!çilerin toplu i! sözle!meleri ile kendi hak-
larını alabilmesinin asgari ücretin önemi-
ni azaltmadı"ını ve “amme nizamı vasfını” 
de"i!tirmedi"inin altını çizmektedir.

D#SK raporu Türkiye'de asgari ücretin tes-
pitinde ba!langıçtan gelen ve daha sonra 
da devam eden önemli bir eksikli"e dikkat 
çekmektedir. D#SK asgari ücret tespitinde 
i!çinin tek ba!ına “sokakta kalmı! bir in-
san” olarak ele alındı"ını ve böylece asga-
ri ücretin dü!ük tutuldu"unu belirterek, 
“i!çi sürekli bir çalı!manın bütün prob-
lemleri içinde ele alınır ve bunun da bir aile 
hayatı ile birlikte yürüdü#ü benimsenirse, 
asgari ücret meselesi ancak o anda gerçek 
anlamına kavu!mu! olacaktır” görü!ünü 
savunmaktadır. D#SK raporunda komis-
yona !u soru sorulmaktadır: “Bir aile rei-
si asgari olarak kaç liraya Türkiye’de geçi-
nebilir ve üstelik bu aile reisi bir de a#ır ve 
yıpratıcı bir i!te çalı!ıyorsa bu miktar ne 
olmalıdır? Kanunun ve i!çinin komisyona 
sordu#u gerçek soru i!te budur.”

D#SK asgari ücretin herhangi bir ücret pa-
zarlı"ı olmadı"ını, meselenin sosyal yönü 
oldu"unu ve bu nedenle asgari ücret tar-
tı!ılırken i!verenlerin mali durumlarının 
hiçbir surette komisyonca dikkate alın-
maması gerekti"i savunmaktadır. 

D#SK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 
Anayasa’nın 11. maddesinde yer alan “ikti-
sadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalı!ma 
esasına ve herkes için insanlık haysiyeti-
ne yara!ır bir ya!am seviyesi sa#lanma-
sı amacına göre düzenlenir” hükmünü 
esas alarak asgari ücreti tespit etmesini 
istemektedir. 

D#SK’in asgari ücret raporu bilimsel esas-
lara dayalı bir asgari ücret hesaplaması ve 
ilkeleri sunması açısından büyük önem 
ta!ımaktadır. D#SK’in 1960’lı yılların so-
nunda dile getirdi"i bu ilkelerden bazıları 
(asgari ücretin ülke çapında tek düzeyde 
saptanması ve ya! ayırımının kaldırılması) 

D#SK Asgari Ücret 
Raporu, 1968.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi
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zaman içinde hayata geçerken, i!çinin ai-
lesi ile birlikte hesaba katılması yönündeki 
talep D#SK’in kurulu!unun 50. yılında he-
nüz gerçekle!memi!ti.

“A"=$*. Ü<*)0 S?"/$& B.* 
Ü<*)00.*”

D#SK’e göre asgari ücret gıda, konut, giyim, 
sa"lık, yakacak ve aydınlanma gibi ba!lıca 
lüzumlu ihtiyaçların tek tek kuru!landırıl-
ması ile bulunmalıdır. Tek tek sayılan bu 
ihtiyaçların i!çinin ailesi ile birlikte de"er-
lendirilmesi gerekir. #!çinin ve e!inin birer 
birim ve iki çocuk esası ile çocuklarının da 
yarım!ar birim sayılarak hesaba katılma-
sı ve böylece her ailenin üç ki!iden olu!tu-
"u kabul edilmelidir. D#SK raporunda daha 
sonra tek tek bu ihtiyaçlar hesaplanarak 
ayrıntılı bir liste sunulmaktadır. Bütün ih-
tiyaçlar tek tek sıralandıktan sonra asga-
ri ücretin saat olarak net 6,89 TL brüt 8,43 

TL olması gerekti"i sonucuna varılmakta-
dır. Ancak asgari ücret tespit komisyonu 
1969 yılı için asgari ücreti günlük 19,50 TL 
olarak saptayacaktır. Öte yandan i!veren 
konfederasyonu bu asgari ücreti yüksek 
bularak iptali için Danı!tay’a ba!vurmak-
tan çekinmeyecektir. Bu miktar D#SK’in 
önerdi"i düzeyin oldukça altında kalmı!tır.

Nitekim 1969’daki asgari ücretin tespitin-
den sonra D#SK Komisyonun Anayasa’ya 
uygun bir asgari ücret tespit edemedi"ini 
belirterek bu durumu !öyle ele!tirmekte-
dir: “Asgarî Ücreti Tesbit Komisyonu’nun 
kurulu!undan ba!layan partizanca görü!, 
Çalı!ma Bakanlı#ının ters tutumu yüzün-
den gerçek bir asgarî ücretin tespitini im-
kânsızla!tırmı!tır. Aslında i!çinin ve bak-
makla yükümlü oldu#u ailesinin insanlık 
onuruna yakı!ır bir hayat sürmesini sa#-
layacak gidi!in ilk basama#ı sayılan as-
gari ücret, Bakanlı#ın sandı#ı gibi bir eko-
nomik de#il, sosyal bir ücrettir. Bu açıdan 
asgari ücret aynı zamanda kamu düzeni 
ile sıkı ili!kisi olan bir ücrettir. Asgari üc-
ret, bir bilim kurulunun kar!ı konfederas-
yona verdi#i raporda 51 Türk Lirası olarak 
önerilmi!ti. Biz D"SK olarak 67,44 TL olma-
sı gerekti#ini izaha çalı!mı!tık.” 3

8"'.0).# 6! 8"3. G23$

#!sizlik konusu D#SK’in ilk yıllarında üze-
rinde önemle durdu"u meseleler arasında 
yer almı!tır. #!sizlik sorunu 3. Genel Kurul 
Çalı!ma Raporu’nda “"!sizlik ve "!çi Akını-
nın Yol Açtı#ı Facialar” ba!lı"ı altında ele 
alınmı!tır. D#SK raporunda “Çalı!ma haya-
tımızın en acı bölümü, kendi vatanımızda 
i! bulamayan ya da çalı!tı#ı i!te eme#inin 
3 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 81.

D#SK Asgari Ücret 
Raporu'nda (1968) 
yer alan alım gücü 
tablosu.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.



VAROLU" ve D!REN!" (1967-1970) | 303

kar!ılı#ını alamayan i!inden memnun ol-
mayan karde!lerimizin yurt dı!ına i!çi 
olarak gitmeleridir” tespiti yapılmaktadır.4

D#SK 50 bine yakın Türk i!çisinin Alman-
ya’ya turist pasaportu ile gitme yolunu se-
çecek kadar Türkiye’de kalmaktan yani 
yarı aç yarı tok bir ya!am içinde kıvran-
maktan bıkmasını iktidarın beceriksiz ve 
Çalı!ma Bakanlı"ı’nın i!çilere zararlı poli-
tika izlemesinin bir göstergesi olarak de-
"erlendirmektedir: “Varını yo#unu sa-
tarak Almanya’ya can atmak için hileli 
yolları deneyen i!çilerin çoklu#u, bir rejim 
için yüz karası olmalıdır.”

Almanya’dan sonra Belçika’da i! bulmaya 
turist pasaportu ile giden i!çilerin de sınır 
dı!ı edildi"ini belirten D#SK, Türkiye’de ise 
4 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 77.

en azından 750 bin i!çinin Almanya’ya gi-
debilmek için #! ve #!çi Bulma Kurumu’nda 
sıra bekledi"inin altını çizmektedir: “Al-
manya, Hollanda, Belçika, "sviçre, "ngilte-
re ve Avusturya’da çalı!an i!çilere sadece 
sömürücü grupların i!ine yarayan döviz-
leri sa#layan sa#mal inek gözüyle bakıl-
ması gerçekten egemen sınıfların iktidar 
olma yeteneklerinin son damlasına gel-
diklerinin belirtisidir.”5

;L: S(5&)& 8" K(-,-,

1960’lı yıllarda #! Kanunu ile ilgili de"i!ik-
likler gündeme geldi. Bu çerçevede 1964 
yılında bir i! kanunu tasarısı hazırlanıp 
TBMM’ye sunuldu. Tasarı, i!çi ve i!veren 
5 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu.

Asgari Ücreti Azami Ücret Olarak Görüyorlar
Devlet, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında çalı"an i"çi niteli#indeki insanlara asgarî ücretin çok altın-
da ücret öderken tarımda çalı"an 10 milyona yakın i"çinin sosyal güvenli#ini sadece politik yatırım olarak ele al-
makla yetinmektedir. Vaadlerin ardı arası kesilmemekte, fakat tarım i"çilerinin yoksullu#u ve peri"anlı#ı da sürüp 
gitmektedir. 

Endüstri i"çilerinin özel sektör i"yerlerinde çalı"anının yüzde 60 ının asgarî ücret seviyesinde ücret almakta ol-
du#u dü"ünülürse, ihmal edilen tarım i"çileriyle birlikte sanayi i"çilerinin tam olarak korundu#u ileri sürülemez. 
Özel sektör i"verenleri kıdem tazminatından kurtulmak için sık sık i"çi çıkarmakta, toplu sözle"melerle zam ala-
bilen i"çilerin sayılarını azaltıcı ve dü"ük ücretle yeni i"çi alınmasına çalı"ıcı davranı"tan kurtulamamaktadırlar. 
Toplumumuzun temel varlı#ını te"kil eden ve bütün de#erlerin yaratıcısı olan i"çilere ve öteki emekçi sınıf ve ta-
bakalara kar"ı gösterilegelen yalancı ilgiler ve göstermelik koruyucu tedbirler, asgarî ücretin yetersizli#i ile çe"it-
li meslek ve i" kazalarının artı"ı arasında elbette çok önemli ili"kiler vardır. Çalı"ma Bakanlı#ının yetersiz bırakılan 
bütçesinin mazeret olarak ileri sürülmesi, bakanlı#a hâkim olan antisosyal dü"üncelerin varlı#ı nedeniyle bir an-
lam ta"ımamaktadır.

Asgarî ücreti azamî ücret haline getiren ve pek az insanın muhatap oldu#u asgarî ücreti bile uygulatamayan bir ik-
tidar, i"çiye yararlı i"ler yaptı#ı iddiasında bulunmak için her halde biraz dü"ünmelidir. Gerekli gıda, mesken, giyim, 
sa#lık, yakıt, aydınlatma, asgarî ihtiyaçları kar"ılamaktan uzak tesbit edilen asgarî ücret, bu durumuyla bir sefalet 
ücreti olmaktan öteye gidememi"tir ve saatte 8 lira 43 kuru" alamayanların bugünkü pahalılık kar"ısında sürdür-
dükleri hayat, ertesi gün artıde#er yaratmak için i"çiyi ayakta tutan bir payandadan öteye gidemez. Bundan par-
tizanca maddelerin savunuculu#unu yaparak muhalefetsiz bir hükûmet-i"çi sendikaları ili"kisi kurmada yarar gö-
renler utansın.
Kaynak: D!SK (1970), 3. Genel Kurul Çalı"ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları.
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kesimleri arasında önemli tartı!malara yol 
açtı. #!verenler tasarıya !iddetle kar!ı çık-
tılar ve tasarının “dünyada e!ine rastlan-
mayan ve i! hayatını tahrip edici” nitelikte 
bir tasarı oldu"unu ileri sürdüler. Türk-#! 
ise tasarının önemli bir yenilik getirmedi-
"ini ancak kar!ı çıkmayı gerektirecek de-
recede i!çi aleyhine hükümler de içerme-
di"ini belirtti.6 

1964 yılında tasarı olarak TBMM’ye su-
nulan #! Kanunu uzun süren bir Meclis ve 
Senato maratonundan sonra 1967 yılında 
yürürlü"e girdi. Ancak 1967 tarihli ve 931 
sayılı #! Kanunu T#P’in ba!vurusu üzeri-
ne Anayasa Mahkemesi’nin 14 Mayıs 1970 
6 Türk-"!, 1968, 235-246.

tarihli ve 1970/26 sayılı Kararı ile usul yö-
nünden iptal edildi. 25.8.1971 tarihinde 
ise 931 sayılı Kanun, 1475 sayılı #! Kanu-
nu olarak yeniden kabul edildi. 931 sayı-
lı Kanun’un Meclis müzakereleri sırasında 
Türk-#!’ten AP milletvekili olan sendika-
cılar Yasa’yı desteklerken, D#SK’li T#P mil-
letvekilleri kar!ı çıktı. 

D#SK 931 sayılı #! Kanunu’nu sert biçimde 
ele!tirdi. D#SK, yasa tasarısı gündeme gel-
di"inde “Hazırlanmakta Olan "! Kanunu 
"!çi Sınıfının Çıkarlarına Aykırıdır” ba!lık-
lı 12 sayfalık bir bro!ür hazırladı. Bro!ür-
de yeni i! kanunu tasarısı ayrıntı biçim-
de ele alındı. D#SK tasarının i!çi yararına 
de"i!iklikler getirdi"i iddiasının uydurma 

“!"sizlik Montaj Sanayi ve !n"aatla Çözülmez”

23 ilimizin nüfusundan daha kalabalık bir sayıda 30 ülkede (Birle"ik Amerika, Avustralya, Avusturya, Belçika, Da-
nimarka, Federal Almanya, Finlandiya, Fransa, Güney Amerika, Hollanda, Hong-Kong, Irak, !ngiltere, !srail, !sveç, 
!sviçre, !talya, Kanada, Kuveyt, Liberya, Libya, Lübnan, Milliyetçi Çin, Norveç, Pakistan, Panama, Somali, Suudi 
Arabistan, Yunanistan, Suriye) 325.000 i"çimizin çe"itli sorunları hala ciddi bir ara"tırma konusu edilmemi", i"çi 
kurulunun kabulünden sonra toplam olarak gönderilen 488,5 milyon dolarla sevinmekle yetinilmi"tir. Çalı"ma Ba-
kanlı#ı’nın zaman zaman yurt dı"ı gezilerine fırsat vermesi bakımından ilgi duyulan Türk i"çilerinin sayısı, dı" istek 
olursa sıra bekleyen 900 bin kadınlı erkekli i"çilerimizin de eklenmesiyle 1 milyon 225 bini geçecektir.

Çalı"ma Bakanlı#ı “Okullar olmasa Bakanlı#ı ne güzel idare ederim” diyen Osmanlı zihniyeti Çalı"ma Bakanlı#ına o 
kadar sinmi"tir ki, Bakanlık memlekette yeni i" alanlarının açılması davasının takipçisi ve gerçekle"tiricisi olacak-
ken, i"sizlik sorununun a#ırlı#ı altında ezilmemek için i"çilerimizi dı" ülkelere göndermek ve oralarda sömürtmek 
için u#ra"an bir büro durumuna dü"mü"tür.

1970 uygulama programı hesaplarına göre bu yıl i" isteyenlerin sayısı 15 milyona varacaktır. Tarım dı"ı i"lerde mey-
dana gelen i"gücü arzının yüzde 60 ını köyden kente göç edenler te"kil edecektir. Bunu kar"ılamak için sana-
yi yatırımlarının hızlandırılması beklenirken bu yatırım temposunun, ihtiyacı kar"ılamayacak bir zayıflıkta kalaca-
#ı muhakkaktır.

Dı"arıya emek gücü ihraç ede ede Türk endüstrisinin de gelece#ini tehlikeye sokan ve yabancı i"verenlere yardım-
cı bir montaj endüstrisini geli"tiren iktidar ve de Çalı"ma Bakanlı#ı, bu yönlerden haklarında Meclis soru"turması 
açılacak kadar vebal altındadırlar. Anayasa’nın öngördü#ü ve çalı"mak isteyen herkese i" bulmak görevini bu de-
rece savsaklatan bir Çalı"ma Bakanlı#ına sahip oldu#umuz için ne kadar üzülsek yeridir. Zira eldeki sermayeyi i"-
çi çalı"tıracak alanlara yöneltemeyen ve endüstrile"me yerine lüks in"aat ve benzeri verimsiz alanlara kayan ser-
mayeye dur diyemeyen iktidar, a#zından dü"ürmedi#i “kalkınma”yı gerçekle"tirebilmek istiyorsa ki, bu düzende 
imkansızdır, sanayii ile in"aat ve hizmetler alanındaki ters ili"kiyi de#i"tirmeye mecburdur.
Kaynak: D!SK (1970), 3. Genel Kurul Çalı"ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları, s. 78-80.

"Hazırlanmakta 
Olan #! Kanunu 
#!çi Sınıfının 
Çıkarlarına 
Aykırıdır” #stanbul: 
D#SK Yayınları 
(1967).



931 Sayılı Yasa Neden !ptal Edil-
melidir

Esas Yönünden:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sı, çalı"anlara kar"ı ilgisiz, yansız, 
toplumun çe"itli sınıf ve tabakaları 
arasındaki ili"kilerin geli"me veya 
çeli"mesine seyirci kalacak, libera-
list bir ruhta de#ildir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
Ba"langıç bölümünde açıklandı-
#ı üzere, sosyal adaleti, ferdin ve 
toplumun huzur ve refahını ger-
çekle"tirmeyi ve teminat altına 
almayı erek edinmi"; bütün fertleri 
kaderde, kıvançta, tasada ortak 
saymı"tır.

Onun içindir ki Anayasa’da Sosyal 
Ve !ktisadî Haklar ve Ödevler ba"-
lıklı bir Üçüncü Bölüm yer almı"tır. 
!leri do#ru adımlar atılması göze 
alınmadıkça bu bölüm gerekleri ger-
çekle"tirilemez. Bölümün 40-52. 
maddeleri çalı"anlar sınıfının gün-
lük hayatını do#rudan do#ruya il-
gilendirmektedir. Sosyal ve iktisadî 
hakların kâ#ıt üzerinde kalmaması 
için Anayasa’nın 40-52. maddele-
rinde yazılı hakların çalı"anlarla ilgili 
kanunlarda, özellikle !" Kanununda 
günlük hayatta ya"anılır, yararlanılır 
duruma getirilmesi zorunludur. Bu, 
Anayasa’nın 53. maddesinde yazılı 
oldu#u gibi, Devletin iktisadî geli"-
mesi ve mali kaynaklarının yeterli#i 
ölçüsünde yerine getirilecek, para-
ya dayanan bir ödev de#ildir.

Türkiye 1936 dan 1967 ye geldi#i ve 
arada 1961 Anayasası bulundu#u 
için ortada 3008 sayılı !" Kanunu 
varken 931 sayılı Kanunu çıkarmak 
ihtiyacı duyulmu"tur. O halde 931 
sayılı Kanunda, çalı"anların 1936 
daki durumunu muhafaza eden 
hatta geriye götüren hükümler 

varsa, Anayasa’nın 42., 52. mad-
delerinde yer alan haklar buraya 
aktarılmamı" ve müeyyidelerle 
korunmamı"sa kanun, Anayasa’nın 
temel ilkelerine ve ruhuna aykırı 
demektir.

931 sayılı Kanun bu durumdadır. 
Kanun 1. maddesi, “i"veren vekili” 
deyiminin 3008 sayılı kanundakin-
den daha kaypak bir tanımlamasını 
yapmakta, i"verenin sorunları-
nı i"yeri yönetiminde sınırlı rolleri 
olan kapıcı, bekçi v.b. gibi i"çilerin 
omuzlarına yüklemekte, i"verenin 
bunlarla müteselsil sorumuna ola-
nak vermemektedir.

931 sayılı Yasanın, 5. maddesi, 
3008 sayılı Kanunun 2. maddesiy-
le haklarından yoksun edilen tarım 
i"çisini aynı durumda bırakmı"tır.

3008 sayılı Kanunun 12. madde-
sinin güvence altına aldı#ı bir aylık 
tecrübe süresinin, üç aya kadar 
uzatılabilmesine dava konusu ka-
nun cevaz vermekte; bu yönden 
geriye gidilmi" olmaktadır.

Yeni kanun, 13., 14., 24. maddeleri 
ile atılan i"çilerden üç yıllık kıdemi 
olmayanlara tazminat verilmeme-
si, kıdemi olanlara her yıl için yalnız 
15 gündelik ödenmesi, i" akdinin, 
i"verenin keyfince feshedilmesi 
yönlerinden 31 yıl önceki durumu 
korumu"tur. Anayasa’nın 42. mad-
desi uyarınca çalı"ma hayatının 
kararlılık içinde geli"mesi için sos-
yal ve iktisadî tedbirlerle çalı"anları 
korumak, i"sizli#i önlemek zorun-
da olan Devlet, 931 sayılı Kanunun 
13. ve 24. maddelerinden yararla-
narak i"çisini soka#a döken i"ve-
renlere soru soramaz durumdadır.

Dava konusu kanun (Madde 33), 
asgarî ücretler konusunda da ça-
lı"anları 1936 yılındakinden kötü 

duruma dü"ürmü"tür. Bu yasada 
bir takım hafif para cezalarının üç 
be" kat artırılmı" olması, görünü"ü 
kurtarmak niteli#indedir ve bunun 
1936, 1967 rayiçleri arasındaki farkı 
kar"ılamaktan ileri bir yönü yoktur.

Dava konusu kanunun kabahatli 
i"çinin akdinin derhal ve tazminat-
sız olarak feshedilmesine ili"kin 17. 
maddesi, eski kanunun hüküm-
lerinden de kötü sübjektif ölçüler 
getirmi"tir.

931 sayılı Kanun, i"verenin baskı-
sını Devlet yardımiyle i"çi üzerinde 
kurmu" olan 1936 statükosunu, 
i"veren lehine, çalı"anlar aleyhi-
ne koruyan bir metin; Anayasa’nın 
Ba"langıç bölümüyle de, 2. mad-
desinin gerekçesiyle de, bütünün-
deki ilkelerle ve ruhu ile çatı"an 
bir görü"ün ürünüdür. Çalı"anların 
i"verenlerce ezilmesine, 1961 Ana-
yasa’sına ra#men, cevaz vermek-
tedir, iptali gereklidir.

Usul yönünden:

931 sayılı Kanunun hazırlanı", mü-
zakere ve olu"turulma çalı"mala-
rında siyasî partiler komisyonlara 
güçleri oranında katılmamı"lardır. 
Güven Partisinin kurulması, ilgi-
li komisyon ve karma komisyo-
nun bünyelerinde Anayasa’nın 85. 
maddesi ilkesinin gerektirdi#i oranı 
bozdu#u halde düzeltme yoluna 
gidilmemi"tir. Kanunu olu"turan 
yasama tasarrufu bu nedenle Ana-
yasa’ya aykırıdır. !"in önce bu yön-
den ele alınması gerekir.

Esas sayısı: 1967/40, Karar sayısı: 
1970/26, Karar günü: 14/5/1970, 
Resmî Gazete tarih/sayı: 
11.5.1971/13833
Not: 931 sayılı !" Kanunu T!P’in bu ba"vurusu üze-
rine Anayasa Mahkemesi’nin 14 Mayıs 1970 tarihli 
ve 1970/26 sayılı Kararı ile usul yönünden iptal 
edildi.

T!P’!N !" KANUNU !PTAL! !Ç!N AYM BA"VURUSUT!P’!N !" KANUNU !PTAL! !Ç!N AYM BA"VURUSU
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oldu"unu, aksine tam bir geriye dönü! an-
lamına geldi"i vurguladı. D#SK Yasa’nın 
3008 sayılı Kanun’dan daha geriye git-
ti"ini ve i! güvencesini zayıflattı"ını sa-
vundu. 931 sayılı Yasa’nın i!çilerin kolay-
ca i!ten çıkarılmasına olanak tanıdı"ı ve 
kıdem tazminatının ödenmemesine im-
kân verdi"i, tasarının i!çileri korumadı"ı, 
aksine i!verenlere yeni haklar sa"ladı"ı 
belirtildi.7 3008 sayılı #! Kanunu’nda pat-
ronun i!çiyi kendisine, yakınlarına veya 

7 D#SK (1967), “Hazırlanmakta Olan #! Kanunu #!çi Sınıfının 
Çıkarlarına Aykırıdır” #stanbul: D#SK Yayınları.

di"er i!çilere tecavüzde ve tehditte bulun-
ması halinde i!ten çıkarabilece"ini oysa 
yeni Kanun’da i!çinin bir di"er i!çiye sa-
ta!masının yeterli olabilece"ini belirten 
D#SK, bunun keyfi uygulamalara yol aça-
ca"ını belirtti. 

D#SK 3008 sayılı Kanun’da bir ay olan de-
neme süresinin üç aya çıkarılması ile8 yeni 
#! Kanunu’nda asgari ücretin tespitinde 
hiçbir kritere yer verilmemesini ve asgari 
ücret tespitinde en çok üyeye sahip kon-
federasyonun söz sahibi olmasını da ele!-
tirdi.9 D#SK, 931 sayılı #! Kanunu’nun i!çi-
nin 3008 sayılı #! Kanunu’nda sahip oldu"u 
güvenceleri ortadan kaldırdı"ını ve i!çi-
yi i!veren kar!ısında bir köle derecesine 
dü!ürdü"ünü açıkladı.10 Ayrıca, D#SK ta-
rafından #! Kanunu’nu protesto için Anka-
ra’da bir miting düzenlendi (Bu miting ile-
ride ele alınmı!tır).

S9'5() G$6!-).#*! 
Ö0!%# Y(J& T()!/.

D#SK’in sosyal güvenlik konusundaki gö-
rü!leri oldukça ele!tireldir. 50 yıl önce dile 
getirilen bu görü!lerin zaman içinde do"-
rulandı"ını belirtmek gerekir. D#SK, dev-
letin Sosyal Sigortalar Kurumu’na be! 
kuru!luk katkısı olmadı"ını, tersine SSK 
kaynaklarından devlet hazinesine kat-
kı yapıldı"ını belirterek bu durumu ele!-
tirmi!tir. D#SK, SSK’nin gittikçe ama-
cından uzakla!tırıldı"ını ve iktidarların 
dümen suyunda birbirine zıt kararlar-
la mali gücünü elinden kaçıran SSK’nin, 
ba"ımsız bir niteli"e ve özerk bir yapıya 
8 D"SK gazetesi, 1967, Sayı 3.
9 D"SK gazetesi, 1967, Sayı 3.
10 D#SK Basın Bülteni, 26 Ocak 1968.

D"SK gazetesi, Sayı 4, 
12 Aralık 1967.
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kavu!turulması gerekti"ini kaydetti. 

D#SK’e göre SSK i!çilerin, i!verenlerin ve 

bilim adamlarının üçlü yönetiminde i!le-

mesi gerekir. D#SK, Hükümet’in etkisi, ge-

nel kurullarının yetkisizli"i, birikimleri-

nin de"erlendirilmesinde tek ba!ına söz 

sahibi olamayı!ı ve denetçilerin yayımla-

yamayacakları kadar hatalı i!lemlerin ol-

ması nedeniyle SSK’nin peri!an durum-

da oldu"unu dolayısıyla i!çilerin zarar 

gördü"ünü vurgulamaktadır. Bu nedenle 

zararları asgariye indirmek için hükü-
metin SSK’den elini çekmesi istenmi!tir. 
SSK’ye dönük ele!tiri ve talep !u anlam-
lı ifade ile bitmektedir: “Böyle bir kanunu 
bugünkü iktidar ve onunla ortaklı#ı olan 
muhalefet partilerinden beklemek abes 
olur. Yine dönüp dola!ıp aynı noktaya 
tekrar geliyoruz: "!çiler ancak yasa yapa-
cak güçte oldukları vakit kendi çıkarlarını 
koruyacak döneme geçerler.” 11

11 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 87.

Sigorta Hastaneleri !"çilerden Alınıyor

Devlet hastahanesi hâline getirilecek Sigorta Hastahanelerinde i"çiler üvey evlâd muamelesi görecek, günlerce 
sıra ve yatak bekleyecekler

Ankara’dan verilen bir habere göre 2. Be" Yıllık Kalkınma Plânına, Sosyal Sigorta Kurumuna ait hastahanelerin 
Sa#lık Bakanlı#ına devri öngörülmü"tür. Böylece i"çi ve i"-
veren primleriyle kurulan ve yalnız Sosyal Sigortalar Kuru-
muna ba#lı i"çi, müstahdem ve ücretlilerin bakıldı#ı hastaha-
neler Sa#lık Bakanlı#ı bünyesinde kurulacak yeni bir örgüte 
ba#lanacaktır. 

Bu konuda bir demeç veren Türkiye Devrimci !"çi Sendikala-
rı Konfederasyonu (D!SK) Genel Ba"kanı Kemal Türkler "un-
ları söylemi"tir:

‘‘!"çi Sigortaları Kurumu’nun adındaki i"çi’yi kaldırdıktan son-
ra sıra "imdi de i"çi ve i"veren parasıyla kurulan ve ya"atılan 
sa#lık tesislerinin alınmasına gelmi"tir. Bu, i"çilerin sa#lı#ı-
nı tehlikeye dü"ürecek bir harekettir. Çünkü i"çiler, yalnız si-
gortalıların bakıldı#ı hastahanelerde bile saatlerce sıra bek-
lemekte, yatak beklemektedir. Bu süre içinde gelirlerinden 
kayıplara u#ramaktadır. !"çi hastahaneleri Sa#lık Bakanlı#ı-
na ba#lanınca, sigortalı i"çiler muayene ve tedavisi için daha 
çok günler sıra beklemeye mecbur olacaklardır. Ayrıca i"çi-
lerin çalı"madan gelen çe"itli hastalıkları vardır, bunlar uz-
manla"mı" hekimlerce ancak te"his edilebilir. Sigorta has-
tahanelerine devletin hastahane açma görevini yapamadı#ı 
için el uzatmak, i"çi primlerini maksadı dı"ında kullanmak ve 
kanuna aykırı i" yapmak olacaktır. Biz, Sendikacılar, Sigor-
ta Hastahanelerinin Sa#lık Bakanlı#ına ba#lanmasına kar-
"ı çıkaca#ız, i"çi sa#lı#ının tehlikeye girmesine müsaade 
etmeyece#iz.’’ 
Kaynak: D!SK gazetesi, Sayı 2, 22 Mayıs 1967, sayfa 2.
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D#SK’in Ekim 1969’da kabul edilen bir ya-
sayla emeklilik ya!ının dü!ürülmesi ve 
bunun etkileri konusundaki görü!leri 
dikkat çekicidir. Ekim 1969’da kabul edi-
len Yasa’yla kadın i!çilerin 50 ve erkek 
i!çilerin 55 ya!ında emekli olması kabul 
edilmi!tir. #!çilerin a"ır ve yıpratıcı çalı!-
ma ko!ulları nedeniyle çabuk ya!landı-
"ını, çöktü"ünü ve hastalandı"ını belir-
ten D#SK, i!verenlerin yıpranmı! i!çilerle 
i! görmekten pek memnun olmadı"ının 
altını çizmi!tir. Bu nedenle i!verenler kı-
dem tazminatlarından mümkün oldu"un-
ca kurtulmanın, ücreti yükselen ve fakat 
verimi azalan ya!lı i!çiler yerine genç i!çi-
leri daha az ücretle çalı!tırabilmenin yol-
larını aramı! ve emeklilik ya!ının dü!ü-
rülmesi görü!ünü benimsemi!tir. D#SK’e 
göre nasılsa emekliye ayrılacak i!çiye SSK 
maa! ba"layacak ve devlet hazinesinden 
be! kuru! çıkmayacaktır. Devlet hazine-
sinin gelirleri yine özel sektöre kredi ola-
rak bol bol verilebilecektir. Bu tablo içinde 
i!çilere dört yıl önce emekli olma hevesi 
a!ılanmı! ve çalı!maktan bıkan i!çiler bir 
an önce emekli olmanın yollarını aramaya 
ba!lamı!tır.12 

D#SK’in emeklilik ya!ının dü!ürülmesi ko-
nusundaki öngörüsü gerçekten kayda de-
"erdir. D#SK, Kanun’un devlete hiçbir so-
rumluluk yüklemedi"ini ve sadece i!çi ve 
i!veren primlerinden olu!an SSK hesap-
larını etkileyece"i için Kanun’un çıkarıldı-
"ını belirtmi!tir. Dolayısıyla ortada bir hü-
kümet lütfu yoktur. D#SK’e göre uzun süre 
hükümetin bir lütfu olarak gösterilen ve 
ilk bakı!ta i!çilere yararlı olarak görünen 
Kanun, aslında yakın yıllarda de"i!tiril-
mesi gerekecek i!e yaramaz bir kanundur. 
12 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 85.

D#SK, Kanun’un çıkarılmasının iyi oldu"u-
nu belirtmi!tir. Ancak aylık ba"lama ora-
nının yüzde 70 olması ve bunun da belir-
li !artlara ba"lı olması ile günlük kazanç 
tabanının 12 lira olarak kabul edilmesinin 
emekli aylıklarının dü!mesine yol açaca-
"ına dikkat çekmi!tir.13 

R!A!%(-1,+ 

1963 sendikal yasalarıyla ba!layan ve 
1970’lerde devam eden en önemli sorun, 
toplu i! sözle!mesi yapmaya yetkili sen-
dikanın saptanmasından kaynaklı sendi-
kal rekabet ve adeta bu rekabetin do"al 
bir parçası olarak ortaya çıkan sahteci-
lik ve sarı sendikacılıktır. Nitekim bu ne-
denle 1970’li yıllarda sendikalı i!çi sayı-
sı sigortalı i!çi sayısının üstüne çıkmı!tır. 
Yetkili sendikanın belirlenmesine ili!kin 
olarak ya!anan yo"un ihtilaflar, üye sa-
yılarına ili!kin usulsüzlükler ve sahteci-
lik nedeniyle yetkili sendikanın saptan-
masında referandum ve irade beyanı gibi 
yöntemler gündeme geldi. 1960’larda çok 
sayıda i!yeri direni!ine yol açan ve i!çi-
lerin tepkisini çeken sahtecilik olaylarına 
kar!ı en büyük tepki Derby Lastik Fabri-
kası’nda ortaya çıkmı! ve i!çiler direnerek 
referandum yoluyla Lastik-#! sendikasını 
seçmi!lerdi. 

Yetkili sendikanın i!çilerin oyuyla sap-
tanması ve böylece i!veren baskısının 
ve sahtecili"in önüne geçilmesi D#SK’in 
kurulu!undan itibaren savundu"u te-
mel sendikal ilkelerden biri olmu!tur. Re-
ferandum politikası D#SK’in kendine gü-
veninin de bir göstergesi niteli"indedir. 
D#SK, Türk-#!’e ve di"er sendikalara her 
13 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 85.
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türlü sendikal uyu!mazlı"ın çözümü için 
referandum önermi!, bu talebini ısrar-
la savunmu!tur. 1960’larda ba!layan re-
ferandum tartı!maları ve uygulamaları 
D#SK kurulduktan sonra daha da yo"un-
la!mı!tır. D#SK’in, 1968’den itibaren yapıl-
maya ba!lanan referandum uygulamasın-
da oldukça ba!arılı oldu"u belirtilmelidir.14 
Referandum özellikle 1970’li yıllarda önem 
kazanmı!tır. Referandum ve irade beyanı 
konuları sonraki bölümlerde ayrıntılı ola-
rak ele alınacaktır.

T9J), P(0(%)ı#

D#SK, kurulu!undan beri toplu i! sözle!me-
si politikasının merkezî olarak planlanma-
sını ve ortak ilkeler etrafında yürütülme-
sini savundu. 14 Ekim 1968 tarihli Yönetim 
Kurulu toplantısında toplu sözle!me poli-
tikasının çalı!ma süreleriyle ilgili bölümü 
görü!üldü ve !u kararlara varıldı: 

• Toplu sözle!me imza edilmi! yer-
lerde mümkün oldu"u takdirde pro-
tokol yapılarak cumartesi günleri 
çalı!ılmamasına, 

• Buna kar!ılık cumartesi çalı!ma sü-
relerinin di"er günlere kaydırılmasına,

• Yeni yapılacak toplu sözle!melerde ilk 
yıl için cumartesi çalı!ılmamak kay-
dıyla haftada 45 saat ve günde 9 saat, 
ikinci yıl için günde 8,5 saat ve haf-
ta 42,5 saat, 3 yıl için ya da iki yıl son-
ra yapılacak toplu sözle!melerde ilk yıl 
için hafta 40 ve günde 8 saat çalı!ıl-
masına ve fakat 48 saatlik ücret öden-
mesi için mücadele edilmesine.

14 Tüm #ktisatçılar Birli"i (1976), Türkiye "!çi Sınıfı Mücadele-
leri ve Tarihi, Ankara: Tüm #ktisatçılar Birli"i Yay., s. 272.

Toplu i! sözle!melerinde ücret politikala-

rıyla ilgili olarak ise sendikaların en ve-

rimli toplu sözle!melerden birkaç örne"i 

D#SK’e göndermesi ve sendikalar arası bir 

komisyon kurularak bunların incelenme-

si ile ana ilkelerin belirlenmesi görü!ü dile 

getirildi.

Ayrıca iki yıldan fazla süreli toplu i! söz-

le!mesi yapılmaması istendi.15 D#SK’in 

toplu pazarlık politikası ileride daha ayrın-

tılı ele alınacaktır.
15 D#SK Yönetim Kurulu Kararları, 14 Ekim 1968, ço"altma, Ke-
mal Sülker, USTE Ar!ivi. D#SK Ar!ivi
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D8SK 6! S.5('!*

D#SK, Türk-#!’in partiler üstü politika anlayı!ını ele!tirerek kuruldu. D#SK kurucuları-
nın ve yöneticilerinin önemli bir bölümü aynı zamanda T#P kurucusu, T#P üyesi veya 
yöneticiydi. T#P ile ideolojik birlik ancak örgütsel anlamda özerklik söz konusu idi. Ku-
rulu! bölümünde de vurguladı"ımız gibi D#SK güçlü bir anti-emperyalist ve anti-kapita-
list vurguyla kuruldu. 1961 Anayasası’na ba"lılık ve Anayasa’nın öngördü"ü reformların 
gerçekle!tirilmesi D#SK’in temel amaçları arasında yer aldı. 

S?"/$&.@#. S$(,%$% D!SK

D#SK’in kurulu! belgelerinde sosyalizm kavramına ve vurgusuna rastlanmaz. D#SK ken-
dini devrimci bir örgüt olarak tanımlamasına ra"men bunu anti-emperyalist, anti-ka-
pitalist bir devrimcilik !eklinde öne çıkarır ve “milli mücadele” ruhuna vurgu yapar. Ka-
pitalist kalkınma yolunu ele!tirir ancak açık bir sosyalizm kavramı kullanmaz. D#SK 
kurulu!undan birkaç yıl sonra resmî belgelerinde ve yayınlarında sosyalizm kavramını 
kullanmaya ba!lamı! ve sosyalizm hedefine yer vermi!tir

3. Genel Kurul’a sunulan Çalı!ma 
Raporu D#SK’in sosyalizm vur-
gusunun en yo"un oldu"u me-
tinlerden biridir.1 Raporda sos-
yalizm Ulusal Kurutulu! Sava!ı 
felsefesi ve ba"ımsızlık ile ba"-
lantılı olarak !öyle ifade edili-
yordu: “Ulusal Kurtulu! Sava!ı 
felsefesine dönülmesi ancak ve 
ancak D"SK’in temsil etti#i tam 
ba#ımsızlık do#rultusunda ve 
sonu sosyalizmi kurmaya varan 
çizgide elde edilecek ortak ba-
!arılara ve alınacak mesafeye 
ba#lıdır.”
1 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 94-101.

D#SK Genel 
Ba!kanı Türkler ve 

T#P Genel Ba!kanı 
Aybar, T#P'in bir 

toplantısında.

D#SK Ar!ivi
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Raporda “Türkiye’de sosyalizm, i!çile-
rin, köylülerin, emekçilerin bizzat ikti-
dara gelerek kuracakları düzenin adı-
dır” denilerek açık bir sosyalizm hedefine 
yer veriliyordu ve “Bilindi#i gibi sosyalizm 
emekçilerin kurudu#u bir düzendir, emek-
çilerin yönetti#i bir düzendir, emekçilerin 
ideolojisidir” deniyordu. Raporda yer alan 
“sosyalizmin tek kurtulu! yolu oldu#unu 
anlatmak i!çi sınıfının bilinçlenmi! öncü-
lerine dü!er” ifadesi ise D#SK’e biçilen rol 
açısından oldukça ilginçtir.

Raporun, 1960’ların sonlarına do"ru T#P 
içinde ya!anan tartı!malar ile ba"ı son de-
rece açıktır. D#SK adeta bu tartı!malarda 
yerini belli etmek için !öyle diyordu: “Sos-
yalizm için mücadele ederken emperya-
lizme kar!ı da iç içe bir mücadele verdi#i-
mizi unutmadan, i!çi sınıfının öncülü#ünü 
burjuvaziye ve bürokrasiye kaptırmadan 
millî kurtulu! ve sosyalizme geçi! için bi-
zimle beraber olanlara saflarımız açıktır.”

D#SK kurulu!undan itibaren ülke sorunla-
rı konusunda aktif tutum aldı. Sadece üc-
ret ve i!yeri sorunları ile sınırlı bir sendi-
kacılı"ı reddetti. Ülkenin temel toplumsal, 
ekonomik ve siyasal sorunları konusun-
da görü! açıkladı, eylem yaptı ve tutum 

aldı. D#SK bu do"rultuda seçimlerde önce 
Türkiye #!çi Partisi’ni, 1971’de T#P’in kapa-
tılmasının ardından ise 1973 seçimlerin-
den itibaren CHP’yi destekledi. Bazı D#SK 
yöneticileri T#P ve CHP’den aday oldu ve 
milletvekili seçildi. D#SK gerek T#P ve ge-
rek CHP ile organik ili!ki kurmasa da te-
mel ülke sorunları konusunda, T#P ve CHP 
politikalarıyla önemli paralellikler söz ko-
nusu oldu. 

D!SK’.% D)#?+*$0.+ H$+ () 
Ö@=8*&8+&)* S$(,%,", () 
“N.@$# K$%,%,” 

D#SK, AP hükümetlerinin 1961 Anayasa-
sı’nın sa"ladı"ı demokratik hak ve özgür-
lükleri sınırlama ve kısıtlama giri!imlerine 
kar!ı tutum almı! ve 1961 Anayasası’nın 
sa"ladı"ı hak ve özgürlüklere kararlılık-
la sahip çıkmı!tır. AP’nin “Temel Haklar 
ve Özgürlükler Kanun Tasarısı” adı altında 
gündeme getirdi"i tasarı, özellikle D#SK ve 
sol/sosyalist kesimin muhalefetiyle kar-
!ıla!mı!, 1967’de gündemden dü!tükten 
sonra, Eylül 1968’de tekrar Bakanlar Kuru-
lu gündemine gelmi!tir. 2

2 Milliyet gazetesi, 17 Nisan 1967 ve 16 Eylül 1968.

“Sosyalist Türkiye i"çi sınıfının öncülü$ünde kurulacaktır”

D!SK ve Maden-!" Genel Ba"kanı Kemal Türkler Türkiye Ma-
den-!" sendikasının 7 Eylül 1969’da toplanan 19. Merkez 
Genel Kurulu’nda yaptı#ı açı" konu"masında Türkiye sos-
yalizminin i"çi sınıfının öncülü#ünde kurulaca#ını, i"çilerin 
sendikal örgütlenmesinin yeterli olmadı#ını ve politik ör-
gütte toplanmaları gerekti#ini söyledi.

Türkler, sosyalizmin memleketimizde 27 Mayıs Anayasası 
ile biraz daha kuvvet kazandı#ını ve bunun öncülü#ünü de 
ancak isçilerin yapaca#ını vurguladı.
Kaynak ve görsel: Maden-!" gazetesi, Sayı, 15, 10 Eylül 1969.



Kemal Türkler’in Demeci

!"çi Sınıfının Bilinçlenmesine Kar-
"ı, Çıkarcılar, Yeni Tasarı ile A#ır 
Baskılara Hazırlanıyor

D!SK Genelba"kanı Kemal Türk-
ler, Basın toplantısı yaparak Te-
mel Hak ve Özgürlükleri kısıtla-
mak için hazırlanan yeni tasarının 
amacını anlattı, ancak i"çi sınıfının 
fa"izme “geç!” demeyece#ini ve 
gerekirse direnece#ini açıkladı 
hükûmeti suçladı.

Anayasada yer alan temel hak ve 
özgürlüklerin kullanılmasından ra-
hatsız olan bir avuç sömürücü ve 
çıkarcı, özgürlükler elden gidiyor 
yaygarası kopararak sosyal uyanı-
"ın önüne geçmeye çalı"maktadır. 
Bu çevrelerin etkisinde kalanların 
temel hak ve özgürlükleri kısıtla-
yaca#ı anla"ılan bir tasarı hazırla-
dıkları anla"ılmı"tır. !"çilerin örgüt-
lenme, bilinçlenme, grev ve grev 
nedenlerinin i"çiye anlatma ça-
balarını tüm kısıtlayıcak nitelikteki 
tasarı tasla#ı Devrimci !"çi Sendi-
kalarınca tepkiyle kar"ılanmı"tır. 

D!SK Genel Ba"kanı Kemal Türkler 
bir basın toplantısı yaparak, temel 

hakları ve özgürlükleri kısıtlaya-
cak, Anayasaya aykırı tasarı üze-
rine görü"lerini açıklamı"tır.

Kemal Türklerin önemle belirtti#i 
hususlar "unlardır:

Tasarı, !"çi sınıfının Anayasada 
yer alan bütün hak ve hürriyet-
lerine sünger çekmek amacı güt-
mektedir.

Tasarı, 27 Mayıs Devriminden 
sonra uyanan ve bilinçlenen i"çi 
sınıfını kendi haklarına sahip çık-
ma çalı"malarını önlemek, hâkim 
sermaye çevrelerinin a"ırı sömü-
rü düzeninin sosyal adalet düze-
nine kaydırmak isteklerini frenle-
mek amacını gütmektedir. 

Tasarının kayna#ı korkudur: çün-
kü kapkaççı sermaye çevreleri, 
toprak a#aları, yabancılarla i"bir-
li#i yapıp memleketin bütün ser-
vetlerini a"ırı "ekilde sömürme 
hırsıyla dolu ithalat ve ihracat te-
kelleri, emekçi halkın bilinçlenme-
sinden endi"eye dü"mü"lerdir. 

Endi"elerinin kayna#ı, millî gelir-
den haksızca aldıkları aslan payı-
nın azalmasıdır.

Korkularının kayna#ı, tatlı kâr-
larının ve apaçık olan sömürü 
düzenlerinin yerine, Anayasanın 
tastamam eksiksiz uygulanması 
isteklerinin yaygınla"masıdır. 

Egemen sermaye çevreleri sos-
yal adalet içinde kalkınma istek-
lerinin bütün vatan sathında yük-
selmesinden korkmaktadırlar.

!nsanın, insanı sömürmesine de-
mokratik yollardan son verecek 
politik çabalara i"çi sınıfının kat-
kıda bulunmasından korkmakta-
dırlar.

Bu tasarıya bir iftira tasarısı da 
diyebiliriz:

Egemen çevrelerin besledikleri 
ki"iler, insanlık onuruna yakı"ır 
bir ücret düzeni savunanları sol-
culukla suçlayacaktır.

Sömürülerini alabildi#ine hızlan-
dıracak, i"çiye toplu sözle"me ile 
istedi#i hakları vermeyecek olan-
lar, grev hakkını kullanınca bunlar 
“sosyal huzuru bozan solcular” 
olarak suçlanacaktır.

Grevlerde, gösteri yürüyü"lerin-
de i"verenin refahını i"çinin sıkın-
tısını belirtecek ifadeler kullanan-
lar solculukla itham edeceklerdir. 

Pahalılı#ın nedenini açıklamalar, 
bir zümreye kar"ı kin tohumları-
nın ekilmesi sayılacak bunu ya-
panlar solculukla suçlanacaktır.

Sonra da;

Solculu#un, sosyalistlik maskesi 
takınmı" komünistlik oldu#u yay-
garaları koparılacak en masum 
istekler, en gerçekçi istatistikleri 
açıklamalar, çi#nenen hakların 
demokratik yoldan ele geçirilme-
si için çaba harcayanlar için Türki-
ye, bir ceza evleri sitesi derekesi-
ne dü"ürülecektir. 

Kemal Türkler, demecini "öyle 
sona erdirilmi"tir:

Komünizm tehlikesi icad ederek 
sosyalist akımları cezalandırma-
ya giden yolun ilk dura#ı fa"izm-
dir. Fa"izm, hâkim sermaye sınıf-
larının zorla iktidarda kalmaları 
düzenidir; i"çi sınıfının bilinçlen-
mesine kar"ı, haklarına sahip çık-
masına kar"ı yokluklar ve yoksul-
luklar içinde bırakılıp aldatılmasını 
sa#layan bir terör rejimidir. 

Fa"izme ‘geç’ demeyece#iz.”
D!SK gazetesi, Sayı 1, 19 Nisan 1967, sayfa 3.

“FA"!ZME ‘GEÇ’ DEMEYECE#!Z”“FA"!ZME ‘GEÇ’ DEMEYECE#!Z”

D!SK gazetesi, Sayı 1, 19 Nisan 1967.
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D#SK, tasarı gündeme ilk geldi"inde sert 
tepki göstermi! ve “i!çi sınıfının bilinç-
lenmesine kar!ı çıkarcılar yeni tasarı ile 
a#ır baskılara hazırlanıyor” tespitini yap-
mı!tır. Türkler, “Komünizm tehlikesi icad 
ederek sosyalist akımları cezalandırma-
ya giden yolun ilk dura#ı fa!izmdir. Fa-
!izm, hâkim sermaye sınıflarının zorla 
iktidarda kalmaları düzenidir: i!çi sınıfı-
nın bilinçlenmesine kar!ı, haklarına sahip 
çıkmasına kar!ı yokluklar ve yoksulluk-
lar içinde bırakılıp aldatılmasını sa#layan 
bir terör rejimidir” diyerek i!çi sınıfının fa-
!izme “geç” demeyece"ini ve gerekirse 
direnece"ini açıkladı ve AP Hükümeti’ni 
suçladı. 

“Ç$&'9#$ H$/$0'%$ 6$ 
M)#&)+)0) 6) F$9.@#. 
G)0.*)#)/)<)+&)*”

“Temel Haklar ve Özgürlükler Kanun Ta-
sarısı” adı verilen ve aslında hak ve özgür-
lükleri sınırlamayı amaçlayan tasarı, 1969 
yılının ilk aylarında AP Hükümeti tarafın-
dan tekrar gündeme getirildi. D#SK tasarı-
nın yeniden gündeme getirilmesinin ge-
rekçesini !öyle anlatmaktadır:

“Anayasa ile tanınan özgürlüklerin gü-
vencesi altında sömürü düzenine kar!ı 
çıkan sınıf ve tabakalar ve sosyal grup-
lar emekçi halkın bilinçlenmesine önem 
verince tutucular ittifakının iktidarı te-
dirgin olmaya ba!lamı!tır. Hele i!çilerin 
daha çok sayıda sendikalara üye olması, 
sendikalar arasında ‘bunlar sarı sendi-
kalar’, bunlar ise ‘devrimci ve anayasa-
dan yana gerçek i!çi sendikalarıdır’ diye 
ayrımlar yapacak kadar bilinçlenmesi 
iktidarın ba!ını a"rıtmı!tır.”

D#SK, iktidarın kendi bozuk uygulamaları-
nı ve korudu"u bozuk düzeni ayakta tuta-
bilmek için i!çi sınıfını a"ır baskılar altında 

tutmaya yöneldi"ini ve adına özetle “Ni-
zam Tasarısı” denen bir baskı tasarısını 
ortaya çıkardı"ını tespit etti.3

“Nizam Tasarısı” ile birlikte ve ona para-
lel görü!lerden hareket eden ve Sendika-
lar Kanunu ile Toplu #! Sözle!mesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu’nu de"i!tirmek için iki ta-
sarı daha Meclis’e verilmi!ti.

Ankara Hukuk Fakültesi Komisyonu tasa-
rı için “yeni bir rejim buhranı yaratabilir” 
derken, tasarının totaliter rejimlerde be-
nimsenen metoda ba!vurdu"unu belirt-
mi!tir. #stanbul Barosu, “bu tasarı vahim 
olaylara yol açacaktır” görü!ünü kamu-
oyuna duyurmu!tur. Baroya göre tasarı 
toplumun geli!mesiyle ilgili eylem ve dü-
!üncelere kar!ı yeni yasaklar getirmi!, 
yeni yeni suçlar icat etmi!tir. Tahrik ve 
te!vik gibi, bölücü faaliyet gibi, telkin ve 
propaganda gibi, kötülemek, övmek gibi 
yuvarlak laflarla icad edilen yeni suçlar 
hakkında #stanbul Barosu !u de"erlendir-
meyi yapmı!tır:4

“Tasarıda yazılı suçların maddi unsurla-
rını belirten ifadeler, somut, açık, belirli 
fiilleri ortaya koymaktan uzaktır. Muh-
telif anlayı!, dü!ünü! ve yorum tarzına 
müsait tehlikeli bo!luk, suçun manevi 
unsurunda oldu"u gibi burada da gerek 
hakimin gerekse onun kar!ısına çıka-
cak ki!inin elindedir. Tasarının kanun-
la!ması, ceza hukukunun temel pren-
siplerine aykırı ve Anayasa nizamının 
dayandı"ı temel ilkeleri ortadan kaldı-
rıcı bir yasama tasarrufu olacaktır… Bu 
sonucun toplumda yarataca"ı tepki-
ler bu tasarının getirilmesi sebebi ola-
rak gösterilenlerden çok daha vahim 
huzursuzluklara ve kayna!malara yol 
açacaktır.”

3 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, 74-76.
4 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu,74-76.



VAROLU" ve D!REN!" (1967-1970) | 315

Tasarı “toplumun muhtelif sınıf veya 
zümrelerinden birini tezyifkâr [küçüm-
seyici] sıfatlarla alenen ve topyekûn kö-
tüleyenler” için be! yıla kadar a"ır hapis 
cezasını öngörmü!tür. D#SK bu de"i!ik-
li"i !öyle yorumlamaktadır: “Yani greve 
gidilen bir i!yerinde haklarının verilme-
mesi yüzünden ba#ırları yanan i!çiler-
den birisi çıkıp da ba#ırarak, ‘i!çi dü!ma-
nı zamlarımıza yana!madı’ derse o grevci 
i!çi 5 yıl hapiste yatabilecek, ya da toplu 
sözle!me müzakereleri çıkmaza girdi#i 
vakit, konuyu arkada!larına anlatan bir 
sendika temsilcisi i!veren için ‘sömürü-
cü’ derse, ya da ‘yabancılarla i!birli#i ya-
pıp bizi soyuyor’ gibi yermelerde bulunsa 
a#ır hapis cezası o sendikacının yakasını 
bırakmayacaktır.”

Tasarıda yer alan düzenlemeye göre, 
grevde kanun dı!ı olarak içeriden mal çı-
karmak isteyenlere engel olan grev göz-
cüsü ile i!veren temsilcisinin çatı!ması 
halinde grev gözcüsü 10 yıl cezaya çarp-
tırılabilecektir. D#SK’e göre tasarı i!çile-
rin Anayasa’dan gelen bütün demokratik 
mücadele araçlarını ortadan kaldırıcı ni-
teliktedir ve tasarının amacı çalı!ma ha-
yatında Türk-#! diktasını kurmak ve 
i!çilerin Anayasa’dan gelen haklarını el-
lerinden almaktır. D#SK tasarıya ili!kin 
de"erlendirmelerinde !u görü!lere de yer 
vermi!tir:5 

“Böylece çalı!ma hayatında fiilen fa-
!izmin, kanlı ellerinin her i!e hükmet-
mesini öngörüyorlar. Bunu yapsınlar ki, 
kendi bilinçlerine sahip olmaya ba!la-
yan i!çi sınıfının uyanı!ını durdursunlar, 
komprador burjuvazinin, toprak a"ala-
rının dı!a ba"lı bürokratların egemen-
li"ini, bozuk sömürü düzenini devam 
ettirsinler…

5 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, 74-76.

Ama nafile… Çalı!ma hayatına da mem-
lekete de fa!izmi getiremeyecekler-
dir. 30. madde ile hükme ba"lamak iste-
dikleri Türk #!’e ba! e"meyen örgütlerin 
yöneticilerini Türk #!’in i!ten el çektir-
mesi böylece çalı!ma hayatında Türki-
ye gerçeklerine aykırı bir sendikacılık 
oyununun sahnelenmesi asla mümkün 
de"ildir.

Nizamı koruma ya da sendikalar ve toplu 
sözle!me kanunlarının eksikliklerini gi-
derme bahanesi altında çalı!ma hayatı-
na AP iktidarı eliyle Türk #!’in Amerikan 
emperyalizmine yaslanmı! yöneticile-
rinin tutucu ve yozla!mı! sendikacılı"ı 
egemen olamaz. Hayatın tarihsel akı!ını 
ters çevirmek kimsenin haddi de"ildir. “

D8SK 6! T8P 8)."#.)!%.
T#P’i kuran sendikacılarla D#SK’i kuran 
sendikacılar önemli ölçüde örtü!mektedir. 
T#P’i kuran sendikacılardan Türkler, Kuas, 
Güzelce ve Nebio"lu, D#SK’in be! kurucu-
sundan dördüdür. T#P kurucusu ve ilk Ge-
nel Ba!kanı Erakalın da 1968-1970 döne-
minde D#SK Yürütme Kurulu üyeli"i yaptı. 
Her ne kadar sendikacılar T#P’i tek ba!-
larına sürdüremeyip 1962’de ba!ta Ay-
bar olmak üzere Parti’nin kapısını sosya-
list aydınlara açmı! olsalar da sendikacılar 
T#P içinde hep önemli bir güç olarak kaldı. 
Sendikacılar, T#P içinde genellikle Mehmet 
Ali Aybar ile birlikte hareket etti. 

T#P, #stanbul #!çi Sendikaları Birli"i (##SB) 
mensubu ve #stanbullu sendikacıların par-
tisi olarak kurulmu!tu. D#SK de özel sek-
törde örgütlü ve millî tip sendikacılı"ı be-
nimseyen sendikaların konfederasyonu 
olarak kuruldu. Ba!langıçta D#SK’in loko-
motif sendikaları Maden-#! ve Lastik-#! 
idi. Her iki sendika da asıl olarak özel sek-
törde örgütlü olan millî tip, merkeziyetçi 
ve mücadeleci sendikalardı. T#P ve D#SK’i 
kuran çekirdek kadro özel sektörden, 
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do"rudan sınıf mücadelesinin zorlukla-
rı içinden gelen sendikacılardı. Türkler ve 
Kuas 1950’lerde i!ten atıldılar, 1960’ların 
ilk yarısında pek çok i!çi eylemi ve direni-
!inin ya ba!ında ya da içinde aktif olarak 
yer aldılar. Bu sürecin birer sendikacı ola-
rak onları !ekillendirdi"i ve dönü!türdü"ü 
!üphesizdir. Öte yandan T#P deneyimi de 
T#P’li sendikacıları dönü!türdü. Bu dene-
yim sonucunda T#P’i tek ba!larına yürüte-
meyeceklerini anladılar ve Aybar’ı ça"ırdı-
lar. Aybar’la T#P’li sendikacılar arasındaki 
beraberlik T#P kapanana kadar sürdü.6 

Sendika ba!kanlarının Aybar’a gerçekten 
sevgileri ve güvenleri oldu"una ve par-
ti içi tartı!malarda genel olarak Mehmet 
Ali Aybar’ın yanında yer aldıklarına ili!kin 
kanaat yaygındır. Sendikacılar Aybar’ın 
bilgi ve birikimine, önderlik yeteneklerine 
ve ki!isel özelliklerine çok de"er verirler-
di ve onun partiyi bir kazaya u"ratmaya-
ca"ına inanmı!lardı. Aybar da onları hiçbir 
zaman yanıltmadı, dü! kırıklı"ına u"rat-
madı. Bu ittifak Do"u Grubu’nun da deste-
"iyle uzun süre sancısız yürüdü. Ta ki Ay-
bar, 1969 seçim yenilgisinin ardından istifa 
edinceye de"in.7 

Sendikacıların Parti’nin dümenini Aybar’a 
teslim etmelerine kar!ın partinin sahibi 
gibi davranmaya devam ettikleri gözlen-
mektedir. “Sendikacılar T"P’in asıl sahiple-
riydi demek pek yanlı! olmaz” diyen döne-
min T#P yöneticilerinden Attila A!ut, “onlar 
kendilerini her zaman ‘ev sahibi’ gibi gör-
düler ve partinin bile!iminde yer alan öte-
ki kesimlere biraz yukarıdan baktılar” gö-
rü!ündedir. A!ut, bunun nesnel nedenleri 
oldu"unu, çünkü partinin gereksindi"i “i!çi 
6 Çelik (2010).
7 Çelik (2010).

yı#ınlarının” sendikalarda toplandı"ını; ay-
rıca, sendikaların geni! maddi olanakla-
rı oldu"unu ve bu kaynakların bir bölümü-
nün, çe!itli yollardan partiye aktarıldı"ını 
belirterek, “ba!lıca bu iki nedenden dolayı, 
sendikaların ve sendikacıların T"P yöne-
timinde tartı!ılmaz bir gücü ve a#ırlı#ı söz 
konusuydu” demektedir.8 A!ut’a göre sen-
dikacıların T#P’te biraz özerk bir yapıları 
vardı ve parti içinde bu a"ırlı"ı dikkate al-
madan adım atmak olanaksızdı.9

T#P üyesi olan Maden-#! Ba!kan Vekili Hil-
mi Güner de sendikacılardaki bu ev sahi-
bi duygusunu teyit etmektedir: “T"P yöne-
timinde sendikacılar çok pasifti. Aybar’ı 
çıkmaza sürüklediler. Güzelce, bir toplan-
tıda ‘biz partinin kurucusuyuz’ diye aydın-
lara çıkı!tı.”10 T#P’in sendikalarla ili!kisi 
konusunda Sargın, Türkler partiyi çok faz-
la Maden-#!’e karı!tırmazdı demektedir.11 
Dönemin T#P yöneticilerinden $inasi Yel-
dan da parti ile sendikalı i!çilerin ba"ının 
kurulamadı"ını belirtmektedir: 12

“Sendikacılar a"ırlıklı olarak sendika-
larını önemserdi. Maden-#! ve Lastik-#! 
etkin sendikalar, üyeleri ta! gibi. Ama 
buradan i!çi partisine üye gelmiyor. 
Sendika ile parti arasında bir i!birli"i ve 
görü! birli"i yok. #!çiler partiyi benim-
semi! de"ildi. #!çi sınıfına aya"ımızı ba-
samadık. #!çiye sendika deyince tamam 
diyor ama parti deyince olmuyordu. #!çi 
partiye gelmiyor ama sendikaya geliyor, 
sendikasına sahip çıkıyor.” 

T#P’te sendikacıların etkinliklerini uzun 
yıllar korumalarının en önemli aracı Parti 
Tüzü"ü’nün “i!çi kotası “olarak bilinen 53. 
maddesiydi. T#P Tüzü"ü’ne göre (38. madde) 
8 Çelik (2010).
9 Çelik (2010).
10 Çelik (2010).
11 Çelik (2010).
12 Çelik (2010).

T#P'in Abidin Dino 
tarafından tasarlanan 
ve kısa bir süre 
kullanılan ikinci 
amblemi (1969).
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partiye üye olmak isteyenler oturdukları 
mahalle veya çalı!tıkları i!yeri yahut otur-
dukları köy listeleri olmak üzere üç listeden 
birine kaydedilirdi. #!yeri esasına göre tutu-
lan listelere; “kendisi üretim araçlarına sa-
hip olmadı#ı için emek gücünü üretim ara-
cı sahiplerine satarak ya!ayanlar veya i!çi 
sendikaları yönetim organlarında görevli 
bulunanlar kaydedilirler.“ 53. maddeye göre 
ise “Partinin bütün organlarında görev-
li bulunanlarının yarısının, tüzü#ün 38 inci 
maddesinde sözü edilen i!yeri esasına göre 
tutulmu! listeye kayıtlı veya sendika yöne-
ticisi olan üyeler arasından seçilmi! olma-
sı gözetilir. Yönetim organlarınca kongrele-
re sunulacak aday listeleri, bu esaslara göre 
tertiplenir; Kongreler de delege ve organları 
bu esastan ilham alarak seçerler.”13

Ancak gözetme ve ilham almanın nasıl uy-
gulanaca"ına dair bir hüküm Anatüzük’te 
yoktu. Bu maddenin uygulanması konu-
sunda ilk öneri #zmir Kongresinde Türk-
ler’den geldi: “Türkler, ‘gözetir’i nasıl an-
layaca#ız iki sandık koyalım ortaya çıksın 
dedi. Aybar bu öneriyi istemeyerek destek-
ledi. Kongre sonrasında daha çok aydınlar-
dan seçilemeyenler itirazda bulundu.”14

53. madde geni! anlamda bir i!çi kota-
sından daha çok fiilen sendikacı ve sen-
dikal-aydın kotası olarak i!ledi. Seçimler 
i!çi kesimi ve i!çi olmayan kesim !eklin-
de ayrı listelerle ve ayrı sandıklarla yapıl-
dı. 53. madde çerçevesinde parti merkez 
organlarına seçilenlere bakıldı"ında ezici 
ço"unlu"un sendikacı oldu"u görülecek-
tir. Zaman zaman Kemal Sülker ve Sina 
Pamukçu gibi sendikal aydınlar da bu ko-
tadan parti merkez organlarına seçildi.15

13 T#P (1962), Türkiye "!çi Partisi Tüzü#ü, #stanbul.
14 Çelik (2010).
15 Çelik (2010).

D!SK’.% T!P .&) !&.9+.".%6) 
Ö@)*+ T,0,#,

S0*#11) A$60$

D#SK’in, kurulu!undan sonra toplumsal ve 
siyasal meselelerle ilgili açıklamalar yapa-
rak bu meselelerle ilgili pozisyonunu ka-
muoyuyla payla!mak konusunda aktif 
davrandı"ı söylenebilir. D#SK’in bu açıkla-
maları, T#P’in bu meseleler ile ilgili siyasal 
tavrı ve söylemiyle paralellik arz etmekte-
dir. Ancak bu paralelli"in bir örgütsel ba-
"ımlılık ili!kisinden kaynaklandı"ını ileri 
sürmek mümkün de"ildir. Aslında bu para-
lellik, bir ba"ımlılık ili!kisinden çok, D#SK’in 
ideolojik ve siyasal perspektifini yansıtır-
ken öte yandan da T#P’e yakınlı"ının altı-
nı da arzu etti"i düzeyde çizmesine olanak 
veren özerk pozisyonunun oturdu"u iki te-
mel ayaktan biridir. D#SK’in T#P’le ili!kisin-
de özerk pozisyonunun ikinci aya"ı ise T#P 
organlarında görev alan D#SK’li sendika-
cıların parti içindeki varlı"ıdır. T#P’in D#SK 
içindeki varlı"ı ise T#P’li olsalar da sendi-
kacıların kendi sendikalarını T#P’e açmak-
taki isteksizlikleri dolayısıyla sınırlı kalmı!, 
bu durum T#P içinde kimi zaman ele!tirilse 
de genellikle T#P yönetimi tarafından çe!it-
li sebeplerle anlayı!la kar!ılanmı!tır. Ör-
ne"in Sargın bu konuya de"inirken !unları 
söylemektedir: “Sendika yöneticisi arka-
da!larımı çok da haksız buldu#um, kınadı-
#ım da sanılmasın. Üyeleri arasında T"P’li-
ler dı!ında de#i!ik politik görü!lere sahip, 
de#i!ik politik partilere ba#lı birçok insanın 
yer aldı#ı, hatta bunların büyük ço#unlu#u 
olu!turdu#u bir sendikada bir T"P’li olarak 
T"P kurucusu ve yöneticisi olarak bulunup 
aynı zamanda sendikanın yönetimini yitir-
meksizin görev yapmak kolay de#ildi.”16 

16 Çelik (2010).
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D#SK’in, T#P’in siyasal ve toplumsal mese-
lelerdeki tutumuna paralel açıklamaları-
nın bir örne"i, yukarıda sözü edilen Temel 
Haklar ve Hürriyetler Kanun Tasarısı’na 
Türkler’in a"zından 11 Mart 1967’de verdi-
"i tepkidir. T#P yönetimi de tasarıyı gün-
deme geldi"i günlerden beri açık biçim-
de ele!tirmi!tir ve bu ele!tiriler 3-4 Mart 
1967’de Aybar, 12 Mart’ta da partinin dö-
nem içindeki Genel Sekreteri Nihat Sargın 
tarafından tekrarlanmı!tır.17 Daha önce 
de belirtildi"i üzere D#SK’in 2. Genel Ku-
rulu’nda aldı"ı “NATO’dan çıkmak için di-
renme hareketlerine destek verme kara-
rı” da T#P’in bu konudaki kampanyasına 
paraleldir. Bir di"er örnek de D#SK’in, Viet-
nam Sava!ı konusunda açıklamalar yapa-
rak ABD’yi kınaması ve bir grup aydın ta-
rafından kurulan Russell Mahkemesi’ne 
telgraf göndererek deste"ini bildirmesi-
dir.18 T#P Genel Ba!kanı Mehmet Ali Aybar, 
bu Mahkeme’nin bir üyesi olarak Lond-
ra’daki toplantılara katılmı!tır19 ve D#SK’in 
telgrafının Aybar’ın !ahsında T#P’e des-
tek anlamına da geldi"i açıktır. T#P’in ön-
cülük etti"i ve örnekleri verilen bu faali-
yetler dı!ında dönem içinde birçok siyasal 
ve toplumsal olayda da D#SK’in göster-
di"i tepkiler T#P’le paraleldir. 17 Temmuz 
1968’de polisin 6. Filo eylemi dolayısıyla 
ö"renci yurtlarını basarak tutuklamalar 
yapmasına kar!ı yayımlanan bildiri,20 Ve-
dat Demircio"lu’nun öldürülmesi üzerine 
yayımlanan bildiri,21 ile Kayseri’de T#P ve 
17 Ünsal (2002), s.181; Sargın (2001), s.1196.
18 Sargın (2001), Cilt 2, s.1214.
19 Mehmet Ali Aybar (1988), T"P Tarihi II, #stanbul: BDS Yay., s. 
131.
20 D#SK, polisin ö"renci yurtlarını basarak tutuklamalar yap-
masını ele!tiren Bildiri, 17 Temmuz 1968, Mehmet Karaca özel 
ar!ivi. 
21 D#SK, Vedat Demircio"lu’nun öldürülmesi üzerine yayın-
lanan Basın Bildirisi, 25 Temmuz 1968, Mehmet Karaca özel 
ar!ivi.

Türkiye Ö"retmenler Sendikası’na (TÖS) 
yönelik saldırıları kınayan açıklama22 bu 
konudaki örnekler olarak verilebilir. 

D#SK 1969 seçimleri öncesi T#P’i destek-
ledi"ini açıklamı!tır. Açıklama ana hatla-
rıyla !öyledir23: “(…) D"SK Yönetim Kuru-
lu emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi 
için yalnız mesleki mücadele ile yetinme-
meleri gerekti#ini tespit etmi!, Anayasa-
daki demokratik hakları kullanarak se-
çimlerde D"SK ilkelerine en uygun partiyi 
desteklemenin zorunlu oldu#unu karar-
la!tırmı!tır. Partiler hakkında Yürütme 
Kurullarınca yapılan açıklamalar ve te!kil 
edilen bilim kurulunun sundu#u rapor in-
celenmi!, sonunda Türkiye "!çi Partisi’nin 
bu seçimlerde desteklenmesi uygun bu-
lunmu!tur”. Bu açıklama 2. Genel Kurul’da 
alınan, hangi partinin desteklenece"inin 
belirlenmesi için parti program ve faali-
yetlerine bakacak bir komisyon kurul-
ması kararının verilmesinden yakla!ık 19 
ay sonra yapılmı!tır. T#P’i destekleme ka-
rarının seçimler öncesi yapılması normal 
kar!ılanabilir. Ancak yine de açıklamanın 
Genel Kurul’da alınan karardan uzun bir 
süre sonra çıkması ve bu kez “bilim ku-
rulu” olarak adlandırılan kurulun çalı!-
malarından sonra karar verildi"inin vur-
gulanması anlamlıdır. Bir bakıma T#P’e 
yapılan bu destek açıklamasıyla birlikte 
D#SK’in T#P’ten özerkli"inin altını çizdi"i 
söylenebilir. 

Yukarıda da belirtildi"i üzere, D#SK’in 
T#P’le ili!kisindeki özerk pozisyonunun 
ikinci aya"ı T#P yönetimindeki D#SK’li 
sendikacılardır. Kemal Türkler T#P’in mer-
kez organlarında yer almakla yetinirken, 
22 D"SK Ajansı, 16 Aralık 1969.
23 D"SK Ajansı, 29 Eylül 1969.
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özellikle Rıza Kuas ve Kemal Nebio"lu, 
milletvekilliklerinin yanı sıra de"i!ik dö-
nemlerde T#P Genel Sekreteri olarak da 
önemli görevlerde bulunmu!lardır. Nebi-
o"lu, Nisan 1962-A"ustos 1962 ve Kasım 
1968-Aralık 1968 arasında; Kuas ise $ubat 
1964-Kasım 1966 ve Aralık 1968-Kasım 
1969 arasında Genel Sekreterlik yapmı!-
tır. Ayrıca bir dönem de Güzelce ve Sülker 
aynı görevi yerine getirmi!lerdir. 24

D#SK yöneticilerinin T#P yönetimi içinde-
ki varlıkları ilk bakı!ta organik bir ili!-
ki gibi görünebilir. Üstelik D#SK’te sendi-
ka ba!kanı düzeyinde olmasalar da görev 
alan sendikacıların bazıları aynı zaman-
da T#P’te çe!itli düzeylerde görev almı!-
lardır. Örne"in, daha önce de dile getiril-
di"i üzere, Necat Ökten, D#SK #kinci Genel 
Kurulu’nda Yönetim Kurulu üyesi oldu"u 
dönemde aynı zamanda T#P’lidir. #brahim 
Çetkin de D#SK Genel Sekreter Yardım-
cılı"ı yaptı"ı dönemde T#P’lidir ve Kasım 
1969-Ocak 1970 arası T#P Genel Sekreter-
li"i yapmı!tır.25 Ancak ili!kinin yönü tek 
taraflıdır. Ba!ka bir deyi!le T#P içindeki 
D#SK yöneticisi sendika liderlerinden söz 
etmek mümkündür ancak D#SK içindeki 
T#P’lilerden söz etmek güçtür. Bu konuda-
ki bazı de"erlendirmeler, sendikacıların 
T#P’in D#SK içinde varlık göstermesini is-
temediklerine yöneliktir. Örne"in Sargın 
bu konudaki gözlemini !öyle aktarmakta-
dır26: “Partili militanlardan ço#undan din-
ledi#im, ‘yöneticileri partili olmayan sen-
dikaların üyeleri arasında çok daha rahat 
çalı!abilmekteyiz’. Ünsal da Boran’ın bu 
konuda dile getirdi"i, “Partili sendika yö-
neticileri de kendi sendikal kitlelerinde 
24 Ünsal (2002), s.181
25 Ünsal (2002), s.181.
26 Sargın (2001) Cilt 1, s.449-450.

partinin do#rudan çalı!ma yapmasından 
yana görünmüyordu. Onlar da ortamın el-
veri!sizli#ini biliyorlar, çalı!maları kont-
rolleri altında tutmak istiyorlardı. Bu açık-
ça söylenmiyorsa da seziliyordu” sözlerini 
aktarmakta ve !unları yazmaktadır: “(…) 
asıl tedirginlik, sendika yöneticilerinin i!-
çiler üzerindeki etkinliklerini yitirme en-
di!esinden kaynaklanıyordu. "ster ‘sendi-
ka a#ası’, ister ‘devrimci sendika ba!kanı’ 
olsun, sendikacılar, kendi örgütlerini hep 
kendi özel alanları olarak görme alı!kan-
lı#ından ve sendikacılı#ın sa#ladı#ı eko-
nomik ve sosyal olanakları yitirme endi-
!esinden kolay kolay kopamazlardı.” 

Ancak belirtilmelidir ki, D#SK yönetimi-
nin T#P’e kar!ı bu genel tutumuna ra"men 
gerekti"inde sendikaların eylemlerinde 
T#P kadrolarının deste"i söz konusudur. 
Örne"in Mehmet Ertürk’e göre, 15-16 Ha-
ziran Direni!ini yönlendiren kadrolar “ya 
T"P’lidir veya T"P e#ilimlidirler.”27 Daha 
da önemlisi, sözü edilen tutuma kar!ın, 
dönem içinde sendikalarda alt düzeyde 
görev yapmakta olan ve T#P’e üye ya da 
e"ilimli olarak siyasalla!an sendika kad-
roları, 1974 sonrasındaki süreçte, D#SK 
içinde etkinlik kurarak belli bir döneme 
kadar D#SK’in siyasal tutumunu önem-
li ölçüde etkilemi!lerdir. Bu kadrolar her 
ne kadar aynı süreçte farklı sol siyaset-
lere yönelseler de örne"in Türkler’in daha 
fazla CHP’ye yatkınlık gösteren e"ilimine 
kar!ın, D#SK içinde sosyalist sol siyaset-
lerin ta!ıyıcısı olmu!lardır. Kısacası dö-
nem içinde D#SK’in T#P’e kar!ı özerk bir 
pozisyon alarak, T#P’in kendi içinde örgüt-
lenmesine izin vermemesi, Konfederas-
yon içindeki henüz üst düzeyde yönetici 
27 Algül (2015).
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olmayan genç ku!ak kadroların siyasal-
la!masına engel olamamı!tır.

D#SK yöneticilerinin T#P içindeki mesaile-
ri de ele!tiri konusudur. Sargın, T#P büro-
larında üye i!çi bulunamadı"ını, T#P’te i!çi 
deyince akla sendikacıların geldi"ini ama 
Parti içindeki çalı!ması boyunca yönetim 
kurullarında sendikacıları pek görmedi-
"ini, sendikacıların zamanlarının ço"unu 
sendikalarında geçirdiklerini belirtmek-
tedir.28 Nebil Varuy da kendi görev döne-
minde sendikacıların Parti ile ili!kilerinin 
çok zayıf oldu"unu, Kuas haricinde D#SK 
liderlerini Parti’de hemen hiç görmedi-
"ini, ili!kilerin gev!ek oldu"unu söyle-
mektedir.29 Aslında bu görü!leri T#P’in 4. 
Kongresi’nde konu!an Kemal Türkler de 
do"rulamaktadır. 

Türkler’in konu!masının 15-16 Haziran’ın 
D#SK’in eseri oldu"unu belirten ve Milli De-
mokratik Devrim (MDD) çevresiyle birlik-
te Parti’yi de bu konuda ele!tiren kısmı da 
ilgi çekicidir. Bu bölüm parçalanan sosya-
list harekete kar!ılık, yükselen i!çi hare-
ketinin ba!ındaki isimlerden birinin özgü-
venini de yansıtmaktadır. Aynı özgüvenin 
Parti’den kopu!ta da etkili oldu"u dü!ü-
nülebilir. Türkler’in konu!masının ilgi-
li bölümü !öyledir:30 “Olaylar i!çi sınıfının 
!ahlanı!ı olarak görülünce, bir yandan T"P 
bunu kendi çalı!malarıyla olmu! gibi gös-
termek istemi!, MDD’ciler bunları kendi-
lerinin olu!turdu#unu göstermek istemi!-
tir. Ne kadar taraf fikir sahibi ki!iler varsa, 
hepsi ayrı ayrı sahip çıkmak istemi!, fa-
kat D"SK açısından meseleyi teslimiyet 
28 Sargın (2001), Cilt 1, s.132-133.
29 Süreyya Algül tarafından Nebil Varuy ile 25.04.2010’da ger-
çekle!tirilen görü!me.
30 Ant Sosyalist Teori ve Eylem Dergisi, Sayı 8, Aralık 1970, s. 
35.

noktasına getirmeyi kabul etmemi!lerdir.”

Türkler ba!ta olmak üzere D#SK yöne-
ticilerinin T#P’ten giderek uzakla!maya 
ba!lamalarında özellikle 1966’dan itiba-
ren Parti içinde yo"unla!maya ba!layan 
ideolojik ve giderek politik çatı!manın 
önemli bir etken oldu"u bu noktada be-
lirtilmelidir. MDD çevresinin Parti içinde-
ki taraftarlarının söz konusu dönemden 
itibaren yo"unla!an a"ır ele!tirileri ve 
D#SK yöneticilerine yönelik olumsuz ta-
vırları uzakla!mayı hızlandırmı!tır deni-
lebilir. Bununla birlikte söz konusu uzak-
la!ma MDD çevresinin ele!tirilerinden ve 
tutumlarından öte T#P’in sonraki yıllar-
da iyice belirginle!ecek ideolojik-politik 
kriz ve bölünme süreciyle ili!kilidir. Nite-
kim her ne kadar sonraki yıllarda özellikle 
Aybar, Aren ve Boran yönetimi dönemin-
de MDD’nin parti içindeki etkinli"i azal-
sa da T#P içindeki ideolojik-politik kriz ve 
bölünme süreci derinle!erek sürmü!tür. 
Özellikle Sovyetler Birli"i’nin Çekoslovak-
ya’yı i!galine kar!ı Aybar’ın yaptı"ı açık-
lamaları sosyalizmden sapma olarak gö-
ren Aren ve Boran’ın muhalefeti ile birlikte 
Parti’de su yüzüne çıkan yönetim çatla"ı, 
1968 sonrası derin ideolojik ayrılıklara dö-
nü!mü!, T#P’de, bir partiden hiziplere dö-
nü!üm yılları ba!lamı!tır.31 D#SK yönetici-
leriyse Aybar’ın 1969’daki genel seçimler 
sonrasındaki istifasına kadar Aybar’ı des-
teklemi!ler, “bilimsel sosyalizm” teziy-
le Aren ve Boran’ın T#P yönetimine geldi-
"i 1970’teki 4. Kongre’den sonraki süreçle 
de Parti’ye olan ilgilerini neredeyse tama-
men yitirmeye ba!lamı!lardır.32 
31 Ergun Aydıno"lu (2007), Türkiye Solu (1960-1980), #stanbul: 
Versus Kitap, s. 207-208.
32 Ünsal (2002), s.267.
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1969 seçimleri 1968 yılından beri yüksel-
mekte olan gençlik ve i!çi muhalefetinin 
yo"unla!tı"ı ko!ullarda yapılıyordu. Siya-
sal istikrarsızlık artma e"ilimi gösteriyor, 
1961 Anayasası’nın sa"ladı"ı özgürlükçü 
ortamı sınırlama e"ilimleri güç kazanıyor-
du. AP dört yıllık iktidarının ardından güç 
kaybediyor ve Adalet Partisi içindeki mu-
hafazakâr kesim ise Ba!bakan Süleyman 
Demirel’in karar ve uygulamalarını ele!ti-
riyordu. Bu kesim sa"daki cemiyetler ara-
cılı"ı ile !iddet eylemleri düzenliyor ve is-
tikrarsızlı"ı artırıyordu. CHP’nin 1960’ların 
ortasında benimsedi"i ortanın solu politi-
kasına tepki gösteren milletvekilleri, Tu-
ran Feyzio"lu liderli"inde 1967’de kurulan 
Güven Partisi’ne katılarak CHP’yi zayıfla-
tıyordu. AP Hükümeti bu ortamda T#P’in 
etkisini azaltmak için seçim yasasının de-
"i!tirilmesini sa"ladı ve küçük partilere 
prim veren millî bakiye sistemini kaldırıldı. 

D#SK 1969 seçimlerinde T#P’i destekle-
me kararı aldı ve bunu kapsamlı bir bildi-
ri ile duyurdu. T#P’e verilen destek !öyle 
gerekçelendiriliyordu:

“#!te seçimlerde bir siyasi partiyi des-
teklemek gibi yasaların tanıdı"ı bir öz-
gürlü"ü kullanan D#SK’in kar!ısında 
aracıların yabancılarla ortakla!a i! çe-
virenlerin ve emekçi halkın ıstırabını, 
yoklu"unu ve yoksullu"unu sürdüre-
cek bir düzenin kaymak tabakasını yi-
yenlerin kümelendikleri kö!e ba!ları-
nı tuttukları partiler içinde yer alanlar 
aslında !ikayetçi göründükleri düzenin 
sürdürülmesi için i!çi sınıfını aldatma-
ya kalkı!maktadırlar. Biz, i!çi sınıfına 
politik gerçekleri anlatmadan ve toplu-
mumuzu kıskıvrak ba"layan ve sömü-
rüye prim veren düzenin bütün bozuk-
luklarını göstermeden yanayız. Onun 
için de politikayı, ekmek kavgasının ay-
rılmaz bir parçası saymaktayız. (...) #!-
çilerin politik bir güç olmadan hakları-
nı elde etmelerinin mümkün olmadı"ı 
inancında olan D#SK, seçimlerde izleye-
ce"i politikayı saptamı!tır. O da, Türki-
ye #!çi Partisi listelerini desteklemek ve 
aday listelerinde yer alanların milletve-
kili seçilmeleriyle Mecliste güçlü bir i!çi 
grubunun bulunmasını sa"lamaktır.” 33 

D#SK Yönetim Kurulu genel seçimden 
önce, 19 Eylül 1969 günü yaptı"ı toplantıda 
T#P’in desteklenmesine !u temel gerekçe 
ile karar verdi. “Türkiye "!çi Partisi’ni des-
tekleme#e karar vermi!tir. Çünkü D"SK’in 
gerçekle!mesini istedi#i amaçları en iyi 
33 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 88.

Türkler’e Göre Sendika-Parti !li"kisi

Kemal Türkler: D!SK ile Parti Arasındaki Ba#lar Güçlendirilmelidir

“D!SK ile parti arasında, sendikacı ile parti arasında so#ukluk vardır. !li"kiler güçlendirilmelidir. Ben bir yandan kel-
leyi koltu#a alarak, memlekette esas sosyalist mücadeleyi sürdürecek i"çi sınıfı üzerinde çalı"ırken, i"çi sınıfının 
bilinçlendirilmesinde çalı"ırken, bunun yanında emekçi sınıf ve tabakalarla elimizdeki imkânlarla ba# kurma#a ça-
lı"ırken, bunlar sosyalist mücadele sayılmayacaksa, (…) belki ileride sendikacılar parti içinde ba" belası olur zih-
niyetiyle parti il, ilçe kademelerine kadar sendikacılar aleyhine rivayet çıkarılırsa, bu so#ukluk buz haline gelir ve 
partiye yarar getirmez (…) Kitabın da yazdı#ı gibi, i"çi sınıfına, onun temsilcisi örgütlere ve kendi oylarıyla seçilmi" 
liderlerine, parti liderlerinin ve bünyesinin güveni olmalıdır. D!SK’in ba"kanı, Maden-!"’in ba"kanı pazar, cumarte-
si yok, gecenin 11’ine, 12’sine kadar çalı"mak mecburiyetindedir, bu yüzden parti görevi almıyorsa, suçlu olmamalı, 
horlama cihetine gidilmemelidir. O tarafta yaptı#ımız görev anlayı"ında en az parti ba"kanı kadar sorumluluk an-
layı"ı içinde bulunuyoruz”. 
Kaynak: “Tasfiyecili#e Kar"ı Mücadele Edelim”, Ant Sosyalist Teori ve Eylem Dergisi, Aralık 1970, Sayı 8, s. 36.
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!ekilde dile getiren ve uygulayaca#ını söy-
leyen tek parti, Türkiye "!çi Partisi olmu!-
tur. Çünkü Türkiye "!çi Partisi, emekçi hal-
kı iktidara getirecek biricik partidir.” 

Kararda patron partisi olarak nitelenen AP 
ve di"er “küçük patron partileri” ele!tirili-
yordu: “AP bu seçimlerde yine iktidara ge-
lirse köylü, i!çi, i!siz ve tüm emekçiler Ana-
yasa’da yer alan her türlü ekonomik ve 
sosyal haklarına kavu!ma umutlarını da 
yitireceklerdir.” Merkezden merkez sola 
kayma çabası içinde olan CHP’ye yöne-
len ele!tiriler de oldukça sertti: “CHP uzun 
yıllar i!çileri, köylüleri zorla jandarma dip-
çi#iyle çalı!tırmı!tır. Bütün CHP iktidarı 
boyunca sendika kurma hakkı tanınma-
mı!, grev isteyenler hapse atılmı!, hakkını 
arayanlar haksızlı#a ba! kaldıranlar inim 
inim inletilmi!tir. Ne vakit ki i!çiler bilinç-
lenip grev hakkına sahip çıkınca CHP o va-
kit istemeyerek de olsa bu hakkı verece#ini 
programına almak zorunda kalmı!tır.” 

Bildiri ve T#P’e oy ça"rısı !u cümlelerle 
sona eriyordu: “D"SK, i!çi sınıfının ekono-
mik sosyal kalkınması ve yücelmesi için 
öncelikle Türkiye’nin her bakımdan ba-
#ımsız olmasını ve hızlı bir kalkınma yo-
luna girmesini zorunlu gördü#ü için bunu 
gerçekle!tirecek partinin Türkiye "!çi Par-
tisi oldu#unu tespit etmi! ve bu nedenle 
T"P’i destekleme kararı almı!tır. 

“D"SK, i!çi sınıfının bir i!çi konfederasyo-
nu olarak tüm emekçileri, bu seçimlerde 
Türkiye "!çi Partisi adaylarına oy vermeye 
ça#ırır. Zafer tam ba#ımsız, sosyalist Tür-
kiye için çalı!anların olacaktır.” 

T#P’e verilen destek sadece D#SK düze-
yinde olmamı! D#SK’in lokomotifi niteli-
"inde olan Maden-#! sendikası da T#P’e 

son derece güçlü bir destek vermi!tir. Ma-
den-#!’in açık deste"i olmaksızın D#SK’in 
T#P’i desteklemesi e!yanın tabiatına aykırı 
olurdu. Maden-#!’in 7-10 Eylül 1969’da ya-
pılan 19. Genel Kurul’unda 12 Ekim seçim-
lerine ili!kin olarak 8’e kar!ı 61 oyla alınan 
8 numaralı kararın gerekçesinde T#P dı-
!ındaki partilerin hâkim sınıflardan yana 
oldu"u, bu partilerin aracıya, tefeciye ve 
toprak a"alı"ı müessesesine uygun poli-
tikalar izledikleri, Atatürk’ün öngördü"ü 
emperyalizme kar!ı sava!ı uygun görme-
yip, buna da kar!ı oldukları belirtiliyordu. 
1969 Genel Kurulu’nun 8 numaralı kararı-
nın ilk iki bendinde !öyle deniyordu:34 

“a) 12 Ekim 1969 seçimlerinde tüzük ve 
program ve her türlü eylemi ile sınıfsal 
ideolojimizi savunan T#P’in i!çiler tara-
fından desteklenmesi için sendikamız-
ca duyuruda bulunulmasına, 

b) T#P içerisinde kol emekçilerinin, köy-
lülerin, emekten yana namuslu aydın-
ların ve tüm ezilen halk tabakalarının 
gönül birli"i ile çalı!ma yapmalarının, 
yurt çıkarları açısından uygun oldu"u-
nun açıklanmasına oybirli"i ile karar 
verilmi!tir.” 

Bu kararın (c) bendi o döneme göre alı!ıl-
madık ölçüde sert ve radikal bir ifade içeri-
yordu: “Sendikamızın bütün kademelerin-
de sosyalist eyleme sahip çıkacak militan 
yeti!tirilmesi için sınıfsal açıdan devrimci 
e#itim yapılmasına ve Türkiye’nin kurtu-
lu!u için yapılacak tüm eylemlerin destek-
lenmesine oybirli#i ile karar verilmi!tir.”

T!P’) V)*.&)% D)"0)>.% 
G)*)+:)".

T#P’e verilen bu açık deste"i sadece 
D#SK’li sendikacıların büyük bölümünün 
T#P’li olması ile açıklamak eksik olur. AP 
34 Derinden Gelen Kökler (2017), Cilt 1, s. 305.
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Hükümeti’nin 1969 yılında “Anayasa Niza-
mını Koruma” adı altında hazırladı"ı yasa 
tasarılarının içerdi"i anti-demokratik hü-
kümler D#SK ve üye sendikalar arasında 
endi!eyi artırdı ve sola yönelmeyi güçlen-
dirdi. Bu tasarılardan ikisi Sendikalar Ka-
nunu ile Toplu Sözle!me, Grev ve Lokavt 
Kanunu’nda de"i!iklikler getiriyordu. Bu 
tasarıların amacı, devrimci sendikaların 
tasfiyesi ve grev hakkının sınırlanmasıydı. 
Di"er tasarılar ise temel özgürlüklerin kı-
sıtlanmasını hedefliyordu. D#SK’i kapatmak 
üzere gizlice hazırlanan ve 1969 yılında ka-
dük olan tasarılara kar!ı CHP’nin kar!ı çık-
maması, T#P’in desteklenmesi önerisine 
güç kazandırdı. Bülent Ecevit, Türk-#!’in 
gücünü arkasına alma hesabı ile tasarılar 
konusunda sessiz kaldı. Sendikacı kökenli 
CHP milletvekilleri bu tasarıları bazen ör-
tülü, bazen de açık olarak destekledi. Fabri-
kalardaki yetki mücadelesinin sertle!mesi, 
fabrika i!galleri ve grevlerin 1968’den ba!-
layarak artması Maden-#!’in sola kayma-
sı ve radikalle!mesiyle sonuçlandı. Bu or-
tamda D#SK ve Maden-#!, genel seçimlerde 
T#P’in desteklenmesini karar altına aldı. 

D#SK’in T#P’e verdi"i destek sadece açıkla-
mayla sınırlı kalmamı! D#SK ve üye sendi-
kalardan toplam 22 sendikacı 1969 seçim-
lerinde T#P listelerinden aday olmu!lardır. 
Adaylar arasında Cenan Bıçakçı (Adana), 
Sezai Zeren (Balıkesir), Niyazı Kuas (Bile-
cik), Selahattin Bayın (Sakarya), Adil Yıl-
dırım (Ankara), #smet Demir Uluç (Çankı-
rı), Durmu! Öztürk (Çorum), Sakip Bulutlu 
(#çel), Rıza Kuas (#stanbul), Kemal Nebio"-
lu (#stanbul), $inasi Kaya (#stanbul), Dervi! 
Sabır (#stanbul), ve Selahattin Gökda" (Si-
nop) yer alıyordu.35 Ancak seçimler sonu-
cunda sadece Rıza Kuas seçilebildi.
35 T"P Haberleri, Sayı 39-40, 1-16 A"ustos 1969.

T!P’.% P$*&$#)%0?6$+. 
G8<8%8% Z$/';&$#$"'
14 Ekim 1969 genel seçimlerinde AP yüzde 
46,5 oy oranıyla 256 milletvekili çıkarır-
ken, CHP’nin oy oranı yüzde 27,4 ve millet-
vekili sayısı ise 143 oldu. CHP’den kopan-
ların kurdu"u Güven Partisi yüzde 6,58 oy 
oranı ile 15 milletvekili çıkardı. Osman Bö-
lükba!ı’nın ba!kanı oldu"u Millet Partisi 
yüzde 3,23, Alpaslan Türke! kurdu"u MHP 
yüzde 3, Alevi partisi özelli"i ta!ıyan Birlik 
Partisi ise yüzde 2,80 oranında oy almı!-
tı. 27 Mayıs sonrasında AP ile yarı!an Yeni 
Türkiye Partisi 1969 seçimlerinde iyice kü-
çülmü! ve yüzde 2,18 oranında oy alabil-
mi!ti. Seçimler T#P açısından bekleneni 
vermemi!ti. T#P, 1969 seçimlerinde yüzde 
2,68 oranında oy alarak sadece iki millet-
vekili çıkarabildi ve Mehmet Ali Aybar ile 
Rıza Kuas Meclis’e girebildi.

1965 seçimlerinde 276 bin oy ile yüzde 
2,97 oy oranına ula!an T#P’in oyları 1969 

T"P Haberleri 
dergisi Sayı 39-40, 
1-16 A"ustos 1969.



Türkiye Devrimci !"çi Sendika-
ları Konfederasyonu (D!SK) Yö-
netim Kurulu 19 Eylül 1969 günü 
yaptı#ı toplantıda önümüzdeki 
Milletvekili seçimlerinde Türkiye 
!"çi Partisi’ni destekleme#e karar 
vermi"tir. Çünkü D!SK’in gerçek-
le"mesini istedi#i amaçları en iyi 
"ekilde dile getiren ve uygulaya-
ca#ını söyleyen tek parti, Türkiye 
!"çi Partisi olmu"tur.

N!Ç!N T!P’! DESTEKL!YORUZ?

Çünkü Türkiye !"çi Patisi, emek-
çi halkı iktidara getirecek biricik 
partidir. Öteki partiler ise eme-
#iyle geçinenlerin oylarını alacak 
fakat iktidara yine sömürücü sı-
nıfları, varlıklı ki"ileri, bozuk dü-
zenin yöneticilerini getirecektir. 
Bu temel ayrım, Türkiye !"çi Parti-
sinin en büyük özelli#idir ve D!SK 
bunu de#erlendirerek emekçi sınıf 
ve tabakaların iktidara gelmesini 
Türkiye’nin geri kalmı"lıktan kur-
tulması için tek çıkar yol bildi#in-
den T!P’i var gücüyle destekleye-
cektir.

C.H.P. nin DURUMU

Türkiye !"çi Partisi dı"ında ne ka-
dar parti varsa, ya tek ba"ına ya 
da koalisyon yolu ile iktidara gel-
mi"tir. Yahut emekçilerin çıkarına 
aykırı yasalara oy vermi"tir. C.H.P. 
uzun yıllar i"çileri, köylüleri zorla 
jandarma dipçi#iyle çalı"tırmı"tır. 
Bütün CHP iktidarı boyunca i"çi-
lere hür sendika kurma hakkı ta-
nınmamı", grev isteyenler hapse 
atılmı", hakkını arayanlar, haksız-
lı#a ba"kaldıranlar inim inim inle-
tilmi"tir. Ne vakit ki i"çiler bilinç-
lenip grev hakkına sahip çıkınca 
CHP o vakit istemiyerek de olsa 
bu hakkı verece#ini programına 
almak zorunda kalmı"tır.

A.P. nin AMACI

Bugünkü iktidar partisi A.P. ise 
i"çinin, köylünün, hizmetlilerin dar 
gelirlilerin, yoksulların ve i"sizlerin 
hakkını korumayı devlete görev 
veren Anayasamızı i"lemez hale 
getirmeye bakmaktadır. Anaya-
sa’yı de#i"tirece#ini seçim bil-
dirgesinde açıklamaktadır. Yani 
eme#iyle geçinenlerin elinde kal-
kan gibi kullandıkları Anayasa’yı 
rafa kaldıracak, i"çilerin sosyal 
adalet u#runa giri"tikleri haklı 
mücadelelere son verecektir. AP 
bu seçimlerde yine iktidara gelir-
se köylü, i"çi, i"siz ve tüm emek-
çiler Anayasa’da yer alan her türlü 
ekonomik ve sosyal haklarına ka-
vu"ma umutlarını da yitirecek-
lerdir. Çünkü insanlık onuruna 
yakı"ır, bir hayatı, sosyal adalete 
uygun bir düzeni, herkesi i" güç, 
ev bark sahibi yapmayı, toprak-
sız köylü bırakmamayı amaç bilen 
Anayasa de#i"tirilecektir. O za-
man direnmek hakkı bile olmaya-
cak, sermayenin demir yumru#u 
emekçilerin belini bükecektir.

KÜÇÜK PATRON PART!LER!

Öteki partiler de ki"isel çeki"me-
ler ve çıkar kavgaları yüzünden 
do#mu" sözde muhalefet partile-
ridir. Ya CHP. nin ad de#i"tirmi" bir 
benzeridir, ya da AP. nin dümen 
suyunda giden temelde hepsi de 
beylerin, a#aların, haramzadelerin 
çıkarını gözeten, insanı insana kul 
köle eden bozuk kapkaç düzeni-
nin savunucularıdır.

PATRON PART!LER! VE T!P

!ktidar partisi de, ana muhalefet 
partisi de, çe"itli adlar ta"ıyan öte-
ki küçük partiler de birbirlerinden 
farklı gibi görünseler de, bir nokta-

da birle"iyorlar: Hepsi de i"çilerin, 
köylülerin, yani eme#i ile ya"ayan 
ve devlet kapılarında horlanan, 
üvey evlât muamelesi görenlerin 
iktidara gelmesini önlemek için 
T!P’e çatıyorlar. Suçlamalar, if-
tiralar, yalanlar, dolanlar birbirini 
izliyor. Hiç birisi Türkiye’nin Ame-
rikan emperyalizminin etkisinden 
kurtarılmasına çalı"mıyor. Hiç bi-
risi Türkiye’nin yer altı, yer üstü 
servetlerini yabancılara soydur-
mayaca#ız demiyor. Hiç birisi tam 
ba#ımsız sosyalist bir Türkiye’yi 
gerçekle"tirmeye yana"mıyor. 
Yalnız Türkiye !"çi Partisi Ameri-
kan Emperyalizmine kar"ı ikinci 
kurtulu" mücadelesini yürütüyor, 
Türkiye’de hiç bir yabancı devle-
tin etkin olmaması için yalnız T!P 
çalı"ıyor, yalnız T!P bloklar dı"ında 
ba#ımsız bir dı" politika izlenmesi-
ni öneriyor. Yalnız Türkiye !"çi Par-
tisi topra#ı olandan alıp Anayasa 
uyarınca topra#ı olmayana toprak 
verece#iz diyor. Yalnız T!P, eme#e 
göre gelir ve eme#e göre ücret il-
kesini savunuyor. Patron, a#a, te-
feci, komprador (yabancılara ara-
cılık edip Türkiye’nin servetlerini 
ortakla"a sömürenler) tamamının 
partileri "ehzade kavgası gibi ikti-
dara geçme mücadelesi yapıyor-
lar. Ama T!P., emekçilerin iktidara 
gelip memleketi yönetmelerini 
sa#layacak bir eylemi sürdürüyor; 
sömürücü kapkaç düzenini kökün-
den de#i"tirip, insana saygılı, her-
kese toprak ve herkese i" veren bir 
mutlu düzeni getirmeye çalı"ıyor.

N!Ç!N T!P?

D!SK, i"çi sınıfının ekonomik, sosyal 
ve kültürel bakımdan kalkınması 
ve yücelmesi için öncelikle, Türki-
ye’nin her bakımdan tam ba#ımsız 
olmasını ve hızlı bir kalkınma yolu-

D!SK’!N T!P’E DESTEK B!LD!R!S!D!SK’!N T!P’E DESTEK B!LD!R!S!



na girmesini zorunlu gördü#ü için 
bunu gerçekle"tirecek partinin 
Türkiye !"çi Partisi oldu#unu tes-
pit etmi", bu nedenle T!P’i des-
tekleme kararı almı"tır. 

Emekçi halkımız ve özellikle bi-
linçli, uyanmı" karde"lerimiz en 
yakınlarından ba"layarak bütün 
tanıdıklarına yukarıda açıkla-
dı#ımız gerçekleri anlatacak, 
emekçi halkımızı uyaracak, bi-
linçlendirecek ve T!P’e seve seve 
oy vermesini sa#layacaktır.

D!SK, !"çi Sınıfının sömürüden 
kurtulması yolunda çalı"an dev-
rimci bir i"çi konfederasyonu 
olarak tüm emekçileri bu seçim-
lerde Türkiye !"çi Partisi adayla-
rına oy verme#e ça#ırır. Zafer, 
tam ba#ımsız, sosyalist Türkiye 
için çalı"anların olacaktır.

D!SK Türkiye Devrimci !"çi Sen-
dikaları Konfederasyonu
Kaynak: D!SK (1970), D!SK 3. Genel Kurul Ça-
lı"ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları.

seçimlerinde 244 bine, oy oranı ise 
2,68’e gerilemi!ti. 1965 seçimlerinde 
yüzde 3 oranıyla 14 milletvekili ka-
zanan T#P, 1969 seçimlerinde yüzde 
2,68 oy oranıyla sadece 2 milletve-
kili çıkarabilmi!ti. T#P oylarında bir 
miktar dü!ü! vardı ancak milletve-
kili sayısındaki dü!ü!ün temel ne-
deni seçim sisteminin de"i!tirilme-
si, millî bakiye sisteminden d’Hondt 
sistemine geçilmesiydi. Ancak 1965 
sonrasında T#P’in oy oranlarında ar-
tı! de"il azalma e"ilimi ba!ladı. Aynı 
seçimde AP ve CHP de oy kaybet-
ti ancak buna ra"men milletveki-
li sayılarını artırdılar. Bunun temel 
nedeni “millî bakiye” sisteminin de-
"i!mesiydi. 1968 #l Genel Meclisi se-
çimlerinde partinin oyu 248 bine, oy 
oranı yüzde 2,72’ye gerilerken, 1969 
genel seçimlerinde 2,68’e dü!tü. Dü-
!ü!ler küçük olmakla birlikte T#P’in 
içine girdi"i girdabın oy artı!ını en-
gelledi"i açıktı.

H$/$& K'*'+&'>' () U#,0

T#P içindeki bölünmelerin ve iç çe-
ki!melerin partinin seçim çalı!ma-
larına ve etkinli"ine yansıması ka-
çınılmazdı. 1961’de sendikacıların 
büyük umutlarla kurdu"u parti-
nin seçimle iktidara gelmesi umu-
du 1969 seçimlerinde iyice zayıfladı. 
Genel seçim sonuçları, T#P’i destek-
leme kararı alan D#SK açısından da 
bir hayal kırıklı"ı oldu. Ancak bu ha-
yal kırıklı"ı umutsuzluk getirmedi.

Seçim sonuçları 3. Genel Kurul’a su-
nulan raporda de"erlendirilmi!tir. D!SK Ajansı, 30 Eylül 1969.
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De"erlendirmede seçim kanununda ya-
pılan son de"i!iklikler ve millî baki-
ye sisteminin kaldırılmasının da etkisiy-
le seçimlerde olumsuz bir sonuç alındı"ı 
saptanmı!tır. Seçim de"erlendirmesinde 
5 milyon seçmenin seçimlere katılmamı! 
olmasından hareketle “Her ne kadar kapi-
talist yoldan kalkınmada direnen ve dı!a 
ba#lı bir politika ile Atatürk Türkiye’si-
ne yakı!mayan bir tutumda olanları pro-
testo anlamını ta!ıyan 5 milyon seçmenin 
seçime katılmamı! olması önemli bir gös-
terge ise de parlamentonun yapısı adam 
akıllı sa#a kaymı!tır” görü!üne yer veril-
mi!tir. Raporda D#SK’in görü!lerinin Mec-
lis’te iki T#P milletvekili ile temsil edildi"i 
ve D#SK’in görü!lerini bu iki milletvekili-
ne iletece"i ve iç tüzü"ün olanaklarından 
yararlanarak bunların Meclis’te dile geti-
rilmesine çalı!ılaca"ı belirtilmektedir. An-
cak D#SK bu konuda iyimser de"ildir:

“Hemen söyleyelim ki, bu fazla bel ba"-
layacak bir çalı!ma olmayacaktır. Zira 
içtüzük, grup kuramamı! partilerin 
milletvekillerine pek az söz hakkı ta-
nımakta, tasarılarına da hemen he-
men hiç iltifat edilmemektedir. Ancak, 
son seçimlerin bu kadar sa"a kayan 
bir parlamentoyu olu!turması ve so-
lun milletvekili çıkarması açısından ye-
nilgiye u"raması ne bizi demokratik dü-
zene olan inancımızdan caydırmı!, ne 

de sosyalizm için mücadele vermekten 
alıkoymu!tur.”36

1969 seçimlerinde ya!anan ba!arısızlı-
"a ra"men D#SK’in düzen de"i!ikli"i umu-
du devam ediyordu. 1970 Genel Kurulu’na 
sunulan raporda “yapaca#ımız eylemler-
le i!çi sınıfının ve onun bilime dayanan 
tarihsel öncülü#ü etrafındaki sınıf ve ta-
bakaların iktidarını gerçekle!tirmeye ça-
lı!aca#ız” deniyor ve bir sonraki seçimler 
hedef gösteriliyordu:

“Önümüzdeki seçimlere kadar mutla-
ka i!çi sınıfının, köylü sınıfının kendi sı-
nıfsal çıkarlarına dört elle sahip çıkacak 
bir bilince eri!meleri için elimizden ge-
leni yapaca"ız. Yapaca"ız ki bu düzen, 
demokratik yoldan de"i!tirilsin; onun 
için de parlamentoya emekçi sınıf ve ta-
bakaların temsilcileri, sosyalist aydın-
lar, bilimi rehber sayanlar Anayasanın 
öngördü"ü reformları gerçekle!tirecek, 
özde yasalar çıkaracak sayıda olsunlar. 
Gerici güçlerin demokrasi adına sürdür-
dükleri tutuculuk, yasaklayıcılık, po-
lis devleti kurmaya hevesli yeteneksiz 
devlet adamlarının yeti!mesine fır-
sat vermektedir. Buna kar!ılık gerçek 
demokrasilerde var olan yönetilen sı-
nıf ve tabakaların iktidar olma !ansla-
rını tüm kaybettirecek bir dar ortamı, 
erdemli bir demokrasi saymak elbet-
te mümkün de"ildir. Biz, bu gerçekleri 
dile getire getire ve olayların akı!ı içinde 
yapaca"ımız eylemlerle i!çi sınıfının ve 

36 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu.

Tablo 15: 1965-1969 Seçimleri
1965 1969

Parti Adı Alınan Oy Oranı Milletvekili Alınan Oy Oranı Milletvekili

Adalet Partisi 4.921.235 52,87 240 4.229.945 46,55 256

Cumhuriyet Halk Partisi 2.675.785 28,75 134 2.487.163 27,37 143

Güven Partisi 598.013 6,58 15

Ba"ımsızlar 96.528 3,19 1 511.097 5,62 13

Millet Partisi 582.704 6,26 31 293.849 3,23 6
Milliyetçi Hareket Partisi (*) (1965: CKMP) 208.696 2,24 11 274.225 3,02 1
Birlik Partisi 254.708 2,80 8

Türkiye #!çi Partisi 276.101 2,97 14 243.797 2,68 2

Yeni Türkiye Partisi 346.514 3,72 19 197.912 2,18 6

(*) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) 1969’da Milliyetçi Hareket Partisi adını almı!tır.
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onun bilime dayanan tarihsel öncülü"ü 
etrafındaki sınıf ve tabakaların iktidarı-
nı gerçekle!tirmeye çalı!aca"ız.”

2373 S):.#&)*.%.% A*6'%6$%

T#P’in Meclis’teki gücünün zayıflama-
sından cesaret alan Türk-#! yönetimi 
genel seçimden sonra D#SK’i zor duru-
ma dü!ürecek yasa tekliflerinin tekrar 
TBMM’ye getirmesini sa"ladı. #ktidarda-
ki Adalet Partisi’nin, yakla!ık 8 puanlık 
bir dü!ü! ya!asa da, yüzde 46 oranında 
oy alması ve Meclis’te rahat bir ço"un-
luk elde etmesi nedeniyle Türk-#! Demi-
rel Hükümeti’ni destekleyen politikasını 
sürdürdü.37 

Seçimlerin ardından yapılan ilk T#P Ge-
nel Yönetim Kurulu toplantısında Aybar ve 
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri istifa et-
tiler. Aybar ve MYK üyelerinin istifası ile 
bo!alan üyelikler yedekleriyle dolduruldu. 
Yahya Kanbolat’ın ba!kanlı"ı, $inasi Kaya 
ve Osman Sakalsız’ın sekreterliklerinde 
“Geçici Divan” olu!turuldu. Kemal Türk-
ler’in, sendikacılar olarak bir aday göster-
meyeceklerini ancak Aybar ve Aren grup-
larının etrafında çok sivrilmemi! isimlere 
oy verebileceklerini belirtti"i toplantıda, 
sendikacıların ve “Do#ulular”ın deste"i-
ni alan Mehmet Ali Aslan Genel Ba!kanlı-
"a getirildi. Aslan seçildikten 35 gün sonra, 
genel ba!kanlık yetkisini kullanarak Ge-
nel Yönetim Kurulu’nu ola"anüstü toplan-
tıya ça"ırdı, kendisine verilen destek söz-
lerinin yerine getirilmedi"ini ileri sürerek 
Genel Ba!kanlık’tan istifa etti.38

Bu kez, Parti kurucusu, uzun süre MYK 
üyeli"i ve #stanbul #l Ba!kanlı"ı yapan 
37 Derinden Gelen Kökler (2017), Cilt 1.
38 Derinden Gelen Kökler (2017), Cilt 1.

$aban Yıldız T#P Genel Ba!kanı oldu. #!çi 
kesiminden Hüsamettin Güven, i!çi olma-
yan kesimden Behice Boran genel sekre-
terliklere getirildi. 1970 $ubat’ı itibariy-
le, D#SK yöneticilerinin T#P’ten uzakla!ma 
süreci hızlandı. 1970 yılının ortalarında 
D#SK varlık yokluk mücadelesi verirken 
T#P’te kriz en derin hale gelmi!ti.

S9)1(#. B2)$-+!)!% 
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D#SK kurulu!undan ba!layarak soldaki di-
"er güçlerle, muhalif gençlik örgütleriy-
le, di"er ilerici örgütlerle birlikte davran-
maya çalı!mı! ve demokratik, ilerici ve sol 
güçlerin ortak hareketinden yana tutum 
almı!tır. 1960’ların ortalarında T#P içinde 
ba!layan ve 1968 ve sonrasında yo"unla-
!an bölünmeler ve tartı!malar kar!ısında 
D#SK güçbirli"i ve ortak cephe yakla!ımı-
nı savundu. 

G8:H.*&.>. () D)#?+*$0.+ 
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Haziran 1967’de toplanan 1. Genel Ku-
rul’da alınan 10 no.lu karar ile D#SK’in ile-
rici gençlik ve toplumcu güçlerle i!birli"i 
yapması oybirli"i ile kabul edildi. Karar-
da !öyle deniyordu: “Toplum sorunları-
mızın çözümlenmesi, demokratik sosya-
list hukuk devletinin kurulması yolunda, 
i!çi sınıfımız ile emekçi halkımız yanında 
yer aldıklarını sevinçle izledi#imiz ileri-
ci gençlik ve toplumcu güçlerle, konfede-
rasyonumuzun fikir ve eylem sahasında 
i! birli#i yapması”

Bu çerçevede D#SK, toplumcu aydın ve 
ilerici gençlik kurulu!ları ile de ili!kiler 
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kurmu!, ülkenin hayati sorunlarında gençlik kurulu!ları ile birlikte hareket etmi!tir.39 

1967 Temmuz’da düzenlenen Uyanı! Mitingi ve 6. Filo’ya kar!ı eylemlerde D#SK gençlik 

örgütleri ile birlikte davranmı!tır.

$ubat 1968’de toplanan 2. Genel Kurul’da alınan bir kararda ise daha güçlü bir direnme 

ve güçbirli"i vurgusu yer alıyordu. “Hükümetlerin partizan tutumları kar!ısında Türk 

i!çi ve emekçilerinin gerçek temsilcisi olan” D#SK’in demokratik direnme için güçbirli"i 

kurması ve bu güçbirli"ine “ilerici gençlik örgütleriyle aydınları katması” kararı alındı. 
39 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 58.

Ehliiman Tuncer’in Cumhuriyet Senatörü Adayı Gösterilmesi

D!SK 2 Haziran 1968’de yapılan kısmi senato ve milletvekili ara seçimleri sırasında D!SK Genel Ba"kanvekili ve Ba-
sın-!" Genel Ba"kanı Ehliiman Tuncer’i Cumhurba"kanı tarafından atanan kontenjan senatörlü#ü için aday gösterdi. 
1961 Anayasası’nın 72. maddesine göre Cumhurba"kanı “çe"itli alanlarda seçkin hizmetler ile tanınmı" ve kırk ya"ı-
nı bitirmi" kimselerden” 15 ki"iyi senatör seçme hakkına sahipti. Bunların en az onu ba#ımsızlar arasında seçilmek 
zorundaydı. D!SK Anayasa’nın bu hükmüne dayanarak Kemal Türkler imzalı bir yazıyla Cumhurba"kanı Cevdet Su-
nay’a ba"vurarak Tuncer’in kontenjan senatörü olarak atanmasını talep etti.

D!SK ba"vurusunda Anayasa’nın 72. maddesinin Cumhuriyet Senatosuna seçilebilmek için yüksekö#renim yapmı" 
olma "artını aradı#ını i"çilerin izlenen ekonomik ve sosyal politikalar yüzünden yüksekö#renimden mahrum kaldı-
#ı vurgulandı. Ancak cumhurba"kanı tarafından atanacak se-
natörlerde yüksekö#renim "artı yoktu. D!SK ba"vurunda Tun-
cer’in aday gösterilmesi konusunda "unlar yer alıyordu: 

“D!SK gibi devrimci ve yüzdeyüz Anayasa’cı, su katılmamı" bir 
i"çi örgütünün yöneticilerinden birinin Cumhuriyet Senato-
sunda bulunması, çıkacak yasaların 27 Mayıs ilkelerine en uy-
gun ve Anayasa’mızda öngörülen amaçlara ula"ılmayı sa#la-
yacak en verimli çabaları göstermeyi sa#layacaktır.” 

“Bu inançla hareket eden D!SK Yürütme Kurulu 13.5.1968 ta-
rihinde yaptı#ı toplantıda, D!SK Ba"kanvekili ve Basın-!" Sen-
dikası Genel Ba"kanı Ehliiman Tuncer’i size takdime karar 
vermi"tir. Yetkinize tevdi edilen 15 ki"ilik Senatör grubunu se-
çerken, Ehliiman Tuncer’i de i"çilik aleminin bu seçkin ve hiz-
metleriyle üyelerimize büyük yardımları görülen "ahsiye-
tine de yer vermenizi en derin saygılarımızla arz ve istirham 
ederiz.”

Cumhurba"kanı Sunay seçti#i üyeler arasında sendikacı ola-
rak Türk-!" Yönetim Kurulu üyesi ve Teksif Genel Sekreteri 
Vahap Güvenç’i tercih etti. Cumhuriyet senatosuna cumhur-
ba"kanı tarafından atanan sendikacıların üçü de Türk-!" yö-
neticisidir. 1961-1968 dönemi için Türk-!" Mali Sekreteri Ömer 
Ergün, 1972-1980 dönemi için ise Türk-!" Genel Sekreteri Halil 
Tunç dönemin cumhurba"kanları tarafından Cumhuriyet Se-
natosu üyeli#ine seçildi.

Kemal Türkler'in Cumhurba"kanı Sunay'a mektubu, 3 Haziran 1968, 
TÜSTAV D!SK Ar"ivi.
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D#SK, 1970’lerin ba!ında Türkiye solun-
da ve T#P içinde derin ayrı!maların ya-
!andı"ı ko!ullarda “tam ba"ımsızlık için 
yola çıkanlarla ve ba"ımsız sosyalist bir 
Türkiye ülküsünü gerçekle!tirmek iste-
yenlerle ortak bir cephe” kurulmasını bir 
zorunluluk olarak gördü"ünü belirtmek-
tedir. D#SK en devrimci sınıf olan i!çi sı-
nıfını temsil etti"ini ve aynı hedefe var-
mak isteyenlerin ön safında yer aldı"ını 
vurgulamaktadır. 

“D#SK, haksızlıkları gören, hakları çi"-
nenen, yasalar zorlanarak özgürlü"ü ve 
tercih hakkı gasbedilmek istenen bü-
tün i!çilerin kurtulu! umududur. D#SK, 
çaresizlik içinde kıvranan ve ne yapa-
ca"ını bilmeyen e"itilmemi! insanların, 
insanlık onuruna yakı!ır bir hayata ka-
vu!turulmasını sa"layaca"ına inandı"ı 
bir umut kapısıdır. D#SK, gerici güçlerin 
ve sömürücü sınıf ve tabakaların ko-
layca at oynadı"ı Türkiye’de bu bozuk 
düzenin anayasa uyarınca de"i!tiril-
mesini isteyenlerin devrimci cephesin-
de a"ırlı"ı olan bir örgüttür. Türkiye’nin 
az geli!mi!likten kurtarılması, sömü-
rüye son verilmesi, yabancı serma-
ye egemenli"inin kaldırılması bu cep-
henin zaferine ba"lıdır. Ulusal Kurtulu! 
Sava!ı felsefesine dönülmesi ancak ve 
ancak D#SK’in temsil etti"i tam ba"ım-
sızlık do"rultusunda ve sonu sosyaliz-
mi kurmaya varan çizgide elde edilecek 
ortak ba!arılara ve alınacak mesafe-
ye ba"lıdır. Bu nedenle toplumumuzun 
en devrimci sınıfı olan i!çi sınıfını tem-
sil eden D#SK, bu amaca varacak yolda 
istiklal-i tam için yola çıkmı! olanlar-
la ve de ba"ımsız sosyalist Türkiye ül-
küsünü gerçekle!tirmek isteyenler-
le ortak bir cephe kurulmasında büyük 
bir zorunluluk görür. D#SK’in toplumda-
ki yeri, aynı hedefe varmak isteyenlerin 
ön safındadır.”40 

40 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 9-10.
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3. Genel Kurulu’na sunulan çalı!ma rapo-
runda D#SK, T#P içindeki ideolojik tartı!-
ma ve çatı!ma konusundaki dü!üncesini 
net bir biçimde ortaya koymaktadır. Ça-
lı!ma raporunun 16. bölümü “Parçalanan, 
Bölünen Sol "çinde D"SK’in Yeri” ba!lı"ını 
ta!ımaktadır.41 

Bölümde önce T#P içinde suçlama, kara-
lama ve tüzü"e uygun olsun olmasın yü-
rütülen çabaların kamuoyunda olumsuz 
ve sevimsiz bir didi!me olarak de"erlen-
dirildi"i belirtilmekte, daha sonra ise par-
ti içindeki tartı!malar !u !ekilde özetle-
mektedir: 42

“Bir grup T#P’li tüzü"ün ve progra-
mın tıpa tıp uygulanmasından yanadır. 
Türkiye ko!ullarını gözeterek izlenen 
bir politikayı tanımlarken üstüne basa 
basa !unu savunmaktadır: Türkiye’de 
sosyalizm, i!çilerin, köylülerin, emekçi-
lerin bizzat iktidara gelerek kuracakla-
rı düzenin adıdır. Parti stratejisi; i!çile-
ri, köylüleri, tüm emekçileri demokratik 
yoldan iktidara getirmek, toprak refor-
mu, dı! ticaretin, bankacılı"ın, sigor-
tacılı"ın, millile!tirilmesi, devlet eliyle 
sanayile!me gibi köklü dönü!ümlerin 
bizzat emekçilerin eliyle yapılması il-
kesine dayanır. T#P gerek devlet dı! po-
litikası gerekse parti politikası olarak 
tam ba"ımsızlı"ı savunmaktadır. Sos-
yalist hareket içinde tam ba"ımsızlı"ı 
bırakmayacaktır. 

“Bir grup, bu görü!lere kar!ı çıkma-
makla beraber bilimsel sosyalizmin 
genel kurallarını ileri sürerek 1. fıkra-
daki görü!ü savunanları ‘sosyalizm-
den sapma’ olarak nitelemektedir. 
Birinci Görü!te olanların parti içi uygu-
lamalarını ele!tirerek ki!isel yönetimle 

41 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 94-101. 
42 Bu ba!lıkta yer alan alıntılar D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma 
Raporu’nun 94-101 sayfaları arasındadır.

Basın-#! genel 
ba!kanlarından, 
D#SK yönetim ve 
yürütme kurulu 

üyelerinden ve 
genel ba!kan 

vekillerinden, 
T#P üyesi. 1927 

Bulgaristan 
Eskicuma do"umlu. 

Bulgaristan’da 
ö"retmenlik yaptı. 
1950’de o yıl çıkan 

bir izinle Türkiye’ye 
#stanbul’a geldi. 

Vakit matbaasına 
i!çi olarak girdi. 

Matbaa operatörü 
olarak çalı!maya 

ba!ladı. 1953’te daha 
sonra Basın-#! adını 
alacak olan #stanbul 
Basın Teknisyenleri 

Sendikası’na üye 
oldu. Sendikada 

çe!itli kademelerde 
çalı!tı. Sendikanın 

genel sekreterli"i ve 
genel ba!kanlı"ını 

yaptı. D#SK’in 
kurucu yürütme 
kurulunda görev 

aldı. Basın-#! genel 
ba!kanlı"ı 1972’deki 

genel kurulda 
sona erdi. D#SK 

yürütme kurulu 
üyeli"i 1973’teki 4. 

Genel Kurul'a kadar 
sürdü. 1970’lerin 

ortalarından itibaren 
aktif sendikal 

ya!amdan çekildi. 
D#SK tarafından 

1968’de kontenjan 
senatörü adayı 

gösterildi.

Ehliiman Tuncer
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suçladıkları lideri yererken i!çi sınıfı-
nın öncülü"ü konusundaki dü!ünce-
lerini de açı"a vurmaktadırlar. Bunlara 
göre i!çi sınıfı adına bir kadro yöneti-
mi i!çilerin iktidara gelmesinden daha 
yararlıdır.” 

“Milli Demokratik Devrimciler… Bun-
lar Türkiye’nin önündeki devrimin sos-
yalist de"il, demokratik devrim oldu-
"unu savunmakta sosyalist Türkiye 
diyenlere sa"cılardan daha çok çat-
maktadırlar. Emperyalizmin i!birlikçi-
leriyle, derebeylik kalıntısı toprak a"a-
larıyla, mücadele etmek için bunlar 
dı!ındaki bütün sosyal sınıfların, millî 
burjuvazinin, bürokratların geni! cep-
hede birle!mesini sa"lamak gerekir. 
Bu ittifakı önleyici ileri !iarlar atmak, 

sosyalizmi savunmak, sosyalizme iha-
net olur. Önümüzdeki a!ama demok-
ratik reformlar için yapılacak millî de-
mokratik devrim a!amasıdır.” 

Görüldü"ü gibi Çalı!ma Raporu’nda önce 
Aybar, sonra Aren ve Boran; daha sonra 
da MDD hareketinin görü!leri D#SK yöne-
timinin gözünden verilmeye çalı!ılmı!tır. 
Bu görü!lerden sonra D#SK’in duru!uysa 
özetle !öyle ifade edilmi!tir: 

“Bilindi"i gibi sosyalizm emekçilerin 
kurdu"u bir düzendir, emekçilerin yö-
netti"i bir düzendir, emekçilerin ide-
olojisidir; emekçilerin dünya görü-
!üdür. Bu bakımdan emekçiler adına 

Devrimci Güçbirli$i Giri"imi

D!SK Genel Kurulu’nda alınan yukarıdaki karardan kısa bir süre sonra Türkiye Devrimciler Güç Birli#i (Dev-Güç) 1 
Nisan 1968 tarihinde Ankara’da çe"itli kurulu"ların temsilcileri tarafından kuruldu. Yayımlanan ortak bildiride "öyle 
deniliyordu: “Büyük Ata’nın önderli#inde kurtulu" sava"larının bayra#ını dalgalandıran büyük milletimiz, ulusal ül-
küyü bir bütünlük halinde yürütmeye devam edecektir. Hedef, tam ba#ımsız ve gerçekten demokratik bir Türki-
ye’nin kurulması için Türk halkına dü"man bütün güçlere kar"ı mücadeledir.”1

Güç Birli#i’ne katılan kurulu"lar arasında 27 Mayıs Milli Devrim Derne#i, D!SK, Türkiye Ö#retmenler Sendikası 
(TÖS), Türkiye Ö#retmen Dernekleri Milli Federasyonu (TÖDMF), TMTF (Türkiye Milli Talebe Federasyonu), Fikir 
Kulüpleri Federasyonu (FKF), Mülkiyeliler Birli#i ile çok sayıda ö#renci derne#i ve gençlik kurulu"ları vardı. Birli#in 
ba"kanlı#ına Tabii Senatör Kadri Kaplan getirilirken, sekreterlik ise sırasıyla TMTF, FKF, D!SK ve TÖDMF tarafından 
yerine getirilecekti.2 Dev-Güç’ün ilk Yürütme Kurulu 27 Mayıs Devrim Derne#i Genel Ba"kanı Kadri Kaplan, FKF 
Genel Ba"kanı Do#u Perinçek, D!SK Ankara Temsilcisi U#ur Cankoçak, TÖDMF Genel Ba"kanı Prof. Dr. Bahri Savcı, 
TMTF Genel Ba"kanı Sencer Güne"soy’dan olu"uyordu.3

Ça#rı yapılan T!P Devrimci Güçbirli#i’ne katılmayı reddetti. T!P’in kar"ı çıkmasından bir süre sonra D!SK Dev-
Güç’ten çekildi. Yalnızca Kemal Nebio#lu Dev-Güç olarak anılan bu giri"ime destek vermi"tir.4

Dev-Güç, 29 Nisan 1968’de Ankara’da bir miting düzenledi. Miting, 27 Mayıs’tan önce ö#renci hareketlerinin ba"-
ladı#ı gün olan 29 Nisan 1960’ı anmak için tertiplenmi"ti. Mitingde konu"ma yapanlar arasında Aziz Nesin, !lhan 
Selçuk, Tabii Senatör Kadri Kaplan ve FKF Genel Sekreteri Ömer Özerturgut gibi aydınlar vardı. Miting “Allahu-
ekber” diye ba#ıran ki"ilerin saldırısına u#radı. D!SK’in ayrılması ile ba"layan anla"mazlıklar sonrasında Devrimci 
Güçbirli#i sonraki yıllarda di"e dokunur bir faaliyet yapamadı. Ancak 1968 ö#renci eylemlerinin ba"laması ve bü-
yümesinde Devrimci Güçbirli#i’nde bir araya gelen kurulu"lar etkili oldu.5 
1 Yıldırım Koç (2003), Türkiye !"çi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi, !stanbul: Kaynak Yayınları, s. 75-77.
2 Ant dergisi, Sayı 67, 9 Nisan 1968.
3 Derinden Gelen Kökler (2017), Cilt 1.
4 Algül (2015).
5 Derinden Gelen Kökler (2017), Cilt 1.
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asker-sivil-aydın kadronun ya da kes-
kin sosyalistlerin bir entelektüel kad-
rosunun !u veya bu yolla iktidara gel-
mesi sosyalizmin kurulması demek 
de"ildir. Bir azınlı"ın emekçiler adına 
tahakkümüdür, yukarıdan a!a"ıya bir 
yeni baskı düzenidir. Biz, a!a"ıdan yu-
karı emekçi halkla beraber, onun !evk-
li çabasıyla sosyalizmi kurmak için 
i!çi sınıfının bilime ve tarihsel öncülü-
"ü etrafında tüm emekçilerin, emekten 
yana olan aydınların iktidarı için müca-
dele veriyoruz.”

Yukarıda alıntılanan satırlar, D#SK yöneti-

minin MDD hareketi kadar, Aren-Boran’ın 

sosyalist devrim çizgisine de açık biçim-

de tavır aldı"ına i!aret etmektedir. An-

cak bu satırların kaleme alındı"ı süreç-

te, D#SK yönetiminin dü!üncelerine sahip 

çıktı"ı Aybar’ın Kasım 1969’dan beri Par-

ti’nin Ba!kanı, Ocak 1970’ten beri de Ge-

nel Yönetim Kurulu üyesi olmadı"ı gerçe"i 

ortadadır.43

D#SK yönetiminin Aybar’a olan deste"i el-

bette ideolojik analizlerin kendilerini gö-

türdü"ü yerin Aybar’ın çizgisi olmasın-

dan çok, birlikte yola çıktıkları ve her !eye 

ra"men destekledikleri Aybar’ın da kendi-

lerine di"er gruplara göre tanıdı"ı ayrıca-

lıktır. Üstelik her iki grubun gerek teorik 

yakla!ımı ve gerekse pratik olarak kendi-

lerine davranı!ları konusunda fikir sahibi 

oldukları da söylenebilir. 

Sonuçta her ne kadar 1970 $ubat’ı itiba-

riyle, T#P içindeki ideolojik çatı!mada ken-

di görü! ve tutumlarıyla var olacaklarını 

ilan etmi! görünseler de sonraki geli!me-

ler, D#SK yöneticilerinin T#P’ten uzakla!-

ma sürecini hızlandırmı!tır.
43 Ünsal (2002), s. 13-14.
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D#SK kurulu!undan itibaren laik ve bi-

limsel bir yakla!ımı savunarak irtica ve 

gerici hareketlere kar!ı çıktı ve aydınlan-

macı bir yakla!ıma sahip oldu. D#SK daha 

resmen kurulmadan 14 Ocak 1967 tari-

hinde açıkladı"ı Ortak Bildiri'de “Konfe-

derasyonumuz, Türkiye’nin geri kalmı!-

lıktan kurtarılması için bilimi en geçerli 

önder sayacaktır” ilkesini kamuoyuna 

duyurdu. 

D#SK’in ilk Tüzü"ü’nün amaç maddesin-

de “Bilim, i!çi sınıfının en önemli mücadele 

aracıdır” ifadesi yer alıyordu. D#SK Kurulu! 

Bildirisi’nde devrimcilik, “bugünkü tutucu, 

gerici ekonomik, sosyal ve politik ili!kile-

rin Anayasa uyarınca de#i!tirilmesi” ola-

rak de"erlendiriliyordu.

2. Genel Kurul’da alınan 3 no.lu karar ile 

D#SK irticai hareketlere kar!ı net bir tu-

tum almaktadır.

Kararda yer alan “Halkın uyanmasından 

çok susmasından yana olan çevreler uzun 

bir süredir büyük yı#ınları uyutucu yolla-

rı denemektedir. Bunların en önemlilerin-

den biri dinin aracı olarak kullanılmasıy-

la halkı gerçeklerden uzak tutmaktır. Köy 

enstitülerinin kapatılması ve imam hatip 

okullarının sayılarının arttırılması, hal-

kın uyanı!ının engellenmesinin en belirgin 

örnekleridir” de"erlendirmesi D#SK’in ay-

dınlanmacı ve laik tutumun net bir ifadesi 

olarak okunabilir.



Millî bakiye sistemi, seçim kanu-
nundan çıkarıldıktan sonra Tür-
kiye’nin biricik sosyalist partisi 
Türkiye !"çi Partisinde ba"gös-
teren ve dı"a kar"ı ideolojik mü-
cadele "eklinde sunulan tepede-
ki çatı"ma, sosyalizme inananları, 
Türkiye !"çi Partisine güvenenle-
ri, bu partiyi Türkiye’nin kurtulu-
"u için tek umut kapısı sayanları 
hayal kırıklı#ına u#ratmı"tır. El-
bette bu durum seçim sonuçları-
nı da etkilemi"tir.

Suçlama, karalama, küçük dü-
"ürme, örgütün ba"ına geçmek 
için tüzü#e uysun, uymasın yü-
rütülen çabalar kamuoyunda pek 
olumsuz, sevimsiz bir didi"me 
olarak de#erlendirilmi"tir. Türki-
ye !"çi Partisini kuran, bu parti-
ye inanarak saflarına katılan, ba-
"arısı için maddî, manevî bütün 
gücünü seferber eden bütün i"-
çiler sol cephedeki da#ınıklı#ın 
nedenlerini ara"tırmaya, do#-
ru gözlemleri yapma#a, gerçe-
#i tespite önem vermektedirler. 
Bu nedenle yarınki çalı"maların 
yolunu, yöntemini iyi belirlemeye 
yardımı olur inancıyla sol cephe-
deki tartı"malara ve çatı"malara 
biraz da olsa yer vermek isteriz.

Görülen "udur:

1-Bir grup T!P’li, tüzü#ün ve 
pro#ramın tıpa tıp uygulanma-
sından yanadır. Türkiye ko"ulları-
nı gözeterek izlenen bir politika-
yı tanımlarken üstüne basa basa 
"unu savunmaktadır:

Türkiye’de sosyalizm, i"çilerin, 
köylülerin, emekçilerin bizzat ik-
tidara gelerek kuracakları dü-
zenin adıdır. Parti stratejisi; i"-
çileri, köylüleri, tüm emekçileri 

demokratik yoldan iktidara ge-
tirmek, toprak reformu, dı" tica-
retin, bankacılı#ın, sigortacılı#ın 
millile"tirilmesi, devlet eliyle sa-
nayile"me gibi köklü dönü"ümle-
rin bizzat emekçilerin eliyle yapıl-
ması ilkesine dayanır. T!P, gerek 
devlet dı" politikası, gerekse par-
ti politikası olarak tam ba#ımsız-
lı#ı savunmaktadır. Sosyalist ha-
reket içinde de tam ba#ımsızlı#ı 
elden bırakmayacaktır.

2-Bir grup, bu görü"lere kar-
"ı çıkmamakla beraber bilimsel 
sosyalizmin genel kurallarını ileri 
sürerek 1. fıkradaki görü"ü savu-
nanların genel politikalarını “sos-
yalizmden sapma” olarak nitele-
mektedirler. 1. görü"te olanların 
parti içi uygulamalarını ele"tire-
rek ki"isel yönetimle suçladıkları 
lideri yererken i"çi sınıfının öncü-
lü#ü konusundaki dü"üncelerini 
de açı#a vurmaktadırlar. Bunla-
ra göre i"çiler sosyalizmi bir bilim 
adamı kadar ö#rendikten sonra o 
bilim adamına tercih edilebilir. !"çi 
sınıfı adına bir kadro yönetimi, 
bizzat i"çilerin iktidara gelmesin-
den yararlıdır. Yani belirli bir ay-
dın kadrosunun i"ba"ına gelmesi 
ve emekçiler adına yönetimi elle-
rinde bulundurması bu dönemde 
en kestirme i"tir. Derinlemesine 
e#itimi öngörmektedirler. Bu da 
bir bakıma kapalı yönetici kadro-
sunu kendilerine ba#lı kılmak ve 
onlar aracılı#ıyla emekçi kitlelerin 
yönetiminin dizginlerini ellerinde 
bulundurmaktadır.

3-Milli Demokratik Devrimciler… 
Bunlar Türkiye’nin önündeki dev-
rimin sosyalist devrim de#il, de-
mokratik devrim oldu#unu sa-
vunmakta ve Sosyalist Türkiye 

diyenlere, sa#cılardan daha çok 
çatmaktadırlar. Aralarında bir-
kaç defa bölünen bu gruptakilere 
göre emperyalizmden kurtulmak 
için önce tam ba#ımsızlıktan yana 
olanlarla bir geni" cephe kurmak 
zorunludur. Emperyalizmin i"-
birlikçileriyle, derebeylik kalıntı-
sı toprak a#alarıyla mücadele et-
mek için bunlar dı"ındaki bütün 
sosyal sınıfların, millî burjuvazi-
nin, bürokratların geni" cephede 
birle"mesini sa#lamak gerekir. 
Bu ittifakı önleyici ileri "iarlar at-
mak, sosyalizmi savunmak, sos-
yalizme ihanet olur. Önümüzde-
ki a"ama demokratik reformalar 
için yapılacak millî demokratik 
devrim a"amasıdır. Geni" cephe-
de millî burjuvazi, asker-sivil ay-
dın bürokrat kesim de yer alınca 
demokratik devrim a"aması ko-
layca gerçekle"ir ve sonra sosya-
lizme geçi" dönemine adım atılır.

Bu kanıda olanların üçe, dörde 
bölünmü" olmalarını dikkate alır-
sak aralarındaki anla"mazlı#ın 
i"çi sınıfının öncülü#ü noktasında 
toplandı#ını ve Parti fikrinin ayrı-
lıklarda etken oldu#unu görürüz.

4-Parlamento dı"ı muhalefet yo-
luyla etkin olma tezini savunan-
lara göre son seçimlerin mate-
mati#i "udur:

Seçmen sayısı: 14.692.591

Oyunu kullanan seçmen: 
9.380.860

Seçime katılma oranı: %63,84

Geçerli oy sayısı: 8. 987.405

Bu duruma göre AP oyların yüz-
de 46,60 ını almı"tır. CHP oyların 
yüzde 27,46 sını kazanmı"tır.

PARÇALANAN VE BÖLÜNEN SOL !Ç!NDE D!SK’!N YER!PARÇALANAN VE BÖLÜNEN SOL !Ç!NDE D!SK’!N YER!



Rakamları yuvarlak yaparak de-
nebilir ki 14,5 milyon seçmenin 5 
milyonu a"kın grubu sandık ba-
"ına gitmemi"tir. 5 milyon seç-
men, AP nin aldı#ı 4 milyon oy-
dan 1 milyon daha fazladır. Ba"ka 
bir deyimle 5 milyon vatan-
da" seçimlerden umudunu kes-
mi" bulunuyor. AP ise tüm seç-
men oylarının ancak yüzde 27 si 
ile iktidara gelmi"tir. Bu yüzde 
27, önemsenmeyecek biz azınlı-
#ı ifade eder. Millî iradenin yüzde 
27 si ile bütün millî iradeyi temsil 
ediyormu" gibi göstermek mil-
letin kar"ısında azınlık iradesi-
ni egemen kılmaktan öteye bir 
anlam ta"ımaz. (Cumhuriyet 16 
Ekim 1969, !lhan Selçuk).

Yani mevcut partiler, kendilerine 
oy vermeyen bir ço#unlu#a pos-
ta koyacaklar, bunu demokrasi 
adına yapacaklar, kendi çıkarla-
rına dönük iradelerini, onlara dik-
te edecekler, buna da demokra-
si denecek… Oysa bu, demokrasi 
sözcü#ünün arkasına oturtulmu" 
bir azınlık diktasıdır. A#ası, tefeci-
si, aracısı azınlıkta oldukları halde 
"eytanî mekanizmalarla bir azın-
lı#ın diktasını kuracaklar, sonra da 
bunu me"ru gösterecekler… (Ak-
"am, 17 Ekim 1969 Çetin Altan)

Bu görü"ler kar"ısında iktidar 
kanadının te"hisi çok a#ırdır:

“Parlamento dı"ı muhalefet kav-
ramıyla bir müddettenberi flört 
eden kalemlerin yaptıkları dü-
pedüz hukuka ihanet ça#ırısıdır.” 
(Son Havadis, 25 Ekim 1969).

Oysa parlamento dı"ı muhalefet 
görü"ünün sözcüleri ısrarla "unu 
belirtmektedirler: Asıl ana sorun, 
mevcud bozuk düzeni bir an önce 

de#i"tirmektir. Partilerin hiç bir 
"eyi de#i"tirmeyecekleri bir ger-
çektir. Parlamento iktidarı ile, 
parlamento dı"ı muhalefet ara-
sında beliren kutupla"ma, statü-
kocularla devrimciler arasındaki 
kutupla"madır.

!"te bu dört bölümde toplanan 
ilericiler, gençleriyle, yazarlarıyla, 
dü"ünürleriyle birbirlerine kar"ı o 
kadar amansız bir mücadele ver-
mektedirler ki bunların, asıl kar-
"ılarına aldıkları emperyalizm-
le örgütsel mücadele yapmaları, 
ortak bir politika izlemeleri o ka-
dar imkânsızla"maktadır. 

Zaten Türkiye !"çi Partisi içindeki 
üç grubun mücadelesi birbirleri-
ni tasfiye etmek, bir tek görü"ün 
T!P’e hâkim olmasını sa#lamak-
tır. Parti içinde a) Türkiye ger-
çeklerini de#erlendirerek sosya-
lizmi gerçekle"tirmek isteyenler, 
b) Bilimsel sosyalizm adına bir 
kadronun i"ba"ına geçerek yu-
karıdan a"a#ıya bir yönetimi sür-
dürmek isteyenler, c) kendilerine 
son olarak proleter devrimci di-
yenlerin gençli#in öncülü#ünde 
demokratik devrim için müca-
dele vermek isteyenler kar"ısın-
da elbette ki sendikacıların, yani 
i"çi sınıfının en devrimcilerinin 
ekonomik, sosyal ve politik mü-
cadelelerini yıllardır sürdürerek 
yönetici seçilmi" bilinçli i"çilerin 
diyecekleri vardır, izleyece#i po-
litika vardır.

Bu yöneticilerin yürüttükleri po-
litikayı izleyenler seçimlerle D!SK 
organlarına getirilmi" oldu#u için 
D!SK’in izledi#i politika T!P içinde 
ayrı bir yer i"gal etmi"tir. D!SK, 
tabanla fikir beraberli#i içinde 

parti içinde "u görü"lerin temsil-
cisi olmu"tur:

Emperyalizmin memleketimiz-
de bir takım ortakları vardır, em-
peryalizmle i"birli#i yapanlar var-
dır. !"te bu ortaklar ve i"birlikçiler 
aracılı#ıyla Emperyalizm sömü-
rüsünü ve egemenli#ini yürüt-
mektedir. Bu sömürüye, bu ege-
menli#e son vermek gerekir. Bu 
i"i ba"aracak sosyal topluluklar 
içinde en önde geleni i"çi sınıfı ve 
onun do#al müttefiki köylü sını-
fıdır. Çünkü i"çi sınıfı ve yoksul 
köylü sınıfı asırlardır bu sömürü-
nün ve egemen sınıfların zulmü-
nün ve baskısının acısını iliklerine 
kadar duymu"tur. !"te bu sınıfları 

Cumhuriyet gazetesi, 19 Eylül 1969.



ve öteki emekçi sınıf ve taba-
kaları kendi sınıflarının bilincine 
ula"tırmak, onlara politik bilinç 
vermek, sosyalizmin tek kurtu-
lu" yolu oldu#unu anlatmak i"çi 
sınıfının bilinçlenmi" öncülerine 
dü"er. Bilinçlenen emekçi sınıf-
lar anlarlar ki, Amerikan emper-
yalizmini, içimizdeki ortakları ve 
i"birlikçilerini, onların varlı#ın-
dan ve i"birli#inden yarar gören 
tefecileri ve toprak a#alarını ik-
tidar olmaktan çıkarmadan bu 
sömürüye ve emperyalizmin ta-
hakkümüne son vermek müm-
kün de#ildir. Bu i"i ba"aracak en 
devrimci sınıf da i"çi sınıfıdır. $u 
hâlde i"çi sınıfının demokratik 
öncülü#ü etrafında bütün emek-
çi sınıf ve tabakaların yürüte-
ce#i mücadele millî ba#ımsızlık 
için mücadele olacaktır. Çünkü 
toprak a#alarına kar"ı, yerli ser-
mayedarlara kar"ı, yabancılara 
aracılık eden ithalâtçılara kar"ı, 
emperyalizmi yurdumuza sokan 
bürokratlara kar"ı yürütülecek 
mücadele, yani millî ba#ımsızlık 
için yapılan mücadele aynı za-
manda emperyalizme kar"ı ve-
rilmi" bir mücadele de olacaktır. 
Yalnız emperyalizme kar"ı veri-
lecek bir mücadele ba"arıya ula-
"amaz. Çünkü emperyalizme çı-
kar ortaklıkları olanlar yine bir 
punduna getirerek dı"arı atılan 
emperyalizmi yine buyur eder-
ler. Emperyalizmi bırakıp sadece 
onun i"birlikçilerine ve ortakla-
rına kar"ı yapılacak bir mücadele 
ise, onların varlı#ını kendi çıkar-
ları için zorunlu gören emperya-
lizmin deste#iyle kırılır. Bu ne-
denle iki cepheli ve birbiriyle içli 
dı"lı olan iki cepheli bir mücade-
leyi beraber sürdürmek zorunlu-
#u vardır.

Oysa yukarıda özetledi#iniz gu-
ruplardan birine göre emperya-
lizmle ve i"birlikçileriyle müca-
dele için sosyalist "iarlar atmanın 
alemi yoktur. Böyle durumlarda 
geni" cephe izlenmelidir. Bu ge-
ni" cephede millî burjuvazi ve si-
vil-asker aydın üçlüsü de yer al-
malıdır. Bu cephede kolaylıkla 
demokratik devrimleri isteyen-
leri toplamak mümkündür. Fa-
kat bunlara sosyalist a"amaya 
varma hedefi önerilirse bunlar 
emperyalizme kar"ı açılan geni" 
cephede yer almazlar, mücade-
le de zafere ula"maz. Bu müca-
delede öncülük söz konusu de-
#ildir. Kimin öncü olaca#ı eylem 
içinde ortaya çıkar.

Ne var ki emperyalizmin or-
taklarını ad ad saymaya kalk-
tı#ımız vakit millî burjuvazinin 
olmadı#ını görürüz. Emperyaliz-
min ortakları büyük ithalâtçılar-
dır, Büyük ihracaatçılardır, ban-
kacılardır, montaj endüstrisinin 
sermayedarlarıdır, sanayiciler-
dir, toprak a#alarıdır, devlet yö-
netimi gelene#i olan bürokratla-
rın Amerikancı kesimidir. Bunlar 
kapitalist yolda kalmada çıkarla-
rı olan ve bu nedenle de emper-
yalizmle çıkar ortaklı#ı kuranlar-
dır. $imdi bunlardan hangileriyle 
emperyalizme kar"ı demokratik 
devrimi gerçekle"tirmek için it-
tifak kurabiliriz. Hangileriyle ge-
ni" cephe kurabiliriz? Ki bunlar 
bizim asıl amacımızın sosyalizme 
geçmek oldu#unu da bilmek-
tedirler. Bunların hangisi, asıl 
amaçları sosyalizme geçmek ve 
sömürüye son vermek olan bir 
düzenden yana olurlar. Böyle bir 
düzeni gerçekle"tirmek isteyen-
lerle daha kısa mesafedeki “de-
mokratik devrim” için i"birli#i 

yaparlar. !thalâtçılar, ihracaatçı-
lar, montajcılar, sanayiciler, ban-
kerler uluslararası sermayeye 
ba#lı, tekelci kapitalizmin birer 
uzantısı durumundadırlar. Millî 
sermayeleri söz konusu olmak-
tan çoktan çıkmı"tır. Toprak re-
formu yapmayan, toprak a#a-
larından vergi almayan, onların 
politik güçlerini kendilerinin ikti-
darda kalarak devlet çarkını dön-
dürmeleri için kullanan bürokra-
sinin millî gelirin bölü"ülmesinde 
etkileri olan kısmı nasıl olur da, 
toprak a#alı#ına, tefecili#e, ara-
cılık yoluyla sömürüye son ver-
mek ve emekçi sınıf ve tabaka-
ların sosyalizmi kurmaları asıl 
amacına yönelen mücadelele-
rinde bir ara durak, bir istasyon 
olan noktaya varmak için birlik-
te yola koyulurlar. Bunlar bugün 
oldu#u gibi CHP’nin Ortanın solu 
politikasıyla yetinerek hem a"ırı 
sa#a bir duvar, hem a"ırı sol de-
dikleri sosyalizme bir duvar çek-
meye çalı"ırlar. Bunda AP iktidarı 
ile de mutabakat halinde olurlar. 
O halde, geni" cephede öncülü#ü 
bürokratlara vermek, sosyalizmi 
yarı yolda yeniden emperyalizm-
le ili"kilere döndürmeyi kabul et-
mekten öte bir anlam ta"ımaz.

Sosyalizmin büyük ustala-
rı, uygulayıcıları eserlerinde ge-
ni" cephe kurma olana#ı orta-
ya çıkarsa öncülü#ün mutlaka ve 
mutlaka i"çi sınıfında olması ge-
rekti#ini ısrarla belirtirler. Bunu 
öneren kitapları Türkçe’ye de 
çevrilmi" bulunmaktadır (!ki Tak-
tik, Lenin- Yeni Demokrasi, Mao 
Çetung). O halde asker-sivil, ay-
dın kesiminin yönetiminde bir or-
tak cephe, bir geni" cephe ama-
cını gizleyerek etkin azınlık tezine 
sarılıp olur olmaz yerde devlet 



güçleriyle kar"ı kar"ıya gelmekle 
keskin sosyalist görünmenin bizi 
aldatmaması gerekir. Sivil-as-
ker-aydın kesimin bir kadro ola-
rak yukarıdan a"a#ı kuraca#ı bir 
iktidarı sosyalist iktidar saymak 
ise, ne sosyalizmin bilimine uyar, 
ne de sosyalist ö#retinin uygu-
lanma alanı buldu#u ülkelerin de-
neyleri buna do#ruluk kazandırır. 

Bilindi#i gibi sosyalizm emekçile-
rin kurudu#u bir düzendir, emek-
çilerin yönetti#i bir düzendir, 
emekçilerin ideolojisidir; emek-
çilerin dünya görü"üdür, emek-
çilerin ekonomik teorileridir, 
emekçilerin ahlâk anlayı"larıdır. 
Bu bakımlardan emekçiler adına 
asker-sivil-aydın kadronun ya 
da keskin sosyalistlerin bir en-
tellektüel kadrosunun "u veya 
bu yolla iktidara gelmesi sosya-
lizmin kurulması demek de#ildir. 
Bir azınlı#ın emekçiler adına ta-
hakkümüdür, yukarıdan a"a#ıya 
bir yeni baskı düzenidir. Biz, a"a-
#ıdan yukarı emekçi halkla bera-
ber, onun "evkli çabasıyla sos-
yalizmi kurmak için i"çi sınıfının 
bilime ve tarihsel öncülü#ü etra-
fında tüm emekçilerin, emekten 
yana olan aydınların iktidarı için 
mücadele veriyoruz. Bu görü"le-
rin savunucuları olarak T!P için-
de daima i"çi sınıfının en bilinçli-
lerinin temsilcileri sıfatıyla parti 
yönetiminde söz ve karar sahibi 
olmakta devam edece#iz. !"çi sı-
nıfını bir kenara iten ve kadro yö-
netimi ile sosyalizm için çalı"ma 
yapıldı#ını söyleyen ki"i ve grup-
ların ba"arıya ula"amayacakları 
biliyoruz. Yine biliyoruz ki, sos-
yalist "iarlar atamadan i"çi sını-
fını bilinçlendirmek, kendi hak-
larına sahip çıkarmak mümkün 
de#ildir. Emperyalizmle ortaklık 

kuran kapitalistlere kar"ı yer yer 
mücadele veren, grev yapan, i"-
gal yapan, yürüyü" yapan, pro-
testoda bulunan, ücreti için, hak-
ları için gö#sünü kur"unlara siper 
edenler yalnız toprak reformu 
için ölmemi"lerdir. Bunlar sosya-
lizmin kurulup sömürülenleri sö-
mürüden kurtaracak düzen için 
canlarını vermi"lerdir, jop yemi"-
ler, nezarete atılmı"lar, hapisha-
nede çile çekmi"lerdir.

!"çi sınıfının demokratik öncü-
lü#ü etrafında toplanacak öteki 
emekçi sınıf ve tabakalarla bir-
likte sosyalizmi kurmak için po-
litik mücadele vermi"lerdir. Sos-
yalist bir partiye üye oldukları 
için i"ten atıldıkları halde partile-
rinden istifa etmemi"lerdir.

Durum böyleyken, asıl sosyaliz-
min sahiplerine kar"ı dü"manca 
mücadele edip, 
e m p e r ya l i z m -
le ortaklık ku-
ranlarla i"birli#i 
için can atanla-
rın samimiyeti-
ne inanacak ka-
dar safdil de#iliz. 
Bu nedenle T!P 
içinde i"çi sını-
fının temsilcile-
ri olarak zirve-
deki çatı"manın 
zararlarını ve al-
tında yatan ne-
denlerini iyi bile-
rek diyoruz ki;

Okuma olanak-
ları ve yabancı 
dil bilme yete-
nekleri bu düze-
nin bozuklu#u 
nedeniyle üni-
versite ö#renimi 

yapanlar kadar sosyalizmi ö#-
renme "artını ileri sürerek i"çi-
lerin parti organlarında yarıdan 
fazla sayıda yer almalarına kar"ı 
gizli kapaklı giri"ilecek her mü-
cadeleye kar"ı a#ırlı#ımızı koya-
cak ve bu niyette olanları ba"arıya 
ula"tırmayaca#ız.

Sosyalizm için mücadele eder-
ken emperyalizme kar"ı da iç içe 
bir mücadele verdi#imizi unut-
madan, i"çi sınıfının öncülü#ünü 
burjuvaziye ve bürokrasiye kap-
tırmadan millî kurtulu" ve sosya-
lizme geçi" için bizimle beraber 
olanlara saflarımız açıktır. D!SK, 
kuruldu#u günden beri bu do#-
rultuda i"çi sınıfını bilinçlendirme 
mücadelesinde azımsanmayacak 
ba"arı elde etmi"tir. Ba"arıları ka-
lıcı ve sürekli olacaktır. 
Kaynak: D!SK (1970), D!SK, 3. Genel Kurul Ça-
lı"ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları s.94-101.

T!P Genel Ba"kanı Aybar bir T!P mitinginde.
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D!SK: !rticaa Kar"ı Her Zamandan Çok Uyanık Olunmalı

D!SK Yürütme Kurulu Bildirisi:

Türkiye Devrimci !"çi Sendikaları Konfederasyo-
nu (D!SK) Yürütme Kurulu rahmetli Yargıtay Bi-
rinci Ba"kanı !mran Öktem’in cenazesinde geri-
ci çevrelerin düzenletti#i çirkin olaylar üzerine 
toplanarak a"a#ıdaki bildirinin kamuoyuna du-
yurulmasına karar vermi"tir:

"Meczupların ve din bezirgânlarının örgütlenerek 
Türkiye’yi yerli ve yabancı sömürücülerin otla#ı 
haline getirme çabalarının yeni ve hazin bir örne-
#iyle kar"ı kar"ıyayız. Bir cenaze töreninde ölü-
den öç alma#a kalkı"acak kadar gözleri dönmü"-
lerin amaçları Atatürk Devrimlerinden bu yana 
emekçi halktan yana geli"en bütün özgürlükleri 
yok etmektir. !rtica daima emekçilere kar"ı çık-
mı", sömürücülerin çıkarlarını savunmak için çe-
"itli kutsal görüntülere bürünmü"tür. Bugün de 
lâiklik ilkesine saldıranlar, vicdan özgürlü#üne 
saygısızca sata"anlar, dü"ünce hürriyetine kar-
"ı çıkanlar hep sömürücü e#emen sınıfların ba#-
nazlarınca desteklenmekte ve beslenmektedir. 
Devrimciler, yobazların sırtını sıvazlayanları bil-
mektedir. Büyük ço#unlu#uyla müslüman olan 
ve dine saygılı bulunan Türk halkı, din bezirganla-
rının amaçlarını iyi ö#renmelidir. Devrimciler, sa-
yın ve rahmetli Öktem’in ki"ili#inde din ve "eriat oyunlarını tezgahlamak isteyenlerin kar"ısında tek bir cephe halin-
de Anayasa ilkelerini herzamankinden daha çok bilinçle savunmak dönemine gelindi#ine inanmı"lardır.

D!SK, gerici akımları çe"itli kılıklarda örgütleyenlere; yani emperyalizme ve kapitalizme kar"ı mücadelesinde de-
vam edecektir. Gerici ve tutucu akımların tezgahlandı#ı örgütlerin kökü kurutulmalıdır. A.P. !ktidarı bunu ba"ara-
mazsa do#acak tehlikelerde ve muhtemel kı"kırtmalar sonucundaki yeni olaylarda savundu#u fikirlerin de tah-
rib edildi#ini görecektir. !rticaa kar"ı herzamandan çok uyanık olmak yöneticilerin ba" görevi olmalıdır. Hükûmeti 
bu görevini yapmaya ça#ırıyoruz.”
Kaynak: D!SK Ajansı, 5 Mayıs 1969.

!#*$% Ö+0)#’.% C)%$@)".%) 
S$&6'*' () D!SK’.% T)D+.".
Yargıtay Ba!kanı #mran Öktem 1 Mayıs 
1969 tarihinde Ankara’da öldü. #mran Ök-
tem’in 3 Mayıs 1969 günü Ankara’da Mal-
tepe Camii’ndeki cenaze törenine büyük 
bir kalabalık katıldı. Öktem, 1966’da adli 
yılın açılı!ı dolayısıyla yaptı"ı konu!mada 

Nurcuları ele!tirmi!ti. Cenaze sırasın-

da cami imamı, “münafıkların namazı kı-

lınmaz,” dedi. Cemaat içindeki bir grup da 

“bu dinsiz komünistin namazı kılınmaz,” 

diyerek, #smet #nönü’nün de aralarında bu-

lundu"u bir toplulu"a saldırdı. #smet #nö-

nü’yü, tabancasını çeken Kara Kuvvetle-

ri Komutanlı"ı Topçu Dairesi Ba!kan Vekili 

D!SK Ajansı, 5 Mayıs 1969.
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Tu"general Nabi Alpartun kurtardı.44 D#SK 
Yürütme Kurulu 5 Mayıs 1969’da bir bildi-
ri yayımlayarak olayları protesto etti. Bil-
diride “Meczupların ve din bezirgânlarının 
örgütlenerek Türkiye’yi yerli ve yabancı 
sömürücülerin otla#ı haline getirme ça-
balarının yeni ve hazin bir örne#iyle kar!ı 
kar!ıyayız” denildi.45

K$/")*. P*?(?+$"/?%, () 
D!SK’.% T)D+.".

Türkiye Ö"retmenler Sendikası’nın (TÖS) 
7 Temmuz 1969 günü Kayseri’de toplanan 
2. Genel Kurulu’nun ilk gününün gecesin-
de Örnekevler ve Mimar Sinan camileri ile 
Türk Kültür Derne"i ve imam hatip okulları 
kimli"i belirsiz ki!iler tarafından bomba-
landı. Ertesi gün, TÖS’ün kurulu! yıldönü-
mü olan 8 Temmuz’da, galeyana gelen ge-
rici saldırganlar, Genel Kurul’un toplandı"ı 
sinemayı ate!e verdi. Güvenlik önlemleri-
nin yetersiz kalması ve askeri birliklerin 
müdahalesinin gecikmesi nedeniyle ge-
riciler, Kayseri’deki tüm ilerici ki!i ve ku-
rulu!lara da saldırdı. T#P ve TÖS binaları ile 
sol yayınlar satan kitapçılar tahrip edildi. 
Saldırganlar daha sonra pavyonlara sal-
dırarak burada çalı!an kadınları çırılçıplak 
soyarak ve taciz ederek sokaklarda dola!-
tırdı. Saatler süren saldırı ancak askerin 
müdahalesiyle engellenebildi. Delegeler ve 
konuklar, askerî birlikler tarafından Kay-
seri dı!ına çıkarıldı. TÖS Genel Kurulu, An-
kara’da tamamlanabildi.46

9 Temmuz 1969 tarihli D"SK Ajansı “D"SK 
Genel Ba!kanı Kemal Türkler, Kayse-
44 “Yürekli Bir Hukukçu” (2005), Cumhuriyet Ansiklopedisi, 
Cilt 3, #stanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.222; Koç ve Koç (2008), 
45 D#SK Ajansı, 5 Mayıs 1969.
46 “Kayseri’de Tahrik Ev Saldırı” (2005), Cumhuriyet Ansiklo-
pedisi, Cilt 3, #stanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 216.

ri’de ba!kaldıran irtica ile ilgili !u deme-
ci vermi!tir” anonsuyla “Karde!i Karde-
!e Öldürtme Provası Yaptırılıyor” ba!lıklı 
açıklamayı duyurdu. D#SK bildirisinde sal-
dırıların “din ile devlet i!lerinin ayırt edil-
mesinden rahatsız olanlar” tarafından ya-
pıldı"ı vurgulanarak, “Türk Ordusu, Türk 
devrimcileri Atatürk’ün izinde ve devrim-
lerin bekçisi olarak ayakta durdu#u sürece 
gafiller, kana susamı!lar, din devleti kur-
ma özlemiyle Cumhuriyetimizin temelle-
rine saldıramayacaklardır” ifadesine yer 
verildi.

#mran Öktem'in 
cenaze töreninde 
#nönü'ye yapılan 

saldırı.

Cumhuriyet gazetesi, 
4 Mayıs 1969
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E-*!%-('59-().'* 
D8SK

D#SK, kurulu!undan ba!layarak çe!it-
li uluslararası sorunlar konusunda duyar-
lı olmu! genel olarak anti-emperyalist bir 
duyarlılıkla davranmı!tır. D#SK, Çekoslo-
vakya’nın i!gali konusunda net bir tutum 
alarak i!gali ele!tirmi!tir. Kıbrıs konusun-
da ise Türkiye’nin resmi politikası çeli!-
meyen ancak kimi nüansları olan bir tu-
tum almı!tır.

V.)0%$# S$($9' () D!SK

D#SK, ABD’nin Vietnam’daki sava! ve 
ölüm politikasını !iddetle, nefretle kı-
nadı ve emperyalist saldırı kar!ısında 
Vietnam halkının yanında yer aldı. D#SK 
dünya sendikalarının Vietnam Sava!ı ko-
nusundaki tepkilerini yakından izledi. Ya-
yınlarında bunları geni! biçimde aktardı. 

ABD’de 550 sendika liderinin Vietnam Sa-
va!ı’nı kınamak ve barı! için daha anlamlı 
ve daha etkili bir rol oynamak için Chicago 
Üniversitesi’nde yaptı"ı toplantının ardın-
dan Avrupa sendikalarının önemli bir bölü-
mü de ABD’nin Vietnam’daki kuvvet kul-
lanımını ele!tirdi. Türkler, toplantı halinde 
bulunan ve T#P Ba!kanı Mehmet Ali Ay-
bar’ın da üyeleri arasında bulundu"u Ulus-
lararası Sava! Suçları Mahkemesi’ne (Rus-
sell Mahkemesi) bir telgraf çekerek D#SK’in 
deste"ini ve ba!arı dileklerini iletti.47 

D#SK, Uluslararası Barı! Mahkemesi top-
lantı halindeyken, bu mahkemenin ba!-
kanı ünlü Fransız dü!ünürü Sartre’a gön-
derdi"i bir telgrafta !öyle demi!tir:

“Biz D#SK olarak, Vietnam halkının sö-
mürücü saldırıdan kurtarılmasını, kendi 
kendinin efendisi olarak milli kurtulu! 
sava!ını ba!arıya ula!tırmasını candan 
diliyor, kahraman Vietnamlıların yerli ve 
yabancı sömürücülere kar!ı giri!tikleri 

47 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 29-30.

“Karde"i karde"e öldürtme provası yaptırılıyor”
“Kayseri’de kimlerin, hangi kirli emeller için attı#ı bilinmeyen dinamitleri vesile ederek, TÖS’e, T!P’e, kitapçılara, 
e#lence yerlerinde çalı"maya mecbur bırakılmı" zavallı kadınlara saldıranlar belli bir tertibin tahrikçilerine kapıl-
mı"lardır. Öteden beri, din ile devlet i"lerinin ayırdedilmesinden rahatsız olanlar, her fırsatta Cumhuriyetin temel 
ilkelerine kar"ı harekete geçmektedirler. Her olayı vesile ederek öldürmeye, yakmaya, yıkmaya kalkı"an bir takım 
gericiler, her devrimci eylemi, yasaların himayesindeki her devrimci örgütü, bilime dayanan iktisadî, sosyal dü"ün-
celeri açıklayan kitapları satan her kitapçıyı, sömürülen i"çilerin haklarını savunan, koruyan her gerçek sendikayı 
ve üst kurulu"larını (dü"man) ilân eden zihniyetin tecavüzleriyle yine kar"ı kar"ıya bulunuyoruz.

Kayseri’de sahnelenen facia, karde"i karde"e öldürtme amacı güdenlerin giri"tikleri bir provadır. Daha sonra ba"-
ka "ehirlerde yeni tahriklere giri"ilecek, bu düzmece tahriklerden sonra da “halkın tepkisi” örtüsü altında Türki-
yemizi ça#da" uygarlık seviyesine çıkarmaya çalı"an devrimci kurulu"lara ve yöneticilerine kar"ı yeni tecavüzlere 
giri"ilecektir. Masum insanları, kandırılmı" karde"leri tarafından öldürtmeyi ba"ka ülkelerde deneyen emperya-
list güçlerin Türkiye’de de aynı plânları uygulamaya fırsat bulamayaca#ını belirtiriz. Türk Ordusu, Türk devrimcileri 
Atatürk’ün izinde ve devrimlerin bekçisi olarak ayakta durdu#u sürece gafiller, kana susamı"lar, din devleti kurma 
özlemiyle Cumhuriyetimizin temellerine saldıramayacaklardır. Adâlet mutlaka yerini bulacaktır.

Kayseri olayları devrimciler arasındaki ba#ları daha sıkla"tırmaya, Atatürkçü güçleri daha çok kayna"tırmaya ya-
ramalıdır ve bu gerçekle"ecektir.”
Kaynak: D!SK Ajansı, 9 Temmuz 1969.
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insan haysiyetine !eref katan mücade-
lelerinin zaferle sonuçlanması temenni-
siyle bu kurtulu! sava!ını sürdürenleri 
ayakta, saygıyla selamlıyoruz.”

D!SK Ç)+?"&?($+/$’%'% 
!9=$&.%) K$*9' Ç'+0'

Çekoslovakya’da 5 Ocak 1968 günü Ko-
münist Partisi Genel Sekreterli"i’ne geti-
rilen Aleksander Dubçek, bahar aylarında 
bir dizi reformu uygulamaya soktu. Ancak 
“Prag Baharı” olarak bilinen bu süreç çok 
uzun sürmedi. Sovyetler Birli"i ve Var!ova 
Paktı’nın dört üye ülkesine ait askeri birlik-
lerin 20 A"ustos 1968’de Çekoslovakya’yı 
i!gal etmesi tüm dünyada ve Türkiye’de 
önemli tepkiler do"uran bir olay oldu. 

D#SK Yürütme Kurulu, 23 A"ustos 1968 
günü yayımladı"ı bir bildiri ile Çekoslovak-
ya’ya yapılan saldırının kar!ısında oldu-
"unu açıklamı!tır.48 D#SK Bildirisi’nde !u 
görü!lere yer verildi: “Ülkeler arasında iç 
i!lerine müdahale hangi devletten gelirse 
gelsin, özgürlük içinde ya!ayıp geli!meyi 
engelleyici bir unsur olup ciddi bir tehlike 
meydana getirir. Bu nedenlerle Sovyet i!-
gal kuvvetlerinin ve Var!ova Paktı mütte-
fiklerinin en kısa zamanda Çekoslovakya 
topraklarını terketmeleri gereklidir. Sov-
yetlerin Var!ova Paktı müttefikleriyle Çe-
koslovakya’ya yaptı#ı saldırıya Türk i!çi 
sınıfının gerçek temsilcileri olarak kar!ı 
oldu#umuzu bildiririz.”49

D#SK’in 1968-1970 yıllarını kapsayan 3. 
Genel Kurul Çalı!ma Raporu’nda bu ko-
nuya hiç de"inilmedi. Maden-#!’in 1967-
1969 Çalı!ma Raporu’nda ise i!galin üst 
48 Milliyet gazetesi, 24 A"ustos 1968; Cumhuriyet gazetesi, 
24 A"ustos 1968.
49 Ant dergisi, Sayı 87, 27 A"ustos 1968; Milliyet gazetesi, 24 
A"ustos 1968.

kurulu! Uluslararası Metal #!çileri Fede-
rasyonu (UM#F) tarafından kınandı"ı ve 
sosyalist ülke sendikaları ile ili!kilerin bir 
so"uma dönemine girdi"i belirtildi. Rapor-
da sosyalist ülke sendikalarının üye oldu-
"u Dünya Sendikalar Federasyonu’nun da 
(DSF) müdahaleyi ele!tirdi"i vurgulandı. 

D8SK’.- TRT .)! 
T(%(A'&0)&# 
M$7(1!)!'.

D#SK, çalı!malarının TRT’de e!it ve tarafsız 
olarak yer verilmesi için uzun bir mücade-
le yürüttü. D#SK’in kurulu!undan kısa bir 

D#SK'in TRT'ye yazısı, 
6 Temmuz 1967.

TÜSTAV D#SK Ar!ivi
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süre sonra 17 Mayıs 1967 tarihinde TRT’ye 
yazılan Türkler ve Güzelce imzalı yazı-
da TRT’nin tutumu ele!tiriliyordu. TRT’ye 
özerk bir kurulu! oldu"u ve yayınlarını 
tarafsızlık ilkesine göre yapması gerek-
ti"i hatırlatılıyordu. Yazıda bazı çevrelere 
ili!kin haberlerin verilmesi, bazı çevrele-
re ili!kin haberlerin duymazlıktan gelin-
mesinin tarafsızlık ilkesi ile ba"da!ma-
yaca"ı vurgulanıyordu. Mektupta “gerçek 
bir i!çi kurulu!u olan yurdumuzun ba#ım-
sızlı#ı yolunda açılan mücadeleyi yürüten 
güçler arasında yer alan konfederasyonu-
muza ait haberlerin, yayınlarınız arasın-
da yer almaması, bu mektubu yazmamı-
zın nedenidir” deniyordu. Yazıda Türk-#!’e 
ait haberlere TRT’de geni! biçimde yer ve-
rilirken D#SK’e ait hiçbir haberin verilme-
di"i ele!tirisi yer alıyor ve durumun düzel-
tilmesi isteniyordu.50

50 D#SK’ten TRT’ye 17 Mayıs 1967 tarihli yazı. TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.

Bu yazıdan sonuç alınamamı! olacak ki, 
D#SK 6 Temmuz 1967 tarihinde TRT Yöne-
tim Kurulu Ba!kanlı"ı’na bu kez daha ay-
rıntılı bir yazı yazıyordu. Yazıda TRT’nin 
tarafsız yayın yapmasına ili!kin mevzu-
attan örnekler verildikten sonra D#SK’in 
ülke sorunlarıyla ilgili yaptı"ı açıklamala-
ra haber bültenlerinde yer verilmedi"i be-
lirtiliyordu. TRT’nin ayrımcılık yaptı"ı ve 
bunun, özerk niteli"ine ve kurulu! kanu-
nuna aykırı oldu"u vurgulanıyordu. Ya-
zıda D#SK’in Anayasa’nın temel ilkelerini 
benimsetici, Atatürk devrimlerini yerle!-
tirici ve geli!tirici tutum ve davranı!larına 
TRT yayınları arasında yer verilmezken, 
Türk-#!’in en önemsiz beyanatlarının dahi 
haber bültenlerinde yer almasının özerk 
bir anayasa kurulu!unun tarafsızlı"ı ile 
ba"da!madı"ı ele!tirisine yer veriliyordu. 
Yazı “görev sorumlulu#undan uzak bir-
kaç teknisyenin marifeti olan ve kurumu-
nuzun tarafsızlı#ına gölge dü!üren bu tip 

Russell Mahkemesi’ne Destek

M. J. P. Sartre

Uluslararası Sava" Suçları Mahkemesi Ba"kanı

Kopenhag 

Bugün, dünya kamu oyu biliyor ki Amerika Vietnam’da emper-
yalist amaçlarını gerçekle"tirmek için mazlum Vietnam halkını 
kur"unluyor. 

Ba"kanlı#ını yaptı#ınız Russell Mahkemesi bu vah"eti dünya ka-
mu oyu önünde yargılamak gibi önemli bir görevi üstlenmi" bu-
lunuyor. Biz Türkiye Devrimci !"çi Sendikaları Konfederasyonu 
olarak ve ba#ımsızlı#ın özgürlü#ün milletler için vazgeçilmez bir 
hak oldu#una inanarak sizi bütün kalbimizle destekliyor, ba"arı-
lar diliyoruz. 

Ba"kan, Kemal Türkler Russell Mahkemesi üyelerinin bir bölümü



Vietnam, Güneydo#u Asya’da uzun 
yıllardan beri ba#ımsızlık sava"ı 
veren 32 milyon nüfuslu bir ülke-
dir. Fransız sömürgesi altında millî 
kurtulu" sava"ı vererek ba#ımsız-
lı#a kavu"ur kavu"maz Amerikan 
emperyalizmi Vietnam’ın yakasına 
yapı"mı" ve bu kez Vietnam’lılar 
Amerikan emperyalizmini yen-
mek için 7 sinden 70 ine kadar 
halk sava"ı verme#e ba"lamı"tır. 
Küçümencik bir ülkeye koca Ame-
rika’nın her türlü üstün tekni#i ve 
sava" ve ölüm ve de sefalet ya#dı-
ran bombalarıyla saldırması, dün-
yadaki örgütlenmi" bütün i"çi sı-
nıflarının nefretiyle kar"ılanmı"tır. 
O kadar ki Amerikan etkisi altın-
daki ICFTU bile, bu konuda Ameri-
kan emperyalizmine ma"a olmayı 
reddetmi"tir. Yalnız AFL-CIO’nun 
George Meany kanadı Johnson’un 
kitle halinde bir milleti yok etme 
biçimindeki barbarca politikasına 
kar"ı çıkmayı reddetmi"tir.

Amerika’nın en ünlü sendikası 
UAW, Barı" !çin !"çinin Sesi Dergisi 
çıkararak Amerikan hükümetinin 

sava" politikasına kar"ı protesto-
larda bulunmu"tur. ICFTU’ya men-
sup belli ba"lı batı ülkelerine, Asya, 
Afrika ve Lâtin Amerika ülkelerine 
mensup i"çi örgütleri, Johnson yö-
netiminin barbarca sava"ı ve Mc 
Namara’nın tırmanma politikasını 
protesto etmi"lerdir.

!ngiltere !"çi Konfederasyonu, 
!ngiliz hükümetini Amerika’nın 
Vietnam’daki politikasını destek-
lemekten vazgeçme#e ve 1954 
Cenevre andla"malarına uygun 
bir çözüme varılmasını sa#lamaya 
davet etmi"tir. !ngiliz !"çi Partisi 
de !ngiltere’nin, Amerikan politika-
sıyla aynı do#rultudaki tutumuna 
son verilmesini isteyen bir karar 
almı"tır. !sveç !"çi Konfederasyo-
nu, Vietnam’daki durumun git-
tikçe kötüle"mesinden duydu#u 
endi"eleri açıklamı", sonuçlardan 
Amerika’nın sorumlu olaca#ını 
bildirmi"tir. Alman !"çi Konfede-
rasyonu DGB de aynı nitelikte bir 
karara varmı"tır. DGB, Alman hü-
kümetini, diplomatik bütün im-
kânlarını kullanarak bu barbarca 

sava"a Amerika’nın son vermesini 
sa#lamaya davet etmi"tir.

Bu nitelikteki bildirileri !talya, Da-
nimarka, Belçika, Fransa, !rlanda, 
Norveç, Avusturya i"çi örgütleri de 
yayınlamı" ve Vietnam’daki em-
peryalist Amerikan saldırısını tak-
bih etmi"tir. Hindistan, Japonya, 
Seylan, Avustralya i"çi örgütleri de 
Amerika’nın Vietnam politikasına 
"iddetle çatmı"lardır. Kuzey Afri-
ka’dan Tunus, Cezayir, Fas, Mısır 
sendikaları da bu konuda erkekçe 
seslerini yükseltmi"lerdir. Lâtin 
Amerika’nın katolik sendikaları da 
aynı mahiyette protestoları aralık-
sız devam ettirmektedir.

Gerçekten de D!SK gibi, vah"etten 
yana olmıyan Amerikan basını bile 
Vietnam sava"ını lânetlemektedir. 
Yalnız AFL-CIO‘nun sa# kanadı ile 
ICFTU’ya üye bulunan Türk-!" gibi 
i"çiden yana olmıyan örgütler bu 
insanlık suçuna alkı" tutmaktadır-
lar.
Kaynak: D!SK (1968), 2. Genel Kurul Çalı"ma Ra-
poru, !stanbul: D!SK Yayınları, s. 26-33.

Her "ey ‘Kıbrıs’ta zafer için

Kemal Türkler

Türkiye’nin "erefli tarihine yakı"ır, 
ba#ımsızlık ve özgürlük a"kına uy-
gun kararlılık içinde bulunuyoruz, 
Kıbrıs’taki karde"lerimiz ve barı" 
için sava"an bir avuç mücahitleri-
miz kar"ısında aslan kesilen Yunan 
fa"ist cuntasına ve onun koruyucusu 
Amerika’ya Türkiye’nin devlet olarak, 
ulus olarak, hükûmet olarak ne ka-
dar onurlu, ne kadar bir ve beraber 
oldu#unu göstermemizin ânı gelmi"-

tir. Vah"eti erkeklik sayanlara, sırtını 
Amerika’ya dayamayı zafer için yeterli 
bulanlara hadlerini bildirmeliyiz. Artık 
her"ey Kıbrıs’ta zafer içindir, bu zaferi 
ergeç kazanaca#ımız inan ve güve-
niyle "anlı ordumuzun emrindeyiz. 

Ancak esefle söylemek gerekir ki, 
Yunan fa"ist Cuntasını "ımartıcı 
bir rol oynayan Johnson’a ve onun 
temsilcilerine çoktandır hakettikleri 
cevabı Türk !"çilerinin her gün verdi-
#i övünç duyarak bildirmeliyim. !"çi 
karde"lerimiz Johnson’a ve Türkiye’yi 

haklı davasından caydırmaya kalkı-
"an Amerikan oyunlarına “Artık yeter, 
çekil kar"ımızdan” diyor. Devrimci 
i"çilerin sorumlu temsilcisi olarak 
ihtar ediyoruz:

“Amerika haddini bil ve çil dolarınla 
zillete razı olaca#ımızı sanma! Ne 
Amerikan doları, ne NATO yuları! 
Topun, tüfe#in senin olsun, biz fa"ist 
Yunan Cuntasını tükürü#ümüzle bo#-
masını biliriz.”
Kaynak: D!SK gazetesi, Sayı 4, 12 Aralık 1967, sayfa 1.

V!ETNAM SORUNU VE SEND!KALARV!ETNAM SORUNU VE SEND!KALAR

KIBRIS SORUNU VE D!SKKIBRIS SORUNU VE D!SK
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davranı!ların önlenmesi için gerekli i!le-
min yapılmasını rica ederiz” talebiyle sona 
eriyordu.51

D#SK tarafından TRT’ye, Genel Müdü-
rü Adnan Öztrak’a, yazılan bir di"er yazı 
5 Mayıs 1969 tarihlidir. Yazıda D#SK’in il-
kelerinden söz edildikten sonra, TRT’nin 
uzun zamandan beri tarafsızlı"ını yitirdi-
"i vurgulanıyordu. D#SK’in TRT’ye dönük 
ele!tirilerinde !unlar yer alıyordu: “D"SK 
de dı! görünü!ü ile Türk-"! gibi bir i!çi 
konfederasyonudur (..) Böyle oldu#u halde 
TRT, D"SK’i var kabul etmemekte, D"SK’in 
hiçbir yetkilisinin demecine, konu!ma-
sına, toplantısına, kongresine, organları-
nın çalı!masına yer vermemekte, D"SK’le 
ilgilenmemektedir.”

TRT’nin D#SK’in görü!lerine yer verme-
mesinin temel nedeni olarak TRT’de çalı-
!an basın i!çilerinin sendikasının Türk-#! 
üyesi olması ve TRT’de çalı!anların bazı-
larının Türk-#! ile içli dı!lı olması göste-
riliyordu. Yazı !u a"ır ele!tiriler ile sona 
eriyordu:

51 D#SK’ten TRT’ye 6 Temmuz 1967 tarihli yazı. TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.

“Biliyoruz, TRT’de çalı!anlardan bir kıs-
mı, Türk-#! aracılı"ı ile Amerika gezile-
rine adaydır ve o yol kendileri için açık-
tır. Ama yine biliyoruz ki, TRT’deki pek 
çok emekçinim gerçek görü!leri TRT’ye 
egemen olamamaktadır. D#SK bu ne-
denle TRT’nin adına boykot etti"i bir 
i!çi konfederasyonu haline getirilmi!-
tir. Ama, Anayasadan yana olan D#SK’in 
bir gün TRT’de hakkı oldu"u kadar yer 
alacaktır. Hakkı oldu"u kadar TRT ara-
cılı"ıyla kamuoyunu etkileyecektir. #s-
terdik ki, bu sizin yönetiminizde de ol-
sun ve biz, sizin AP’ye kar!ı direnmenizi 
övünçle belirten arkada!larımıza katı-
labilelim. Ne var ki AP’ye kar!ı direnen 
TRT yönetimi, i!çi sınıfının gerçek tem-
silcisi olan D#SK’e kar!ı sömürücü yerli 
ve yabancı güçlerle ortaklıklar kuranla-
rın etkisinden kendilerini kurtarama-
mı!lardır kanısındayız”

Bu çabalar uzun bir süre sonra sonuç 
vermi! olmalı ki $ubat 1970’de toplanan 
Üçüncü Genel Kurula sunulan raporda !u 
ifadeler yer almaktadır: “Sesimizin geni! 
kitleler tarafından duyulması için TRT ile 
yaptı"ımız mücadele bir noktadan sonra 
kazanılmı!tır.”52 Ancak D#SK’in TRT ile ta-
rafsızlık mücadelesi 1970’li yıllarda da de-
vam edecektir.

52 D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu.
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D.%!-!- 8"3. S!-1.#()(%& 
K9-A!1!%('59-,

1970’li yıllara do"ru hem sendikalı i!çi sayısında hem de grev ve grev dı!ı hak arama 
yollarına ba!vuran i!çi sayısında önemli bir artı! görülmeye ba!landı. Bu tabloda elbet-
te 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu #! Sözle!mesi, Grev ve Lokavt Kanu-
nu'nun çıkmı! olmasının payı vardı. Ancak 67-70 yılları arasında esas etken, toplumsal 
ve siyasal alanda ya!anan geli!melerdi. Üstelik bu sadece Türkiye’de de"il, ileri kapita-
list ülkelerden ba!layarak geni! bir co"rafyada ya!anmaktaydı. Dünyanın pek çok ye-
rinde sosyal hareketlenmelerin zirve yaptı"ı, i!yeri, okul, toprak i!gallerinin yaygınla!-
tı"ı, toplumsal de"i!im talebinin etkili biçimde kar!ılık buldu"u bu dönemde sendikal 
alanda ya!ananlar da bu geli!melerin bir izdü!ümüydü. 

Bir yandan kanunî güvenceye kavu!an grev hakkı yaygın biçimde kullanılırken, öte 
yandan kanunsuz mücadele biçimleri de yaygınla!tı; hak arama eylemlerinde i!çiler za-
man zaman kolluk kuvvetleriyle çatı!tı, bu çatı!malarda i!çiler öldü. Dönemin mevzuatı 
i!çi eylemlerinin yaygınla!masına zemin hazırlasa da 1960’ların i!çi hareketleri kanun-
ların kalıbına sı"mayan, onları 
a!an ve de"i!tirmeye zorlayan 
eylemlerdi. 1960’lar boyunca i!-
çiler, sadece kanunların tanı-
mı! oldu"u sınırlar içinde de"il, 
kanunların sınırlarını zorlaya-
rak, onları a!arak fiili ve me!ru 
bir mücadele anlayı!ı ile hare-
ket ettiler. #!çiler özel sektörde 
otoriter emek/fabrika rejimle-
rinin in!a edilmesine kar!ı di-
renç gösterdiler. 1960’ların ba-
!ında Kavel grevi ile ba!layan 
fiili-me!ru mücadele çizgisi, 
dönemin ortasında Kozlu ile dö-
nemin sonunda Derby, Singer 
ve Sungurlar gibi direni!lerle 

Emperyalizme ve 
Sömürüye Kar!ı 

#!çi Yürüyü!ü'nün 
ba!langıcı

Hürriyet Meydanı, 
Beyazıt, #stanbul, 

16 $ubat 1969. 

D#SK Ar!ivi.
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devam etti. Kanunî 
grevler dı!ında-
ki direni! ve i! bı-
rakmalar yanında 
fabrika i!galleri de 
bu dönemin yaygın 
eylem biçimlerin-
dendir. Dönemin 
i!çi eylemlerinin 
bir önemli özelli"i 
de sadece serma-
yeye kar!ı de"il, 
sarı ve güdümlü 
sendikalara da yö-
nelik olmalarıdır. 

Toplumsal muha-
lefetin bütün kesimleriyle birlikte aya"a 
kalktı"ı, yükseldi"i bu dönemde D#SK de 
geleneksel teslimiyetçi sendikal anlayı! 
kar!ısında güç ve etkinlik kazanarak iler-
liyordu. Bu ilerleme öncelikle i!yeri düze-
yinde durdurulmaya çalı!ıldı. Sarı ve gü-
dümlü sendikalar yoluyla i!yeri bazında 
D#SK üyesi sendikaların etkisizle!tirilme-
si hedeflendi. D#SK üyesi sendikaların i!-
yerinde ço"unlu"u olmasına ra"men, kâ-
"ıt üzerinde yapılan üyeliklerle yetkiler 
sarı sendikalara veriliyor, itiraz makam-
ları ve yargı da bunu onaylıyordu. Bu yol-
la i!çinin iradesine ra"men ba!ka bir sen-
dika ihya edilmek isteniyordu. D#SK üyesi 
sendikaların, bakanlık koridorlarında ve 
mahkeme salonlarında haklılıklarını bel-
gelerle kanıtlaması da ço"unlukla i!e ya-
ramıyordu. Bu noktada i!çinin iradesini 
açık bir biçimde ortaya çıkarmak, dü"ümü 
çözmek üzere devreye, i!yeri i!galleri gir-
di. 1968 Temmuz ayında Derby Lastik Fab-
rikası i!galinden ba!layarak, Kavel, De-
mir Döküm, Sungurlar ve Singer i!galleri 

i!çinin sendikal tercihini ortaya koyan ey-
lemler oldu"u kadar, D#SK’i etkisizle!tirme 
amaçlı planları da bozan, altüst eden dire-
ni!lerdi. Bu direni!lerden egemen sınıflar, 
D#SK’i ve D#SK üyesi sendikaları tek tek i!-
yerlerine gömemeyeceklerini ö"rendikleri 
gibi, i!çiler de nasıl mücadele etmeleri ge-
rekti"ini ö"reniyorlardı. Türkiye i!çi sınıfı 
D#SK ile birlikte varlı"ını tartı!masız bir bi-
çimde ortaya koyuyordu.

Y$%$5$" 6! M.*.-@)!%

D#SK, kurulu!unun hemen ardından bir 
yandan çalı!ma hayatı bir yandan da ülke 
meseleleri ile ilgili çe!itli yürüyü! ve mi-
tingler düzenledi. Bu eylemler dönemin 
di"er demokratik örgütleriyle birlikte ya-
pıldı. #! Kanunu’nu protesto mitingi, uya-
nı! mitingleri ve 6. Filo’yu protesto eylem-
leri D#SK’in kurulu! yıllarındaki en önemli 
eylemleridir.

!9 K$%,%,'%, P*?0)"0? 
M.0.%=., BI H$@.*$% 237A

1960’lı yıllarda 931 sayılı #! Kanunu de"i-
!ikli"i gündeme geldi ve #! Kanunu’nun 
bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırı ol-
du"u gerekçesiyle Yasa protesto edildi. 
D#SK’in ilk kitlesel eylemi olma özelli"i ta-
!ıyan #! Kanunu'nu Protesto Mitingi, D#SK 
Ankara Bölge Temsilcili"i tarafından 24 
Haziran 1967 tarihinde Ankara’da Tando-
"an Meydanı’nda düzenlendi. T#P ve FKF 
ba!ta olmak üzere çok sayıda demokra-
tik kurulu! mitinge destek verdi.1 Miting-
de T#P Milletvekili Çetin Altan, D#SK Ge-
nel Ba!kanı Kemal Türkler, Genel Sekreter 
1 D"SK gazetesi, Sayı 3, Haziran 1967.

#! Kanunu'nu 
Protesto mitingi 
afi!i.

24 Haziran 1967, 
Ankara.
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#brahim Güzelce, Yönetim Kurulu üyesi 
Rıza Kuas ve SBF asistanı Alpaslan I!ıklı 
ile bazı i!çiler konu!tu.2 

1967 yılında çıkarılan 931 sayılı #! Kanu-
nu’nun bazı hükümleri 31 yıl öncesinde 
yürürlü"e giren 3008 sayılı Yasa’dan daha 
geriydi. TBMM’de yapılan görü!meler sı-
rasında Rıza Kuas ve Kemal Nebio"lu’nun 
çabalarına ra"men kabul edilen maddeler 
hakların yok edilmesine yol açtı.3 T#P, 119 
maddelik kanun tasarısının görü!ülme-
si sırasında 150 önerge vererek engelleme 
yapmaya çalı!tı. D#SK, i!ten çıkarmaları 
kolayla!tıran ve kıdem tazminatının öden-
memesinin önünü açan bu Yasa’yı ele!tir-
di. Türk-#! ise Yasa’nın i!çi aleyhine önem-
li hükümler getirmedi"ini belirtti. Bunun 
üzerine Lastik-#! sendikası Ba!kanı ve T#P 
Milletvekili Rıza Kuas senatoya sevk edilen 
yeni #! Kanunu’nun Türk i!çisine hiçbir !ey 
kazandırmadı"ını fakat i!çi aleyhine birçok 
yeni hüküm getirdi"ini vurguladı ve Kanun 
lehinde çalı!anları itham etti. Kuas, Türk-
#!’i #! Kanunu’nu i!çi aleyhine çıkarmak 
için çalı!makla suçladı.4

931 sayılı #! Yasası, Cumhurba!kanı Cev-
det Sunay’ın vetosu üzerine Meclis ve Se-
nato’da tekrar görü!üldü. Daha sonra T#P’in 
ba!vurusu üzerine Anayasa Mahkemesi’ne 
götürüldü ve 1970 yılında iptal edildi.5 

U/$%'9 M.0.%=. (B.*.%<.)

Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfede-
rasyonu (D#SK), Türkiye Milli Talebe Fede-
rasyonu (TMTF), #stanbul Üniversitesi Talebe 
Birli"i (#ÜTB), #stanbul Teknik Üniversitesi 
2 Koç (2008), s. 108.
3 Derinden Gelen Kökler (2017), 1. Cilt.
4 Milliyet gazetesi, 20 Nisan 1967, sayfa 7.
5 Derinden Gelen Kökler (2017), s.286.

Teknik Oku-
lu Talebe Birli"i 
(#TÜTOTB), #s-
tanbul Yüksek 
Teknik Oku-
lu Talebe Birli"i 
(#YTOTB) ve Fi-
kir Kulüpleri Fe-
derasyonu (FKF) 
tarafından 8 
Temmuz 1967’de 
#stanbul Beya-
zıt'taki Hürri-
yet Meydanı’n-
da ba!layan ve 
Taksim’de sona 
eren bir yürü-
yü!le Uyanı! 
Mitingi gerçek-
le!tirildi.6 Mitin-
gin düzenlenme 
gerekçelerinden 
biri Çetin Al-
tan’ın dokunul-
mazlı"ının 21 
Temmuz 1967’de Meclis’te kaldırılmasıydı. 
7 D#SK, mitinge en az yirmi be! bin ki!inin 
katıldı"ını açıkladı.8 

Uyanı! Mitingi’ne ça"rı için hazırlanan el 
ilanında !u görü!lere yer verildi:9

“Tarihi günler ya!ıyoruz. Türkiye bir 
uçuruma itilmek isteniyor. Vatan tehli-
kede. Ba"ımsızlı"ımız zaten elimizden 
alınmı!.

“#!te bunun içini bir M#LLî CEPHE kur-
manın ve M#LLî D#REN#$’e ba!lamanın 
zamanı gelmi!tir. Bu her Türk Milliyetçi-
sinin tarihi görevdir.

6 Cumhuriyet gazetesi, 9 Temmuz 1967.
7 Milliyet gazetesi, 21 Temmuz 1967. 
8 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 58.
9 Uyanı! Mitingi bildirisi, TÜSTAV, Nebil Varuy ar!ivi.

#! Kanunu'nu 
protesto mitingi 

bildirisi.

24 Haziran 1967, 
USTE Kemal 

Sülker Ar!ivi.
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“M#LLî CEPHE’ye katıl. Anayasa için 
Ulusca diren. Türk halkının büyük uya-
nı!ını susturmak, ba"ımsızlı"a yönel-
me çabalarını engellemek isteyen her 
davranı!ın kar!ısına çık. Bu satılmı!la-
rı, bu karayüreklileri, bu Türkün varlı-
"ına kasdeden, yerli-yabancı dü!man-
ları ez.”

Taksim’e do"ru yürüyü!e geçen kalabalık 
yolda tempo tuttu. Çetin Altan ve katılım-
cılar sosyalizm lehinde slogan attılar. Yü-
rüyü! sırasında Ba!bakan Demirel istifa-
ya davet edildi. Taksime kadar, “bugün esir 
yarın her !ey hey hey hey..” mar!ı söylen-
di. Yürüyü!çüler yol boyunca “sol, sol, sol” 
diye tempo tuttu.

Yürüyü!ün ba!ladı"ı Beyazıt’taki Hürri-
yet Meydanı’nda konu!an T#P Ankara Mil-
letvekili Rıza Kuas “i!çinin uyanı!ı elbette 
daha geli!ecek ve i!çi oyları eme#iyle ge-
çinenlerin, emekçileri gerçekleri gerçek-
ten savunanların Mecliste daha çok sa-
yıda temsil edilmelerini sa#layacaktır” 
demi!tir. 

Yürüyü!ün sonunda o günlerde Zafer 
Meydanı olarak bilinen Taksim Meyda-
nı’nda Çetin Altan konu!tu. 45 dakika sü-
ren konu!masında ihtilalci olmadı"ını ıs-
rarla belirten Çetin Altan özetle !unları 
söyledi:

“Biz halkı ihtilale te!vik etmedik. Mec-
lise gir a"ırlı"ını koy dedik. Ben onla-
rın verdi"i dokunulmazlıkla do"madım. 
Yalnız dokunulmazlı"ımı de"il, bütün 
bedenimi kaldırsalar sesim yine Türki-
ye’nin ufuklarında çın çın çınlayacak-
tır. Ben bunları söyleyece"im, komünist 
deseler de demeseler de söyleyece"im. 
Ne oldu"umu ben kendim biliyorum.” 

Sosyalist oldu"unu vurgulayan Çetin Al-
tan konu!masının sonunda arka arkaya 
“ya istiklal ya ölüm” diye ba"ırdı. 10 

Dokunulmazlı"ı kaldırılan Çetin Altan 24 
Temmuz 1967'de Anayasa Mahkemesi’ne 
ba!vurdu, Mahkeme 2 A"ustos’ta doku-
nulmazlı"ın kaldırılmasını usulden boza-
rak iptal etti.

U/$%'9 M.0.%=. (!+.%<.)

D#SK, #TÜTB, #TÜTOTB, FKF ve TÖS tara-
fından düzenlenen “"kinci Uyanı! Mitingi” 
26 $ubat 1968 tarihinde #stanbul'da Tak-
sim Meydanı’nda yapıldı. Mitingde Meh-
met Ali Aybar, Çetin Altan, Yunus Ko-
çak, Cavit Savcı ve ö"renci kurulu!ları 
10 Milliyet gazetesi, 9 Temmuz 1967.

Uyanı! Mitingi 
bildirisi.

8 Temmuz 1967, 
TÜSTAV Ar!ivi 
Nebil Varuy 
Koleksiyonu.
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temsilcileri yer aldı. T#P milletvekilleri 
Çetin Altan ve Yunus Koçak’ın 20 $ubat 
günü Meclis’te a"ır biçimde dövülmesini 
protesto için yapılan mitinge binlerce ki!i 
katıldı. 11 

Taksim Meydanı’nı dolduran kalabalık hep 
bir a"ızdan “Halk, i!çi, gençlik devrim ya-
pacak- Amerika bize selam duracak- jop-
larıyla- toplarıyla gelseler dahi- sosyalist 
olacak Türk’ün ülkesi” !eklinde mar! söy-
ledi.12 Konu!macılardan önce bazı gençler 
tarafından Anayasa’dan maddeler okun-
du. Konu!malar yapıldı"ı sırada Harbiye 
istikametinden gelen yüz ki!iye yakın bir 
sa"cı topluluk polisin engel olması yüzün-
den alana giremedi. 

Mitingde konu!an T#P #stanbul Milletve-
kili Çetin Altan, Meclis’teki olaylara de-
"inerek “bunlara tevessül etmenin so-
nunda hangi adalarda bitti#ini yakın 
tarihimiz göstermektedir” dedi. Konu!-
masında Amerika’ya çatan Altan özetle 
!unları söyledi:13

“Türkiye’yi koruyaca"ız diye gelme-
sinler. Koruyacaksa önce kendileri-
ni korusunlar. Onlar Türkiye’yi de"il, 
sömürücüler, kompradorları korumak 
için geliyorlar. Dostlarım. Türkiye kur-
tulacaktır. #kinci milli kurtulu! sava-
!ı içerisindeyiz. Daha çok çalı!arak 
dünyanın en mutlu ülkesini kuraca-
"ız ve o ülkenin adı sosyalist Türkiye 
olacaktır.” 

Olaylar sırasında yaralanan Yunus Koçak 
ba!ı sarılı oldu"u halde mikrofona geldi 
ve “Görüyorsunuz ya!ıyorum ya!ıyoruz. 
Ve bundan sonra bütün sava!lara hazırız. 
Gerekirse ba!a ba! di!e di! dövü!ece#iz” 
dedi. T#P Genel Ba!kanı Aybar da tezahürat 
11 Milliyet gazetesi, 26 $ubat 1968.
12 Cumhuriyet gazetesi, 26 $ubat 1968.
13 Cumhuriyet gazetesi, 26 $ubat 1968.

arasında yaptı"ı konu!maya “bu soygun 
düzenine son verilecektir” diye ba!ladı ve 
Meclis olaylarının AP’nin tertibi oldu"u-
nu söyledi. Aybar konu!masında devam-
la: “Türkiye sosyalizmini önleyemezler. 
Türkiye’de halkın iktidara gelmesini ön-
leyemezler. Milleti sevmezler. Bunlar yal-
nız mideleriyle dı!arıya ba#lı olan kimse-
lerdir. Arkada!lar anayasaya sahip çıkın. 
Elele verin. Örgütlenin. Uyanın. Türkiye’nin 
her tarafından uyanmaktayız. Güzel gün-
ler görece#iz ve bu güzel günler yakla!ı-
yor” dedi. 14

14 Cumhuriyet gazetesi, 26 $ubat 1968.

Cumhuriyet gazetesi, 
24 $ubat 1968.
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7. F.&?’/, P*?0)"0? E/&)#&)*. 
() K$%&' P$@$* (2373)

ABD 6. Filosu’nun Türkiye limanlarını zi-
yareti 1960’ların ikinci yarısında çe!it-
li anti-emperyalist gösterilerle protesto 
edildi. 24 Haziran 1967’de #stanbul’da üni-
versite ö"rencileri ABD 6. Filosu’nun #s-
tanbul Limanı’na ziyaretini protesto etti. 
Devrimci gençler, 17 Temmuz 1968’de #s-
tanbul Limanı’na demirleyen 6. Filo as-
kerlerini dövüp denize attı. 29 A"ustos 
1968’de #zmir’i ziyaret eden 6. Filo’yu pro-
testo mitingi yapıldı, mitinge yapılan sal-
dırı sırasında iki ö"renci bıçaklandı. Ame-
rikan 6. Filosunun protesto yürüyü!ünde 
de D#SK gençlik kurulu!ları ile birlikte ha-
reket etti.15

16 $ubat 1969 Pazar günü i!çi ve genç-
lik kurulu!ları ABD 6. Filosu’nun #stan-
bul’a demirlemesini protesto için “emper-
yalizme ve sömürüye” kar!ı Beyazıt'tan 
Taksim'e bir yürüyü! düzenledi. D#SK’e 
ba"lı sendikaların üyelerinin de katıldı-
"ı yürüyü! ve mitinge Milli Türk Talebe 
Birli"i (MTTB) mensubu oldu"u belirtilen 
a!ırı sa"cı eylemciler saldırdı. Sa"cı basın 
15 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 58.

yapılacak mitinge ili!kin tahriklere ise çok 
önceden ba!lndı. Saldırı öncesi camiler-
de cihat namazı kılındı. Saldırganlar tara-
fından 2 gün önce Beyazıt’ta düzenlenen 
“Bayra#a Saygı” mitinginde “komünistle-
rin kanı dökülmeye” karar verildi.

Saldırı planlı bir !ekilde gerçekle!tiril-
di. Mitingin öncü kolu Taksim Meydanı’na 
girdikten hemen sonra polis araya girerek 
korteji böldü. Dolmabahçe Camii’nde “top-
lu namaz” kılındıktan sonra Taksim’de 
AKM önünde saf tutanların bir bölümü ön-
deki yürüyü! koluna saldırdı. Di"er bir bö-
lüm de polisle birlikte arkadakilere sal-
dırdı. Mitinge katılanlar hazırlıksızdı ama 
saldıranların ellerinde kur!un bilyeler, çi-
vili sopalar ve tabanca da vardı. Saldı-
rı sonrasında iki T#P’li, Ali Turgut Aytaç ve 
Duran Erdo"an öldürüldü.16 Bu olaylar tari-
he “kanlı pazar” olarak geçti.

T0*%$#*: 5= >2.)+ "*+";)/, 
?4*+$)-):/, "%+"8)*/, 10! 
%)*):/8/*.

D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler’in Kan-
lı Pazar hakkında Vali Vefa Poyraz’ı sert 
biçimde ele!tiren bir açıklama yaptı. #TÜ 
Ö"renci Birli"i, Fikir Kulüpleri Federasyo-
nu #stanbul Sekreterli"i, #TÜTOTB, #YTO-
TB adına Ali Özgentürk tarafından çıkarı-
lan Kanlı Pazar adlı dergide yer alan demeç 
!öyledir:

“16 $ubat irticaın hortlaması, iktida-
rın yüz karasıdır. Bu kanlı olay, ikti-
darın uzun süredir hazırladı"ı oyunun 
!imdilik son halkasıdır. Bu kanlı oyu-
nun ba! rejisörlü"ünü Vali Vefa Poy-
raz yapmı!tır, Vefa Poyraz derhâl vali-
likten #stifa etmeli. Adalet huzurunda 
hesap vermelidir. Çünkü, yaptı"ı basın 

16 Derinden Gelen Kökler (2017), 1. Cilt, s. 303.

Emperyalizme 
ve Sömürüye 
Kar!ı #!çi 
Yürüyü!ü.

16 $ubat 1969, 
D#SK Ar!ivi.



D!SK Bildirisi: 6. Filo defol, git!

TÜRK!YE DEVR!MC! 
!$Ç! SEND!KALARI 
KONFEDERASYONU (D!SK) 
YÜRÜTME KURULU’NUN 6. 
AMER!KAN F!LOSUYLA !LG!L! 
B!LD!R!S!D!R

Uygarlıklar yaratan, devrimler ya-
pan kahraman Türk ulusunu yi-
ne kara günler bekliyor: Birle-
"ik Amerika’nın, Kıbrıs’taki Türk 
karde"lerimizin kurtulu"una gi-
den yolda önümüzü kesen 6.Filo-
su yine !stanbul’umuzun mavi su-
larında kara bir ejderha azameti 
ile bir hafta yatacak, belki de ka-
ra topraklara gencecik yeni "e-
hitler verilmesi için kı"kırtmalar 
yapacaktır.

Biz devrimci i"çilerin tek kalp gi-
bi çarpan biricik temsilcisi sıfatıy-
la, tasvip edilmeyen anla"maları 
bahane ederek ikide bir Amerikan 
filosunun limanlarınıza gelip sö-
mürücü çevrelere destek olması-
nı "iddetle, nefretle protesto edi-
yoruz. Kendi limanlarımızda yalnız 
"anlı Türk bayra#ını dalgalandıran, 
Türk ulusunun gözbebe#i Meh-
metçikleri ve onların halk çocuk-
ları olan de#erli subaylarını gör-
mek selamlamak, alkı"lamak 
istiyoruz. 

6.Filo, Amerika’n emperyalizmi-
nin, geri bırakılan ulusların vatan-
larındaki yer altı ve yer üstü kay-
naklarını, emekçilerinin yaratıcı 
güçlerini sömüren, kapitalist dü-
zenleri koruyan ve dünyadaki bü-
tün sömürücü güçler ve sömü-
rücü asalak sınıflar adına mazlum 

milletlere jandarmalık yapmaya 
yeltenen bir anlayı"ın, bir siste-
min sembolüdür. Onun için 6. Filo-
ya “Def ol, git!” diyoruz. 

!stilacılara kar"ı ilk kez milli mü-
cadele veren yi#it bir milletin ev-
latları olarak sömürüye paydos 
diyece#imiz mutlu günleri öz-
lüyoruz. Yoksa, Anayurdumuzu 
bir anda atom bombasıyla mah-
va sebep olacak üsleri ve tesis-
leriyle, Atatürk’ün tam istiklâl il-
kesine a#ır bir gölge dü"üren ikili 
anla"malarıyla, memleketimizi 
soyup so#ana çeviren mali, ticari, 
iktisadi örümcek a#larıyla, kökü 
Anadolunun mü-
barek ba#rında, 
halkın gönlünde, 
emekçilerin ı"ık-
lı sözlerinde zen-
ginle"en öz kül-
türümüzü sosyal 
ve kültürel etki-
leriyle yozla"tı-
ran bu içimizdeki 
dost kılıklı yaban-
cılar e#emen-
liklerini sürdür-
dükçe o mutlu 
günlere ula"a-
mayız. Onun için 
A m e r i ka ’ l ı l a ra 
kar"ı ikinci mil-
li mücadelemi-
zi sürdürüyor ve 
ba"arıncaya ka-
dar gittikçe ar-
tan birheyecan-
la bu mücadeleyi 
verece#imizi ilân 
ediyoruz. 

6. Filonun "ahsında bizi mahvet-
mek isteyen kapitalizmin, bizi yut-
mak isteyen emperyalizmin azı 
di"lerini görüyor ve haykırıyoruz:

Türkiye’mizi yabancılara sömürt-
meyecek, vatanımızı ve ulusu-
muzu milyarlarca dolara da ol-
sa sattırmayacak, atom sava"ıyla 
yaktırmayacak kompradorların 
marifetleriyle yıktırmayaca#ız. 6. 
Filo, seni istemiyor, istemiyor, is-
temiyoruz! Gerekirse hepimiz bi-
rer Vedat Demircio#lu heyeca-
nıyla sana kar"ı çıkaca#ız, bunda 
kararlıyız.
Kaynak: D!SK Ajansı, 9 #ubat 1969.

“6. F!LO DEFOL, G!T!”“6. F!LO DEFOL, G!T!”

D!SK Ajansı, 9 $ubat 1969. D!SK Ar"ivi
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toplantısında izahını yaptı"ı alınan ted-
birlerin sadece saldırganların i!ine ya-
radı"ı açık görülmü! ve Vefa Poyraz 
kendi basın toplantısında dahi izahını 
yaptı"ı tedbirlerle kendisinden ba!ka 
kimseyi inandırmamı!tır, Daima sure-
ti haktan görünmeye çalı!an Vefa Poy-
raz, aslında !imdiye kadar gelip geçen 
#stanbul valileri #çinde en gaddar ve en 
ha!in yapıda bir ki!idir. Kavel ve Singer 
olaylarından da kendisini iyi tanıdık. 
Akan kanların hesabı Vefa Poyraz’dan 
mutlaka sorulmalıdır.

Anayasa düzeninin çi"nenmesine açık-
ça imkân veren ve hatta bunu hazırla-
yan bir iktidar, me!rulu"unu kaybeder. 
Gayrime!ru iktidarın demokratik dü-
zende yeri yoktur. Demirel Hüküme-
ti istifa etmelidir. Türk i!çi sınıfının ve 
di"er emekçi sınıfların mutlulu"u, an-
cak ülkemizin sömürüden, yabancılar-
dan ve yabancı u!aklarından arınma-
sı ile mümkün olacaktır. Bu da emekçi 
halkımızın kendisinin iktidara varması 
ile ba!arıya ula!acaktır.

Sava!ımız budur... Gözda"ı vermelerden, 
yıldırma hareketlerinden asla korkmu-
yoruz, korkmayaca"ız.”

T2,;#*: “C"?)+(/$)*/,” ;",)1#+$#-
*",", +#% :4*2-$2:2 "%+"8)*8/*.

Aynı dergide Kanlı Pazar olayları ile #lgili 
olarak D#SK Genel Ba!kan Vekili Ehliiman 
Tuncer’in de bir demeci yer almı!tır:

“Amerikan emperyalizmine kar!ı Ba-
"ımsız Türkiye ideali için i!çi, gençlik, 
ilerici aydın ve namuslu Türk halkının 
katıldı"ı yürüyü! Taksim’de sona er-
mek üzere iken gericilerin kı!kırttı"ı ve 
tertipledi"i “Cihatçıların” cinayetleri-
nin tek sorumlusu iktidardır. Günlerden 
beri hazırlanan, Pazar günü de ‘Top-
lu namaz”larla, “Kurana yemin ettirile-
rek” öldürücü tecavüze azmettirilen ka-
labalıklar, masum Türk #!çilerine, Türk 
Gençlerine ve Devrimci Türk Halkı-
na bile bile kıymı!lardır. Toplum Polisi-
nin gözleri önünde ve en ufak bir engel-
leme, durdurma, yakalama, püskürtme, 
etkisiz bırakma gibi güvenlik tedbirleri 
ile kar!ıla!madan önüne gelene bıçakla, 
kasatura ile, sopa ile, !i! ve tabanca ile 
saldıranlar, sonra da bu cinayetlerinin 
tadını çıkarmak için meydanda me!a-
le yakıp e"lenmi!lerdir. Fa!izmin kanlı 
kara eli Türk ilerici hareketinin alnına ilk 
teti"i çekmi!tir. Sabahtan beri emniyet 
kuvvetlerinin gözleri önünde düzenle-
nen kanlı tecavüz planları yetkililerce 
önce önlenmeden bir bir gerçekle!tiril-
mi!tir. Bu öldürme ve a"ır yaralamanın 
failleri, tedbirleri almakla görevli olan-
ların hesaplı so"ukkanlılıkları ve te!-
vik edici nitelik kazanan müsamahaları 
ile bu derece geni!lik kazanmı!tır. Ka-
nuni bir yürüyü!ün amacına uygun ola-
rak yapılmasını ve pahasına olursa ol-
sun önlemekte direnen yetkililer, tarih 
huzurunda bu çok a"ır sorumluluklarını 
asla affettiremeyecek ve bir gün mutla-
ka bu ihmal ve müsamahalarının hesa-
bım gerçek suçlularla birlikte verecek-
lerdir. Fa!izmin 20. Yüzyılda yeniden ve 
hele ba"ımsızlık sava!ı veren Atatürk 
Türkiye’sinde kol gezmesine elbette son 
verecek milli güçler vardır, varız.
Bu nedenle Demirel Hükûmeti aczi-
ni yeteri kadar ispat etmi! oldu"undan 
derhal istifa etmeli ve bir millî koalisyon 
kurularak seçime gitmeli, bu suretle az-
gınla!an irticaa ve kan döken fa!izme 
Türk Halkı haddini bildirmelidir.”

“BU PAZAR KANLI 
PAZAR 

DERT YAZAR 
DERMAN YAZAR” 

Sonraki ku!aklar 
Kanlı Pazar’ı 
sözlerini Ruhi 
Su’nun yazdı#ı 
ve besteledi#i bir 
türkü ile andı:

ellerinde 
pankartlar  
gidiyor bu çocuklar  
kalkın aya"a, 
kalkın  
gidiyor bu çocuklar  
 
bu pazar, kanlı 
pazar  
dert yazar, derman 
yazar  
kalkın aya"a, 
kalkın  
gidiyor bu çocuklar  
 
bu meydan kanlı 
meydan  
ok fırladı çıktı 
yaydan  
kalkın aya"a, 
kalkın  
biz !ehirden, siz 
köyden

Kaynak: Maden-
#! Çalı!ma Grubu 
(2017), Derinden Gelen 
Kökler, #stanbul: 
Sosyal Tarih Yayınları, 
s. 303-304

Ruhi Su (1912-1985)

#TÜ Ö"renci Birli"i, 
Fikir Kulüpleri 

Federasyonu #stanbul 
Sekreterli"i, #TÜTOTB, 

#YTOTB adına Ali 
Özgentürk tarafından 

çıkarılan Kanlı Pazar 
adlı dergi.
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2 M$/'" () D!SK 

D#SK, Türkiye’de uzun bir aradan sonra 1 
Mayıs’ın “"!çi Bayramı” olarak hatırlanma-
sını sa"ladı. D#SK’in 1 Mayıs #!çi Bayramı ile 
saptayabildi"imiz ilk giri!imi 1968 yılında 
olmu!tur. D#SK Yürütme Kurulu 27 Nisan 
1968’de üye sendikalara ve bölge temsilci-
liklerine 1 Mayıs #!çi Bayramı ile ilgili top-
lantı yapılması konusunda bir yazı yazdı 
ancak 29 Nisan 1968 tarihli yazıyla toplan-
tının ertelendi"i duyuruldu. 26 Nisan 1968 

tarihinde TÖS #stanbul $ube Ba!kanlı"ı’na 
yazılan yazıdan toplantının TÖS salonunda 
yapılmasının planlandı"ı anla!ılmaktadır.17 
D#SK’in 1 Mayıs toplantısını neden erteledi-
"ine ili!kin bilgiye ula!ılamamı!tır.

D#SK Yürütme Kurulu 25 Nisan 1969 tari-
hinde yayımladı"ı bir genelgeyle “1 Mayıs 
1969 "!çi Bayramı nedeniyle bu yıl da i!çi-
lere bir mesaj yayınlanmasına” karar ver-
di. Genelgede bütün dünyada #!çi Bayramı 
17 D#SK Giden Evrak Defteri, TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Kanlı Pazar Tanıklı$ı 

“Kanlı Pazar” diye adlandırılan "iddet olayını mitinge Maden-!" I. 
Bölgeden i"çilerle katılan Hanifi Öztürk "öyle anlatmı"tı: 

“16 #ubat 1969 günü T!P, D!SK ve gençlik örgütlerinin ortakla"a 
düzenledikleri bir miting yapılacaktı.

Mitingin gerekçesi Türkiye’deki hükümetin uygulamakta oldu$u 
sosyo-ekonomik politikalar ve anti demokratik uygulamaları ya-
nında !stanbul Bo$azına demir atan ABD’nin 6. filosunu protesto 
etmekti. 

Sabah saatlerinde D!SK’in geni" kapsamlı bir toplantısı vardı. Bu 
toplantıya sendikaların te"kilatlarında görevli olan tüm kadroları 
katıldı. Bu toplantı saat 12 sularında sonlandı, hep birlikte yürüyü-
"ün ba"langıç noktası olan Beyazıt Meydanı’na yöneldik. O zama-
na kadar Â"ık !hsani, sazıyla meydanı co"turmu"tu. Kortej Murat 
Sarıca’nın kısa konu"masından sonra ‘Ata binmi" e"ekler, millet 
sizden ne bekler’ sloganı e"li$inde Divanyolu’ndan Vilayet’e do$ru 
yürüyü"e geçti. Hilmi Güner, Ergun Erdem, Ahmet Kırnak ve ben 
ön sıradaki 200-300 ki"inin içinde kol kola yürüyorduk. Galata 
Köprüsü, Karaköy, Fındıklı, Teknik Üniversite önünden geçip, he-
nüz Taksim Meydanı’na girmi"tik. Tam bu sırada ‘Müslüman Tür-
kiye’ diye ba$ıran eli ta"lı-sopalı bir grubun bir anda saldırıya geç-
mesiyle ortalık karı"tı. Böyle bir saldırı beklemedi$imiz için elimiz bo"tu, ne yapaca$ımızı "a"ırmı"tık. Hilmi Güner 
itile kakıla dü"mü" pantolonu bir yerlere takılıp diz üstüne kadar yırtılmı"tı, Elleri ve dizleri kan revan içindeydi. Keza 
ben de nasibime dü"eni almı", o an bulabildi$im bir kö"ede kalmı"tım. Ergun Erdem çok güçlüydü, saldırganlardan 
birinin elinden bir sopa kapmı"tı, kendine vuranlara arada bir, bir darbe indiriyordu. Sonunda onu da yıktılar yere. 

Ahmet Kırnak çok peri"andı, her tarafı kan içindeydi. Evine götürüp yaralarına merhem sürdük, yakla"ık bir ay çalı-
"amadı. Sonradan Adalet Partisi’nin bu saldırıyı Komünizmle Mücadele Derne$i’ne yaptırdı$ı ortaya çıktı ama suç-
lular yakalanmadı…” 
Kaynak: Maden-!" Tarihi Çalı"ma Grubu (2017), Derinden Gelen Kökler, Cilt 1, !stanbul: Sosyal Tarih Yayınları, s. 303-304.

Cumhuriyet gazetesi, 17 $ubat 1969.
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olarak kutlanan 1 Mayıs ile ilgili mesajın 
sendikalar tarafından kendi olanakları ile 
üyelerine iletilmesi isteniyordu. Genelge-
deki “bu yıl da” vurgusundan daha önce 
de 1 Mayıs mesajı yayımlandı"ı anla!ılı-
yor. Ancak bu mesajlara ili!kin herhangi 
bir belgeye ula!ılamadı. D#SK Yürütme Ku-
rulu’nun 1 Mayıs 1969 mesajı i!çilerin Ana-
yasa ile sa"lanan haklara sahip çıkması 

ve di"er emekçi kesimlere öncülük etme-

si vurgularını içeriyordu. Bildiri her ba-

kımdan ba"ımsız Türkiye ülküsü ve i!çi 

sınıfının devrimci eylemi sloganları ile bi-

tiyordu: 18

D#SK Yürütme Kurulu 30 Nisan 1970 tari-

hinde 1 Mayıs #!çi Bayramı nedeniyle bir 
18 D#SK Ajansı, 25 Nisan 1969.

D!SK’in 1 Mayıs 1969 Mesajı

1 Mayıs 1969 !"çi Bayramı Mesajı

Bütün dünya emekçilerinin daha mutlu bir yarına, daha gü-
venli bir ya"ama kavu"mak için giri"ti$i mücadelelerin bir-
le"ti$i 1 Mayıs gününü, Devrimci !"çilerin biricik temsilcisi 
olarak yürekten kutlarız. Bu bayramı Türk i"çileri yine sı-
kıntı içinde, yine i"sizlikten yorulmu", yine haklarını tüm 
olarak alamamı", yine sömürünün di"lisinden kurtulma-
mı", Anayasanın öngördü$ü sosyal adaletin hüküm sür-
dü$ü bir düzene kavu"mamı" olarak geçiriyor. Üstelik yeni 
kanun tasarıları i"çilerin, sosyal bir sınıf olarak demokratik 
yoldan devlet yönetimine a$ırlı$ını koymasını önleyici hü-
kümler getiriyor. Böyle karanlık bir tablonun kar"ısında bü-
tün i"çilerin, bilinçle Anayasada öngörülen haklarına dört 
elle sarılmaktan ba"ka yapaca$ı bir "ey kalmıyor.

!"çi Karde"lerimiz,

Eme$iyle çalı"an milyonlarca i"çinin hâlâ ilkel törelerle ça-
lı"tırıldı$ı, kanun güvencesinden yoksun bırakıldı$ı bir yılda, 
öteki karde"lerine göre daha iyi durumda olan endüstri i"-
çilerinin öncülük etmesi gerekmektedir. Köylüye, tarım i"-
çisine, küçük esnafa, hünerinin, becerisinin kar"ılı$ını ala-
madı$ı zanaatkâra endüstri i"çilerinin öncülük etmesi, 
onları Anayasa ilkelerinin gerçekle"tirilmesi hattında bir-
le"tirmesi ba" ödev olmu"tur. Bütün eme$iyle geçinenlerin bilinçlenmesinde, sendikalı bilinçli karde"lerimizin yıl-
madan, usanmadan uyarıcı çabalarını göstermesi zorunludur. !"çi sınıfı, tarihin kendisine ödev verdi$i, yüzyılların 
deneyinden geçmi" gerçek kalkınmayı yapabilmesi, kula kullu$u ortadan kaldırabilmesi için memleketimizin so-
mut "artlarını bilmesi ba"lıca ödevidir. !ktisaden ba"kasına ba$lı olanlardan yana ilkeler getiren Anayasamızı ek-
siksiz uygulatmak için, i"çi sınıfının gerçek temsilcilerinin seçimle Büyük Meclise girmesinden ba"ka çare yoktur. 
1969 Türkiyesinde biz i"çiler, 1 Mayıs i"çi Bayramını kutlarken yakın bir gelecekteki günlerin sınavını iyi verecek 
bir hazırlık içinde olmanın sorumlulu$unu iliklerimize kadar duymalı ve duyurmalıyız. Ya"asın her bakımdan öz-
gür, her bakımdan ba$ımsız Türkiye ülküsü için Anayasa haklarına sahip çıkan i"çiler! Ya"asın mutlu yarınları ge-
tirecek çabalara katılan bilinçli karde"lerimiz. Ya"asın devrimci eylem…
Kaynak: D!SK Ajansı, 25 Nisan 1969. 

D!SK'in 1 Mayıs 1969 Mesajı, D!SK Ajansı 25 Nisan 1969.



VAROLU" ve D!REN!" (1967-1970) | 353

bildiri yayımladı. 1 Mayıs 1970 bildirisi 1969 
bildirisinden daha radikal bir üslupla yazıl-
mı!tı. Önceki bildiride oldu"u gibi Anaya-
sa’nın uygulanması ve Anayasa’nın sa"la-
dı"ı haklara vurgu yapılan bildiride, “tüm 
zinde güçlerle birlik halinde Türkiye’yi bu-
günkü bozuk düzenden kurtarmak için 
Anayasa yolundan sosyalist iktidarı tek 
amaç bilmekteyiz” ifadesine yer verili-
yordu. “Zinde güçler” ifadesi o dönemlerde 
daha çok ordu, gençlik ve aydınlar ittifakı-
na i!aret etti"i için dikkat çekicidir. Bildiri-
de “sosyalist bir Türkiye kurma yolundaki 
engelleri demokratik yollardan bir bir a!a-
rak. "!çi-köylü ittifakının en verimli sonu-
cunu elde etme sürecinde emekçi halkı-
mız” ifadesine yer veriliyor, emekten yana 
aydınların ve Anayasa’nın bekçilerinin gü-
ven ve deste"iyle memleketi yönetmeye 
hazırlanmak en önemli görev olarak sap-
tanıyordu.19 D#SK’in 1 Mayıs 1970 bildirisin-
de T#P içinde devam eden tartı!maların et-
kisini görmek mümkündür.

B8/8+ Ö>*)0#)% Y8*8/898 () 
B?/+?0,

1960’lı yılların sonlarında kamu görevlile-
rinin de yaygın eylemleri söz konusudur. 
1965-1971 döneminde memur sendikaları 
37 protesto gösterisi düzenledi.20 15 $ubat 
1969’da Türkiye Ö"retmenler Sendika-
sı (TÖS) tarafından Ankara’da Büyük E"i-
tim Yürüyü!ü düzenlendi. TÖS, 15-18 
Aralık 1969’da ise Büyük Ö#retmen Boy-
kotu’nu gerçekle!tirdi. Bu boykot, aslın-
da bir genel grevdi. 624 sayılı Devlet Per-
soneli Sendikaları Kanunu’nun garabetine 
ra"men kamu görevlileri de fiili-me!ru 
19 D#SK Ajansı, 30 Nisan 1970.
20 Yıldırım Koç (2003).

bir mücadele anlayı!ıyla hareket etti ve 
Kanun’un pek çok hükmünü kadük hale 
getirdi.

D#SK, “büyük ö#retmen kıyımı” olarak bi-
linen AP Hükümeti’nin ö"retmenlere dö-
nük tutumunu kınayarak, ö"retmenlerin 
yanında yer aldı: “Emekçi halk çocuklarını 
karanlıkta bırakmayı ve dolayısıyla soy-
gun düzenini devam ettirmeyi hedef tutan 
ö#retmen kıyımı da Konfederasyonumuz 
tarafından ele alınmı!, kapitalist iktida-
rın ö#retmenlere kar!ı giri!mi! oldu#u 
bu hareketi yeren bir bildiri hazırlanarak, 
TRT’ye, basına ve bütün yazarlara gönde-
rilmi!tir. Aynı konuda TÖS salonunda dü-
zenlenen Ö&RETMEN TEM"NATI hakkın-
daki Konferansı, kalabalık bir i!çi ve aydın 
gurubu izlemi!tir.”21

Türkiye sendikacılık tarihinin en önem-
li örgütlerinden biri olan TÖS, 15 $ubat 
1969’da Türkiye’de ilk defa yurdun dört 
bir yanından gelecek ö"retmenlerle geni! 
çaplı yürüyü! düzenleyece"ini duyurdu. 
Ankara #l Hukuk #!leri Müdürlü"ü, TÖS’ün 
15 $ubat’ta yapaca"ı “Büyük E#itim Yürü-
yü!ünü” Devlet Personel Sendikaları Ka-
nunu’nun 14. maddesinin 1. bendine aykı-
rı bulundu"unu ilan etti. Savcılık da aynı 
karara katılarak yürüyü! yasakladı. An-
kara’da yapacakları Büyük E"itim Yürü-
yü!ü için dönemin Milli E"itim Bakanı “ka-
nunsuz” derken, TÖS yetkilileri tarafından 
Ankara Valili"i’nden yürüyü! için gerek-
li belge alındı. #çi!leri Bakanlı"ı ise illere 
telgraf çekerek, yürüyü! konusunda va-
lilerin dikkatini çekti. Valilik, ö"retmenle-
rin yürüyü!ü $ubat tatiline rastladı"ından 
illerinden ayrılan ö"retmenlerin valiler-
den izin almak zorunda bulunmadıklarını 
21 D#SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 58.



354 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

bildirdi. Öte yandan #lkokul Ö"retmenleri 

Sendikası (#lk-Sen) ile yurdun dört bir ya-

nındaki ö"retmen kurulu!ları TÖS’e telg-

raf çekerek Büyük E"itim Yürüyü!ü’ne 

katılacaklarını bildirdi.22 Ellerindeki dö-

vizlerle kalabalık gruplar halinde yürüyen 
22 Milliyet gazetesi, 07 Aralık 1969.

ö"retmenler, önce Anıtkabir’e oradan 

devrim !ehitlerinin kabirlerine çelenk 

koyduktan sonra Tando"an alanında top-

landı ve “Büyük E#itim Yürüyü!ü” sonun-

da Tando"an Meydanı’ndaki toplantıda 

ö"retmenler “halkımızı sömürüden kur-

taraca#ız” diyerek ant içti.

D!SK’in 1 Mayıs 1970 Bildirisi

D!SK Yürütme Kurulu, bütün i"çilerin uluslararası da-
yanı"ma gününü yürekten kutlar; Türk i"çi sınıfının her 
türlü sömürüden kurtulmak için özgürlük mücadele-
sinde yaptı#ı a"amaları takdirle kar"ılar; Türkiye’nin geri 
bırakılmı"lıktan kurtarılması için bütün i"çileri devrimci 
saflarda toplanmaya davet eder.

Toplumumuzun en genç ve en etkin gücü olan i"çi sını-
fımız, en elveri"siz günlerde ve en olumsuz ko"ullar al-
tında kendine dü"en görevi yapmasını bilmi"tir. Bugün 
içinde bulundu#umuz bunalım yılında da, her türlü bo-
zuk düzenin ve aksak gidi"in tek düzelticisi ve en olum-
lu çıkı" yolunu göstericisi yine devrimci i"çi sınıfımız 
olacaktır. 27 Mayıs Anayasası’nın sa#ladı#ı özgürlük-
leri korumaya ve bütün haklarımızı günlük ya"antımız-
da uygulatmaya kararlı olan bizler; i"çi sınıfımızın politik 
güç olarak do#al müttefikleriyle, emekçi halkımızın gü-
venini sa#layarak tüm zinde güçlerle birlik halinde Tür-
kiye’yi bugünkü bozuk düzenden kurtarmak için Ana-
yasa yolundan sosyalist iktidarı tek amaç bilmekteyiz.

Dünyanın ihtiyar çehresini de#i"tiren ülkeler, i"çi sınıfı-
nın devrimci gücüne dayanmaktadırlar. Türkiye’yi ça#-
da" uygarlı#a ula"tıracak i"çileri, insafsızca sömürtmek 
için yurt dı"ına gönderen bir iktidarın dayandı#ı sınıflar, 
objektif olarak devlet yönetme yeteneklerini yitirmi" durumdadırlar. Bu gerçek, 1970 yılının bu 1 Mayıs’ında daha iyi 
görünmekte ve Türkiyemize yarınların müjdesini vermektedir.

Sosyalist bir Türkiye kurma yolundaki engelleri demokratik yollardan bir bir a"arak i"çi-köylü ittifakının en verim-
li sonucunu elde etme sürecinde emekçi halkımızı, emekten yana aydınların ve Anayasamızın bekçilerinin güven ve 
deste#iyle memleketi yönetmeye hazırlanmamız en önemli görevimiz olarak kar"ımızda durmaktadır. 

D!SK, bu mutlu amacın bir gün mutlaka gerçekle"tirilmesi için i"çilerimizi kendi bilinçleriyle donatmaya bu yıl daha 
çok zaman ayıracaktır.

YA$ASIN I$Ç! SINIFININ DEVR!MC! GÜCÜ, YA$ASIN TÜRK !$Ç! SINIFININ GERÇEKLE$T!RD!&! ZAFERLER, 

YA$ASIN DUNYA !$Ç! KARDE$L!&!, YA$ASIN EMEKÇ! HALKIMIZ.
Kaynak: D!SK Ajansı, 30 Nisan 1970.

D!SK'in 1 Mayıs 1970 bildirisi, D!SK Ajansı 30 Nisan 1970.
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15-18 Aralık 1969 tarihinde gerçekle!tirilen 
Büyük Ö"retmen Boykotu’na, Türkiye’deki 
156 bin ö"retmenin 109 bini katıldı.23 D#SK 
Yürütme Kurulu’nun Türkiye’nin ilk büyük 
genel grev giri!imi olan bu eylemle ilgili bil-
dirisinde !u görü!lere yer verildi:24 

‘‘Ö"retmenlerin, sömürücü bozuk dü-
zene kar!ı iktidarı uyarma niteli"inde-
ki boykotu son günlerin en önemli ve et-
kin eylemi olmu!tur. Devrimci #!çilerin 
en yüksek örgütü olan D#SK, Anayasada 
öngörülen köklü dönü!ümlerin ancak, 
emekten yana bir düzen gerçekle!tiri-
lebilece"ini inanır. Daima emekçilerin 
aleyhinde i!leyen, Emperyalizmin i!bir-
likçisi bu bozuk düzen durdukça, uyan-
makta olan halkımızın bu düzene kar-
!ı çıkı!ları artacak ve devam edecektir. 
Anayasadan do"an hakların kullanılma-
sında emekçi halkımızın ve devrimci ör-
gütlerin yapacakları silahsız ve saldırısız 
yürüyü!, boykot, miting ve benzeri ey-
lemler elbette Türkiye’nin mutlulu"u için 
giri!ilmi! Anayasal haklar olarak daha 
da güçlü olarak sürdürülecektir. Egemen 
sınıflar, her yanıyla sömürüye, soygu-
na, vurguna, pahalılı"a ve tefecili"e açık 
bugünkü bozuk düzeni Anayasa do"rul-
tusunda de"i!tirmek ve emekten yana 
sosyal bir düzen kurmak için giri!ilen 
eylemleri küçümser ve baskı ile sindir-
meye kalkarsa, bunun çıkar yol olmadı-
"ı herkesçe anla!ılacaktır. D#SK, insan-
lık onuruna yakı!ır bir ya!antıyı herkese 
sa"lama yolunda iktidara dü!en görevle-
rin yapılmasını ister ve TÖS ile #lk-Sen’in 

23 Koç (2008), s. 124.
24 D#SK Ajansı, 16 Aralık 1969.

giri!tikleri boykotu bu anlamda de"er-
lendirir ve Anayasa do"rultusundaki her 
eylemin yarının mutlu Türkiyesini kur-
maya yarayacak yapıcı ta!lar oldu"u 
inancında bulundu"unu belirtir.” 

Ankara Savcılı"ı dört gün süren Ö"ret-
men Boykotu’nu düzenleyen TÖS ve #lk-
Sen hakkında için “grev te!vikinde bu-
lundukları, memurları görevi terke ve suç 
i!lemeye tahrik ve te!vik ettikleri” gerek-
çesiyle kurumların kapatılması ve bu ku-
rulu!ların yöneticilerinin bir yıla kadar ha-
pisle cezalandırılması için dava açtı.25 
25 Milliyet gazetesi, 24 Aralık 1969.

Büyük Ö"retmen 
Boykotu ile ilgili bir 
karikatür: #lk Ders.
Ant dergisi, Sayı 156, 
23 Aralık 1969.

D#SK'in Büyük 
Ö"retmen 

Boykotu ile ilgili 
açıklaması. 

D#SK Ajansı
16 Aralık 1969.
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G%!6)!%

Yo"un sınıf mücadelelerine sahne olan 
1960’larda, sınıf mücadelesi araçlarının 
oldukça geni! bir yelpazeye yayılmı! !e-
kilde ve sıkça kullanıldı"ını görüyoruz. 
275 sayılı Toplu #! Sözle!mesi Grev ve Lo-
kavt Kanunu’nun yürürlü"e girdi"i 1963-
1970 döneminde giderek artan bir grev 
e"ilimine tanık olmaktayız. 1964 yılın-
da greve katılan i!çi sayısı 6 bin 640 iken 
1970 yılında 21 bini a!tı. 1963-1970 ara-
sında toplam 483 greve 75 bine yakın i!çi 
katıldı ve 2 milyondan fazla i!günü grev-
de geçti. 1964-1970 dönemi boyunca yıl-
lık ortalama grevde geçen gün sayısı 250 
bindir. 

Dönem boyunca çok sayıda grevin Ba-
kanlar Kurulu’nca ertelendi"i dü!ünüle-
cek olursa, grev potansiyelinin çok daha 
geni! oldu"u görülür. Dönem boyunca 
grev yo"unlu"unun oldukça yüksek sey-
retti"ini görüyoruz. Grevde geçen i!günü 
sayısının toplam i!çi sayısına oranını be-
lirten bir gösterge olan “grev yo#unlu#u” 
1964-1970 dönemi boyunca 419 ile bin 43 
arasında de"i!mi!tir. 

Grev e"iliminin boyutunu daha iyi anla-
yabilmek için grev yo"unlu"unu di"er dö-
nemler ile kar!ıla!tırmak yararlı olacak-
tır. Türkiye’de grev yo"unlu"u 1985’te 74, 
1990’da 1.006, 1995’te 1.097, 2000’de 70, 
2005’te 25 ve 2010’da 4 olarak gerçekle!ti. 
1966 yılındaki grev yo"unlu"u Türkiye’nin 
en yüksek grev yo"unlu"u ya!anan yılı 
olan 1995’e yakındır.

1960’ların grev yo"unlu"u 2000’li yılların 
Türkiye’si ile kar!ıla!tırıldı"ında ise ara-
da uçurum vardır. Bir di"er ifadeyle 1960’lı 

yıllarda i!çiler grev hakkını çok daha yo-
"un kullanıyordu. 

D#SK, Türk-#!’ten çok daha az üyeye sa-
hip olmasına ra"men 1967-1970 dönemin-
de yapılan grevler içinde önemli bir a"ırlı-
"a sahiptir. 1967’de greve katılan i!çilerin 
yüzde 50’si D#SK üyesi iken, 1968’de gre-
ve katılan i!çilerin içinde D#SK üyelerinin 
payı yüzde 78’i a!mı!tır. D#SK üyesi grevci 
i!çilerin toplam grevci i!çiler içindeki ora-
nı 1969’da ve 1970’te yüzde 11 civarındadır. 
Dört yıl boyunca kanuni grevlere katılan 
toplam 57 bin i!çinin 13 bine yakını D#SK 
üyesidir.26 Öte yandan bu sayılara kanu-
ni olmayan grev ve direni!ler dahil de"il-
dir. D#SK üyesi i!çilerin 1968, 1969 ve 1970 
yıllarında çok sayıda kanuni grev niteli"i 
ta!ımayan direni! ve i! bırakma gerçek-
le!tirdikleri dü!ünülecek olursa D#SK’in 
ba!langıçtaki sınırlı sayıdaki üyesiyle en-
düstriyel uyu!mazlıklarda ba!ı çekti"i 
görülecektir.

Tablo 16: 1967-1970 Döneminde Kon-
federasyonlara Göre Greve Çıkan 8Hçi 
Sayıları

Yıl Türk-8H D8SK Toplam
D8SK Oran 

(Yüzde)

1967 2.253 2.249 4.502 50

1968 1.592 5.734 7.326 78,2

1969 16.350 2.072 18.422 11,2

1970 23.829 2.930 26.759 11

Toplam 44.024 12.985 57.009 27,8

Kaynak: Tunç Tayanç ve di"erleri (1987), Türkiye’de 
Yapılan Grevlerin Nicel ve Nitel De#erlendirmesi 
(1963-1980), #stanbul: Türkiye Denizciler Sendikası 
Yayını, s. 42. 

26 Tunç Tayanç ve di"erleri (1987), Türkiye’de Yapılan Grevle-
rin Nicel ve Nitel De#erlendirmesi (1963-1980), #stanbul: Tür-
kiye Denizciler Sendikası Yayını.
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#stanbul’un Bakırköy #lçesinin sınırla-
rı içinde kurulu olan, lastikten ayakka-
bı, galo!, ökçe ile ba!layan ürün yelpaze-
sine daha sonra eldiven, balon, silgi gibi 
mamuller de ekleyen Derby Lastik Fabri-
kası’nda 50’li yıllardan itibaren Lastik-#! 
sendikası örgütlüydü. Ücretlerin dü!ük, 
çalı!ma ko!ullarının insan sa"lı"ına aykı-
rı oldu"u, yemek, servis gibi sosyal hak-
ların esamisinin okunmadı"ı i!yerinde 
Lastik-#!, 50’li yıllar boyunca i! ihtilafla-
rı çıkararak, 1963 yılında yayımlanan Top-
lu #! Sözle!mesi Grev ve Lokavt Kanunu’n-
dan sonra imzalanan toplu i! sözle!meleri 
aracılı"ıyla i!çi haklarında önemli geli!-
meler sa"ladı. 

“Doktora çıkartmıyorlardı, elbise vermi-
yorlardı, izin yoktu, hepsini sendikay-
la aldık” diyen Derby i!çisi Hüseyin Bı-
yık, Derby i!çilerin ya!amında Lastik-#!’in 
tuttu"u yeri !u veciz ifadeyle dile getiri-
yordu: “Derby milleti çarıktan, sendika da 
i!çiyi boyunduruktan kurtardı.” 

Lastik-#!’in i!çi haklarını geli!tiren çizgisi 
i!çiler arasında güveni ve yeni haklar elde 
etme yönünde beklentileri artırırken, i!-
verenin Lastik-#!’ten duydu"u rahatsızlı-
"ı da büyümekteydi. Bu arada Lastik-#!’in 
D#SK’in kurulu!una katılması, geleneksel 
sendikacılı"ın dı!ında mücadeleci bir sen-
dikal anlayı!ı temsil eden bir aktör olarak 
sivrilmesi, faaliyet sürdürdü"ü i!kolun-
da etkinli"ini arttırması, Lastik-#!’ten du-
yulan rahatsızlı"ı iyice körüklemekteydi. 

Derby i!vereni Lastik-#!’i i!yerinden 
uzakla!tırmak, tasfiye etmek üzere ço"u 
Derby Lastik Fabrikası’nın muhasebe ser-
visinde çalı!anlardan olu!an bir heyete 
Kauçuk-#! sendikasını kurdurdu. 24 $ubat 
1967’de kurulan Kauçuk-#!, çok kısa süre-
de Eyüp, Bakırköy, Ankara, Kocaeli, Gazi-
antep, Afyon ve Sakarya’da !ubeler açtı. 
Daha önce kurulmu! Plastik-#! sendikası 
da Kauçuk-#!’e katıldı. Kauçuk-#!’in kuru-
lu!u Türk-#! tarafından da desteklendi. 

Kauçuk-#!, sendikal örgütlenme yap-
mak yerine “üye yazma” yani i!veren-
den edindi"i kimlik bilgileri üzerinden i!-
çileri üye kaydederek ço"unlu"u sa"lama 

Derby #!gali, 
Temmuz 1968.
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yoluna gitti. #!veren güdümlü bu “naylon 
üye” operasyona kamu yönetimi ve yar-
gı da destek verince Kauçuk-#!, kâ"ıt üze-
rinde üyelerle i!kolunda yetkili sendika 
haline geldi. Lastik-#!’in “naylon üyelerle” 
sa"lanan ço"unlu"a belgeler ve tanıklarla 
yaptı"ı itirazlara ra"men Yargıtay, 4 Nisan 
1968 tarihli kararıyla Kauçuk-#!’i i!kolun-
da yetkili sendika ilan etti. Kauçuk-#!, yar-
gı kararıyla i!kolu düzeyinde yetkili sendi-
ka haline gelirken paralel bir geli!me de 
i!yeri yetkisi konusunda ya!anıyordu. 

#!verenin, sarı sendikanın, Çalı!ma Ba-
kanlı"ı’nın ve yargının, i!çinin iradesine 
kurdu"u kumpas, sendika seçme özgür-
lü"üne vurdu"u darbe ancak fiil bir mü-
cadeleyle kırılabilirdi. D#SK Genel Ba!kanı 

Kemal Türkler, D#SK Genel Sekreteri Ke-
mal Sülker ve D#SK Yönetim Kurulu üye-
si Rıza Kuas, Samatya'da Kuas'ın bulunan 
evinde toplanıp, durum de"erlendirmesi 
yaptılar. Ortaya çıkan fikir i!yerinin i!gal 
edilerek i!çinin iradesinin tescil edilmesi-
ni sa"lamak yönündeydi. Bu e"ilim, Las-
tik-#! sendikasının D#SK Genel Ba!kanı 
Kemal Türkler’in de katıldı"ı toplantısında 
karar haline getirildi. 25 civarında i!çiden 
ve sendika yöneticilerinden olu!an komite 
ev ev, kahve kahve dola!arak i!çileri eyle-
me hazırladı, ikna etti. 

Kauçuk-#! sendikasının Derby i!vereni ile 
toplu i! sözle!mesi imzalayaca"ı 4 Tem-
muz 1968 günü dü"meye basıldı, i!yeri i!-
gal edildi. Sabah 06.15’te gece vardiyasında 
çalı!an i!çiler fabrikaya el koydular, i!gal 
ba!ladı. Kapı ve telefon santralini kontrol 
altına alan, bekçileri temsilcilik odasına 
kilitleyen i!çiler, Kauçuk-#! sendikasının 
fabrikada bulunan temsilcilerini i!yerinin 
dı!ına çıkardılar. Nizamiyeye ve duvarla-
rın üstüne nöbetçiler yerle!tirildi. #!çilere 
devriye nöbeti yazıldı. Belli noktalara po-
lis saldırısına kar!ı lastik tozu ve i!yerin-
de bulunan alet, edevattan savunma mal-
zemeleri yı"ıldı. 

#!yerini i!gal eden i!çiler, 18 maddelik bir 
açıklamayla taleplerini sıraladılar. Açık-
lamanın temel vurgusunu, i!çinin terci-
hinin Lastik-#! oldu"unun kabul edilmesi 
olu!turuyordu. #!çilerin içeride i!gali sü-
rerken polis de fabrikanın civarında ön-
lem aldı, ama fabrikaya müdahaleye kal-
kı!madı. #stanbul Valisi, “sorunun asayi! 
de#il, hukuk sorunu oldu#unu, i!verenin 
mahkeme kararıyla gelmesi durumun-
da fabrikanın bo!altılaca#ını” açıkladı. Bu 
arada herhangi bir ihtiyacını kar!ılamak 

Tercüman gazetesi,

5 Temmuz 1968.
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üzere fabrikanın dı!ına çıkan 4 i!çi gözal-
tına alınarak tutuklandı. Eylem bittikten 
sonra tutuklananlarla birlikte tutuklu sa-
yısı 9 oldu.

5 Temmuz günü Vali Vefa Poyraz’ın arabu-
lucu olmasıyla Lastik-#! ve i!veren tem-
silcileri vilayette bulu!tu. Lastik-#!, top-
lantıda i!çinin iradesinin ortaya çıkmasını 
sa"layacak yöntem olarak referandum ya-
pılmasını önerdi. #!gal altındaki bir fabri-
kanın sahibi olarak i!veren de bu öneriye 
cepheden kar!ı çıkmadı.

Bunun üzerine Vali Vefa Poyraz, Kau-
çuk-#!’in de kabul etmesi durumunda re-
ferandumu kendisinin yaptırabilece"ini 
açıkladı. Ancak Kauçuk-#!, -Türk-#!’in de 
engellemesiyle- Vali’nin toplantı ça"rısına 
katılmadı. Böylece Valilik tarafından refe-
randum yapılma ihtimali ortadan kalktı. 

Valilik kanalıyla referandum yapılması 
ihtimalinin ortadan kalkmasının ardın-
dan Lastik-#! avukatları Bölge Çalı!ma 
Müdürlü"ü’ne ba!vurarak, i!yerinde re-
ferandum yapılmasını talep ettiler. Böl-
ge Çalı!ma Müdürlü"ü “böyle bir yetki-
lerinin olmadı#ını ve yasada referandum 
düzenlemesinin bulunmadı#ını” söyleye-
rek talebi reddetti. Bunun üzerine sendi-
ka avukatı Cenani Güngördü, birkaç de-
nemenin ardından #stanbul 13. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’ne ba!vurarak, “sür-
mekte olan yetki davasında delil olmak 
üzere fabrika binası dahilinde hazır bu-
lunan i!çilere 30.5.1968 tarihinde han-
gi sendikaya üye olduklarının sorularak 
tespit edilmesini” istedi. Mahkeme de bu 
talebi kabul etti. 

8 Temmuz 1968’de i!yerinde, #stanbul 13. 
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından “de-

lil tespiti” adı altında referandum yapıldı. 
1.400 çalı!anın bulundu"u i!yerinde 250 
i!çinin hasta ve raporlu oldu"u, 200 civa-
rında i!çinin de kendi iste"iyle katılmadı-
"ı, gizli oy, açık sayım esasına dayalı ola-
rak yapılan referandumda sonuç !öyle 
olu!tu:

Oylamaya katılan i!çi sayısı 950

Lastik-#! sendikasını tercih edenler 930

Kauçuk-#! sendikasını tercih edenler  6

Çekimser kalanlar  9

Bo! oy atanlar  1

Eski sendika üyesi oldu"unu yazanlar  2

Yeni sendika üyesi oldu"unu yazanlar  2

Mahkeme tarafından yapılan referandum 
sonuçları hiçbir tereddütte yer bırakma-
yacak kadar açık bir biçimde Lastik-#! 
sendikasını i!aret ediyordu. Kauçuk-#! ve 
Türk-#! referandumun yasal olmadı"ını 
ileri sürerek çe!itli itirazlarda bulunsalar 
bile Derby patronu ortaya çıkan durumu 
kabullenmek zorunda kaldı. 

9 Temmuz 1968 günü Lastik-#! sendika-
sı ile Derby i!vereni arasında imzalanan 
7 maddelik protokolle i!gal eylemine son 
verildi. #mzalanan anla!maya göre, i!galci 
i!çilerden hiçbirinin i!ine son verilmeye-
cek, i!çiler hakkında i!veren soru!turma 
açamayacak, tutuklu bulunan 9 i!çi hak-
kında i!veren suçlamada bulunmayacak 
ve tahliyelerini talep edecek, toplu söz-
le!me süreçlerinde i!veren mahkemelere 
ba!vurmayacak, i!çilere toplu sözle!mede 
mahsup edilmek üzere 1 Temmuz 1968’den 
geçerli olmak üzere iki!er lira zam yapıla-
cak ve fabrika müdürü Naci Güney göre-
vinden alınacaktı. #!çiler 10 Temmuz 1968 
günü i!ba!ı yaptılar. 
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Derby i!gali, sendika seçme özgürlü"ünü 
savunma eylemi olarak ortaya çıktı ancak 
sendika seçme özgürlü"ünün sınırlarını 
geni!leten bir özellik kazandı. Eylem son-
rasında “referandum” ya da “irade beyanı” 
i!çilerin tercihlerinin ortaya çıkmasında 
kullanılır bir yöntem haline geldi. 

Derby’de i!veren, i!verenin güdümünde-
ki sendika ve devlet eliyle i!çinin iradesine 
ra"men ba!ka bir sendikayı var etme or-
ganizasyonu i!çilerin itiraz etme cesareti 
ve gücüyle kırıldı. #!çiler fiili güç kullana-
rak kendilerini i!verene ve devlete kabul 
ettirdiler. Bu aynı zamanda sahte belge-
lerle, paranın ve devletin gücüyle yapı-
lan sahtecili"in de!ifre edilmesi anlamı-
na da geliyordu. Dolayısıyla Derby i!gali, 
yenilmez sanılan gücün yenilebilece"ini, 
ba! edilemez sanılan sahteciliklerle ba! 
edilebilece"ini gösteren bir örnek özelli"i 
kazanarak, i!gal eyleminin, bir mücadele 
yöntemi olarak i!lerlik bulmasına ve yay-
gınla!masına yol açtı.

Derby’den sonra i!yeri i!gali, 12 Eylül 
1980’e kadar sendika seçme özgürlü"ünün 
eylemi olarak pek çok i!yerinde kullanıldı. 

Derby’de i!çinin sendika tercihine kar!ı 
yapılan operasyonun amacı sadece i!ve-
renin tercih etti"i sendikayı kayırma ama-
cını ta!ımıyordu. Henüz bir buçuk yıllık bir 
konfederasyon olarak, i!çi hakları müca-
delesinde kendine alan açan, güç kazan-
maya ba!layan D#SK’i ve D#SK’te somut-
la!an sendikal anlayı!ı tasfiye etmek de 
hedefleniyordu. “Az daha Lastik-"! gidi-
yordu” diyen Derby i!çisi Hüseyin Bıyık’ın 
ifadesi dikkate alınırsa Derby i!gali ve i!-
galin ba!arıyla sonuçlanması hem Las-
tik-#! hem de D#SK açısından kritik bir 

e!i"in geçilmesi anlamına geldi"i daha iyi 
anla!ılmaktadır.

Eylemin sonunda Lastik-#!, istediklerini 
elde etmi! bir örgüt olarak önemli bir ba-
!arı kazandı. Bu ba!arı, hem Lastik-#!’te, 
hem de D#SK’te özgüveni arttırdı ve önemli 
bir sıçrama zemini oldu. “"!çi haklarını iyi 
savunan bir konfederasyon olarak” üze-
rinde ilginin yo"unla!masını getirdi. 

Kaynak: Zafer Aydın (2012), Gelece#e Yazılmı! Mektup 1968 
Derby "!gali, #stanbul: Sosyal Tarih Yayınları
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ABD kökenli bir !irket olan Singer’in satı! 
ve pazarlama faaliyetlerinin mazisi Os-
manlı’ya, 1886 yılına kadar uzanmakta-
dır. Singer, 1954 yılında çıkarılan, yaban-
cı sermaye için yatırım yapmanın, para ve 
mal transferi yapmanın önünü açan “Ya-
bancı Sermayeyi Te!vik Kanunu” çerçe-
vesinde #stanbul Kartal’da fabrika kurdu 
ve 1959 yılında da üretime ba!ladı. Fab-
rika üretime ba!ladı"ında ço"u mavi ya-
kalılardan olu!an 300 civarında çalı!anı 
vardı. Daha önce geçici, mevsimlik i!ler-
de çalı!an i!çilerin büyük kısmı ilk kez 
Singer’de sürekli bir i!e, düzenli bir is-
tihdama kavu!mu!lardı. Fabrikada genel 
müdürlük görevini üstlenen Roxburg ve 
onunla birlikte yönetimde yer alan i!ve-
ren temsilcileri; sendika, hak, hukuk tanı-
mayan otoriter, baskıcı yönetim anlayı!ı-
na sahiptiler. 

1963 yılında yürürlü"e giren Toplu #! Söz-
le!mesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sen-
dikalar Kanunu’nu takiben Maden-#! 



15 Temmuz 1968 tarihine kadar, 
di#er i"kollarında oldu#u gibi las-
tik i"kolunda da i"çilerin, i"e girer-
ken ve çıkarken üstleri aranıyordu. 
Üst araması hem insan haklarına 
hem yürürlükteki Anayasa’nın ki"i 
hak ve özgürlüklerini düzenleyen 
maddelerine aykırıydı, hem de i"-
çinin onurunu zedeliyor, açık bir 
biçimde rencide ediyordu. Fabri-
kalarda kapsam dı"ı personel ola-
rak çalı"an beyaz yakalıların üstü 
aranmazken, i"çilerin üstünün 
aranması, i"çiye “"üpheli”, “po-
tansiyel hırsız” muamelesi yapan 
bir davranı" biçimiydi. Üstelik bu 
uygulama bazı i"yerlerinde i"çinin 
çırılçıplak soyularak aranması bi-
çiminde yapılıyordu. Bazı i"yerle-
rinde ise i"verenler bu uygulama-
yı, istemedi#i i"çiden kurtulmanın, 
i"çiye tuzak kurmanın (!"çinin ce-
bine gizlice bir "eyler koyup, son-
ra onu aramada bularak i"çiyi taz-
minatsız i"ten çıkarmak gibi) aracı 
haline getirmi"ti. 

Üst arama uygulamasının yo-
#un olarak ve en rahatsız edici bi-
çimde ya"andı#ı yer Royal Lastik 
Fabrikası’ydı. !"yeri temsilcilerinin 
iletti#i "ikâyet üzerine Lastik-!" 
bir duyuru yayımlayarak “i"çilerin 
üstlerini aratmamalarını” istedi. 
Sendikanın bu açıklamasına i"ve-
ren “üstünü aratmayan i"çiden ilk 
seferinde üç yevmiye kesilece$ini, 
tekrarında ise i"çinin tazminatsız 

olarak i"ten atılaca$ı” tehdidiyle 
kar"ılık verdi. !lk gün üstünü arat-
mayan i"çilerden de üçer yevmiye 
kesinti yaptı. Bunun üzerine sen-
dika, ihtilafı hukuk yoluyla çözene 
kadar, eyleme ara verdi. Konuyu 
toplu i" sözle"mesi hükümlerine 
dayanarak “Hakem Heyeti”ne ta-
"ıdı. Hakem Heyeti, “Anayasa ve 
uluslararası hukuk uygulamala-
rı çerçevesinde i"çilerin paketi ve 
çantası aranabilir, ama üstü mah-
keme kararı olmadan asla arana-
maz” hükmünü verdi. !"verenin bu 
kararı yargıya ta"ıması da sonucu 
de#i"tirmedi, yargı da Hakem He-
yeti’nin kararını onayladı. 

Yargı kararını da cebine koyan, eli 
güçlenen Lastik-!" “i"çi arka-
da" üstünü arat-
ma” ba"lıklı bir bil-
diri da#ıtarak bir 
kampanya ba"lattı. 
Rıza Kuas imzasıy-
la da#ıtılan bildiri-
de i"çilere, mahke-
me kararı olmadan 
kimsenin üstünün 
aranamayaca# ı-
nı öngören Anaya-
sa’nın 15. madde-
sini hatırlatıldı. 

Kampanya çer-
çevesinde Rıza 
Kuas ve di#er Las-
tik-!" yöneticileri 
ile temsilcileri fab-

rikaların kapılarına gidip, i"çilerin 
üstlerini aratmadan i"e girmele-
rini sa#lamaya çalı"tılar, i"çilerin 
üstlerinin aranmasına fiilen engel 
oldular. 

Lastik-!"’in üst aramaya kar"ı 
toplu direni" ça#rısı ve eylemleri 
kısa sürede sonuç verdi, 15 Tem-
muz 1968 Pazartesi gününden iti-
baren lastik i"kolunda i"çilerin üs-
tünü arama uygulaması kaldırıldı. 
Royal Lastik’te i"çilerden kesilen 
üçer yevmiye ise Cenani Güngör-
dü’nün deyimiyle “e"ekten pa-
lan söker gibi” faiziyle birlikte geri 
alındı. 

Kaynak: Zafer Aydın (2012), Gelece$e Yazılmı" 
Mektup 1968 Derby !"gali, !stanbul: Sosyal Ta-
rih Yayınları

SEN ÜSTÜNÜ ARATMA, GER!S!N! SEND!KANA BIRAK!SEN ÜSTÜNÜ ARATMA, GER!S!N! SEND!KANA BIRAK!
Zafer Aydın
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sendikası bir örgütlenme ata"ına ba!ladı. 
Kavel grevinden ba!arıyla çıkmı!, bu ba-
!arının verdi"i güven ve moralle dolu olan 
Maden-#!’in, i!çileri üye yapmak üzere 
gitti"i i!yerlerinden biri de Singer’di. Ma-
den-#!’in üye kaydetmeye ba!lamasın-
dan kısa bir süre sonra devreye Çelik-#! 
sendikası da girdi. #!veren, i!çinin terci-
hinin Maden-#! sendikası olmasına ra"-
men, Çelik-#!’i yetkili sendika haline ge-
tirmek için i!çi çıkarmak da dahil olmak 
üzere, çe!itli baskı ve sindirme yöntemle-
rini kullandı. Ancak ba!arılı olamadı; Böl-
ge Çalı!ma Müdürlü"ü, 13 Aralık 1963’te 
Maden-#!’in toplu sözle!me imzalama-
ya yetkili sendika oldu"unu ilan etti. Ma-
den-#! bu yetkiye dayanarak MESS ile 
toplu i! sözle!me görü!melerine ba!ladı, 
ancak Singer i!vereninin MESS üyeli"in-
den ayrılmasıyla bu görü!meler kesildi. 
Çelik-#! ise 15 Aralık 1963’te gazetele-
re ilan vererek Singer i!verenini toplu i! 
sözle!mesi için görü!meye ça"ırdı. Taraf-

lar, 22 $ubat 1964 ta-
rihinde toplu i! söz-
le!mesi imzaladılar. 
Ancak, #stanbul 21. 
Asliye Hukuk Mah-
kemesi, 7 Mart 1964 
tarihinde bu sözle!-
menin iptal edilme-
sine ve yetkili sen-
dikanın Maden-#! 
oldu"una karar verdi. 

Mahkeme kararını 
takiben Maden-#! bir 
kez daha Singer i!ve-
renini toplu sözle!me 
görü!melerine ça-
"ırdı. Ancak, i!veren 

bu ça"rıları yanıtsız bıraktı"ı gibi, i!çiler 
üzerinde kurdu"u baskının dozunu da iyi-
ce arttırdı. Buna kar!ılık Maden-#! de grev 
kararı aldı. Grev i!çilerin ya da sendikanın 
tercihi olmaktan çok, i!verenin Maden-#! 
sendikasını tanımamakta direnmesi ve 
i!çilerin sendika seçme hakkına müdaha-
lesinin sonucu olarak gündeme geldi. Ma-
den-#!’in grev kararı alması üzerine, i!ye-
rinde grev oylaması talep edildi. 16 Mart 
1964 günü yapılan grev oylamasına katı-
lan 280 i!çiden 146’sı greve “evet”, 130’u 
greve “hayır” dedi. 

Grev, 27 Mart 1964 tarihinde ba!ladı. #!-
veren, i!çilerin bir bölümünün katılmadı-
"ı grevi paranın ve devletin gücünü kul-
lanarak kırmak için yo"un bir çaba içine 
girdi. #!çilere uygulanan baskının dı!ında, 
Türk-#! Genel Ba!kanı Seyfi Demirsoy ve 
Maden-#! Genel Ba!kanı Kemal Türkler’in 
aralarında bulundu"u sendikacıların gö-
zaltına alınması gibi gözda"ı yöntemleri 
de grev süresince devredeydi. Bunca bas-
kıya, oyuna ra"men Maden-#! sendika-
sının direni!i sonuç vermedi, grev çözül-
dü. Grevin çözülmesi üzerine, Maden-#! 
üyelerinin büyük kısmı istifa ederek Çe-
lik-#!’e katıldı, Çelik-#! yetkili sendika 
olarak toplu i! sözle!mesi imzaladı. 

Maden-#! sendikasından kurtulan ve 
kendi tercih etti"i sendikayı i!yerinde 
var eden i!veren baskıyı daha da arttır-
dı. Genel Müdür Roxburg’un baskıcı, oto-
riter, çalı!anlara kar!ı en küçük bir !ef-
kat gösterilmeyen despotik yönetim tarzı 
!aha kalktı. Herkesin i!ten atılma korku-
su ya!adı"ı, tuvalete bile marka ile gitti"i, 
i!verenin ho!una gitmeyen her davranı-
!ın yevmiye kesintisi ve benzeri yöntem-
lerle cezalandırıldı"ı ortama, i!çiler ancak 

Hürriyet gazetesi

12 Ocak 1969.
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be! yıl kadar tahammül edebildi. Yakla!ık 
be! yıl sonra i!çiler yüzlerini yeniden Ma-
den-#!’e çevirdiler. 

#!çiler, ya!adıkları baskıdan kurulmanın, 
ya!adıkları ko!ulları de"i!tirmenin ilk 
adımının sendika de"i!tirmek oldu"unu 
biliyorlardı. Gizli gizli, Maden-#!’i örgüt-
lemek üzere i!e koyuldular. 3 Ocak 1969 
günü üye kaydına ba!landı ve bir hafta 
gibi kısa bir sürede 800 çalı!andan 242’si 
Maden-#!’e üye yapıldı. #!veren bu “gizli” 
faaliyetten haberdar olunca, eylemin ön-
cüsü olarak gördü"ü i!çilerden Adem Ka-
raba!, Resul Kibar ve Tevfik Deniz’i i!ten 
attı. 

Sendika de"i!tirmek üzere sürdürülen fa-
aliyetin açı"a çıkması ve i!çi atılmalarının 
ba!laması üzerine i!çiler aralarında top-
lanıp, hızlı ve çabuk sonuç alıcı bir eylem 
olarak i!yerinin i!gal edilmesine karar 
verdiler. 25 Singer i!çisi 9 Ocak 1969 günü, 
önce Maden-#! 4. Bölge binasında toplan-
dı, ardından Pendik’te bulunan Kızılay Or-
manı’na geçtiler. Sabaha kadar eylemin 
detaylarını konu!up, görevlendirmeler 
yaptılar. 

10 Ocak 1969 günü, fabrikanın üretime 
ba!la komutu olan 08.00 zili çaldı"ında, 
i!çiler !alteri indirip, “Kahrolsun Çelik-"!, 
Ya!asın Maden-"!” sloganıyla harekete 
geçtiler. Kapılar kapatıldı, fabrikanın dı-
!ına kaçamayan müdürler, mühendisler, 
!efler ve ustaba!ıları “tutuklanarak” ida-
ri bölümlere kitlendi. Ba!larına nöbetçiler 
konuldu. Dı!arıdan gelebilecek saldırılara 
kar!ı hazırlıklar yapıldı. 

#!gal ba!ladıktan iki saat sonra devlet bü-
tün gücüyle fabrikanın önüne gelerek, i!-
çilerden fabrikayı bo!altmasını istedi. 

Fabrikanın etrafı polis tarafından ku!atıl-
dı. Bu arada polislerin etrafı da bölge hal-
kı, i!çi aileleri ve devrimci gençler tarafın-
dan sarıldı. 

O gün, i!çilerle devlet yetkilileri arasın-
da birkaç kez yapılan müzakereden so-
nuç çıkmadı. #!çiler geceyi fabrikada ge-
çirdiler. Polis sabah saatlerinde fabrikanın 
bo!altılması için 10.30’a kadar süre ver-
di, daha sonra buna 10 dakika daha ekledi 
ama i!çiler fabrikayı bo!altmamakta ka-
rarlıydılar. Bunun üzerine polis hareke-
te geçti, gaz bombaları ile fabrikaya sal-
dırdı. #!çiler bir yandan atılan bombaları 
dü!tükleri yerden alıp polise atarken, bir 
yandan da daha önceden dökümhaneden 
ta!ıdıkları demir parçalarıyla polisin yak-
la!masını durdurmaya çalı!ıyorlardı. Bu 
arada etrafta toplananlar da “Kahrolsun 
Amerika, ya!asın i!çiler” sloganıyla poli-
se ta! atıyorlardı. 

Polis bu saldırıdan sonuç alamayaca"ı-
nı görünce geri çekildi. Aralıklarla üç kez 
daha harekete geçti, toplamda 5 saati bu-
lan çatı!maların hiçbirinde polis fabrika-
ya girmeyi ba!aramadı. Çatı!malarda i!-
çilerden ve polisten yaralananlar oldu. 
Devlet yetkilileri, i!çilerin direni!ini kı-
ramayacaklarını anladıklarından Kartal 
Hükümet Tabibi olan ve sol kimli"i ile ta-
nınan Doktor Yavuz Akto"u’yu aracı koy-
dular, i!çilere dokunulmayaca"ı güven-
cesi verdiler. 

#!çiler biraz açlıktan, uykusuzluktan ve 
gazdan yorgun dü!mü! olmalarından, bi-
raz da sorunu tüm Türkiye’ye duyurarak 
amacının sa"landı"ını dü!ündüklerin-
den dolayı çıkmayı, fabrikayı terk etmeyi 
kararla!tırdılar. 

Milliyet gazetesi
18 Ocak 1969.
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#!çiler dökümhanenin kapısında toplanıp, 
dörtlü sıralar yaptılar ve mar!lar söyleye-
rek çıkmaya ba!ladılar. #!çiler kendilerini 
kar!ılamaya gelenlerin, tezahüratları ve 
alkı!larıyla dı!arı çıkarken polis, eylemin 
öncülerinden Adem Karaba!’ı almak üze-
re hamle yaptı. Çatı!ma yeniden ba!ladı. 
Polis müdahalesi sonrasında 114 i!çi gö-
zaltına alındı. Gözaltına alınanlardan be!i 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir buçuk gün süren i!galin ardından fab-
rika, tutuklanan be! i!çi ve firari olan 
Ömer Faruk Birsoy dı!ında tam kadro ça-
lı!maya ba!ladı. #!veren geri çekildi, du-
rumu kabullendi. #!çinin üzerindeki baskı 
kalktı. Kâ"ıt üzerinde yetkili sendika Çe-
lik-#! olmasına ra"men i!veren Maden-#! 
sendikasını tanıdı, Maden-#! de temsilci-
lerini seçerek i!yerinde sendikal faaliye-
te ba!ladı. Protokolle ek zam alındı. Daha 
sonra imzalanan toplu i! sözle!meleri ile 
i!çilerin ekonomik ve demokratik hakla-
rında önemli ilerlemeler sa"landı. 

Singer i!gali, patronun tercih etti"i sen-
dika kar!ısında i!çinin tercih etti"i sen-
dikayı var etme, sendika seçme hakkını 
kullanma eylemidir. 1964’te i!çinin sen-
dika seçme özgürlü"üne müdahale edile-
rek, sarı/güdümlü sendikanın yetkili sen-
dika haline getirilmesine be! yıl sonra fiili 
ve me!ru bir eylemle verilen yanıttır. #!çi-
nin iradesinin i!verene, sarı sendikaya ve 
devlete kabul ettirilmesidir. Bu sonuç bir 
yanıyla da 1964’te kaybedilen kavganın 
rövan!ının alınmasıydı.

#!çilerin özgür iradeleriyle sendikala-
rını seçme hakkının yasal güvenceler-
den yoksun olması, i!verenlerin para-
nın ve devletin gücünü kullanarak sarı 

sendikaları “yetkili sendika” haline getir-

mesine imkân sa"lıyordu. Buna kar!ı ko-

nuyu yargıya ta!ımak, yargıdan olumlu 

kararlar almak da ço"u kez bir i!e yara-

mıyordu. #!yeri i!galleri i!çinin iradesinin 

tanınmasını sa"lamak üzere fiili ve me!-

ru eylemler olarak gündeme geliyordu. 

Derby Lastik (1968) ve Kavel Kablo (1968) 

i!yeri i!gallerinden sonra gerçekle!en 

Singer eylemi, bu mücadele yönteminin 

yaygınla!masında önemli bir rol oynadı. 

Özellikle metal i!kolunda sarı sendikala-

rın i!yerinden kovulmasında sıkça kulla-

nılan bir yöntem oldu. 

Gerek Derby’de gerekse Kavel’de i!yeri i!-

gal eylemleri toplu i! sözle!mesinin yet-

ki a!amasında gündeme gelmi!ti. Sin-

ger’de ise yetki süreçlerinin ba!lamasına 

bir yıl gibi bir süre varken gerçekle!ti. Do-

layısıyla Singer i!çileri, sendika seçme 

özgürlü"ü için sadece toplu i! sözle!me-

si dönemlerinde harekete geçmek gerek-

medi"ini de göstermi! oldular. 

Singer’de, çalı!anların insan yerine ko-

nulmadı"ı, her türlü baskı altında i!çi-

yi ezerek yönetim gücünün sergilendi"i 

despotik emek rejimi uygulanmaktay-

dı. #!gal eylemi aynı zamanda, i!çinin ki-

!ili"ini ezen, onurunu çi"neyen yönetim 

tarzına sınıfsal öfkeyi ve itirazı da içer-

mekteydi. #!verenin davranı!larına du-

yulan öfke ve hınç, eylemlerde i!çiler için 

önemli bir motivasyon kayna"ıydı. #!çi-

nin onuruna sahip çıktı"ı, 1969 Singer i!-

gali “haysiyet eylemi” olarak da kabul 

edilmelidir. 

Kaynak: Zafer Aydın (2015), Grevden "!gale Singer Eylemleri, 
#stanbul: Sosyal Tarih Yayınları
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1960’ların ba!larından itibaren radikalle-
!en i!çi eylemleri, direni!ler ve etkili grev-
ler Türkiye’de sendika hareketini yol ayrı-
mına ta!ıyan ve D#SK’i yaratan en önemli 
faktörlerden biridir. Kurulu!unun hemen 
ardından D#SK, siyasi iktidarı da arkası-
na alan sermayenin ba!lıca hedefi haline 
gelmi!tir. Sendikala!maya öncülük eden 
i!çiler i!ten atılmakta, i!yerlerinde i!ve-
renlerin baskıları ile sarı sendikalar kur-
durulmakta ya da i!çiler sarı sendikalara 
üye olmaya zorlanmaktadırlar. Bu bas-
kı ve dayatmalara kar!ı, özellikle 1969 ve 
1970 yılları, i!çilerin D#SK’e geçmek için 
ba!lattıkları ve her biri emek tarihi içinde 
birer mit haline gelecek olan i!yeri i!galle-
rinin ve direni!lerin birbirini izledi"i yıllar 
olmu!tur.

1969 yılı metal i!kolundaki i!çi direni!le-
riyle ba!ladı. 1969 yılının ba!larında Singer 
i!çileri fabrikayı i!gal ettiler. Mart ayında 
Elektro Metal i!çileri Çelik-#!’ten ayrılıp 
Maden-#!’e geçtiler. Mayıs ayında Altılar 
Sanayi i!çileri Maden-#!’e geçtiler, Hazi-
ran’da Teksan i!çileri “Maden-"!’i istiyo-
ruz” sloganlarıyla i! bıraktılar. 

1964 MESS grevinden sonra kaybedilen 
fabrikalardan biri olan Emayeta!’ta da i!-
veren tarafından kurdurulan Metal-#! sen-
dikasının, Maden-#!’in ço"unluk olmasına 
ra"men sözle!meye oturması üzerine 11 
Eylül 1968 tarihinde 600 i!çi fabrikayı i!gal 
etti. Vardiyaların birle!me saatinde des-
tek için i!yerine gelen di"er i!çileri da"ı-
tan ve i!gale müdahale eden polis, 11 i!çiyi 

tutuklarken i!veren de 22 Maden-#! üye-
sini i!ten attı. Atılan i!çiler sendika yar-
dımıyla yeni i!lere yerle!tirilirken kimile-
ri de de organizatör kadrosunda sendika 
içinde istihdam edildi. 

D#SK çatısı altındaki ilk eylemlerden biri 
Kimya-#!’in örgütlü oldu"u Birle!ik Alman 
#laç Fabrikası’nda gerçekle!tirildi. 1 $ubat 
1968 günü Birle!ik Alman #laç fabrikası i!-
çileri, i!verenin i!çi temsilcilerinin i!yer-
lerini de"i!tirmek istemesi üzerine i! ya-
va!latma eylemi ba!lattılar. #!verenin i! 
akitlerini feshedece"i uyarısına ra"men 
i!çiler eylemlerini iki saat boyunca sür-
dürdüler. #!ten çıkarmalar oldu. 

T8*+ D)#.* D1+8# Ö%8%6) 
M$-9)*. B.* K$&$H$&'+ V$*6'

1969 direni!lerinin çok a"ırlıklı bir bölümü 
metal i!kolunda gerçekle!tirilmi!ti. Ma-
den-#!, 1969 yılının en önemli iki olayının 
Singer ve Türk Demir Döküm i!galleri ol-
du"u tespitini yapmaktaydı:

Emayeta! i!gali. 
Tercüman gazetesi, 

12 Eylül 1968.
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Singer’de belki i!çiler yenik dü!tü, da-
yak yediler, tutuklandılar, bir kısmı i!-
ten atıldı ama gene de boyun e"medi-
ler direni!lerini sürdürdüler. #!çi sınıfı 
Demir Döküm’de kesin bir zafer kazan-
dı. #!çilerin birlik olmasının en güzel ör-
ne"i idi. O yöredeki bütün fabrikalar i!i 
bıraktı, bütün mahalleler bo!alıp i!çile-
rin yanında zorbalara kar!ı dövü!e ko!-
tu, zorbanın beli bir kerecik olsun kırıldı. 
Hiç !üphe yok ki, 1969 da #!çi sınıfının en 
akıllı, en faal evlâtları, devrimci i!çiler-
di: Bunlar bir yandan direni!lerini, grev-
lerini, i!gallerini sürdürürlerken, di"er 
yandan da i!çi sınıfının sarı #tler tara-
fından uyutulmak istenen kısmına ör-
nek oldular, onların kavgaya gelmesinde 
öncü oldular. D#SK’e ba"lı sendikaların 
i!çilerinin direni!, grev ve i!gallerinin 
hemen hemen hepsi ba!arıya ula!tı.27 

Gerçekten de #stanbul Silahtara"a’da ku-
rulu Türk Demir Döküm Fabrikası’nda 
çalı!an 2.500 i!çinin 1969 Mayıs ayında 
ba!lattıkları direni! Maden-#! tarihi için 
oldu"u kadar Türkiye’de sendika hareke-
ti tarihi için de özel bir öneme sahiptir. Di-
reni! 15 Mayıs günü, i!verenin Çelik-#!’le 
i!birli"ini ve Maden-#! üyelerine yapılan 
baskıları protesto etmek amacıyla i!çile-
rin !alterleri indirmeleriyle ba!lamı!tır.

Yıllardır Çelik-#!’in üyesi olan i!çiler top-
lu halde Maden-#!’e kayıt yaptırma"a ba!-
ladılar ve kısa sürede 1.800’den fazla i!çi 
27 Maden-"! gazetesi, Sayı 21, 1 Ocak 1970.

Maden-#!’e üye oldu. Buna kar!ı i!veren 
i!çilere gözda"ı vermek için kıdemli 5 i!-
çiyi i!ten çıkarttı ve Maden-#! üyelerine 
baskı yapmaya ba!ladı. Ancak bu baskılar 
Maden-#!’e geçi!leri durduramadı, tersine 
hızlandırdı. Bunun üzerine i!veren ve ve-
killeri 15 Mayıs günü i!çileri i! saatinde tek 
tek yazıhaneye ça"ırarak, Maden-#! sendi-
kasından istifaya zorladı. #stifa etmeyece-
"ini söyleyen bir Maden-#! üyesini müdür 
ve yanındakiler döverek bir di!ini kırdı. Bu 
olayı haber alan i!çiler topluca i!i bıraktılar. 
Saat 15.00’te i!ba!ına gelen vardiya i!çile-
ri de durumu ö"renince i!ba!ı yapmadılar. 
Çevre fabrikalardan gelen i!çilerle birlikte 
fabrika etrafında mah!eri bir topluluk mey-
dana geldi. #!çiler isteklerini 4 madde olarak 
sıraladılar ve bunlar sa"lanmadı"ı takdirde 
i!ba!ı yapmayacaklarını bildirdiler: 1- #!ve-
ren, Maden-#! sendikası yetkililerini ça"ı-
rıp görü!melidir; 2- Haksız yere i!ten çıka-
rılan i!çiler tekrar i!e alınmalıdır; 3- #!veren, 
sendika hürriyeti tanımalı Maden-#! üyele-
rine baskı yapılmayaca"ını i!yerine tamim-
le duyurup söz vermelidir; 4- Yukarıda sıra-
lanan istekler bir protokolle belirtilmelidir.

Milliyet gazetesi

7 A"ustos 1969.

Görsel: 
Cumhuriyet 

gazetesi

6 A"ustos 1969.
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#!veren, Maden-#! yetkililerini görü!me-
ye ça"ırdı. 16 Mayıs sabahı saat 7.00’de 
Maden-#! sendikası Genel Ba!kan Veki-
li $inasi Kaya, 6. Bölge Temsilcisi Hüseyin 
Ekinci ve i!çilerin seçti"i 5 i!çi fabrikaya 
girerek görü!melere ba!ladılar. 5 saat sü-
ren görü!me sonunda i!veren Maden-#! 
yetkilileri ile bir protokol imzalayarak i!çi 
isteklerinin tümünü kabul etti. Ayrıca çı-
karılan 5 i!çinin bo!ta geçirdikleri sürele-
rin ücretleri de i!verenden alındı. #stekleri 
kabul edilen i!çiler i!ba!ı yaptılar. Bu olay 
Maden-#! gazetesinde !öyle yer aldı:28 

Türkiye’nin ba! patronu Vehbi Koç’a 
ait Demir Döküm Fabrikası’nda i!çile-
rin direni!i zaferle sonuçlanmı! ve pat-
ron i!çinin gerçek temsilcisi Türkiye 
Maden-#! sendikasını muhatap kabul 
ederek i!çilerin ekonomik ve sosyal 
haklarını tanıyan bir protokolü imzala-
mı!tır. Bu ön protokole göre i!çiler di-
reni! sırasındaki ücretlerini de alacak, 
hiçbir i!çi i!ten çıkarılmayacak. Ekim 
ayına kadar da i!çi ücretlerine zam ya-
pılacaktır. Sarı Çelik-#! Sendikası’nın 
toplu sözle!mesi 1970 yılı Nisanı’nda 
sona erece"inden ancak o tarihte pat-
ron Maden-#! Sendikası’yla toplu söz-
le!me imzalayacaktır.29

H?*?@ Ç.(. D.*)%.9.

#stanbul Rami’de kurulu Mehmet Üret-
men’e ait Horoz Çivi Fabrikası’nda çalı!an 
yakla!ık 800 i!çi 20 Mayıs 1969’da i! bı-
raktı. Fabrikada i!verenin 60 silahlı ada-
mının nezaretinde çalı!tırıldıkları, sabah-
ları i!veren Hacı Mehmet’in düdük çalarak, 
“Aldı#ınız para haram olsun” sözüyle i!e 
ba!latıldıkları kaydedilen ve Öz Maden-#! 
Sendikası’na üye olmaya zorlanan i!çile-
rin ço"unlu"u Maden-#!’e üye olmu!lar-
dı. Buna ra"men patronun etkisiyle Bölge 

28 Maden-"! gazetesi, Sayı 20, 8 Aralık 1969.
29 Maden-"! gazetesi, Sayı 15, 10 Eylül 1969.

Çalı!ma Müdürlü"ü, toplu sözle!me yetki-
sini Maden-#!’e vermeye yana!madı. #!çi-
ler Maden-#!’ten istifa etmeye zorlandılar. 
#stifa etmemekte direnen i!çilerden 30’u 
i!ten çıkartıldı. #!yerindeki huzursuzlu-
"un gün geçtikçe artması üzerine patro-
nun ça"rısı ile çivi fabrikasına polis tara-
fından sarıldı. Bu baskılar kar!ısında 1969 
Haziran ayı ba!ında Maden-#! taraftarı i!-
çiler toplu halde i!i bırakarak “fiili durum” 
yarattılar. Hareket, civardaki fabrikalarda 
çalı!an i!çilerden ve devrimci gençlerden 
de büyük destek gördü.30 

30 Maden-"! gazetesi, 7 Haziran 1969. Ayrıca, Maden-"! gaze-
tesi, Sayı 23, 15 $ubat 1970.

Maden-"! gazetesi
7 Haziran 1969.
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#zmit Köseköy’de kurulu Rabak i!çileri 
baskılara kar!ı direni!e geçtiler. Direni! 8 
Eylül 1969 Pazartesi günü ba!ladı. Anaya-
sa’nın kendilerine tanıdı"ı hakkı kullan-
dıklarını açıklayan i!çiler çevre fabrika-
lardan da destek gördüler. Rabak i!çileri 
yayımladıkları bildiride; “Haklarımızı alın-
caya kadar, i!çilerin de insanca muamele 
görmesi sa#lanıncaya kadar direnece#iz. 
Anayasa bu hakları bize vermi!tir. Azimli-
yiz, kararlıyız, davamıza inanmı!ız güçlü-
yüz ve bu haklı davamızda zafere ula!ın-
caya kadar direnece#iz, ant içtik” dediler. 
#!çilerin talepleri; i!ten çıkarılan i!çinin 
yeniden i!e alınması, direni!te geçen sü-
relerin ücretlerinin ödenmesi, hiçbir i!çi-
ye veya sendikaya kanuni bir soru!tur-
manın açılmaması ve i! teminatı idi ve 
29 Eylül 1969 günü imzalanan protokolle 

i!çilerin isteklerinin tamamı i!verence ka-
bul edildi.31 Ekim 1969’da Talisman i!çile-
ri ve Arçelik i!çileri Maden-#!’e katıldılar. 
Kasım’da #zmit Çelik Halat i!çileri, Hisar 
Çelik Fabrikası i!çileri ve E"e Sanayi i!çi-
leri direni!e geçtiler. 

G$#$+: “M)@$*&$*6$% 
:'+0'&$* H$/*$# H)%.# 
%)/.#)...”

C), >)@)%-Z)@#* A18/,

1969 yılının sonunda Türkiye i!çi sını-
fı tarihinin en dramatik olaylarından biri 
ya!andı. #stanbul Topkapı’daki #brahim 
Gamgam’a ait Gamak Elektrik Motorla-
rı Fabrikası’nda 29 Aralık 1969 günü ücret 
alacakları için i!yerine gelen i!çilere polis 
saldırdı, i!çi $erif Aygün polis kur!unuyla 

31 Maden-"! gazetesi, Sayı 16, 2 Ekim 1969.

$erif Aygün'ün 
öldürülmesi, 

temsili resim. 

Maden-"! 
gazetesi, Sayı 21, 

1 Ocak 1970.
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katledildi, 2’si a"ır olmak üzere 4 i!çi 
yaralandı.

#stanbul Topkapı Maltepe’de kurulu Ga-
mak Motor Fabrikası’nda 1969 yılının son 
ayında Maden-#! sendikası örgütlenme 
çalı!malarına ba!lamı!tı. #!çiler, i!yerin-
de var olan Çelik-#! sendikasından isti-
fa ederek, Maden- #!’e üye oldular. Patron 
Maden-#!’i fabrikaya sokmamakta ka-
rarlıydı. Bu kararlılı"ını da “Maden-#!’i bu 
fabrikaya sokarsam, bütün dünya benim 
yüzüme tükürsün” diyerek ortaya koy-
mu!tu.32 #! uygulamaya gelince patron, 
sendikala!manın öncülerinden Mehmet 
Sevim’i i!ten attı. #!çileri yemekhanede 
toplayıp, Maden-#!’ten istifa etmeleri için 
üzerlerinde baskı kurmaya çalı!tı.33

Fabrikada çalı!an 514 isçiden, 504’ü sen-
dikal tercihini Maden-#! Sendikasından 
yana kullanmı!tı. Bu arada hammadde 
olmadı"ı gerekçesiyle i!yerinde tam ka-
pasite bir çalı!ma olmuyor, 350’ye yakın 
isçiye yarım yevmiye verilerek, izin kul-
landırtılıyordu. 22 Aralık 1969 günü izin-
den dönen i!çileri fabrikanın kapısında 
32 Maden-"! gazetesi özel sayısı tarihsiz.
33 Maden-#! Tarihi Çalı!ma Grubu, Derinden Gelen Kökler.

polis kar!ıladı. #!verenin “olay çıkabilir” 
ba!vurusu üzerine, fabrika polis muha-
fazasına alınmı!tı. Polisler fabrikayı ko-
ruma altına almakla kalmamı!, i!verenin 
i!çilere yaptı"ı duyuruyu iletmeyi de üst-
lenmi!ti. #!çiler, polis tarafından da"ıtılan 
bildirilerle 124 ki!inin i!ten çıkarıldı"ını 
ve fabrikanın 5 Ocak 1970 tarihine kadar 
kapatıldı"ını ö"rendiler. Maden-#! sen-
dikasının yöneticileri o gün isçilerin da-
"ılmasını sa"layarak, çe!itli giri!imlere 
ba!ladılar.34

29 Aralık 1969 günü i!ten çıkarılan i!çi-
ler, di"er isçilerle birlikte ödenmeyen 25 
günlük ücretlerini almak üzere fabrikanın 
önüne geldiler. #çeri girmek isteyenlere 
engel olmak isteyen polis, isçilerden birini 
gözaltına almaya kalkınca hava bir anda 
gerildi.35 Polis cop ve silah kullanarak sal-
dırıya geçince i!çiler de ta! ve sopalarla 
kendilerini savunmaya ba!ladılar.36 12.00-
12.30 sıralarında yakla!ık yarım saat sü-
ren saldırı sonunda iki çocuk babası $erif 
Aygün polis kur!unuyla hayatını kaybet-
ti. “Coplar inmeye silâhlar sıkılmaya ba!-
lamı!tır. Fabrikanın içine giren polisler 
34 Cumhuriyet gazetesi, 30 Aralık 1969.
35 Ak!am gazetesi, 30 Aralık 1969.
36 Maden-#! gazetesi, “Gamak özel sayısı”.

“Çekip #erif’i vurdular bayram benim neyime”

$erif Aygün’ün öldürülmesi üzerine Süreyya Berfe #erif’e A$ıt diye bir "iir yazdı. Bu "iir, daha sonra Rahmi Saltuk 
tarafından bestelendi. Ressam !brahim Balaban da $erif Aygün’ün ölümünden duyulan acıyı resmetti. Maden-!" 
gazetesi, 1970 yılında, Balaban’ın resmi ve Süreyya Berfe’nin "iirinden olu"an bir posteri üyelerine bayram arma-
#anı olarak da#ıttı. 

$erif’e A#ıt/Bayram Benim Neyime - Süreyya Berfe

Mezarlardan çıktılar
Bayram benim neyime
Çekip "erifi vurdular
Kan damlar yüre#ime

!"te "erif "ehit oldu
Bayram benim neyime
Patronların gönlü oldu
Kan damlar yüre#ime

Bitsin artık kara zulüm
Bayram benim neyime
Hep bize mi bunca ölüm
Kan damlar yüre#ime

Ezilip duruyoruz
Bayram benim neyime
!ktidara yürüyoruz
Gül damlar yüre#ime
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camlardan kur!un ya#dırmaktadırlar.” 
$erif saat 12,35’te vuruldu. 

 “… Bir polis kur!unu $erifin sa" meme-
sini buluyor. Yarasından oluk gibi kan 
akmaya ba!lıyor. Selim de hemen ya-
nında omuzluyor $erifi, ba!lıyor ko!ma-
ya. Polisler halâ kur!un ya"dırıyorlar. 
Saat 12,40 da yardımcı polis ekipleri ge-
liyor. Ellerinde silah bir yüzlerce polis… 
Mezarlar arasından yaralı insan sesleri 
geliyor. Her i!çiye en az yedi, sekiz polis 
dü!üyor ve ölümüne vuruyorlar.”37 

7 isçi de yine polis silahlarından çıkan 
37 Maden-i!, gazete, tarihsiz; 6 Nisan – 23 Mayıs 1970 arasın-
da yayımlanmı!tır.

kur!unlarla çe!itli yerlerinden yaralan-
dı. Polisten yaralı sayısı ise 21’di.38 Ola-
yı soru!turan Savcı #brahim Kancaal, “#!-
çiler cebir ve !iddet kullanarak fabrikaya 
girmek istemi!ler bu sırada polis ate! aç-
mı! bir isçinin ölümüne sebep olmu!tur.” 
açıklamasıyla yüz polis hakkında tahki-
kat ba!lattı.39 #!çilerden de 69 ki!i gözal-
tına alınıp, soru!turmaya u"radı.40 $erif 
Aygün’ün öldürülmesinin ardından Ma-
den-#! gazetesi Gamak olayları üzerine 
özel bir sayı yayınladı. Bu özel sayıda, “Ga-
mak olaylarıyla ilgili vali yalan söylüyor, 
Emniyet Müdürü yalan söylüyor, i!veren 
gazeteleri yalan söylüyor” ba!lıklı yazıda 
!u ifadelere yer verildi: 

Gamak Fabrikası’nda, sendikamız üyesi 
i!çiler, avanslarını almak için Fabrika-
ya geldiklerinde polis kur!unuyla kar-
!ıla!tılar. Olay, yaptı"ımız açıklamalara 
ra"men, kamuoyuna bir sürü yalanlarla 
yansıtılmı!tır. Bir kere hastahanelerde 

38 Ak!am gazetesi 30 Aralık 1969.
39 Ak!am gazetesi, 31 Aralık 1969.
40 Tercüman gazetesi, 31 Aralık 1969.

$erif Aygün'ün 
cenaze töreni, 

önde Kemal 
Türkler.

31 Aralık 1969, 
D#SK Ar!ivi

$erif Aygün, 
e!i ve 

çocukları. 
Maden-

"! gazetesi, 
Sayı 21,

1 Ocak 1970.
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yatan yaralı hiçbir polis yoktur. Sade-
ce atılan kur!unlara kar!ı kendilerini 
savunan isçilerin attı"ı ta!larla, küçük 
yaralar almı! ayakta tedavisi yapılan 
polisler yardır. #!çi, polis çatı!ması diye 
bir!ey yoktur. Çünkü isçi çatı!mamı!-
tır. #!çiler, oraya silahsız gelmi!ler, pat-
ronu paraları için görmek istemi!lerdi. 
Kar!ılarına polis çıkmı! ve küfretme-
ye ba!lamı!tır. Ortalık birden karı!mı! 
ve komiser Kemal’in ‘ate! edin’ emriy-
le kur!unlar ya"mı!tır, isçilerin ate!-
li silâh kullandı"ı yalandır. Öyle olsaydı, 
kur!unlanmı! polisler olurdu. Öyle ol-
saydı, öldürülmü! polisler olurdu. Ama 
i!çiler oraya sadece avanslarını almak 
için gelmi!lerdir. Polisin öldürmek için 
ate! etti"i açıktır. Çünkü midesinden, 
ensesinden gırtla"ından yaralı i!çiler 
vardır.41 

$erif Aygün’ün öldürülmesi sırasında ya-
nında olan Selim Erkan, o gün ya!adıkla-
rını ve $erif Aygün’ün öldürülmesini Ma-
den-#! gazetesine !öyle anlattı: 

Sabah fabrikaya geldik. Para alma-
ya geldik. #!verenden alaca"ımız var-
dı. Fabrikaya giden yolun ba!ında bek-
ledik, avanslarımızı istedik. O sırada 
polisler de kar!ımızdaydı. Halil ismin-
de fabrikanın kâtibi çıktı. ‘#!ten atılma-
yanlara avans verece"iz’ dedi. Bizim 
aramızda i!ten atılmayanlar vardı. He-
pimiz istiyoruz’ dedik. Kâtip gitti. Po-
lisler bize ‘burada durmayın’ dediler. 
‘Bizim sizinle bir i!imiz yok, aramız-
dan çekilin biz patronlardan hakkımı-
zı istiyoruz.’ Polisler bize ana avrat küf-
retmeye ba!ladılar. ‘Burası yol, burada 
durabiliriz’ dedik. Polisler coplamaya 
ba!ladılar, bizi kovalamaya ba!ladılar. 
Biz de kendimizi koruduk. Polisler kaç-
maya ba!ladılar. Fabrikanın kapısına 
vardık. Kapıya varınca üstümüze ate! 
ettiler. Biz de kaçtık.

$erif benim yanımdaydı. $erif kaçar-
ken baktı, ‘ah anam’ dedi ve dü!tü. Ben 
onu tuttum ta!ımaya ba!ladım, arka-
da!lar geldi. Ama polislerin ate!i de-
vam etti. Yeni polisler geldi. Onlar da 
ate! ettiler. Biz de da"ıldık. $erif öldü 
sonra, a"am gencecik çocuk öldü. Ama 

41 Maden-#! gazetesi, Gamak özel sayısı.

ahı kalmaz bilirim.42

D#SK Yürütme Kurulu, $erif Aygün’ün öl-

dürülmesi üzerine bir bildiri yayınlaya-

rak, cinayeti hafife alan AP hükümetini, 

cinayet karsısında kayıtsız kalan #stan-

bul valisini protesto ederek, #stanbul Em-

niyet Müdürünü i!çilere yapılan saldırı-

dan sorumlu tuttu. D#SK Yürütme Kurulu 

bildirisinde, Vali ve Emniyet Müdürünün 

görevden alınarak, yargı önünde hesap 

vermesinin sa"lanmasını ve cinayetin fa-

illerinin açı"a çıkarılması istendi.43

$erif Aygün için 31 Aralık 1969’da büyük 

bir cenaze töreni düzenlendi. Beyazıt ca-

miindeki cenaze namazından sonra $e-

rif Aygün’ün tabutu binlerce i!çi ve gencin 

omuzlarında Saraçhane yoluyla Edirne-

kapı’ya kadar ta!ındı. Cenaze #stanbul Be-

lediyesinin önünden geçerken bayrak ya-

rıya indirildi. Cenaze araba ile Küçükköy 

mezarlı"ına götürülerek topra"a burada 

topra"a verildi.44

42 Maden-#! gazetesi, Gamak özel sayısı. 
43 D#SK Yürütme Kurulu Bildirisi, tarihsiz.
44 Cumhuriyet gazetesi ve Milliyet gazetesi, 1 Ocak 1970.

Milliyet gazetesi, 
31 Aralık 1969.
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1969 yılında Otosan, Auer, #ntena, Es-A! 
ve Magirus i!çileri Maden-#!’e katıldı. Türk 
Demir Döküm’de, Kavel’de, Gamak’ta, Ma-
girus’ta, Auer’de ve Elektro Metal’de i!çi-
ler, sarı sendikaları direnerek, hatta yer 
yer toplum polisiyle çatı!arak kovdular.45 

Maltepe’deki #zsal Döküm Fabrikası’n-
da 700 i!çi, i!verenin Bizim-#! sendika-
sına üye olmaları için yaptı"ı baskılarına 
ra"men Maden-#!’e katıldılar.46 Kartal ve 
Pendik bölgesinde bulunan Arçelik, Hisar 
Çelik, Boru Sanayi, TOE ve Talisman gibi 

45 Maden-"! gazetesi, Sayı 23, 15 $ubat 1970.
46 Maden-"! gazetesi, Sayı 17, 22 Ekim 1969.

metal sanayinin önemli fabrikalarında Me-
tal-#! ve Çelik-#!’e ba!kaldıran i!çiler Ma-
den-#!’e üye oldular. 47 1969’un sonlarında 
E"e Sanayi Fabrikası’nda i!verenin, i!çile-
rin Çelik-#!’ten Maden-#!’e geçmelerinde 
öncü olan Maden-#! Lokal Ba!kanı Hüse-
yin Demirel’in de aralarında oldu"u üç i!çi-
yi i!ten çıkarması üzerine direni! yapıldı.48

Maden-#! 1969 yılını bir mücadele yılı ola-
rak, i!çilerin “tek tek fabrikaların i!çileri 
olmaktan çıkıp, yekpare bir i!çi sınıfı ol-
maya” yöneldikleri bir yıl olarak nitele-
mekteydi. Onlar “menfaatlerini, hayatla-
rının, kendilerini ezenlerin bir oldu#unu” 
görmü!lerdi.49

47 Maden-"! gazetesi, Sayı 17, 22 Ekim 1969.
48 Maden-"! gazetesi, Sayı 19, 1 Aralık 1969.
49 Maden-"! gazetesi, Sayı 21, 1 Ocak 1970.

MESS Takipte!

MESS Yönetim Kurulu Karar Defteri’nden

30 Mayıs 1969

Son zamanlarda sayısı artan, i"çilerin kanunsuz toplu hareketleri tezekkür edildi:

a) meselenin bir defa da bugün toplanacak olan sendika meclisinde görü"ülmesini temin etmek üzere, Meclis Ba"-
kanlı#ına takrir verilmesine,

b) Sendika Meclisinde belirlenecek görü"lerin müteakip ilk yönetim kurulu toplantısında tezekkür edilmesine it-
tifakla karar verildi.

1 Temmuz 1969

30 Mayıs 1969 tarihli Sendika Meclisi toplantısında, kanunsuz toplu fiillerin sebeplerinin, safahatının ve neticeleri-
nin MESS Gazetesinde ne"redilmesi hususunda ileri sürülen dilek müzakere edildi.

a) Kanunsuz toplu fiillerin ifa edildi#i i"yeri i"verenlerinin muvafakat etmesi

b) Kanunsuz hareketin, kötü emsal te"kil etmeyecek ve i"veren camiası yönünden ba"arılı bir neticeye ba#lanmı" 
oldu#unun genel sekreterlikçe takdir edildi#i

c) Hadisenin i"veren camiası ve sendikamız yönünden bir sakınca arz etmedi#inin keza genel sekreterlikçe tak-
dir edildi#i

Hallerde kanunsuz fiillerin sebeplerinin safahatının ve neticelerinin MESS gazetesinde yayımlanmasına ekseri-
yetle karar verildi ($ekip Menço karara müstenkif kalmı"tır).
Kaynak: MESS (1999), Gelenek ve Gelecek, 1. Cilt, !stanbul: MESS Yayınları s. 178.
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D#SK, 1970 yılını gene direni!lerle ve i!çi 
eylemleriyle kar!ıladı. 1970 yılının 4 Mayıs 
sabahı i!ba!ı düdü"ü Sungurlar Fabrika-
sı’nda yeni bir çalı!ma gününü de"il, emek 
tarihi içindeki en önemli fabrika i!gallerin-
den birini ba!latıyordu “Her zamanki gibi 
tulumlarını giymi! i!çiler o gün tezgâhlara 
de#il, kapılara do#ru yürüdüler. Ve koca-
man bir pankart asıldı kapıya: sungurlar 
fabrikasında i!gal var!” 50 Bu, ısı sanayi-
nin en büyük kazanlarını döken Sungur-
lar Fabrikası’nda aynı yıl içindeki üçüncü 
i!galdi. #lk i!gal 25 Mart’ta, Çelik-#!’e kar!ı 
Maden-#!’e katılanlar üzerinde yo"unla-
!an i!veren baskılarını protesto amacıyla 
yapılmı! ve aynı gün i!verenin, geri adım 
atması üzerine saat 17.00’de kaldırılmı!tı. 
#kinci i!gal 8 Nisan günü ba!lamı!tı, i!çiler 
asgari ücretin uygulanmasını, Maden-#! 
üyelerine yapılan baskının kaldırılması-
nı, i!ten atılmalara son verilmesini ve sos-
yal yardımların ödenmesini istiyorlardı.51 
“Çıkar yol bulamayan patron Sabahattin 
Sunguro#lu, Maden-"! Sendikası’yla ön 
protokolü imzaladı. Ve i!çiler 52 saat sü-
ren i!gallerini bırakıp tezgâhlarının ba!ı-
na döndüler.” Ne var ki bu protokolle kabul 
edilen hakların bir türlü uygulanmaması 
ve üstelik hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 
altı52 i!çinin i!ten atılması üzerine 4 Mayıs 
1970 sabahı Sungurlar’da üretim durdu.

“#!çiler bu namuslu kavganın içindey-
ken bir Albay geliyor: Yapmayın, etme-
yin, bakın Kamboçya’ya ne hale gel-
di Orada da i!çiler sizin gibi yaptılar da 

50 Maden-"! gazetesi, Sayı 28, 23 Mayıs 1970.
51 Maden-"! gazetesi, tarihsiz, 1970 6 Nisan-23 Mayıs arasın-
da yayımlanmı!tır.
52 Maden-"! gazetesi, Sayı 29, 20 Haziran 1970.

ondan böyle oldu. Amerika girdi ve te-
mizlemeye çalı!ıyor komünistleri… Siz 
de devam ederseniz ba!ımıza bu gelir. 
Yapmayın, etmeyin diyor. #!çiler anlı-
yorlar ki, bu Albay i!çiden de"il, patron-
dan yanadır.

“Jandarmalar, polisler geliyor, fabrika-
nın çevresinde dola!an, Muharrem Ak-
ba!’ı, Feyzi Ömero"lu’nu, #brahim Akka-
le’yi, Ali Küçükaydın’ı, Muammer Gül’ü 
tutukluyor. #!çiler anlıyorlar ki, Devletin 
polisi ve jandarması patronun emrin-
dedir. Gazeteler i!çilerin haklı istekle-
rini yazaca"ına, patronun söyledikleri-
ni yazıyor. #!çiler anlıyorlar ki, gazeteler 
de patron gazeteleridir. Hükümet ‘bu i!-
çilere engel olun’ diyor. #!çiler anlıyorlar 
ki, hükümet, patronların hükümetidir. 
Patron ve adamları fabrikanın çevrenin-
de i!çileri satın almaya çalı!ıyorlar, sarı 
sendikaya kaydetmeye u"ra!ıyorlar. #!-
çiler anlıyorlar ki, patron kendilerini ko-
ruyan devrimci Maden #! Sendikası’n-
dan de"il, sarı sendikadan yanadır.”53

Sungurlar i!çisi yalnız de"ildi. Silâhtar böl-
gesinde çalı!an 20 bin i!çi direni!e destek 
için fabrika önüne geldi. “Önde, Demir Dö-
küm, ellerinde pankartlarla yürüyordu. El-
lerindeki pankartta, ‘Direnin yanınızdayız’ 
arkada, Rabak, ‘Ya!asın i!çi sınıfının dev-
rimci gücü’, arkada Elektro-Metal, ‘Pat-
ronsuz Türkiye’, arkada Esta!, arkada $a-
kir Zümre, arkada Çelik Endüstrisi ve di#er 
fabrika i!çileri, devrimci slogan ve pan-
kartlarla yürüyordu.”54

Silahlı kuvvetleri temsilen bir Albay’ın, 
“!erefi ve silâhı üzerine yemin ederek” 
fabrikayı i!çilere teslim edece"inin sözü-
nü vermesi üzerine i!çiler idareyi Silah-
lı Kuvvetler temsilcisi olarak Albay “geçi-
ci süre için” teslim ettiklerini açıkladılar. 
Hakların verilmemesi durumunda hareket 
yeniden ba!layacaktı. Kar!ılıklı teminat-
tan sonra i!çiler, #stiklâl Mar!ı’nı ve Da" 
53 Maden-"! gazetesi, Sayı 28, 23 Mayıs 1970.
54 Maden-"! gazetesi, Sayı 28, 23 Mayıs 1970.
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Ba!ını Duman Almı! mar!ını söyleyerek, 
fabrikadan çıktılar. 

“Devrimci bilinç ve disiplinle yürüttük-
leri sava!a bir süre ara verip, fabrika yö-
netimini geçici olarak Silahlı Kuvvetlere 
bırakan Sungurlar i!çileri, tüm istekle-
rinin kabul edilmesi üzerine 25 Mayıs 
1970 Pazartesi günü i!ba!ı yaptılar.

Vilâyet kona"ında yapılan toplantıda i!-
verenin kabul etmek sorunda kalıp im-
zaladı"ı protokolde !u hususlar vardır: 

1- Olaydan önce çıkarılan altı ki!i tekrar 
i!e alınacak,

2- Çalı!ılmayan günlerin ücretleri çalı!-
mı! gibi ödenecek,

3- #!veren olaydan mütevellit hiçbir 
sendika üyesine ceza veremeyecek, adli 
ve hukuki takibat için resmi ve hukukî 
makamlara ba!vurmayacaktır.

4- Daha önceki olaylar için adli ve ida-
ri makamlar tarafından hangi nedenle 
olursa olsun, ça"rılan sendika üyelerine, 
i!veren izin vermek zorundadır.

#mzalanan protokolün açıklanmasından 
sonra i!çiler sendika yöneticilerine te-
!ekkür ederek i!ba!ı yapmı!lardır.”55

55 Maden-"! gazetesi, Sayı 29, 20 Haziran 1970.

Aynı günlerde ECA Pres-Döküm Fabri-
kası’nda, i!çilerin Metal-#!’ten istifa edip 
Maden-#!’e geçmeye ba!lamaları üzerine 
patronun öncü i!çileri i!ten atması ve Me-
tal-#!’e de aidat kesmeye devam etmesi 
üzerine direni! ba!ladı. 6 Mayıs Per!embe 
sabahı i!ba!ı düdü"üyle birlikte makineler 
durdu, kapılar tutuldu, i!çiler dama çıktı-
lar.56 Bu dönemde #zmir Clemenson, #zmit 
Anadolu Döküm, Garanti Alüminyum i!-
çileri fabrikayı i!gal ettiler.57 1969 ve 1970 
yılları madeni e!ya i!kolunda Maden-#!’in 
örgütledi"i etkili grevlere sahne oldu.

Maden-#!’in direni!lerinde ve örgütlen-
me çalı!malarında Devrim "çin Hareket 
Tiyatrosu’nun çabaları ve katkısı da anıl-
maya de"erdir. Devrim "çin Hareket Ti-
yatrosu, Silahtar’daki Bahariye Demir 
Çekme Fabrikası’nın ve Maden-#! 1. Bölge 
Temsilcili"i kanalıyla sendikaya katılan 
#zsal Fabrikası’nın örgütlenme sürecinde 

56 Maden-"! gazetesi, Sayı 28, 23 Mayıs 1970.
57 Maden-"! gazetesi, tarihsiz, 1970 6 Nisan-23 Mayıs arasın-
da yayımlanmı!tır.

Cumhuriyet 
gazetesi

27 Mayıs 1970.
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ve bölgelerde, pek çok fabrikada düzenle-
nen üye toplantılarında gösterileriyle et-
kili rol almı!tır.58

1970 yılının önemli geli!melerinden biri 
de bir yıl önce Türk Demir Döküm’de ger-
çekle!tirilen direni!in meyvesini vermesi; 
Maden-#! sendikası ile Demir Döküm i!-
vereni arasındaki toplu sözle!menin im-
zalanmasıydı. Sözle!me 2 yıl için ba"ıtlan-
mı! ve 1.3.1970 tarihi ile 30.4.1972 tarihleri 
arasında yürürlükte kalmı!tır.

D!SK’.% “D.*)%#) H$++'” 
V,*=,",

D#SK, direni!lerin ve i!yeri i!gallerinin bir 
hak oldu"unu önemle vurguladı. Maden-#! 
gazetesi, 7 Haziran 1969 tarihinde, Ma-
den-#! sendikası Avukatı Alp Selek’in “"!-
çiler Nasıl Direnmelidir?” ba!lıklı bir ya-
zısını yayımladı. Selek, yazısında i!çilerin 
Anayasa, 274 ve 275 sayılı kanunlarla dü-
zenlenen i!verenlerle toplu i! sözle!me-
si yapma haklarının, “Mahkemelerin ters 
tutumları, i!veren-iktidar anla!ması neti-
cesinde” ellerinden alınmakta oldu"u tes-
pitini yaptı: 

“Resmi makamlar bu açık kanunsuzluk 
kar!ısında faaliyete geçmezlerse o va-
kit i!çinin Anayasa ve Kanunlara göre 
direnme hakkı ba!lar. Bu durum ihka-
kı hak de"ildir. Yapılan Kanunsuzluk-
lara alet olmama durumudur. Me!ru 
müdafaa durumudur. Bu durumda i!çi-
nin kar!ısına çıkartılan toplum polisi-
nin dayak atmadan hakarete ve yarala-
maya kadar varan hareketleri suçtur. Ve 
cezasız kalmaktadır. #!çi gerek sendi-
kal gerekse siyasi bakımdan güçlendi"i 
ve birle!ti"i nispette direnmeleri daha 

58 Maden-"! gazetesi, Sayı 19, 1 Aralık 1969.

güçlü olacak ve kendisine kolay kolay 
haksızlık yapılamayacaktır.”59

Maden-#! sendikası Genel Ba!kan Vekili 
$inasi Kaya da 1969 Eylül ayında, “özellik-
le devrimci sendikalarla ili!kili olan” i!çi-
lerin fiilî durum ve direnme diye adlandı-
rılan Anayasal eylemleriyle “Anayasadaki 
örgütlenme özgürlü#üne ve giderek Ana-
yasaya” sahip çıkmakta olduklarını açık-
ladı. Kaya’nın 1960’ların sonlarında kaleme 
aldı"ı bu yazısı sınıfsal/siyasal önermeleri 
bakımından da dikkat çekici ve önemlidir. 
Kaya, hâkim sınıflar iktidarda bulundukla-
rı sürece i!çilerin ne kadar örgütlenirlerse 
örgütlensinler, mücadelelerini tam ve ke-
sin olarak ba!arıya ula!tıramayacakları-
nı vurgulamaktadır. Sömürünün ortadan 
kaldırılması ancak i!çi sınıfının iktidarı ile 
mümkün olabilecektir:

“Bu tarihi gerçek bizi bilimsel olarak; 
politik örgütlenme zorunlu"una gö-
türmektedir. Bu nedenle, mesleki bi-
rer örgüt olan sendikalar temsil ettikle-
ri kitleye sınıf bilinci verici ve i!çi sınıfını 
iktidara getirici bir yol izlemek zorun-
dadırlar. Aksine hareket etmek, geçici 
bazı menfaatlerle i!çileri aldatmak olur 
ki, bu da ancak, geçici bir zaman için 
mümkündür. Sendikamız devrimci bir 
sendikadır. #!çilerin mesleki örgütlen-
me yoluyla, politik örgütlenmeye ula-
!aca"ı gerçe"ine tam olarak inanmı!-
tır. Ve üyelerimize sınıfsal bilinç verme 
yönünden Anayasa do"rultusunda çaba 
sarf etmektedir.”60

1968 yılında ba!layan, 1969 ve 1970 yılla-
rında yaygınla!arak süren i!çi eylemleri 
ve direni!lerin en büyük halkası 1970 yı-
lında örgütlenen 15-16 Haziran büyük di-
reni!i oldu. 

59 Maden-"! gazetesi, 7 Haziran 1969.
60 Maden-"! gazetesi, Sayı 15, 10 Eylül 1969.
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Saraçhane Mitingi (1961) ile ba!layan ve 15-16 Haziran Direni!i (1970) ile sona eren dö-
nem, i!çi sınıfı hareketinin yükselme dönemdir. Bu dönemde i!çiler önemli örgütlenme 
ve mücadele pratikleri ortaya koydular. Bu dönemin kapısını aralayan Saraçhane Mi-
tingi’nin hedefi sendikal hakların yasala!masıydı. Dönemin zirve eylemi 15-16 Haziran 
Direni!i ise sendikal hakların savulması amacıyla gerçekle!ti. Bir ba!ka ifadeyle söy-
leyecek olursak, i!çiler 1960’ların ba!ında kazanılması için mücadele ettikleri sendikal 
hakları bu kez fiili mücadele yoluyla korumaya çalı!tılar. “Türkiye’yi Sarsan "ki Gün” ola-
rak kabul edilen sendikal hareketi, siyaseti ve i!çileri derinden etkileyen eylem olarak 
15-16 Haziran, emek tarihinde özel bir yere sahiptir. 

D#SK, farklı bir sendikal anlayı! ile “gerçek sendikacılık” iddiası ile ortaya çıktı. Verilen-
le yetinmek, var olanla idare etmek yerine yeni haklar kazanmayı, Anayasa’nın i!çilere 
tanıdı"ı özgürlükleri sonuna kadar kullanmayı, Anayasa’da yer alan özgürlüklerin sı-
nırlarını geni!letmeyi temel alan bir perspektifle sendikal mücadele veriyordu. D#SK’in 
sendikal ba!arıları i!yerlerinde ikinci sınıf insan muamelesi gören, ilkel !artlar altında 
çalı!an i!çilerin toplumsal özle-
mine kar!ılık geliyordu. A!a"ılan-
madan, horlanmadan çalı!mak 
isteyen, i!yerinde ve sokakta e!it 
muamele görmek isteyen, hak 
ettiklerini dü!ündükleri ücretin 
ve sosyal hakların hayalini ku-
ran i!çiler D#SK bir anda ilgi oda-
"ı haline geldi. D#SK ve D#SK üyesi 
sendikaların isçi haklarını geli!-
tirme mücadelesinde önemli ba-
!arılar elde etmesi i!çiler ara-
sında D#SK’e yönelik sempatiyi 
artırırken, sermaye çevrelerinde 

15-16 Haziran 
direni!inde 

i!çilere polis 
barikatı.

Cumhuriyet 
gazetesi ar!ivi.
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ve Türk-#!’te D#SK fobisini de büyütmek-
teydi. Türk-#!’te D#SK’ten duyulan rahat-
sızlı"ı Çimse-#! Genel Ba!kanı ve Adalet 
Partisi Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
“Çok kötü ve mü!kül durumdayız. Dev-
rimci sendikalar bize nazaran daha mü-
kemmel sözle!me imzalamaktadırlar. Biz 
patronlara baskı yapamıyor, binaenaleyh 
de ucuz sözle!meler imzalamak zorunda 
kalıyoruz” diye itiraf niteli"indeki cümle-
lerle dile getirmi!ti.1

D8SK’. Y9# E*+! 
Y('('& 6! 8"3. S&-&A&-&- 
D.%!-.".

Tek tek i!yerlerinde D#SK’in belinin kırı-
lamayaca"ı, mücadeleci sendikal anlayı-
!ın önünün kesilemeyece"i anla!ıldı"ında, 
bu kez bir yasal düzenleme ile hedeflerine 
ula!maya çalı!tılar. 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 275 sayılı Toplu #! Sözle!mesi 
Grev ve Lokavt Kanunu’nda bu amaca yö-
nelik düzenlemeler yapmak üzere çalı!-
malara ba!ladılar. Yapılan düzenlemelerin 
do"rudan D#SK’i hedef aldı"ı, Çalı!ma eski 
Bakanı ve Meclis Çalı!ma Komisyonu Ba!-
kanı Turgut Toker tarafından 11 Mayıs 1970 
tarihinde Erzurum’da toplanan Türk-#!’in 
8. Genel Kurulu’nda açık bir biçimde dile 
getirilmi!ti. Toker Genel Kurul’da yaptı"ı 
konu!mada “274 ve 275 sayılı kanunlarda 
yapılacak de#i!iklikten sonra Türk-"!’ten 
ba!ka konfederasyon kalmayaca#ını, 
D"SK’in yasanın öngördü#ü !artları yeri-
ne getiremeyece#i için tasfiye olaca#ını” 
söylemi!ti.2 
1 Tekstil dergisi, Sayı 38, 1 Temmuz 1970 .
2 Milliyet Gazetesi, 16 Mayıs 1970.

D#SK’i tasfiye etmek üzere atılan ilk adım-
lardan biri, 1969 yılının ilk aylarında Adalet 
Partisi Milletvekili, aynı zamanda Türki-
ye Metal-#! Federasyonu’nun Genel Ba!-
kanı olan Kaya Özdemiro"lu’nun, 274 sayılı 
Sendikalar Kanunu’nda de"i!iklikler öne-
ren bir yasa teklifi ile atıldı. Ancak hazırla-
nan yasa teklifi, Türk-#!’in gündeme alın-
ması konusunda sergiledi"i ısrara ra"men 
Komisyon’dan öteye gidemedi. Yasama 
döneminin sona ermesiyle de kadük hale 
geldi. 

12 Ekim 1969 ‘da yapılan genel seçimlerin 
ardından parlamento yenilendi. Geçen dö-
nemde kadük hale gelen Kaya Özdemir ve 
AP’li milletvekillerinin teklifi, bu kez Türk-
#! üyesi CHP’li milletvekilleri eliyle Mec-
lis’e ta!ındı. CHP milletvekilleri, Abdullah 
Ba!türk (Genel-#! Genel Ba!kanı), Burha-
nettin Asutay (Türk-#! 3. Bölge Temsilcisi), 
Osman So"ukpınar (Ges-#! Genel Ba!ka-
nı), Bahir Ersoy (Teksif Eski Genel Ba!kanı) 

Milliyet gazetesi, 
15 Mayıs 1970.

Görsel: Yasa tasarısına 
ili!ikin Komisyon 

Raporu, Sıra Sayı 133.

TBMM Tutanak Ar!ivi.



D!SK’in kurulmasını takiben Türk-
!", kendi içinde hazırlattı#ı bir ra-
porla, askıda olan bazı yasaların bir 
an önce çıkarılması için Ba"bakan 
ve kabine üyeleri nezdinde giri-
"imlerde bulunulmasını gündemine 
almı"tı. Ocak 1969 tarihli Türk-!" 
dergisinde, Türk-!" üyesi Çimse-!" 
Ba"kanı ve AP Ankara Milletvekili 
Hasan Türkay ile Metal-!" Federas-
yonu Ba"kanı ve AP !stanbul Millet-
vekili Kaya Özdemir’in TBMM Bütçe 
Karma Komisyonu’nun görü"ülme-
lerine katılarak i"çi sorunları üzeri-
ne konu"tukları ve çıkarılması ge-
rekli kanunların önemine de#indik-
leri belirtilmektedir.1 Dergide ayrıca 
274 ve 275 sayılı Sendikalar Kanunu 
ile Toplu !" Sözle"mesi Grev ve Lo-
kavt Kanunu’nda yapılması istenilen 
de#i"ikliklerden söz edilmektedir. 
Ancak dergide yer alan de#i"iklik 
önerileri arasında, i"kolu seviyesin-
de yetkinin kazanılması için en çok 
üye ve sigortalı i"çilerin en az yüzde 
30’unu temsil "artını içeren de#i-
"iklik dı"ında 15-16 Haziran eylem-
lerine yol açan de#i"iklik önerilerine 
yer verilmemi"tir. Dahası, Türk-!" 
Dergisi’ne göre de#i"iklik önerile-
ri arasındaki 17. maddeyle, “en çok 
üyeye sahip i"çi konfederasyonu-
na” da olsa, 4 günü a"mayacak ge-
nel grev yapma hakkı talebi de yer 
almaktadır.2 
Türk-!" Dergisi’nin $ubat 1969’daki 
sayısında ise, 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu’nda yapılması istenen de-
#i"ikliklerden söz edilmemekte, 275 
sayılı Toplu !" Sözle"mesi Grev ve 
Lokavt Kanunu için dü"ünülen de#i-

1 Türk-!" Dergisi, “Sendikalar Kanunu ile Top-
lu-!" Sözle"mesi grev ve Lokavt Kanunu teklif-
leri Mecliste”, Sayı 71, Ocak 1969, s. 22-23.
2 Türk-!" Dergisi, “Sendikalar Kanunu ile Top-
lu-!" Sözle"mesi grev ve Lokavt Kanunu teklif-
leri Mecliste”, Sayı 71, Ocak 1969, s. 22-23.

"iklikler ise, de#i"iklik gerekçeleriyle 
birlikte konu edilmektedir. De#i"iklik 
gerekçesinin genel nedeninin açık-
landı#ı bölümde, anılan yasaların 
be" yıllık uygulaması sonucu Ka-
nun’da bazı aksaklıkların oldu#unun 
ortaya çıktı#ı ve her ne kadar be" 
yıllık uygulama süresi tüm aksaklık-
ların tespiti için yeterli olmasa da var 
olanların bir an önce de#i"tirilmesi-
nin uygun olaca#ının dü"ünüldü#ü 
belirtilmekte ve ardından "u sözlere 
yer verilmektedir:3

“(…) Gerçekten anılan de$i"ikli$in 
tahakkuku için bir yıldan beri ge-
rek Çalı"ma Bakanlı$ı ve gerekse 
i"çi-i"veren te"ekküllerinde yo$un 
bir çalı"ma yapılmı"tır. Yurdumu-
zun en güçlü iki örgütü olan Türki-
ye !"çi Sendikaları Konfederasyo-
nu ile Türkiye !"veren Sendikaları 
Konfederasyonu yetkilileri ortak 
bir çalı"maları sonucunda de$i"ti-
rilmesi dü"ünülen noktalarda tam 
bir anla"maya varmı" ve varılan 
anla"mayı Çalı"ma Bakanlı$ına du-
yurmu"lardır. Çalı"ma Bakanlı$ı bu 
görü"lerden hareketle de$i"iklik ta-
sarılarını hazırlamı", ancak bazı for-
maliteler yüzünden Yüce Meclislere 
sevkine imkân bulamamı"tır. Daha 
fazla beklenilmesinde büyük sa-
kıncalar bulunan bu konuda, yuka-
rıda belirtilen iki Konfederasyonun 
ve Çalı"ma Bakanlı$ının kabul etti$i 
prensip ve esaslar aynen muhafaza 
edilerek i"bu tasarı hazırlanmı"tır.”
De#i"iklik tasarılarına Türk-!" der-
gilerinde yer verildi#i günlerde, 
D!SK’in tepkisinin de Ocak 1970’ten 
itibaren gündeme geldi#i görül-
mektedir. D!SK Genel Sekreteri Ke-
mal Sülker, TRT ve basına demeç 
vererek Ankara’dan aldıkları bir ha-

3 Türk-!" Dergisi, “Toplu Sözle"me Grev Kanunu 
tadil gerekçesi”, Sayı, 72, $ubat 1969, s. 6.

berle kadük olan bir tasarıyı Hükü-
met’in yeniden Meclis Ba"kanlı#ı’na 
verdi#ini ö#rendiklerini, tasarıyla 
iktidarla i"birli#i halinde olmayan 
hür sendikaların kanun dı"ı yapıl-
masının planlandı#ını, amacın hür 
sendikacılı#ın bo#ulması oldu#unu 
söylemektedir.4 !zleyen günlerde 
D!SK, Lastik !" Ba"kanı ve T!P !stan-
bul milletvekili Rıza Kuas aracılı#ıyla 
da tepkisini sürdürmü",5 sonraki 
aylarda da bu tepkinin dozu, tasarı-
nın Meclis Genel Kurulu’na indirildi#i 
günlerde en yüksek seviyesine çık-
mak üzere artarak devam etmi"tir.6

Kanun tasarılarını Meclis’e sevk 
eden AP !ktidarı tarafından yapılan 
açıklamalar ise AP’nin, tasarıların 
temel hedeflerinden birinin D!SK 
oldu#u konusunu gizlemeye ihtiyaç 
duymadıklarını göstermektedir. 
Örne#in, Meclis komisyonunda ko-
nu"an Çalı"ma Bakanı Seyfi Öztürk, 
“!deolojik akımların aleti haline gel-
mi" sendikalar ile tabela sendikaları 
bu kanun çıkar çıkmaz kendili$in-
den infisah edecektir” demektedir.7 
11 Mayıs 1970’te Erzurum’da ba"la-
yan Türk-!" 8. Genel Kurulu’nun be-
"inci gününde kürsüye çıkan TBMM 
Çalı"ma Komisyonu Ba"kanı Turgut 
Toker’inse, 274 ve 275 sayılı yasa-
larda de#i"iklik öngören tasarıların 
yasala"masıyla Türk-!"’ten ba"ka 
konfederasyonun kalmayaca#ını 
söyledi#i görülmektedir. Delegele-
rin alkı"larıyla konu"masına devam 
eden Toker’e göre yasalardaki de#i-
"iklikler sonucu, kanunun koyaca#ı 
ko"ulları sa#layamayan D!SK, tasfi-
ye olacaktır.8

4 D!SK Ajansı, 15 Ocak 1969
5 D!SK Ajansı, 02 $ubat 1970.
6 D!SK Ajansları 11 Mart 1970, 18 Mayıs 1970, 30 
Mayıs 1970, 3 Haziran 1970.
7 Milliyet, 15 Haziran 1970.
8 Milliyet, 16 Mayıs1970.

TÜRK-!" ve AP’N!N SEND!KAL YASALARI DE#!"T!RME G!R!"!M!TÜRK-!" ve AP’N!N SEND!KAL YASALARI DE#!"T!RME G!R!"!M!
Süreyya Algül
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ve Emir Postacı (Harb-#! Adana $ube Ba!-

kanı) tarafından verilen teklif, Türk-#! kö-

kenli dört AP’li milletvekili (Kaya Özdemir, 

Enver Turgut, Mustafa Ertu"rul ve Hasan 

Türkay) tarafından verilen teklifle büyük 

benzerlikler ta!ımaktaydı. Ayrıca T#P #s-

tanbul Milletvekili Rıza Kuas da bir teklif 

hazırladı.3 Türk-#!’in Sendikalar Kanu-
nu’nu de"i!tirme için hazırlıklar yaptı"ı 
sırada, bir hazırlık da Hükümet’ten geldi. 
AP Hükümeti Sendikalar Kanunu’nda de-
"i!iklik öngören bir tasarıyı Meclis’e sevk 
etti.

Türk-#!’lilerin ve Hükümet’in teklifi “sen-
dika bollu#unu ortadan kaldırmak” ge-
rekçesiyle, sendikal özgürlükleri daraltı-
cı, sınırlandırıcı ve hatta ortadan kaldırıcı 
nitelik ta!ırken, Rıza Kuas’ın önerisi ana-
yasal özgürlükleri daha da geni!leten bir 
perspektifle hazırlanmı!tı.4 Hazırlanan 
de"i!iklik önerilerine son halini vermek 
üzere geçici bir Komisyon olu!turuldu. Ta-
sarılar Komisyon’a sevk edildi. Komisyon-
da, Adalet Partisi’nden Türk-#!’li sendikacı 
milletvekilleri Enver Turgut ve $evket Yıl-
maz ile CHP Milletvekili Abdullah Ba!türk 
de yer almaktaydı.5 

Komisyon a"ırlıklı olarak Abdullah Ba!-
türk ve arkada!ları ile Hükümet’in tek-
liflerini esas alan bir müzakere yürüttü. 
De"i!iklik önergeleriyle iki teklif uyum-
la!tırıldı. Rıza Kuas’ın önerilerinin büyük 
kısmı Komisyon tarafından reddedilir-
ken, birkaç madde de önergelerle de"i!ti-
rildi.6 Millet Meclisi Geçici Komisyonu’nda 
Nisan 1970’te kabul edilen yeni tasarı, ge-
tirdi"i 1/3 oranındaki örgütlenme/temsil 
barajıyla sendikal örgütlenme özgürlü"ü-
ne büyük darbe vurdu"u gibi özel olarak 
da D#SK’i etkisizle!tirmeyi, ortadan kal-
dırmayı hedefliyordu.7 
3 TBMM, Dönem 3, Toplantı 1, Sıra Sayısı 133, 23 Numaralı Ge-
çici Komisyon Raporu, 3 $ubat 1970.
4 Alpaslan I!ıklı (1990), Sendikacılık ve Siyaset, Ankara: #m-
ge Kitabevi Yayınları.
5 TBMM, Dönem 3, Toplantı 1, Sıra Sayısı 133, 23 Numaralı Ge-
çici Komisyon Raporu, 3 $ubat 1970.
6 TBMM 23 Nolu Geçici Komisyon Raporu.
7 D#SK 4. Genel Kurul Çalı!ma Raporu.

Yeni Gazete,
21 Haziran 1970.



Demokratik Anlayı"la Çeli"en Bir 
Tasarı

1961 Anayasası yıllardır özlemi 
çekilen hak ve özgürlükleri ilkeler 
halinde getirdi#i için i"çiler büyük 
mutluluk duymu"lardır. Özellikle 
çalı"ma hayatı ile ilgili maddeler ve 
sosyal adaleti gerçekle"tirmede 
devlete önemli görevler yükleyen 
hükümler i"çileri Anayasayı savu-
nanların en ön sırasına geçirmi"tir. 

Özellikle sendika seçme özgürlü-
#ü büyük anlam ta"ımı"tır. Ancak 
1963 te yürürlü#e giren 274 ve 
275 sayılı yasalar ne sendikaların 
kurulu", i"leyi" ve geli"imini, ne de 
toplu sözle"me ve grev hakları-
nın bütün gerekleriyle uygulana-
bilmesini sa#lamı"tır. Bu nedenle 
çe"itli sahtecilik, i"verenlerle i"bir-
likçilik, i"ten çıkarma tehditlerine 
açık sendika temsilcili#ini i"lemez 
hale getirici bo"luklar bu yasaların 
yol açtı#ı ıstıraplı, acı ve üzücü so-
nuçları olmu"tur. Yalnız i"verenin 
çıkarını gözeten sözde i"çi sendi-
kalarının do#abildi#i geçmi" yıllar-
da bu yasadı"ı olu"umlar pek çok 
sendikacının, kanun koyucusunun, 
hatta bir kısım i"verenlerin ve ku-
rulu"larının da dikkatlerini çekmi", 
bunların önlenmesi için görü"ler 
ortaya atmı"lardır. 

D!SK ve üye örgütler, "ikâyetlere 
yol açan olu"umların ba"ında toplu 
sözle"me yetkisinin saptanma-
sında izlenen yolun oldu#unu gör-
mü" ve bu yolun hatalarını ve sa-
kıncalarını ilgililere anlatmaya ça-
lı"mı"lardır. Çünkü izlenen yolla i"-
çiler, hiçbir ili"kileri olmadı#ı halde 
bazı ki"ilerin kendileri adına toplu 
sözle"me imzalamaya kalkı"tık-
larını anlamı"lardır. Oysa i"çiler, ne 
toplu sözle"me yetkisi alan sendi-

kaya üye olmu", ne de aidat ver-
mi"tir. Fakat üyesi olmayan sen-
dika, o i"yerinde toplu sözle"me 
imzalayınca i"çiler bu sahtecili#in 
sonuçlarına katlanmak isteme-
mi"lerdir. Çe"itli tepkiler, itirazlar, 
iddialar günlerce Bölge Çalı"ma 
Müdürlüklerini, !" Mahkemelerini 
me"gul etmi" ve adalete intikal 
eden hadiselere yol açmı"tır. D!SK, 
bu yanlı" tutuma son verilmesi ve 
çalı"ma hayatına kararlılık getiril-
mesi için 274 ve 275 sayılı yasaları 
ele"tirmi", ilgililere yapılması ge-
rekli olanları anlatmaya çalı"mı"-
tır. Bu arada özellikle referandum 
üzerinde durmu"tur. Fakat birkaç 
kez uygulanıp ba"arı sa#lıyan ve 
böylece bazı sarı sendikaların oyu-
nunu ortaya çıkaran referandum, 
kısa bir süre sonra Bölge Çalı"ma 
Müdürlüklerinin iltifat etmemeye 
ba"ladıkları bir ilke olmu"tur.

!"te iktidar, 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu’nu de#i"tirmeye ba"-
layınca, uygulamada görülen 
aksaklıkları düzeltecek yerde, 
D!SK’in savundu#u demokratik 
anlayı"a taban tabana zıt bir tu-
tumla i"lerini yoluna koyucu de#il, 
sendikacılı#a tekelcili#i getirici, pek 
çok hakkın kaybolmasına yol açıcı 
hükümlere itibar etmi"tir. Oysa 
Anayasaya içtenlikle ba#lı, sendika 
özgürlü#ü ilkesine inanmı", hakla-
rını koruma bilincine ula"mı" i"çi-
ler iktidarın bu tutumunun do#ru 
olmadı#ını bildirmi"tir.

D!SK, yukarıda belirtti#imiz de-
mokrasi anlayı"ına sımsıkı ba#lı 
oldu#u için, sendikacılık hayatı-
mıza getirilmek istenen antide-
mokratik ilkelere cephe almı"tır. 
AP iktidarının hazırladı#ı tasarı ile 
bazı milletvekillerinin aynı amaçla 
hazırladıkları tasarıları elde et-

mi" ve bunları bilim süzgecinden 
geçirmi", demokratik ilkelerin ve 
özellikle Anayasamızın 46. mad-
desinde yer alan sendikacılık an-
layı"ının mihengine vurmu"tur. 
Görmü"tür ki, getirilmek istenen 
yeni tadil tasarısı 274 sayılı Sendi-
kalar Kanunu’nun geçmi" yıllarda-
ki aksaklıklarını giderecek nitelik-
ten pek çok uzaktır. Buna kar"ılık 
sendikacılı#ı bir kısım örgütler le-
hine tekelci bir anlayı"la uygula-
maya yönelmi" ve fa"ist karakter-
de hükümlere yer vermi"tir. Ne i"-
çinin bir sendikaya serbestçe üye 
olabilmesi mümkün olacak, ne de 
i"çiler serbestçe sendika kurabile-
cek ve ne de örgütlenme yolunda 
demokratik bir ortam kalacaktır. 
Mevcut bazı örgütler korunacak, 
o örgütler bütün i"çiler üzerinde 
hakları olmadı#ı halde denetim 
yapacak, bazı örgütler hiç te yet-
kileri bulunmadan kendilerine üye 
olmayan i"çiler adına toplu söz-
le"me yapabileceklerdir. Sendi-
kacılık hayatına kararlılık ve güçlü 
sendikalar getirme amacı altında 
karga"alıklara yol açacak bir sen-
dikacılık uygulaması ile kar"ıla"ıla-
cak ve her i"yerinde küçük küçük 
sendikaların kurulması ve bunla-
rın da i"verenler kar"ısında zayıf 
duruma dü"mesi gibi olumsuz bir 
sonuç do#uracaktır.

D!SK, bu tasarılara kar"ı bir kamu-
oyu yaratmak için fikir plânında 
görü"lerini yaygın hale getirmi", 
i"çilere durumu anlatmı" ve Ana-
yasaya gönülden ba#lı olan i"çile-
rimiz, Anayasaya aykırı lı#ı ortada 
bulunan hükümlerin ne gibi sıkın-
tılar do#uraca#ını ra hatlıkla gör-
meye ba"lamı"lardır.
Kaynak: D!SK (1973), D!SK 4. Genel Kurul Çalı"ma 
Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları 

D!SK: 274 ve 275’!N AKSAYAN YÖNLER! DE#!"T!R!LMEL!YD!D!SK: 274 ve 275’!N AKSAYAN YÖNLER! DE#!"T!R!LMEL!YD!



Bazı Sendikaların Ku"kuları

Bazı sendikalar ve meslek ku-
rulu"ları yayınladıkları bir bildiri-
de (10 Mayıs 1970) demokratik 
sendika hareketinin kundaklan-
mak ve grev hakkının kısıtlan-
mak istendi#ini belirtmi"lerdir. 
Anadolu Ajansının verdi#i bu ha-
bere göre (Türk !" Gücü, 11 Mayıs 
1970) Sosyal-!", Birlik-!", Top-!"-
Sen, Teknik-!" ve !n"aat Mühen-
disleri Odası’nın ortak bildirisinde 
"u görü"ler yer almı"tır:

“Bu durumda iktidarın samimi-
yetsiz oldu#unu söylemek ken-
di kendisi ile çeli"kiye dü"tü#ü-
nü belirtmek, bunun i"çi sınıfını 
daraltarak demokratik i"çi hare-
ketlerini kundaklamak oldu#u-
nu açıklamak haksızlık olmaya-
caktır. Fakat bilinmelidir ki, buna 
kar"ı tüm demokratik sendika-
lar, aydın ve devrimci güçler so-
nuna dek mücadele edecektir. 
Zira bu bizlerin yok veya var olma 
kavgasıdır.”

“Ayrıca i"kolu, i"yeri sendika ayı-
rımı ve yetki konusu birtakım 
oyunlara bırakılmakta, böylece 
kendi sloganlarını ça#ırmayanla-
rın sindirilmesi yoluna gidilmeye 
çalı"ılmaktadır. Bütün bunlar ge-
nel anlamda, i"çi sınıfının özgür 
ve demokratik sendikal çabasını 
yok etmek istemekten öteye bir 
anlam ta"ımamaktadır.”

Bu görü"ler gittikçe ba#ımsız 
sendikalar çevresinde daha et-
kin "ekilde savunulur duruma 
gelmi"tir. Zira tasarının getirdik-
leri, sendikacılıkla en ufak ilgisi 

olanların gözlerini dört açacak 
çeli"kiler ve demokrasiye aykı-
rı hükümlerle donatılmı" bulun-
maktaydı. Bu arada bilim adam-
ları da tasarıyı ö#renmi" ve 
tasarının demokratik sendikacılı-
#a son verece#i görü"ünü -pay-
la"maya ba"lamı"lardır.

Bilim Adamlarının Görü"leri

Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülte-
lerinde görevli 12 profesör, 12 do-
çent ve 38 asistan ortak bir bildiri 
yayınlamı" (19 Haziran 1970) 274 
sayılı yasada yapılmak istenen 
de#i"ikliklere kar"ı çıkmı"lardır. 
Bildiride özetle "öyle denilmi"tir:

“Getirilmek istenen de#i"iklikler, 
sendika kurma hakkını önemli öl-
çüde kısıtlamakta, i"çilerin iste-
dikleri sendikaya üye olma hak 
ve özgürlü#ünü ortadan kaldır-
makta, siyasal iktidarın çıkar ve 
görü"lerine ters dü"en sendika-
ların güdümlü sendikal örgütler 
aracılı#ı ile baskı altında tutulma-
larına imkân hazırlamakta, grev 
ve toplu sözle"me haklarını i"le-
mez duruma getirmektedir. Böy-
le bir geli"me 1961 Anayasasının 
46 ve 47. maddelerinde öngö-
rülen serbestçe sendika kurma, 
grev ve toplu sözle"me yapma 
haklarına açıkça aykırıdır. Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
onayladı#ı !nsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, Milletlerarası Ça-
lı"ma Te"kilâtının Anayasası 98 
numaralı Milletlerarası Çalı"ma 
Te"kilâtı Sözle"mesi ve Avrupa 
Sosyal Yasası’nın temel ilkeleri bu 
de#i"ikliklerle derin bir biçim de 

zedelenmektedir.” (Türk !" Gücü, 
20 Haziran 1970).

Bu arada Sendikalar Kanunu’n-
da yapılmak istenen de#i"iklikler 
konusunda Ankaralı bilim adam-
ları gibi !stanbul Üniversitesinin 
bazı profesörleri, yabancı sendi-
kacıların belirttikleri ele"tirilere 
benzer, "ekilde görü"leri ihtiva 
eden makaleler yayınlamı"lardır. 
Örne#in, Prof. Metin Kutal (Cum-
huriyet, 27 Haziran 1970) sonuç 
olarak demi"tir ki:

“Yeni tasarı sadece sendika öz-
gürlü#ünü kısıtlamakla kalma-
makta, sendika içi demokrasi-
yi tehlikeye dü"ürmekte, mevcut 
idarecilere yeni imkânlar tanı-
makta, merkezî te"ekkülleri i"ve-
renler ve üye kurulu"lar kar"ısın-
da ba"ka ülkelerde rastlanmayan 
haklarla donatmaktadır. Kuvve-
tini ancak üyelerinin birlik ve be-
raberlik "uurundan alması gere-
ken sendikaların kanun gücünü 
devamlı olarak arkalarında gör-
mek istemeleri asla ho"görü ile 
kar"ılanamaz. Tasarının gerekçe-
sinde bahis konusu edilen “güçlü 
sendikalar içinde i"çileri te"kilât-
landırmak”, kanunun de#il, bizati-
hi sendikaların kendi görevleridir.”

Hür sendikacıların görü"leri

Sendikalar Kanunu’nda yapılan 
tadillerin geni" kitleleri ilgilendir-
mesi, Avrupa’daki hür sendika-
ların da Türkiye’deki geli"meleri 
yerinde izlemesi sonucunu ver-
mi"tir. Uluslararası Maden !"çile-
ri ve Kimya !"çileri Federasyonları 
temsilcileri A. Dannenberg ile W. 

TASARIYA TEPK!LERTASARIYA TEPK!LER



Vitt ve dünya çapında ünlü sendi-
kacı Dr. Fritz Opel iki gün süreyle 
Ankara’da çe"itli temaslarda bu-
lunmu"lar (20 Haziran 1970) CHP 
Genel Sekreteri Ecevit, AP Se-
nato Grup Ba"kanı $eref Kayalar, 
Millî Birlik Grubu Yöneticileriyle 
bazı bilim adamlarının görü"leri-
ni ö#renmi"lerdir. AA’ya bildiril-
di#ine göre yabancı sendikacılar 
ilgililere, yeni Sendikalar Kanu-
nu Tasarısının Batılı özgür sen-
dikacılık anlayı"ına aykırı oldu-
#unu bildirmi"lerdir. Sendikacılar 
ayrıca kanunların, altında Türki-
ye’nin de imzası bulunan Ulusla-
rarası çalı"ma anla"malarına ters 
dü"ece#imi belirtmi"lerdir. Ta-
sarılar kanunla"ırsa Türkiye’nin 

itibarından çok "ey kaybedece-
#ini öne süren yabancı sendika-
cılar yaptıkları görü"me sonuçla-
rını !stanbul’da düzenleyecekleri 
basın toplantısında kamuoyuna 
açıklaya caklarını bildirmi"lerdir.

Ba$ımsız Sendikacılar Forumu

Türk-!" ve D!SK dı"ındaki 6 sen-
dika, ba#ımsız sendikacıları bir fo-
rumda toplanmaya davet etmi" 
ve 131 sendika bir araya gelerek 
Ankara’da bir Forum düzenlemi"-
lerdir. 24.6,1970 günü yapılan fo-
rumda Tekstil !"çileri Sendikası 
Genel Ba"kanı sayın Rıza Güven’in 
öncülü#ünde çe"itli ba#ımsız 
sendikacıların destekleriyle olu-
"an ve bilimsel gerçeklerin açıklı#a 

kavu"turuldu#u konu"malar ya-
pılmı"tır. Forumda sendikacılar 
ve bilim adamları 274 sayılı yasa-
yı de#i"tirmek isteyen tasarının 
Anayasaya aykırı oldu#unu ayrı 
ayrı maddeler üzerinde durarak 
açıklamı"lardır. Bu arada Ba#ımsız 
Sendikacılar Komitesi Cumhur-
ba"kanı’ndan randevu istemi"-
ler ve kendilerine konuyu ayrın-
tılarıyla anlatmaya çalı"acaklarını 
kamuoyuna duyurmu"lardır. Ko-
mitenin düzenledi#i Forum, konu-
yu daha geni" kitlelere duyurmu" 
ve D!SK’in öne sürdü#ü ele"tirile-
rin haklılı#ı daha ayrıntılı olarak su 
yüzüne çıkmı"tır.

Kaynak: D!SK (1973), D!SK 4. Genel Kurul Çalı"-
ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları

Cumhuriyet gazetesi, 27 Haziran 1970.
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Komisyon’un hazırladı"ı 274 sayılı Sendi-
kalar Kanunu’nda de"i!iklikler öngören 
tasarı, 3 Haziran 1970’te Meclis Ba!kanlı-
"ı’na sunuldu. Tasarı üzerinde görü!mele-
re de 11 Haziran 1970 günü ba!landı. Millet 
Meclisi’nde yapılan görü!melerde, tasa-
rı ana muhalefet partisi CHP ve 1967’deki 
CHP kurultayından sonra partiden kopan-
ların Turhan Feyzio"lu’nun öncülü"ünde 
kurdu"u Güven Partisi tarafından destek-
lendi.8 CHP grubu adına konu!an Burha-
nettin Asutay teklifi hazırlayan Türk-#! 
kökenli be! CHP milletvekilinden biriy-
di. Asutay’ın sözleri i!çinin tek temsilci-
si olarak Türk-#! gördüklerini ortaya koy-

maktaydı: “Demokratik 
düzende tüm ayrıntılarıyle 
kendini kabul ettiren Tür-
kiye "!çi Sendikaları Konfe-
derasyonu ve Türk i!çisini 
daha iyi yarınlara ve düzene 
kavu!turacak bu kanunun 
Yüce Mecliste tüm ayrıntı-
larıyle kabul edilece#i ka-
naati içindeyiz.” 9

Güven Partisi sözcüsü Vefa 
Tanır da “Büyük ço#unlu-
#unu demokratik rejime 
ba#lı, sınıf kavgasını hedef 
tutmayan, kanunlara say-
gı çerçevesi içinde haklarını 
arayan milliyetçi kurulu!-
lar etrafında toplanmasını 
8 Algül (2015).
9 Aktaran: Algül (2015), Genel Kurul’da-
ki görü!melerin tümü için bkz. TBMM 
Tutanak Dergisi, Cilt 6, 1 Haziran 1970-
24 Haziran 1970, Birle!im 93-110, Anka-
ra: TBMM Matbaası, s. 260-309, 318, 390. 

ba!armı! Türk i!çisine faydası dokunacak 
her türlü kanun tasarısı ve teklifini hangi 
gruptan gelirse gelsin, Güven Partisi olum-
lu kar!ılayacaktır” !eklinde konu!mu!tur.

AP Hükümeti’nin Çalı!ma Bakanı Seyfi 
Öztürk’ün, tasarıya kar!ı söz alan T#P #s-
tanbul Milletvekili Rıza Kuas’a cevap ve-
rirken dile getirdi"i !u sözler, yukarıda 
belirtildi"i gibi, kanunla!ması istenen de-
"i!ikliklerin hedefinde D#SK’in oldu"unu, 
ancak bundan öte, iktidarın Türk-#!’e olan 
yakınlı"ını da ortaya koymaktadır: 10

“Türk-#! dikta heveslisi idarecilerin ve 
mensuplarının bir karargâhı de"il; dik-
ta isteyen, kızıl dikta isteyen, !er kuv-
vetlerin kar!ısında demokrasinin güç-
lü teminatıdır. Bu kanun memleketimize 
yepyeni bir çalı!ma nizamı getirecek-
tir. Mevcut nizamı bir merhale daha 
öteye götürecek, i! hayatında emek-
le sermaye münasebetlerinin, dostça ve 
ahenk içinde çalı!masını temin edecek-
tir. Eme"i sermayeye dü!man yapan, sı-
nıf tahrikçili"i yoluyla sermayeyi eme"e 
kar!ı gösteren zihniyetler, bu kanunun 
meriyetinden itibaren hiçbir tesir ve 
hüküm ifade edemeyecek bir noktaya 
geleceklerdir.”

Görü!meler boyunca tasarıya büyük bir 
gayretle kar!ı çıkan tek ki!i, T#P’in Mec-
lis’te Aybar ile birlikte iki temsilcisinden 
biri olan Rıza Kuas oldu. Rıza Kuas tasa-
rının hemen her maddesine ili!kin görü!-
lerini açıklamı!, sık sık gerek iktidar ve 
gerekse muhalefet üyeleriyle sert tartı!-
malara girmi!tir.11 Tasarıya kar!ı çıkarken, 
Anayasa’ya, sendikal haklara, çalı!ma ha-
yatının do"asına ve Türkiye’nin bu konu-
da ba"lı oldu"u uluslararası anla!malara 
10 Aktaran: Algül (2015), TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 6, 1 Ha-
ziran 1970-24.6.1970, Birle!im 93-110, Ankara: TBMM Matba-
ası, s. 287.
11 Aktaran: Algül (2015), TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 6, 1 Ha-
ziran 1970-24 Haziran 1970, Birle!im 93-110, Ankara: TBMM 
Matbaası, s. 267.

Cumhuriyet 
gazetesi
17 Haziran 1970.
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aykırılık gerekçelerini de öne süren Kuas’a 
özellikle T#P üzerinden sert ele!tiriler yö-
neltilmi!, Lastik-#! ve D#SK’in T#P’in yan 
örgütü oldu"u öne sürülmü!tür. Güven 
Partisi lideri Turhan Feyzio"lu Lastik-#! 
Genel Kurul raporlarının D#SK’in nasıl bir 
düzen kurmak istedi"ini gösterdi"ini söy-
leyerek, T#P’in Marksist Leninist bir par-
ti oldu"unu ve D#SK’in de onun yan örgütü 
oldu"unu ileri sürmü!tür.12 

Feyzio"lu, “Marksçı-Leninci tahlil yapa-
rak Türkiye’de kurmak istedikleri dü-
zeni ortaya koymu!lardır. Buraya tasa-
rı geliyor, ihtilalci sosyalist sendika itiraz 
ediyor, mesele meydanda. Marks’ın ve Le-
nin’in yolundasınız, baklayı a#zınızdan 
çıkarınız” diyordu. Rıza Kuas’ın özellik-
le Güven Partisi lideri Turhan Feyzio"lu’y-
la girdi"i sert tartı!manın bir noktasın-
da !unları söylemek ihtiyacını hissetti"i 
görülmektedir:13 

“Sayın milletvekilleri, ben Türkiye #!çi 
Partisinin kurucusuyum, bir milletveki-
liyim, do"ru, ama bir de sendika ba!ka-
nıyım. Sendikanın genel yönetim kurulu 
ayrıdır, bütün herkesçe malum, sendi-
kanın hazırladı"ı raporlar ayrıdır, sen-
dikanın kongresi ayrıdır, sendikanın gö-
rü!ü ayrıdır. Türk-#! Konfederasyonu 
herhangi bir siyasi partiden emir almaz, 
herhangi bir siyasi partinin direktifi al-
tında çalı!maz, D#SK Konfederasyonu, 
sendikalar böyledir, ba"ımsızdır, ba-
"ımlı !ekilde çalı!maz.” 

 “Sendika özgürlü"ünü yok eden tasarı-
larla demokrasiye aykırı bir yönetim, bir 
Türk-#! diktası getirilmek istenmektedir” 
diye kanun tasarısını ele!tiren Rıza Kuas 
kanuna kar!ı ortaya konulacak tepkiyi ise 
!u cümlelerle ifade etti: 
12 Algül (2015).
13 Aktaran: Algül (2015), TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 6, 1 Ha-
ziran 1970-24 Haziran 1970, Birle!im 93-110, Ankara: TBMM 
Matbaası, s. 284-287.

“Tasarılar anayasaya aykırılıklarıy-
la temel bir ilkeyi, yasların anayasa-
ya aykırı olamayacakları ilkesini açık-
ça çi"nemektedir. Böyle olunca anayasa 
ilkelerini i!lemez duruma getirecek, bu 
tasarılara kar!ı devrimci i!çiler ve sen-
dikalar ve bu sendikaların kurdu"u 
D#SK, anayasal haklarını kullanarak so-
nuna kadar direnecektir. Bu tasarılar, 
bu nitelikleriyle yasala!tıkları takdirde, 
yine devrimci i!çiler direnme haklarını 
sonuna kadar en etkin !ekilde kullan-
dıkları zaman do"acak sorumluluk bu 
yasayı çıkartanlara ait olacaktır.”14 

Millet Meclisi’nde görü!meleri bir günde 
(12 Haziran 1970) tamamlanan öneri 4 ret 
oyuna (Ret oyu verenler: Rıza Kuas, Hilmi 
#!güzar, $eref Bakı!ık ve Suna Tural) kar-
!ılık 230 oyla kabul edildi. Kabul oyu veren 
sendikacı milletvekilleri arasında ise dört 
CHP’li milletvekili de (Burhanettin Asutay, 
Abdullah Ba!türk, Emir Pos-
tacı ve Osman So"ukpınar) 
yer alıyordu.15 Millet Mecli-
si tarafından kabul edilen ta-
sarı 16 Haziran 1970 tarihin-
de Cumhuriyet Senatosu’nun 
gündemine geldi. 

15-16 Haziran olaylarının ar-
dından, Senato a!amasından 
önce CHP’nin tutumu de"i!-
ti. CHP, 17-22 Haziran arasın-
da Parti Meclisi’ni topladı. CHP 
Parti Meclisi’nde yapılan tar-
tı!malarda Abdullah Ba!türk, 
$erafettin Akova, Kemal Özer 
ve Halit Mısırlıo"lu gibi Türk-
#!’li sendikacılar “Bırakın ka-
nun geçsin, Meclislerden çık-
sın, Anayasaya bir aykırılık 
14 Turhan Salman (2005), T"P Parlamento-
da 1969-1073, #stanbul: TÜSTAV Yayınları.
15 Milliyet gazetesi, 23 Haziran 1970.

Cumhuriyet 
gazetesi

12 Haziran 1970.
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varsa oradan döner” dediler.16 CHP Parti 
Meclisi konuyu incelemek üzere $eref Ba-
kı!ık ba!kanlı"ında bir Komisyon kurdu. 17 
CHP Komisyonu tasarıdaki, kritik düzen-
leme olan 9 maddenin Anayasa’ya aykı-
rı oldu"u sonucuna vardı. Bu tutum CHP’li 
sendikacıların bazılarının ho!una gitmedi 
hatta CHP’den ayrılma tehditleri savurdu-
lar.18 CHP Parti Meclisi yaptı"ı müzakereler 
sonucu tasarıya verdi"i deste"i çekti. Se-
nato da tasarıya kar!ı çıkma kararı verdi. 
CHP Parti Meclisi tarafından yapılan açık-
lamada “tasarıdaki bazı hükümlerin sen-
dika seçme özgürlü#ünü ve toplusözle!-
me ve grev haklarını sınırladı#ı yolundaki 
ku!kular ve ele!tiriler üzerinde ciddiyet-
le durmak gerekir. Bu aksaklıkların parla-
mento görü!meleri sırasında düzeltilmesi 
mümkündür” deniyordu. 

CHP, Senato’da büyük bir kararlılıkla tasa-
rıyı ele!tirdi. Senato’daki müzakerelerde 
Milli Birlik Grubu ve ba"ımsız senatörler 
de önemli ele!tirilerde bulundular ve tasa-
rının Anayasa’ya aykırı oldu"u konusunda 
fikir birli"i içinde oldukları görüldü. 

De"i!iklik tasarısı Senato Geçici Komis-
yonu’nda görü!üldükten sonra 3 Temmuz 
1970’te Senato Genel Kurulu’na geldi. Tasarı 
burada da tartı!malara yol açtı ve bazı de"i-
!ikliklerle kabul edildi. Yeniden görü!ülmek 
üzere Millet Meclisi’ne gönderilen tasa-
rı, CHP’nin iki kez çıkmasını engellemesi-
nin ardından AP grubunun büyük ço"unlu-
"unun Meclis’te bulunmasıyla 29 Temmuz 
1970’te kabul edildi. Tasarının yasala!ma-
sının ardından D#SK ve bazı uluslararası i!çi 
16 Milliyet gazetesi, 22 Haziran 1970.
17 “15-16 Haziran Olayları” (1998), Türkiye Sendikacılık Ansik-
lopedisi, Cilt 2, #stanbul: Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlı"ı ortak 
yayını.
18 D#SK 4. Genel Kurul Çalı!ma Raporu s. 13.

örgütleri Cumhurba!kanı Cevdet Sunay’a 
ba!vurarak Yasa’yı veto etmesini istedi-
ler.19 Ancak Sunay bu talepleri dikkate al-
madı ve 6 A"ustos 1970 tarihinde Yasa’yı 
onayladı. D#SK, Yasa’nın onaylandı"ı günü 
“kara gün” olarak ilan etti.

Kabul edilen tasarı “274 sayılı Sendika-
lar Kanununun bazı maddelerinin de#i!ti-
rilmesi ve 31. maddesine 1 bend ile bu ka-
nuna 3 geçici madde eklenmesi hakkında 
Kanun” adıyla ve 1317 sayılı Kanun olarak 
12 A"ustos 1970 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlü"e girdi. 275 sayı-
lı Toplu #! Sözle!mesi Grev ve Lokavt Ka-
nunu’nda öngörülen de"i!iklikler ise 15-16 
Haziran direni!inin de etkisiyle gündeme 
getirilmedi.

Yasa’nın sendika özgürlü"ünü ortadan 
kaldıran ve D#SK’i i!levsiz kılmayı hedefle-
yen maddeleri !öyleydi:

• #!çilerin sendika üyeli"inden ayrılma-
sında noter !artı (Madde 6).

• Bir i!çi sendikasının Türkiye çapında 
faaliyet gösterebilmesi için kurulu ol-
du"u i!kolunda çalı!an sigortalı i!çile-
rin üçte birini üye yapma zorunlulu"u 
(Madde 9). 

• Bir i!çi federasyonunun, aynı i!kolun-
da kurulu mevcut sendikalardan en 
az ikisinin bir araya gelmesi ve o i!ko-
lunda çalı!an i!çilerin en az üçte birini 
temsil etmesi zorunlulu"u (Madde 9).

• Konfederasyonların kurulması ve faa-
liyet sürdürebilmesi için i!kolunda ça-
lı!an i!çilerin üçte birini üye yapmayı 
ba!armı! sendika ve federasyonlara 

19 Milliyet gazetesi, 30 Temmuz 1970.
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sahip olması ve Türkiye’de sendikalı 
i!çilerin en az üçte birinin üyesi olması 
zorunlulu"u (Madde 9).

• Sendika kurucusu olabilmek için sen-
dikanın kurulu oldu"u i!kolunda en az 
üç yıl fiilen çalı!mı! olma zorunlulu"u 
(Madde 11).

• Uluslararası kurulu!lara üye olmak 
imkânının en çok üyeye sahip konfe-
derasyona veya bu konfederasyona 
üye sendikalara tanınması (Madde 11).

D!SK’.% Y$"$/' E%=)&&)#) 
Ç$H$&$*'

1970 yılının ilk aylarından itibaren yasa 
tasarılarının ortaya çıkmasıyla birlikte 
D#SK’te de hareketlenmeler ba!ladı. $ubat 
ayında D#SK’ten yapılan açıklamada “Ge-
ni! bir i!çi toplulu#unun var etti#i D"SK’i 
i!çi sınıfının ba#rından söküp atmak kim-
senin haddi de#ildir” denilerek D#SK’e kar-
!ı yasal düzenleme hazırlı"ı içinde olanlar 
uyarıldı.20 Bu arada D#SK, üye sendikalara 
bir genelge göndererek üyelerinin Yasa’nın 
niteli"i hakkında bilgilendirilmelerini iste-
di.21 Yasa hazırlıkları gündemiyle 28 Ma-
yıs 1970’te toplanan D#SK Yürütme Kurulu, 
3 Haziran 1970’te D#SK Yönetim Kurulu’nu 
ola"anüstü toplantıya ça"ırdı. 30 Mayıs 
1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu, bildirisi 
ile hükümeti uyardı:22 

“Anayasaya aykırı yolda dolu dizgin at 
ko!turmaya hevesli olanlar akıllarını 
ba!larına almalı, toplumu sonu gelmez 
bunalımlara itecek sonuçlar için duy-
gusal ve kısa ömürlü yasalara bel ba"-
lamamalıdır. D#SK mutlaka ya!ayacak 

20 Kemal Sülker (2005), 15-16 Haziran, Türkiye’yi Sarsan "ki 
Uzun Gün, #stanbul: #leri Yayınları.
21 Sülker (2005).
22 D#SK Ajansı, 30 Mayıs 1970.

ve gittikçe güçlenerek ilkelerinin ger-
çekle!ti"ini görecektir. Anayasanın 
hukuk devleti ilkesini kaldırmadan 
ve demokratik rejimi de"i!tirmeden, 
D#SK’i yok etmeye ne Seyfi Öztürk’ün 
ne de onun iktidarının asla gücü yet-
meyecektir, hayalleri kursaklarında 
kalacaktır.”

3 Haziran’da yapılan toplantıda, o sıralar-

da komisyonda bulunan Yasa’nın incelen-

mesi ve rapor hazırlaması için Celal Beyaz, 

Avni Erakalın ve #brahim Çetkin’den olu-

!an bir komisyon görevlendirildi. 

D#SK Ajansı,

30 Mayıs 1970.



388 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

Toplantıda ayrıca bir “Eylem Komitesi” ku-
ruldu. Bu Komite, Yasa’ya kar!ı D#SK’in ya-
paca"ı eylem ve etkinlikler hakkında öne-
riler hazırlamak ve “tasarıları protesto 
etmek amacıyla muhtelif yerlerde ve !e-
hirlerde giri!ilecek eylemleri saptamak 
ve uygulamak üzere” kurulmu!tu.23 Ko-
mite Kemal Nebio"lu ba!kanlı"ında, Sa-
lih Çetin, Celal Beyaz, $inasi Kaya ile Hil-
mi Güner’den olu!turuldu. Aynı toplantıda, 
Cumhurba!kanı, Ba!bakan, ana muhalefet 
partisi Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Ku-
rulu Genel Sekreterli"i ve Milli Birlik Gru-
bu parlamenterleri ile görü!meler yapmak 
23 D"SK Ajansı, 3 Haziran 1970.

üzere Uyarı Heyeti olu!turulmasına karar 
verildi. Uyarı Heyeti Kemal Türkler, Kemal 
Nebio"lu, Rıza Kuas, Kemal Sülker, Celal 
Beyaz ve Ehliiman Tuncer’den olu!tu. 24

9 Haziran 1970’te de bir bildiri yayınlayan 
D#SK Yönetim Kurulu “devrimci sendika-
ların çalı!malarını engellemeyi amaçlayan 
tasarılara kar!ı, Anayasa haklarının sa-
vunulmasına karar” verildi"ini açıkladı.25

D#SK Direni! Komitesi, 5 Haziran 1970’te 
toplanarak bir rapor hazırladı ve D#SK Ge-
nel Ba!kanlı"ı’na sundu. Raporda esas ey-
lem önerisi, Anayasa’ya dayanılarak ya-
pılacak bir saatlik genel grev ve çe!itli 
direni!lerdi. Komisyonun raporunda, ey-
lemlerin basına duyurulması, 100 bin bil-
diri basılarak da"ıtılması, duvarlara afi! 
asılması, yerlere yazı yazılması böylece i!-
çilerin eyleme ça"rılması önerildi. Rapor 
ayrıca Yasa’nın Meclis gündemine alınma-
sı nedeniyle D#SK Uyarı Heyeti’nin 8 Hazi-
ran 1970 Pazartesi günü görü!meler yap-
mak üzere Ankara’da olmasını da tavsiye 
etti. Bu eylem önerileri D#SK Yönetim Ku-
rulu tarafından benimsendi.26 

D#SK Uyarı Heyeti An kara’da gereken te-
masları yapmak için randevular almaya 
çalı!tı, fakat Ba!bakan ve AP Genel Ba!-
kanı Süleyman Demirel’le görü!mek ve 
konu!mak mümkün olamadı. Buna kar!ı-
lık CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, D#SK 
heyetini dinleyerek, uyarılarını dikkate 
alaca"ını ve zaten uygulamalardaki ak-
saklıkları da çok iyi bildi"ini söyledi. Böy-
lece CHP Çalı!ma Meclisi toplantıya da-
vet edilmi! ve konu yeni den görü!ülmü!, 
24 Turgan Arınır, Sırrı Öztürk (1976), #!çi Sınıfı Sendikalar ve 
15-16 Haziran, #stanbul: Sorun Yayınları.
25 D#SK Ajansı, 9 Haziran 1970.
26 Sülker (2005).

D#SK Ajansı,

10 Haziran 1970.
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Grup Yönetim Kurulu konuyu tekrar ele al-
mı! ve so nunda Cumhuriyet Senatosu’nda 
tasarıya kar!ı oy verilmesi kararına varıl-
mı!tı. Millî Birlik Grubu üyeleri de D#SK’in 
uyarı he yetini uzun bir zaman ayırarak 
dinledi ve çe!itli sorular sordu. Cumhur-
ba!kanı Cevdet Sunay da D#SK heyetini 
kabul etti ve heyetin kendilerine sundu"u 
Muhtıra ile ilgilenece"ini bildirdi. 27

Haziran ayının ilk günlerinden itibaren, 
D#SK’in Yasa’ya kar!ı direni! iradesi daha 
fazla öne çıkmaya ba!ladı. Fabrikalarda, 
bölgelerde, i!çi mahalleleri ve kahvelerin-
de yapılan toplantılarla i!çiler eyleme ha-
zırlandı. Direni!, eylem ve grev ya!anmı! 
fabrikalarda edinilen tecrübe ve örgütlen-
me becerisiyle eylemleri organize etmek 
üzere komiteler kuruldu. Kurulan bu ko-
mitelere “Anayasal Direni! Komiteleri” adı 
verildi. Anayasal Direni! Komiteleri adına 
Cumhurba!kanlı"ı’na, Ba!bakanlı"a çeki-
len telgraflarla yasa geri alınıncaya kadar 
direnilece"i bildirildi.28 

Bu arada D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler 
de Ba!bakan Süleyman Demirel’e bir mek-
tup gönderdi. Türkler, mektubunda hem 
yapılan düzenlemenin Anayasa’ya ve ulus-
lararası sözle!melere aykırı oldu"unu be-
lirtti, hem Hükümet’in, Türk-#!’i koruyan, 
D#SK’i yok sayan tutumunu ele!tirdi, hem 
de Yasanın geri alınmasını, alınmadı"ı tak-
dirde direnilece"ini ifade etti. Kemal Türk-
ler’in mektubunun son bölümü !öyleydi:29

“Onun için Hükümetinizin bitaraf bir gö-
rü! açısından hareketle, bu tasarıları 
Büyük Millet Meclisi’nden geri alması-
nı ve bilahare D#SK’in de di"er kurulu!-
larla aynı seviyede ve ölçüde görü!ü 

27 D#SK 4. Genel Kurul Çalı!ma Raporu.
28 Telgraf örnekleri, TÜSTAV, Kemal Sülker Koleksiyonu.
29 Sülker (2005).

alındıktan sonra yeniden hazırlanarak 
Büyük Millet Meclisine verilmesini ta-
lep ediyoruz. Aksi takdirde Anayasa’da-
ki direnme hakkımızı kullanaca"ımızı 
!imdiden belirtiriz. Keyfiyet arz olunur. 
Saygılarımızla.”

Ne Ankara’daki Uyarı Heyeti’nin görü!-
melerinden ne de uyarı mektuplarından 
bir sonuç çıktı. Tasarının Meclis’te kabul 
edilmesi üzerine, Kemal Türkler 12 Hazi-
ran 1970’te basın toplantısı yaparak, Ya-
sa’yı ele!tirdi ve “kesin eylem biçimlerini 
saptamak üzere, D"SK Yönetim Kurulu’nu 
12 Haziran günü, D"SK üyesi sendikaların 
yönetim kurullarını 13 Haziran günü, i!ye-
ri temsilcilerini de 14 Haziran günü toplan-
tıya ça#ırdıklarını” duyurdu.

K)#$& T8*+&)*’.% T$*.-. 
K?%,9#$"'

14 Haziran 1970 Pazar günü #stanbul Mer-
ter’deki Lastik-#!’in binasında toplanan 

Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterli"i'ne 
çekilen Anayasal 
Direni! Komitesi 
telgraflarından bir 
örnek. 

TÜSTAV D#SK Ar!ivi



D#SK üyesi sendikaların i!yeri temsilcile-
ri durum de"erlendirmesi yaptı. 700 civa-
rında i!çinin katıldı"ı toplantıda 29 ki!i söz 
alarak görü!lerini ve eylem önerilerini dile 
getirdi. #!çiler, büyük bir kararlılık ve öfke 
içinde Yasa’ya kar!ı en sert tepkinin orta-
ya konulması gerekti"ini ifade ettiler. #!çi-
lerin yaptı"ı konu!maların ardından D#SK 
Genel Ba!kanı söz aldı. Kemal Türkler, ko-
nu!masının giri! bölümünde D#SK’i hangi 
gerekçelerle, niye kurduklarını anlattıktan 
sonra sözü toplantıda ifade edilen görü!le-
re ve eylem önerilerine getirdi. Türkler’in 
tarihi nitelikteki bu konu!ması a!a"ıda 
yer almaktadır.

Kemal Türkler’in 14 Haziran 1970 Mer-
ter Konu"ması :

“Bu kanunlara kar"ı direni"e geçme-
miz gerekiyor arkada"lar” 

Sevgili karde"lerim,

Bundan üç sene evvel D!SK’in bayra#ı-
nı açarken hakikaten bu bayra#ın açıl-
masına sebep olan nedenler mevcuttu 
ve bu bayra#ın açılmasında dü"ündü-
#ümüz ümitler de bugün tahakkuk et-
mi", meyvelerini vermeye ba"lamı"-
tır. Hakikaten uzatmaya, konu"maya 
vaktimiz kalmadı. D!SK’i neden kur-
mu"tuk? Çünkü Türk-!" ve i"çi sınıfının 
en yüksek örgüt noktasında bulunan 
ki"iler Amerikan dolarlarına satılmı" 
bir sarı "ebeke haline gelmi"lerdi. Çün-
kü Türkiye’de i"çi sınıfının uyutulmaya 
devam ettirilmesi için programlar ha-
zırlanmı", uygulanmaya ba"lanmı"tı. 
Çünkü Türkiye i"çi sınıfının uyanma-
ması için etrafı kalın zincirlerle örülme-
ye ba"lanmı"tı. !"çilerin i"çi sınıfı olarak 
uyanmaya ba"laması zincirleri patlatıp 
özgürlü#üne kavu"ması lazımdı. !"te 
onun için D!SK’in bayra#ını açtık. 

Türk i"çi sınıfının ilerici ve öncü olan bir 
kesiminde zincirleri patlatanlar gelsin-
ler, geliyorlar, bugün bu özgür i"çi sı-
nıfının öncü kesimini yarattılar. Bugün 
buna mani olmak isteyen kanunları 
Meclisten aldırmak, onlara kar"ı çık-
mak için öne dü"mü"ler. !"çi sınıfını 
aya#a kaldırıyorlar ve kar"ı çıkıyorlar. 

Sevgili karde"lerim, 

Sabahtan beri 29 karde"im konu"tu. 
Bu 29 karde"imin konu"masında ya-

TÜRKLER: “D!REN!"E TÜRKLER: “D!REN!"E 
GEÇMEM!Z GEREK!YOR”GEÇMEM!Z GEREK!YOR”

14 Haziran 1970 
günü D#SK'te 
yapılan toplantı. 
#brahim Köseo"lu, 
Cumhuriyet 
gazetesi ar!ivi.
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pılmı" olan teklifler "unlardır: Bizler 
özgür i"çiler olarak özgürlü#ümü-
zü asla vermeyece#imiz ve çıka-
rılmakta olan yasa Meclisten geri 
alınıncaya kadar "artelleri yarın sa-
bahtan itibaren çekmeliyiz, diren-
meye girmeliyiz teklif edildi. Bunun 
ismi genel grev midir? Direnme 
midir? Fiili grev midir? Fiili durum 
mudur? !"gal midir? Tasarılar geri 
alınıncaya kadar çalı"mamak, onu 
ilgili olanlar dü"ünsünler, onlar için 
karar versinler. Arkada"larımın de-
dikleri "u, bu tasarılar Meclis’ten 
geri alınıncaya kadar çalı"maya-
ca#ız. !stek [Biz] referandum, yani 
sendika seçme konusunda i"çilerin 
oyuna ba"vurma sisteminin getiril-
mesini istiyoruz ve Türk-!" cuntası 
kurulmasını istemiyoruz.

Karde"ler bu direnme hareketleri-
ne ba"landı#ı takdirde, çünkü yazılı 
tekliflerde var, olanların hepsini to-
parlayarak söylüyorum. 

Fabrikalarda oturarak vakit geçir-
mekte, gerek fabrikalarda gerekli 
kadar nöbetçi bıraktıktan sonra 
kendi muhitlerindeki yollarda, so-
kaklarda, halk arasında pankart-
lar ve dövizlerle yürüyü" yapmak, 
buna kim karar verecek? Gene i"çi-
lerin kendileri karar verecekler. Bir 
yandan bir fabrika i"çileri yürüyü"e 
ba"ladıkları zaman önünden geç-
tikleri fabrikalardaki i"çiler onlara 
katılacak. 

Karde"ler, 

Gene bu yürüyü" teklifleri içerisin-
de oluyor. Yürüyü"ler ve miting-
ler düzenlemek. Bunu D!SK ola-
rak organize edece#iz, tahminen 
Çar"amba günü sabahtan itibaren 

!stanbul’un muhtelif bölgelerinde 
yürüyü"ler yapmak "artı ile Tak-
sim Meydanı’nda veyahut bir ba"-
ka meydanda saat 17.00’den sonra 
miting yapaca#ız. Bu mitinglerde 
de yine burada oldu#u gibi i"çi kar-
de"lerim söz hakkına sahip ola-
caklar ve bütün i"çiler oraya gelmi" 
olacak, bir daha orada kendileri ka-
rar almı" olacaklar. Gene konu"-
malar içinde böyle bir dava ve sa-
va"ta e"lerimiz ve çocuklarımızın 
da yanımızda bulunması lazımdır. 
Dü"ünün bir defa, fabrikalar önün-
de, halk arasında ve tertip etti#imiz 
büyük miting ve büyük yürüyü"te 
yanımızda e"lerimiz, çocuklarımız, 
gereken di#er akrabalarımız veya 
beraber oturanlar da bulunursa 
böyle bir gücün kar"ısına çıkacak 
ba"ka bir güç var mıdır? Saldırmak 
için de#il, herhangi bir ihtimale kar-
"ı, gerek soldan veya önden, arka-
dan yapılacak herhangi bir saldırıya 
kar"ı kendimizi müdafaa etmek için 
gerekli tedbirleri almaya çalı"aca-
#ız. Nasıl ki i"yerlerimizdeki bun-
dan önce cereyan etmi" olanlarda 
karde"lerimiz saldırmak için de#il 
kendilerine saldıranlara kar"ı ko-
yabilmek için tedbirler almı"larsa 
o tedbirleri biz de alaca#ız. Asla ve 
asla ki"ili#imizi çi#netmeyece#iz. 
Üzerimize saldırı yaptırmayaca-
#ız, saldıranlara kar"ı koyaca#ız ve 
kendimizi müdafaa edece#iz.

Karde"ler, 

Bu dava içerisinde, bu sava" içeri-
sinde, e#er topluca belediye oto-
büslerinden yararlanmak istenirse, 
vapura binmek gerekirse, banliyö 
trenine binmek gerekirse toplu-
ca bilet almayaca#ız. Biletlerimiz 

en güzel "erefimizi ifade eden al-
nımızdaki i"çilik damgamızdır. Bu 
i"ler için hemen yarın mı diyelim, 
daha yakın mı diyelim, genel grev 
mi? Ben bunları teklif ediyorum 
bu kararlar sizindir. Öyle temenni 
ederim ki siz de aynı görü"tesiniz-
dir. Yani bu kanunlara kar"ı direni"e 
geçmemiz gerekiyor arkada"lar. 
Bu kanunlara kar"ı aleyhimizde, 
Meclisteki kanuna kar"ı gerekir-
se hatta kısa zamanda biz D!SK’e 
ba#lı bütün sendikaların D!SK’in 
bünyesinde olan devrimci dedi#i-
miz sendikaların hemen kendi i"-
kollarında greve geçmesi gerekir 
arkada"lar. 

Çok de#erli arkada"lar, biz i"çi-
yiz, dünyada her "eyi yapan i"çiler 
amma i"çiler durdu#u zaman ve 
geçen sefer bir arkada"ım söyle-
di. Dünyada her "eyi yapan i"çiler 
durdukça dünya durur arkada"lar, 
uçak durur, gemi durur, fabrikalar 
durur, bütün vasıtalar durur. Çün-
kü biz i"çiler buna hâkim oldu#u-
muz müddetçe her "eyde o zaman 
kendili#inden halledilmi" olur.

Arkada"larım, 

Benim söyleyeceklerim bundan 
ibarettir. Sizin alaca#ınız kararların 
sizleri geride bekleyen arkada"la-
rımız için ve memleket için hayırlı 
ve u#urlu olmasını dilerim. 

Saygılarımı sunarım.
Kaynak: !stanbul Sıkıyönetim Komutanlı$ı Askeri 
Savcılı$ı, 15-16 Haziran !ddianamesi, Sayı 1970/7, 
aktaran Turgan Arınır ve Sırrı Öztürk (1976), !"çi 
Sınıfı Sendikalar ve 15/16 Haziran Olaylar-Ne-
denleri-Davalar-Belgeler-Anılar-Yorumlar, !s-
tanbul: Sorun Yayınları; Rasim Öz (Yayına Hazırla-
yan), Kemal Türkler Kürsüde, Kemal Türkler E$itim 
ve Kültür Vakfı, tarih yok, s. 51-53.

Not: Konu"ma iddianamede yer aldı$ı "ekilde ak-
tarılmı", yazım aynen korunmu"tur.
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D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler’in yap-

tı"ı konu!ma harekete geçme kararlılı-

"ı ve iradesine sahip i!çiler için do"rultu 

sunmaktaydı. Nitekim ertesi gün i!çiler bu 

yönde harekete geçtiler. 15 Haziran 1970 

Pazartesi günü i!yerlerine gelen i!çiler 

önce üretim yapmadan makine ba!larında 

oturarak eyleme ba!ladılar. Ö"lene do"ru 
fabrikaları bo!altan i!çiler, sokakları dol-
durmaya ba!ladılar. 

24 H$@.*$% 23A5:
B.*.%<. U@,% G8%

15 Haziran 1970 Pazartesi i!günüydü. Her 
zaman oldu"u gibi i!ba!ı düdükleri çaldı-
"ında i!çilerin üretime geçmesi, bacala-
rın tütmesi gerekirdi. Ama öyle olmadı. O 
sabah, Maden-#!, Lastik-#!, Kimya-#!, Gı-
da-#! ve Basın-#! a"ırlıklı olmak üzere 
D#SK’in örgütlü oldu"u i!yerlerinin büyük 
kısmında üretim durdu. Ardından direni!, 
grev ve eylem tecrübesi olan, organizas-
yon becerisine sahip i!yerlerinden ba!la-
yarak, i!çiler yava! yava! fabrikaları terk 
ettiler. 15 Haziran günü, D#SK üyesi sen-
dikaların örgütlü oldu"u i!yerlerinin ne-
redeyse tamamında üretim durdu, ancak 
üretimin durdu"u i!yerlerinin hepsi soka-
"a çıkmadı. 14 Haziran toplantısında, ye-
rel yöneticilere tanınan inisiyatifin sonucu 

Memet Ertürk Anlatıyor

1969’da Maden-!" üyesi olan, daha sonra 1971’de Maden-!" 6. Bölge Temsilcisi, 1974’te de Genel Sekreter olan Me-
met Ertürk, 15-16 Haziran için D!SK’in hazırlıkları hakkında "unları söylemektedir:

“D!SK üç kere i"çileri bilgilendirme toplantısı yaptı, D!SK’in en üst katında. Bu toplantılara her bir bölgeden temsilci-
ler katıldı. O bölgenin en diri unsurları. Hepsi toplantıya geldiler ve toplantıda i"çiler sürekli bilgilendirildi. Ba"ta Ke-
mal Türkler ve Rıza Kuas olmak üzere. Rıza Kuas Meclis’te neler olup bitti$ini bu yasanın nasıl getirildi$ini, bu ya-
sa geldi$inde D!SK’li i"çilerin durumunu ne olaca$ını gayet açık seçik anlattı. Ve biz i"çiler açıkça gördük ki bu yasa 
uygulandı$ı takdirde bizim sendikal örgütümüz bitecek. (…) Yasa geçti$inde i"çiler bekliyorlardı, hazırdılar diren-
meye (…). 15-16 Haziran spontane bir harekettir diye kimse bana kabul ettiremez. Tamamen örgütlü, tamamen bi-
linçli bir harekettir 15-16 Haziran. !"çiler içinde fabrika komiteleri ve bölge komiteleri kuruldu. Mesela ben 14. bölge 
komitesindeydim ama fabrika i"çisiydim aynı zamanda. Mesela bizim bölge komitesinde, Profilo’dan bir ki"i vardı, 
Philips’ten bir ki"i vardı, Kavel’den bir ki"i vardı, Demir-Döküm’den bir ki"i vardı, Rabak’tan bir ki"i vardı. Bu altın-
cı bölgenin komitesiydi mesela. Bölgelerin altında da fabrika temsilcileri ve lokal yöneticileri var. Hepsi birden bir a$ 
kuruyor zaten. Dü"ün, her 20 ki"iyi temsil eden bir ki"i var, bu lokal temsilcisi. Bunların ba"ında temsilciler var, on-
ların ba"ında lokal ba"kanı ve ba" temsilci var. Bir de bunların üzerine biz bölge komitesini kurduk, özellikle 15-16 
Haziran’a yönelik. Bunlar kalıcı de$ildi, özellikle 15-16 Haziran’a yönelik kuruldu”. 
Kaynak: Süreyya Algül tarafından Memet Ertürk ile 21 Temmuz 2009'da gerçekle"tirilen görü"me.

Cumhuriyet 
gazetesi,

15 Haziran 1970.
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olarak, bazı fabrikalar protestolarını fab-
rikanın içinde, bahçesinde ya da önünde 
yapmayı seçtiler. 

AEG-Eti, Aksan, Anta!, Arçelik, Auer, Ay-
vansaray Cıvata, Bahariye Sıcak Çekme, 
B#MAK, Borusan, BÖHLER, Cihan Rad-
yo-TV/Grundig, Çelik Halat, Chrysler, De-
mir Döküm, Demirel, Denet Cıvata, Döku-
may, Dümeks, EAC Pres, ECA, Elba, Elektro 
Metal, Erka Balata, Enfa Elektrik Malze-
meleri, Esa!, Esta!, Eternit Boru, Gamak, 
Gazal, Gülok, Haymak, Hisar, #zmit Tel, #z-
mit Ampul, Job Tıra! Bıçakları, Magirus-O-
tosan, M#NO, Nursan, Oto Makas, Philips, 
Philips Profilo, Rabak, Silvan Çelik Döküm, 
Simko, Singer, Sungurlar, $akir Züm-
re, TEZSAN, Türkeli, Türk Kablo, Uzel, Va-
ril Sanayii, V#TA Teneke ve di"er fabrikalar 
direni!in ba!ını çekiyordu.

Fabrikaları bo!altan i!çiler, bölgedeki i!çi-
leri de eyleme, yürüyü!e davet ediyor, on-
ların katılımıyla büyüyen kortejler, alkı!lar 

ve sloganlar e!li"inde Yasa’yı protesto edi-
yorlardı. Anadolu Yakası’nda i!çi yürüyü!-
lerinin adresi bugün D-100 olarak bilinen 
E-5 Ankara Asfaltı’ydı. Acıbadem’de bulu-
nan Otosan, Maltepe’de bulunan ECA, Tugay 
Yolu’nda bulunan Singer, Cevizli’de bulunan 
TEKEL i!çilerinin yürüyü! hedefi Ankara 
Asfaltı ve Kartal’dı. Çayırova ve Tuzla’dan 
yola çıkan i!çilerin bir kısmının hedefi, yine 
Ankara Asfaltı, bir kısmının ise Gebze’ydi. 
Eyüp/Silahtar bölgesindeki i!çiler Gazios-
manpa!a ilçesi sınırları içinde bulunan Yıl-
dız Tabya bölgesine do"ru hareketlendiler. 
Eyüp’te gözaltına alınan iki ki!i için Eyüp 
Emniyet binasını ku!atıp, iki i!çinin ser-
best bırakılmasını sa"ladılar. #stinye’den 
bulunan Kavel, Türkkay, Beldesan gibi fab-
rikalar üretimi durdurup fabrikaların önün-
de eylem yaptılar. Levent bölgesindeki, 
Tekfen, Türk Philips ve Profilo’nun da ara-
larında bulundu"u fabrikaların i!çileri böl-
gesel yürüyü!ler gerçekle!tirdiler. Topkapı 
bölgesindeki i!yerlerinin bir kısmı 15 Hazi-
ran’da üretimi durdu ama soka"a çıkılmadı. 

15-16 Haziran Direni!i 
sırasında i!çiler 
#stanbul Ca"alo"lu 
yoku!unda.

D#SK Ar!ivi
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Çıkanların bir kısmı Londra Asfaltı’na, bir 
kısmı Edirnekapı’ya do"ru yürüyü! yap-
tılar. Bakırköy civarındakiler ise Bakırköy 
içinde yürüyü!e geçtiler. #!çiler ta!ıdıkla-
rı pankartlarda “Anayasaya aykırı kanun 
çıkaranlar i!çi dü!manıdır”, “Anayasa ve 
sendika özgürlü#ünü alanlara derslerini 
verece#iz” gibi ibareler yer alıyordu.30 Ko-
caeli’nde ise kentin iki ayrı tarafında bulu-
nan fabrikaların i!çileri olu!turdukları i!çi 
korteji ile kent merkezine geldiler ve bura-
da bir miting düzenlediler.31

#!çilerin eylemlerinin birinci gününde 
“olay” diye nitelenebilecek tek sorun, Ba!-
bakan Süleyman Demirel’in karde!i $ev-
ket Demirel’in de ortak oldu"u Kartal’da 
kurulu Haymak Fabrikası’nda ya!andı. #!-
yerindeki Maden-#! sendikasının örgüt-
lenmesini kırmak için i!verenin Eski!e-
hir’den getirdi"i ve lojmana yerle!tirdi"i 
bir grup i!çiyle, fabrikanın önüne gelen i!çi 
30 Arınır ve Öztürk (1976).
31 Cumhuriyet gazetesi, 16 Haziran 1970.

kolu arasında ya!anan gerilim, i!yerinin 
idari bölümlerinin i!çiler tarafından tahrip 
edilmesi sonucunu do"urdu. 

Eylemin birinci günü fabrika önlerinde, 
semt meydanlarında sendika yöneticile-
rinin ve i!çi temsilcilerinin yaptı"ı konu!-
malarla sona erdi. Bazı yerlerde ufak çaplı 
engelleme giri!imlerine ra"men i!çiler so-
kaklarda seslerini yükseltmeyi ba!armı!-
lardı. Eyleme ilk gün 117 i!yerinden 70 bin 
i!çinin katıldı"ı tahmin edilmektedir.32 

27 H$@.*$% 23A5:
!+.%<. U@,% G8%

16 Haziran sabahı D#SK Genel Ba!kanı Ke-
mal Türkler bir açıklama yaparak geli!-
meleri de"erlendirdi ve i!çilerin direni!ini 
sahiplendi. Türkler, açıklamasında yapı-
lan de"i!ikli"in i!çileri çileden çıkardı"ını 
vurgulayarak !unları ekledi:33

32 Ak!am gazetesi, 16 Haziran 1970.
33 D#SK Basın Ajansı, 16 Haziran 1970.

15-16 Haziran'da 
i!çileri durdurmaya 

çalı!an polisler.

Cumhuriyet gazetesi 
ar!ivi
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“Mecliste grupları ve ço"unlu"u olan 
partilerin yöneticileri Anayasa ilkeleri-
ni ve demokrasinin temellerini yıkmak-
ta sakınca görmeyince, Atatürk Cum-
huriyetinin uyanık evlatları Anayasal 
haklarını kullanarak direni!e geçmi!-
lerdir. Her sosyal olay do"u! nedenleri 
incelenerek çözümlenebilir. Anayasayı 
çi"neyen hükümlerle i! hayatında fa-
!ist bir dikta kurmaya çalı!anlar önce 
kendilerini Anayasa hizasına getirme-
lidirler. E"er !ikâyet ettikleri bir durum 
varsa bunun çözümü Anayasaya aykırı 
yolda gidenlerin akıllarını ba!larına al-
maları ile mümkündür. D#SK etrafında 
birle!mi! devrimci i!çilerin mücadelesi 
Anayasanın sınırlarını çizdi"i demokra-
tik düzen içindir. Olayları kendi geli!me 
seyri içinde de"erlendiremeyenler ha-
talarını er geç anlayacaklardır. #ste"imiz 
Anayasaya yüzde yüz aykırı olan tadil 
tasarılarının geri alınmasıdır.”

16 Haziran’da i!çiler bu kez sabahın erken 
saatlerinden itibaren sokakları doldur-
maya ba!ladılar. Sabah i!yerlerinde kart 
basan i!çiler fabrikaların giri! çıkı!larını 
kontrol etmek üzere bir kısım arkada!la-
rını bıraktıktan sonra fabrikaların dı!ına 
çıkıp, yürüyü! kolları olu!turarak hare-
kete geçtiler. Bir önceki gün, üretimi dur-
durmu! ama soka"a çıkmamı! fabrika-
ların i!çileri de bu kez sokaklardaydı. 15 

Haziran’da Haymak’a ya!anan gerilim ne-
deniyle i!verenler eyleme katılmak iste-
yenlere bir engel çıkartmadıkları gibi ak-
sine yol veriyorlardı.

16 Haziran’da Kocaeli ve Gebze’de i!çiler 
bir önceki güne göre daha geni! katılım-
larla fabrikalardan !ehir merkezine do"ru 
yürüdüler. 

Topkapı bölgesinde toplanan, Auer, Uzel, 
Emeyata!, Birle!ik Alman, #brahim Ethem 
Ulagay #laç gibi fabrikaların i!çilerinin ara-
larında oldu"u i!çi kolu, hedefini Beyazıt, 
Ca"alo"lu, Eminönü üzerinden Taksim ola-
rak belirlemi!ti. Metal, ilaç ve gıda i!çileri-
nin yo"un oldu"u toplulu"un önü birkaç 
kez asker barikatı ile kesildi. Her defasın-
da, özellikle kadın i!çilerin dirayetli tutu-
muyla tankların üstünden atlayan i!çiler 
Valili"in önünden Eminönü’ne ula!tılar. 
Amaçları köprüyü a!ıp, Beyo"lu’na ula!-
maktı. Ancak Galata ve Unkapanı köprü-
leri açılarak i!çilerin bulu!ması engellen-
di. Bu yürüyü! kolu buradan fabrikalarına 
döndü.34 
34 Milliyet gazetesi ve Cumhuriyet gazetesi, 17 Haziran 1970

15-16 Haziran'da 
i!çiler E-5 Karayolu 
üzerinde.

D#SK Ar!ivi
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Sabah saatlerinde #stinye’de Kavel’den çı-
kan i!çiler Standart Belde ve tersane i!-
çileriyle birlikte Levent’e do"ru yürüyü!e 
geçerken, Levent bölgesinde bulunan Pro-
filo, Philips, Tatko Servis ve ilaç fabrikala-
rındaki i!çiler soka"a çıkmaya ba!lamı!-
lardı. #stinye’den yola çıkan yürüyü! kolu 
katılanlarla ço"ala ço"ala Tekfen önüne 
gelmi!ti. Kortejin önü burada asker ve po-
lislerden olu!an güvenlik güçleri tarafın-
dan kesildi. Polislerin önde yürüyen kadın 
i!çileri da"ıtmak üzere harekete geçme-
siyle çatı!ma ya!andı. Polisler coplarla i!-
çilere vuruyor i!çiler de ellerindeki sopa-
larla polislere kar!ı koyuyorlardı. #!çi sayısı 
polis sayısından fazla oldu"u için bir süre 
sonra polisler kaçmaya ba!ladı. Polisin si-
lah kullandı"ı çatı!mada i!çilerden ve po-
listen yaralananlar oldu. Barikatı a!an i!çi-
ler, yeni katılımlarla Mecidiyeköy yönüne 
do"ru yürümeye devam ettiler. Önleri önce 
Esentepe’de, sonra Gayrettepe’de asker ta-
rafından kesildi. #!çiler buradan Profilo ta-
rafına do"ru yöneldiler.35 
35 Milliyet gazetesi, 17 Haziran 1970

Önemli bir i!çi bölgesi olan Haliç kıyısında, 
Demir Döküm, Sungurlar, Elektrometal, 
Rabak, Gislaved’den i!çiler ço"ala ço"ala 
büyük bir yürüyü! kolu olu!turup Gazios-
manpa!a üzerinden bir yay çizerek ba!la-
dıkları Silahtara"a bölgesine geri döndü-
ler. Bu grupta yer alan i!çilerin bir kısmı 
ise Eyüp üzerinden Unkapanı Köprüsü’ne 
kadar yürüdü.

16 Haziran günü i!çilerin Anadolu Yaka-
sı’ndaki yürüyü!ü ise üç ana kolda ger-
çekle!ti. Birinci kolu Otosan Fabrikası i!çi-
leri olu!turuyordu. Otosan i!çileri Ankara 
Asfaltı’ndan Üsküdar yönüne do"ru hare-
kete geçtiler. Yolları polis tarafından kesil-
di. Burada i!çiler ve polis arasında çatı!ma 
çıktı. Polisin silah kullandı"ı çatı!mada, i!-
çilerle polisin arasına askerler girdi. Bu ba-
rikatı a!an Otosan i!çileri Üsküdar’a do"-
ru harekete geçtiler. Yol üstünde asker 
barikatıyla kar!ıla!an i!çiler bu barikatı 
a!arak yollarına devam ettiler. Üsküdar’a 
ula!an bu kol, yanına Üsküdar Tekel i!çi-
lerini de alarak Beylerbeyi istikametine 
yöneldi. Beylerbeyi Tüneli’nde yolları De-
niz Kuvvetleri’ne ba"lı birlikler tarafından 
kesilen i!çiler geri dönüp Kadıköy’e do"ru 
hareketlendiler.

Otosan ve Üsküdar Tekel i!çilerinin olu!-
turdu"u kortej saat 13:30 civarında Ka-
dıköy’e vardı"ında önleri askeri birlik-
ler tarafından kesildi. #!çilerin barikata 
yüklenmesi üzerine asker ate! açtı. Ba-
rikatı a!an i!çiler Altıyol’da toplanıp, Sö-
"ütlüçe!me tarafına do"ru yürümeye 
ba!ladılar. Sö"ütlüçe!me’ye geldiklerinde 
ise, Kızıltoprak’ta ba!layıp, Kadıköy’e do"-
ru geni!leyen i!çi-polis çatı!masına dahil 
oldular.

15-16 Haziran'da 
yaralanan bir 
gösterici
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Anadolu Yakası’ndaki di"er ana kollardan 
birini ba!ta Arçelik ve Do"u Galvaniz ol-
mak üzere Ankara Asfaltı’nın üzerindeki 
fabrikaların i!çileri olu!turuyordu. Bu i!çi-
ler de yüzleri Kadıköy’e dönük olarak yü-
rüyorlardı. Üçüncü yürüyü! kolu ise Ba"-
dat Caddesi’nden Kadıköy’e ilerliyordu. Bu 
kol da ECA, Tekel, Singer ve Vinylex gibi 
sahil tarafındaki fabrikaların i!çileri tara-
fından olu!turulmu!tu. Bu yürüyü! kolu-
nun önü önce Suadiye’de kesildi. Buradaki 
barikatı a!an i!çilerin önü ikinci kez Fe-
nerbahçe Stadı’nın önünde kesildi. Polisin 
silah kullanmasıyla, i!çiler ve polis arasın-
da büyük bir çatı!ma ya!andı. Çatı!manın 
sonunda polis ve asker barikatını a!an i!-
çiler Kadıköy #skele Meydanı’na indiler ve 
burada bulunan üstü Kaymakamlık, altı 
karakol olan binayı ku!attılar. 

Kızıltoprak’ta, Fenerbahçe Stadı civarın-
da çıkan çatı!mada, Ya!ar Yıldırım (Mutlu 
Akü), Mustafa Bayram (Vinleks) ve Meh-
met Gıdak (Cevizli Tekel) adlı üç i!çi ile 
Yusuf Kahraman adlı bir toplum polisi ve 
Fenerbahçe #!kembecisi’nin sahibi Ab-
durrahman Bozkurt ya!amını yitirdi.36

Gün biterken, saat 21.00’de ba!lamak üze-
re #stanbul ve Kocaeli’nde sıkıyönetim ilan 
edildi. #ki gün süren eylemlerin sonucunda 
be! ki!i hayatı kaybetmi!, 200 ki!i yara-
lanmı! ve yüzlerce ki!i gözaltına alınmı!tı.

17 Haziran günü pek çok i!yerinde direni!-
ler, üretim yapmadan makinelerin ba!ında 
oturma ya da üretimi dü!ürme ve yava!-
latma biçiminde devam etti. #!çiler bu ey-
lemlerini kimi i!yerlerinde 8 güne kadar 
36 Arınır ve Öztürk (1976)

15-16 Haziran'da E-5 
Karayolu üzerinde 
i!çileri durdurmaya 
çalı!an subay. 

Milliyet 1970 Yıllı"ı
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sürdürdüler. Bazı i!yerlerinde askeri baskı, 
bazılarında ise askeri yetkililerin arabulu-
culu"u ile eylemler sona erdi.37 

G1@$&0'&$*, T,0,+&$#$&$*, 
D$($&$*

16 Haziran ak!amı sıkıyönetimin ilan edil-
mesini takiben ba!ta D#SK Genel Ba!kanı 
Kemal Türkler olmak üzere, D#SK ve üye 
sendikaların yöneticileri ve eylemlere ön-
cülük yaptı"ı dü!ünülen i!çiler gözaltına 
alınıp tutuklandı. Tutuklananlar, hakla-
rında halkı isyana te!vik etmek, mala za-
rar vermek, toplantı ve gösteri yasasını 
ihlal etmek gibi suçlamalarla yargılandı-
lar. Toplam 260 ki!i hakkında 69 ayrı dava 
açıldı. Bu davaların bir kısmı sıkıyöne-
tim mahkemelerinde karara ba"landı. Bir 
kısmı ise sıkıyönetimin kaldırılmasından 
sonra sivil mahkemelerde devam edildi. 

Bu davalarda i!çi ve sendikacıların dı!ında 
37 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Tarih Vakfı ve Kültür 
Bakanlı"ı Ortak Yayını, #stanbul: 1998.

Dev-Genç’lilere de ayrı bir dava açıldı. Kimi 

Dev-Genç üyeleri 15-16 Haziran eylemleri 

nedeniyle tutuklanıp yargılandılar. Kemal 

Türkler ve sendika yöneticilerinin bir kıs-

mı üç ay tutuklu kaldı.38 Yargılamaların bir 
38 Arınır ve Öztürk (1976).

Otosan Temsilcisi Mehmet Karaca Anlatıyor

"Sıkıyönetim ilan edilmi"ti. 17’sinde fabrikaya gittim. Temsilciler olarak gittik. O gün güya yürüyü"e gidecektik ama 
Sıkıyönetim bırakmıyor, fabrikadan dı"arıya bırakmıyor. Biz bahçede toplandık. Fabrikayı tanklarla askerlerle falan 
çevirmi"ler bizi salmıyorlar. Dı"arı çıkamadık ama çalı"mıyoruz da. !"veren de fazla zorlayamıyor çalı"ın diye. Sıkı-
yönetim ilan edilmi", sıkıyönetim bildirileri yayınlanıyor. 1 numaralı bildiri, 2 numaralı bildiri filan diye. D!SK yöneticile-
rinin gözaltına alındı#ını duyuyoruz. Bizim Bölgeyle [Maden-!" 4. Bölge] irtibatımız da kesildi. Bu arada fabrikaya bir 
askeri cip girdi. Önünde flaması olan, yüksek rütbeli bir subay flamasıyla beraber girdi içeriye. Biz bahçede bekliyo-
ruz. Bütün i"çiler dı"arıdayız. Hava da sıcak, gölgelerde bekliyoruz. O gelen yüksek rütbeli subay herhalde tu#ge-
neraldi. Yukarıya müdürün odasına çıktı. 5 dakika sonra biz, temsilcileri ça#ırdı. Biz de çıktık ama biz çıkarken gene-
ral merdivenlerden a"a#ıya iniyordu. Bizi ayaküstü kapıda gördü. ‘Temsilci siz misiniz?’ diye sordu. ‘Evet, biziz’ dedik. 
‘Niye çalı"mıyorsunuz?’ dedi. Biz de anlatıyoruz, sendikal haklarımızı yok ediyorlar, elimizden alıyorlar. ‘Ne demek 
alıyorlar?’ dedi. ‘Kanun var, nizam var, Anayasa Mahkemesi var, oraya gidersiniz’ dedi. Ben dedim ki, ‘Anayasa Mah-
kemesi altı ay, bir yıl sonra karar veriyor. O sürede bizim hakkımız gasp ediliyor.’ Hemen yanındaki emir subayına, 
‘Bunu not et’ dedi. Benim söyledi#imi not ettirdi. Ondan sonra bize diskur çekti; ‘Çalı"acaksınız, çalı"mazsanız- bir 
tepecik vardı, fabrikanın orada binalar yapılıyordu eliyle orayı gösterdi- oradan mitralyözle hepinizi taratırım’ dedi. 
Biz yine çalı"madık."
Kaynak: Derinden Gelen Kökler

Maden-"! gazetesi 
15-16 Haziran özel 
sayısı.

D#SK Ar!ivi.

Görsel: 15-16 Haziran 
D#SK "#!çi Sınıfına 

Kar!ı Hazırlanan 
Fa!ist Saldırılara 

Direni! Özel Sayısı" 17 
Haziran 1970.

Turgut Gökdere 
Ki!isel Ar!ivi.
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kısmı hakkında açılan davalar 1974 yılında 
çıkarılan af ile dü!erken, Kemal Türkler, 
Kemal Sülker, $inasi Kaya ve Hilmi Güner 
gibi sendikacıların yargılandı"ı dava (Ke-
mal Türkler’in ölümü nedeniyle hakkında-
ki suçlama dü!tü) 14 yıl sonra 1984’te be-
raatla sonuçlandı.39 

Sıkıyönetim ilanı bilim dünyasında tepkiy-
le kar!ılanıp, ö"retim üyeleri ele!tiren bir 
bildiri yayımlarken, sa"cı basında büyük 
bir tahrifat ve hedef gösterme ya!andı.40 
Dünya gazetesindeki kö!esinde Falih Rıf-
kı Atay: “Bunun bir komünist ayaklanma 
denemesi oldu#u su götürmez.”41, “D"SK 
komünistlerin elindedir. Buna hiç !üphe 
yok. D"SK komünistleri i!çileri aldatmı!-
lar, aldatamadıklarını zorla kalabalı#ın 

39 Cumhuriyet gazetesi, 13 Aralık 1984.
40 Barı! Öz, s. 71.
41 Dünya, 20 Haziran 1970.

içine katmı!lardır”42 ve” Vurmalı bunları! 

Yok etmeli bu u!akları! Fikircileri ile ede-

biyatçıları ile, profesörleri ve doçentleri ile, 

sürü sebep, kahretmeli… “43 !eklinde ya-

zılar yazmı!tır. Son Havadis gazetesinde-

ki kö!esinden koroya katılan Orhan Seyfi 

Orhon da sıkıyönetimi selamlıyordu: 44

“Ho! geldin! diyorum. Sıkıyönetim Ko-
mutanı Orgeneral Kemal Atalay’ı 
selamlıyorum.

“Pa!am in!allah (...) komünist ajanları 
toprak altı çalı!malarında bulup çıkarır-
sınız. Gizli talimatları, planları, paraları, 
silahları, sabotajları meydana koyarsı-
nız. (...) #n!allah Yakup Ba!tımar’ın o giz-
li komünist partisi te!kilatını yok eder, 
ajanlarını birer birer yakalayıp deli"e tı-
kar, bu rejimi tehlikeden kurtarırsınız. 

“Allah yardımcınız olsun pa!am.”

42 Dünya, 27 Haziran 1970. 
43 Dünya, 9 Temmuz 1970.
44 Son Havadis, 19 Haziran 1970.

15-16 Haziran direni!i 
nedeniyle tutuklanan 
Kemal Türkler ile 
di"er sendikacı ve 
i!çiler tahliye ediliyor.

Cumhuriyet gazetesi 
ar!ivi

Cumhuriyet gazetesi, 
17 Haziran 1970.
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!90)% Ç'+$*'&$%&$* () 
T,0,+&$#$&$*

D#SK tarafından yapılan ve sonraki sayfa-
larda yer alan bir derlemeye göre eylem-
ler nedeniyle sıkıyönetim döneminde 999 
i!çi ve 44 temsilci ihbarsız ve tazminatsız 
olarak i!ten çıkarılırken 131 i!çi ve temsilci 
tutuklandı. Tutuklananların ezici ço"un-
lu"u Lastik-#! ve Maden-#! üyelerinden 
olu!maktaydı. Derby, Vinylex, Sungur-
lar, Otosan, Singer, Haymak ve Otomarsan 
fabrikalarında yo"un bir i!çi kıyımı ya-
!andı. Ayrıca Derby, Sungurlar, Otosan ve 
Haymak fabrikalarında çok sayıda i!çi tu-
tuklandı. Bu fabrikaların direni!te kilit rol 
oynadı"ını söylemek mümkün. 

2F2A S$/'&' K$%,%’,% A+'H)0.
D#SK yasa tasarısının gündeme gelmesinden 
itibaren Anayasa’ya tamamen aykırı oldu-
"unu dile getirdi. D#SK tasarı yasala!tı"ında 

da bir açıklama yaparak 
“Anayasa Mahkemesi 
bu kanunu muhakkak 
iptal edecek, bu iptal ka-
rarı Türk-"! ile AP ikti-
darının suratına !amar 
gibi inecektir” dedi.45 Ni-
tekim D#SK haklı çık-
tı. Sendika özgürlü"üne 
a"ır darbe indiren 1317 
sayılı Kanun’u önce Tür-
kiye #!çi Partisi ardın-
dan da Cumhuriyet Halk 
Partisi Anayasa Mahke-
mesi’ne ta!ıdı. Anayasa 
Mahkemesi, 8-9 $ubat 
45 D#SK Ba!kan Vekili Kemal Ne-
bio"lu’nun 30 Temmuz 1970 ta-
rihli açıklaması. TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.

1972 tarih ve Esas 1970/48 karar 1972/3 sa-
yılı kararıyla yapılan düzenlemelerin bir bö-
lümünü sendika özgürlü"üne aykırı bula-
rak iptal etti. #ptal kararı 19 Ekim 1972 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlandı. #ptal kararı-
nın tam metni bu cildin sonunda ekler bölü-
münde yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi kararında sendika 
çoklu"u ve ço"ulculu"una ili!kin önemli 
bir de"erlendirme yer almaktadır:

“Toplum yararına olan özgür giri!imler-
de, bu arada sendika alanındaki kuru-
lu!larda, daha iyisini bulmak, ki!i hak-
larını savunmada ve gerçekle!tirmede 
en uygun çalı!ma örgütlerini kurmak, 
yarı!ma duygusunun olu!masına ba"-
lıdır. Yarı!ma duygusunun geli!mesi ve 
amaca ula!abilmesi için, giri!imlerin te-
kil biçiminde de"il, çokluk halinde olu!-
ması en önde gelen ko!uldur. Bu ba-
kımdan i!çi haklarının korunması için 
kurulan sendikalar, daha ba!tan yarı!-
ma duygusunu baltalayıcı ve engelleyi-
ci bir hukuk düzeni içinde olmamalıdır.” 

Cumhuriyet gazetesi,

19 Haziran 1970.

Görsel: Cumhuriyet 
gazetesi, 9 Haziran 

1971.



Sendika 8Hyeri Çıkarılan 8Hçi Sayısı Çıkarılan Temsilci Sayısı Tutuklanan 8Hçi Sayısı

Lastik-#! #nan Plastik 23 3

Lastik-#! Halley Flex 17 1

Lastik-#! Gizlibant (Lokavt) 63

Lastik-#! Elek. Malzeme 33

Lastik-#! Özegel Pirele 33

Lastik-#! Derby Plastik 55

Lastik-#! Derby Lastik 139 10

Lastik-#! Vinylex 134 1

Lastik-#! Güne! Plastik 4

Lastik-#! #stanbul Kauçuk 9

Lastik-#! Rekor Lastik 2 1

Lastik-#! Teknik Plastik 4

Lastik-#! Gislaved 1

Lastik-#! Beybi 1

Maden-#! Sungurlar 131 4 25

Maden-#! Otosan 88 6 45

Maden-#! Singer 30 6 4

Maden-#! Özkarde!ler 18

Maden-#! Arçelik 2 3

Maden-#! Haymak 67 4 19

Maden-#! Silvan 7 4 4

Maden-#! Türk Kablo 7 3 2

Maden-#! Anadolu Döküm 16 4

Maden-#! Otomarsan 67 4

Maden-#! Gökçay 1

Maden-#! Elektrometal 1

Maden-#! Çelik Halat 1

Maden-#! ECA 1

Maden-#! Demir Döküm 1 2

Maden-#! Rabak (#zmit) 1

Maden-#! Rabak (#stanbul) 1

Maden-#! Terma Bular 1

Maden-#! Profilo 1 1

Maden-#! AEG 2

Maden-#! Auer 1

Maden-#! Otopar 1 1

Kimya-#! Midil Tipi 21 1 1

Kimya-#! Koruma Tarım 10

Kimya-#! Puro Fay 6 2

Kimya-#! Piro-Tek 4 1

Kimya-#! Farmitalia 3 2

Kimya-#! Farglast 1

Kimya-#! Abott 1

Toplam 999 44 131

Kaynak: D"SK gazetesi Sayı 3, 1 Ekim 1970.

Tablo 17:
15-16 

Haziran 
Nedeniyle 

8Hten 
Çıkarılan ve 
Tutuklanan 

D8SK Üyeleri
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Anayasa Mahkemesi kararına göre 1317 sa-
yılı Yasa ile (Md.5/1) konulan, bir kimsenin 
sendikaya üye olmasının sendikanın yetki-
li organının kabulü ko!uluna ba"lanmasını 
öngören kural ve yönetim kurullarına ta-
nınan sınırsız yetki, Anayasa’nın 46. mad-
desinin i!çilere tanıdı"ı, diledi"i sendika-
ya üye olma özgürlü"ünü özü ba kımından 
zedelemektedir. Mahkeme’ye göre Yasa’da 
sendikaya girme isteminin reddedilmesi 
nedenlerine ili!kin herhangi bir kural bu-
lunmadı"ı gibi haklı nedene dayanmayan 
reddetmelere kar!ı üye adayının dava aça-
bilece"ini öngören bir kural dahi yoktur. Bu 
nedenlerle iptal istemi yerindedir. Böylece 
“Anayasanın de#i!ik 46. maddesine aykırı 
bulunan (ve meslekî te!ekkülün yetkili or-
ganının kabulü)” ifadesi iptal edilmi!tir.

Anayasa Mahkemesi, 1317 sayılı Kanun’un 
sendika, federasyon ve konfederasyonla-
rın kurulu! !artlarına ili!kin maddelerin-
de (Md. 9/2, a, b, c) yer alan kuralın “yazı-
lı!ı bakımından yorumu yapılacak olursa, 
sendika ların kurulu!unu de#il, yalnızca 
çalı!ma alanlarını sınırlandırmak ta ol-
du#u görülmektedir” de"erlendirmesini 
yapmakta ancak bu de"erlendirmenin ek-
sik ve yetersiz olaca"ını vurgulayarak !u 
önemli saptamayı yapmaktadır: 

“Ancak her kurulu!un gere"i, o kuru-
lu!un geli!mesi ve çalı!ması oldu"un-
dan i!çi sendikasının çalı!ma alanı için 
konulan bu sınırlandırma, ister istemez, 
onun kurulu!unu da etkilemektedir; 
gerçekten çalı!ma alanı kurulu!undan 
önce sınırlan dırılmı! bulunan bir i!kolu 
i!çi sendikası, daha kurulurken geli!e-
mez durumda ortaya çıkmı! bir sendika 

Selim Mahmuto$lu: 15-16 Haziran’da ba"arının sırrı neydi?
15-16 Haziran tanıklarından ve dönemin Maden-!" temsilcilerinden Selim Mahmuto#lu anlatıyor:

15-16 Haziran, organizasyonu ve sonuçlarıyla tarihte benzerlerine çok nadir rastladı#ımız i"çi eylemlerinin ba"ın-
da gelir. Tabii burada önemli olan ba"arının sırrı nerededir? !zlenen hangi politikalar sonucu bu ba"arı elde edilmi"-
tir? Herhalde bugün için önemli olan bu sorunun cevabı olmalıdır.

D!SK yönetimi, üyelerinden örgütü haklı iken haksız duruma dü"ürecek eylemlerden kaçınılmasını istedi, ayrıca bu-
na izin verilmeyece#ini de sürekli hatırlattı. Nitekim 14 Haziran'daki Merter toplantısında söz alan Maden-!" VII. Böl-
ge Temsilcisi Hakkı Öztürk'ün "Arkada"lar bu gibi hallerde fabrikaları dinamitlemek gerekir" içerikli konu"masına ilk 
tepki Kemal Türkler ’den geldi. Türkler, çok sert bir üslupla "Böyle "ey olmaz, bizim kavgamız makinelerle, üretim 
araçlarıyla de#ildir" diyerek Hakkı'ya sözlerini geri aldırttı, konu"masının bu bölümünü tutanaklardan çıkarttı. Çün-
kü Türkler, me"ruiyet kaybının aynı zamanda hak kaybına da neden olaca#ını bilecek kadar deneyimli ve usta bir 
sendikacıydı. 

Nitekim 15-16 Haziran günleri i"çiler Kocaeli, Kartal, Topkapı, Silahtara#a ve Levent’ten yollara dökülmü", tasarıyı 
protesto etmi"lerdir. Sokak gösterileri sırasında kararla"tırılan disipline uygun hareket edilmi"tir. Kimsenin malına 
mülküne zarar verilmemi", amaç dı"ı hareketlere itibar edilmemi"tir. !"çilerin bu eylemlerine, özellikle fabrika dı"ın-
daki yürüyü"lere kimi demokrat aydınlar, gençler ve Türkiye !"çi Partililer destek vermi"ler, esas olarak da i"çile-
rin disiplinine uymu"lardır.

15-16 Haziran saf, gerçek bir i"çi eylemidir. Ba"arısı, kestirme yol ve yöntemlerde de#il; direni"in büyük bir emek ve 
sabırla adım adım örülmesindedir. Kuyru#u dik tutma, görüntüyü kurtarma adına asarız-keserizlere itibar edilme-
mi"tir. !" yapılmı", çözüm odaklı bir bakı" ile sürekli me"ruiyet üretilmi"tir.

Yasa Meclis ‘ten geçmi"tir. Ancak üretilen me"ruiyet nedeniyle uygulamaya konulamamı", kadük (dü"mü"/dü"ük) 
olmu"tur. Bu eylemin bütünü ve elde edilen sonuç, her halde emek tarihinde bir ilktir.
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niteli"indedir ve çalı!ması belli alan-
la sınırlı bulunan bir i!kolu sendikasının 
geni!lemesi olana"ı yoktur; çünkü onun 
çalı!maları belli alan içinde sıkı!ıp ka-
lacaktır ve daha ba!ka alanlarda sendi-
ka, çalı!maları yaparak yeni yeni üyeler 
kazanması ve git gide büyüyerek Türki-
ye çapında çalı!an ve etkili bulunan bir 
sendika durumuna gelmesi dü!ünüle-
mez. Demek ki, i!kolu i!çi sendikaları-
nın çalı!ma alanı için konulan bu sınır-
landırma sonuçta onların kurulu!unu 
iyice etkilemekte ve onları ölü do"mu! 
duruma sokmaktadır. Ba!ka deyimle 
bir sendika kuruldu"u anda o i!kolun-
daki sigortalı i!çilerin 1/3 ünü üye yaza-
mayaca"ından an cak kurulduktan son-
raki çalı!maları ile kendisini be"endirip 
üye sayısını arttırabilece"inden Türkiye 
çapında çalı!ma olana"ı sa" lanamayan 
sendika, Yasanın aradı"ı 1/3 sigorta-
lı i!çi sayısını üye yazma ko!ulunu ger-
çekle!tiremeyecektir ve böylece tar-
tı!ma konusu ko!ul yüzünden Türkiye 
çapında çalı!an sendikalar kurulması 
önlen mi! olacaktır.”

Mahkeme bu saptamasından hareketle 
getirilen sınırlamaların hakkın özüne do-
kundu"unu ve iptalinin gerekti"ine karar 
vermi!tir:

“Bir temel hakkın kullanılması olana"ını 
kaldıran veya bu hakkın kullanılmasını 
ola"anüstü güçle!tiren sınırlandırmalar, 
Ana yasanın de"i!ik 11’inci maddesi uya-
rınca o hakkın özüne dokunuyor demek-
tir; bundan ötürü buradaki kural, sendi-
kanın serbestçe kurul ması özgürlü"ünü 
tanıyan Anayasanın 46’ncı maddesine 
aykırıdır ve bu bakımdan iptali gerekir.”

“Türkiye çapında sendika kurma ola-
naksızlı"ı, bugün kurul mu! olan Türki-
ye çapındaki sendikalar yararına bir te-
kel yaratma sonucunu do"urur ki, bu da 
Anayasamızın temel kurallarından bu-
lunan Batı uygarlı"ına dayanan demok-
rasiye ba"lı devlet ilkesine, ba!ka de-
yimle Anayasanın ba!langıç kuralları 
ile 2’nci ve 153’üncü madde leri kuralına 
aykırıdır.”

Türk-!"’in Tutumu

15-16 Haziran Olaylarıyla !lgili Türk-!" Bildirisi

 “274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu !" Sözle"mesi Grev ve Lokavt Kanunlarında yapılacak de#i"iklikle-
rin büyük milletimize ve i"çilerimize yanlı" aksettirildi#i, gerçeklerin söylenmedi#i büyük üzüntü ile tespit edilmi"-
tir. Gerçekler anlatılmadı#ı için toplu i" sözle"mesi ve grev haklarının ellerinden alındı#ını zanneden bir kısım masum 
i"çi arkada"ımız a"ırı sol militanların tahrikleri ile sokaklara dökülmekte, anar"iye varan davranı"larda bulunmakta, 
i"yerlerini tahrip ederek can ve mal güvenli#ini tehdit etmektedirler.

275 sayılı Kanun’da yapılacak de#i"ikliklerle de grev hakkı ve toplu sözle"me yapma yetkisi ortan kaldırılmakta de-
#il, tam aksine i"çilerin hak ve menfaatlerine uygun yeni hükümler getirilerek i"kolunda dolaylı yoldan ço#unlu#u’ 
temsil etmedikleri halde yetki alarak bu yetkilerini kullanmayan ve i"çilerin hak ve menfaatlerini haleldar eden sarı 
sendikaların de#il güçlü ve her türlü imkâna sahip büyük sendikaların yetkili kılınması için hükümler getirmektedir.

Aziz i"çiler. Sendikacı, i"çileri te"vik edip soka#a döken, sonra da biz bu hareketin içinde yokuz diyerek meydanı 
terk eden sahtekâr insan de#ildir. Türkiye’yi karga"aya sürüklemek isteyenlere inanma, onların te"vik ve tahrikle-
rine kanma. Bu hareketleri düzenleyenler azınlıktadırlar. Türk i"çilerimizin büyük ço#unlu#unu temsil eden Türk-!" 
her zaman oldu#u gibi a#ırba"lılı#ını muhafaza etmeyi i"çilerimizin ve demokratik düzenin yararı bakımından uy-
gun mütalaa etmektedir. Gerekli tedbirlerin alınaca#ı inancı içindedir. Bu tedbirler zamanında alınmazsa i"çilerimizi 
ve sendikalarımızı savunma mecburiyetinde kalaca#ımızı emrinde ve hizmetinde oldu#umuz büyük milletimize ve 
aziz i"çilerimize saygı ile duyururuz.”
Kaynak: Türk-!" (1973), Türk-!" 9. Genel Kurul Çalı"ma Raporu, Ankara: Türk-!" Yay., s. 197-l99.
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Anayasa Mahkemesi ayrıca “sendikalarla federasyon ve konfe derasyonların kurulu!-
larını daha ba!langıçta ola#anüstü zorla!tıran ve onların geni! ölçüde çalı!maları sonu-
cunda kendilerini be#endirerek üye sayılarını arttırmalarını engelleyici nitelikte olan” 
dü zenlemeyi Anayasa’ya uygun görmemi!tir. Bu nedenle de 274 sayılı Ya sa’nın 1317 sa-
yılı Yasa ile de"i!tirilen 9’uncu maddesinin 2 sayılı bendini ve a, b, c fıkralarını Anaya-
sa’ya aykırı bulmu! ve iptal et mi!tir.

D#SK Anayasa Mahkemesi kararını !öyle de"erlendirmi!tir: “Böylece Anayasaya ay-
kırı yollara zaman zaman tevessül eden Adalet Partisi iktidarının ve Türk-"! üyesi bir 
kısım sendikacıla rın Türk sendikacılı#ını çıkmaza sürükleyen çabaları bo!a çıkmı! 
ve D"SK ile birlikte bu tasarının sakıncalarını anlatan Milletvekille rinin, Senatörlerin, 

Halil Tunç’un Anayasa Mahkemesi Önündeki Tahrifatı

Halil Tunç’un Anayasa Mahkemesi Önündeki Tahrifatı

1317 sayılı yasanın Anayasa Mahkemesinde görü"ülmesi sırasında Türk-!" ve D!SK temsilcileri de mahkeme önün-
de görü"lerini açıklamı"tır. Tunç mahkeme önünde yaptı#ı savunmada D!SK’e yönelik gerçek dı"ı bir suçlamaya ve 
tahrifata yer vermi"tir. Tunç; mahkeme önündeki de#erlendirmesinde D!SK Genel Kurul Faaliyet Raporunda yer al-
dı#ını iddia etti#i a"a#ıdaki görü"lere yer vermi"tir. Ancak D!SK’in ne ikinci ne de üçüncü genel kurul faaliyet ra-
porlarında a"a#ıda yer alan de#erlendirme yer almamaktadır. Tunç, D!SK faaliyet raporlarında yer almayan gö-
rü"leri D!SK’in resmi görü"leriymi" gibi sunarak Anayasa Mahkemesinde D!SK aleyhinde bir kanaat olu"turmaya 
çalı"maktadır. 

D!SK’in Faaliyet Raporlarında Yer Almayan Görü"ler:

“Disk Konfederasyonu Genel Kurul Faaliyet Raporunda yer alan bir bölüm

“i"te dünü ve bugünü ile kapitalizm. !"te bizim ham sınıflarımızın sevgili batısının aslında dayandı$ı insana ve insan-
lı$a kar"ı olan düzen sömürü nerede olursa olsun bir gün sona erme$e mahkûm. Kapitalimden önce ba"ka sömürü 
"ekilleri olmu" tarihte. Gün gelmi" hepsi sona ermi". Kapitalizmin alın yazısı da bu. Nitekim, içinde ya"adı$ımız dün-
yada kapitalist sömürüden kurtulmu" toplumlar var: Sovyet Rusyası ile, Çin’i ile, Yugoslavyası, Bulgaristanı, Maca-
ristanı, Polonyası, Çekoslovakyası, Arnavutlu$u, Kübası ile sosyalist toplumlar. !nsanlar, oralarda ne dı"arıdan ne 
içeriden sömürülemiyor artık. Kapitalizm hâlâ ya"adı$ı ülkelerde de gün gelip sona erecek. Çünkü, o ba$ında ken-
di ölümünü do$uracak bir çeli"kiyi ta"ıyor. Bu çeli"ki, sömürücü kapitalist sınıfın menfaati’ ile, sömürülen i"çi sınıfı-
nın menfaati arasındaki bir çeli"kidir. Üretim, sosyal bir nitelik kazanmı"; ama üretimden aslan payını alan bir azınlık 
oluyor. Sebep, üretim araçlarının mülkiyeti o azınlı$a ait de ondan. O halde yapılacak "ey, üretim araçlarını kapita-
list sınıfın elinden alarak, topluma maletmek. Sömürünün kayna$ını kurutarak, sömürücüsü ve sömüreni olmayan 
bir toplum yaratmak.

Bu çeli"ki, kendili$inden sona ermeyece$ine göre kim yapacaktır bunu? Bu tarihi ve aynı zamanda "erefli görev, 
kapitalist toplumlarda i"çi sınıfına dü"üyor. !"çi sınıfı kendisini sömüren sınıfa kar"ı devamlı bir mücadele vererek, 
iktisadi iktidarı oldu$u gibi siyasi iktidarı da ellerinde tutan kapitalist sınıfın hâkimiyetine son verecektir. Bu görev 
ise, i"çi sınıfının devrimcilik görevidir. Ve bu sebepledir ki i"çi sınıfının hem ideolojisi, yani ilmi sosyalizm, hem de ey-
lemi devrimci bir nitelik ta"ır.”
Kaynak: 1317 Sayılı Yasa ile !lgili Olarak Anayasa Mahkemesinde Türk-!" Genel Sekreteri Halil Tunç’un Yaptı#ı Konu"ma ve Sundu#u Dokümanlar, 8 Haziran 1971, 
Ço#altma
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bilim adamlarının, yazarların ve özellikle 
Anayasayı savunan, onun bir tek ilkesin-
den bile vazgeçmek istemeyen bilinçli i!-
çilerin uyarılarda ne kadar haklı oldukları 
hükme ba# lanmı!tır.”46

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararında 
yapılan düzenlemenin Anayasa’ya, hu-
kuka aykırı olmasının belirleyici oldu-
"u ku!kusuzdur. Ancak i!çilerin taleple-
rinin haklılı"ı ve eylemin me!ruiyetinin 
de yargı kararını etkiledi"ini söylemek 
mümkündür. Yasa’ya kar!ı siyasal, top-
lumsal, hukuksal ve bilimsel tepkilerin 
yaygınlı"ı Anayasa Mahkemesi’nin ka-
rarında belirleyici de"ilse bile etkileyici 
olmu!tur.
46 D#SK 4. Genel Kurul Çalı!ma Raporu

15-16 Haziran i!çi sınıfı tarihindeki en kit-
lesel direni!tir. #!çilerin sendika özgürlü-
"ünü, toplu i! sözle!mesi hakkını savun-
ma eylemi D#SK’i fiilen kapatma planını 
bozmu!tur. 15-16 Haziran sendika özgür-
lü"ünü savunma eylemi olarak, ekonomik 
taleplerin ötesinde politik muhtevası olan 
bir harekettir. 

24-27 H$@.*$%’'% E0+.&)*.

15-16 Haziran, 1960’lı yılların sonlarına 
do"ru geli!en, radikal i!çi eylemlerinin et-
kisiyle biçimlenen ve o direni!leri daha da 
üst bir noktaya ta!ıyan eylemdir. Kendi-
li"inden bazı yönleri bulunsa bile, kendi-
li"inden bir eylem olarak tanımlanamaz. 

D!SK’in ILO Ba"vurusu

D!SK 15 Haziran 1970 günü Uluslararası 
Çalı"ma Örgütüne ba"vuruda bulunarak, 
yapılmak istenilen düzenlemenin ILO’nun 
87 sayılı Sendika Özgürlü#ü ve Sendika-
la"ma Hakkının Korunma Sözle"mesi (ki, 
Türkiye o tarihlerde henüz 87 sayılı söz-
le"meyi imzalamamı"tı) ile 98 Sayılı Ör-
gütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Söz-
le"mesine ili"kin aykırı hükümler ta"ıdı#ı 
gerekçesiyle "ikâyette bulundu.

ILO bu "ikâyeti ILO’nun sendika özgürlü#ü 
ile ilgili ihlalleri inceleyen denetim orga-
nı Sendika Özgürlü#ü Komitesi’ne (SÖK) 
iletti. SÖK 631 sayılı Vaka (Case) olarak 
ba"vuruyu inceledi. 

Komite ola#an prosedürünü i"leterek, "ikayetçiden dilekçesini detaylandırmasını istedi ve Hükümet’ten de "ikâ-
yet hakkında savunmasını sordu.

Komite topladı#ı bilgiler ı"ı#ında 1973 yılında vardı#ı kararda, ba"vuruda yer alan 1317 sayılı kanunun 5, 9 ve 11 nolu 
maddelerinin Türk Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi#i için incelemeye gerek kalmadı#ına karar verdi. Ko-
mite, "ikâyet dilekçesinde yer alan ve 1317 sayılı kanunun 1, 6, 13, 23 ve 32’inci maddelerini ise örgütlenme özgür-
lü#ü ilkeleri ı"ı#ında inceledi ve sözle"meye aykırılık görmedi.

D!SK'in ba"vurusu üzerine ILO Sendika Özgürlü#ü Komitesi tarafından verilen karar
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15-16 Haziran, hazırlıkları yapılan ve arka-
sında D#SK’in kararı ve iradesi olan bir ey-
lem olarak gerçekle!mi!tir. D#SK, hazırlık 
süreci ve kararıyla i!çilerin direnme gü-
cünü açı"a çıkarmı!tır. Ancak eylem D#SK 
yöneticilerinin öngörülerinin ötesinde ge-
çen bir yaygınlık ve kitlesellik kazanmı!-
tır. 15-16 Haziran sadece D#SK’in de"il, bu 
karardan do"rudan ya da dolaylı olarak 
etkilenecek Türk-#! üyesi i!çilerin ve sen-
dikasız i!çilerin de katıldı"ı bir eylem ol-
mu!tur. Ayrıca bu eylemlerde i!çi sınıfı 
üniversite gençli"i ile de bulu!mu!tur. 

15-16 Haziran, yasaların sınırlarını a!an, 
fiili mücadelenin önemini ve gereklili"i-
ni ortaya koyan bir eylem oldu. 15-16 Ha-
ziran i!çi sınıfının bir sınıf olarak gücünü 
fark etti ve fark ettirdi. #!çi sınıfının top-
lumsal rolüne ili!kin tartı!malara de bir 
anlamda nokta koydu. 15-16 Haziran i!-
çilerin, D#SK’in kendisine duydu"u güveni 
arttıran bir özellik ta!ıyarak daha sonraki 
örgütlenme ve mücadele süreçlerinde esin 
kayna"ı i!levi gördü. 





01 M/%2 &$ 
S,'%/34'+/ 
D*SK
1971-1975

“D$SK, insanlık onuru ile özgürce ya!amak için 
gözünü budaktan esirgemeyenlerin örgütüdür. 
En kıdemli üyesi ile en yeni üyesi, en ba!taki 
sorumlusu ile tezgâhı ba!ındaki en genç isçisi 
bir arada karar veren bir dayanı!ma kalesidir. 
Ne zaptedilir ne içinden fethedilir. D$SK, Ana-
yasaya inanmı!, demokrasinin gerçekle!me-
sinden yana sosyalizme do#ru ilerleyenlerin 
kanuna dayanan devrimci gücüdür. ”

D!SK’in Dört Mücadele Yılı, 1971
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Kemal Türkler, D!SK yöneticileri ve i"çiler 15-16 Haziran direni"i nedeniyle yargılanıyor. 
D!SK Ar"ivi





Bu bölümde 15-16 Haziran direni!inin son-
rasından ba!layarak 1975 yılında toplanan 
5. Genel Kurul’a kadar D#SK’te ya!anan ör-
gütsel geli!meler, genel kurullar, üye sa-
yısının geli!imi, D#SK’in politikaları ve ey-
lemleri ele alınacaktır. Bu dönemin çok 
büyük bölümü 12 Mart ara rejimi altında 
ya!anmı!tır. 12 Mart 1971 Askeri Muhtıra-
sı ile 14 Ekim 1973 seçimleri arasındaki dö-
nem 12 Mart rejimi veya dönemi olarak ad-
landırılmaktadır. D#SK’in 1971-1974 yılları 
15-16 Haziran direni!ini takiben gelen yo-
"un sendikal baskıların ve 12 Mart rejimi-
nin yarattı"ı otoriter siyasal ko!ullarının 
altında !ekillendi. Bir yandan 15-16 Haziran 
direni!ine ra"men kabul edilen 1317 sayılı 
Yasa’nın D#SK açısından yarattı"ı risk (15-
16 Haziran direni!iyle D#SK yöneticilerine 
kar!ı açılan ceza davası ve i!verenlerin 15-
16 Haziran sonrası D#SK’in sendikal kadro-
larına dönük yo"un i!ten çıkarmaları ne-
deniyle D#SK’in sendikal gücü ve kapasitesi 
zayıflarken), öte yandan 12 Mart ile birlik-
te gündeme gelen sola dönük siyasal bas-
kılar, T#P’in ve D#SK’in en yakın müttefiki 
TÖS’ün kapatılması, D#SK yönetimini ihti-
yatlı davranmaya yöneltmi!tir. Bu nedenle 
bu dönem D#SK açısından kendini koruma 
dönemi olarak da adlandırılabilir. 

:?-:< H(0.%(- .)! :4 M(%* 
A%('&-1( D8SK

D"SK gazetesi, Sayı 1,
20 A"ustos 1970 .

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1970-Sayi-1-sikistirilmis.pdf
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Bu dönem D#SK-siyaset ili!kileri açısından 
da önemli bir dönü!üme i!aret etmektedir. 
Kurulu!undan itibaren T#P’i destekleyen 
ve T#P’e yakın olan D#SK, 12 Mart ile bir-
likte CHP ile yakınla!maya ba!lamı!tır ve 
durum 1970’li yıllar boyunca devam etmi!-
tir. 12 Mart dönemini ihtiyatlı geçiren ve 
önemli bir hasar almayan D#SK, 1974 son-
rasında yeniden güçlenmeye ba!lamı!tır. 

Önceki bölümde ayrıntılı olarak anlatıldı"ı 
gibi 15-16 Haziran direni!inin ikinci günü 
16 Haziran 1970’te sıkıyönetim ilan edilme-

si ile birlikte ara-
larında Kemal 
Türkler, Kemal 
Sülker, $ina-
si Kaya ile Hil-
mi Güner’in de 
bulundu"u D#SK 
ve üye sendika-
ların yöneticileri 
ile eyleme öncü-
lük yaptı"ı dü-
!ünülen i!çiler 
tutuklandı. Tu-
tuklananlardan 
toplam 260 ki!i 
hakkında hal-
kı isyana te!-
vik etmek, mala 
zarar vermek, 
toplantı ve gös-
terilerle ilgili ya-
sayı ihlal etmek 
gibi suçlama-
larla dava açıldı 
ve yargılandılar. 
Kemal Türkler 
ve sendika yö-
neticilerinin bir 

kısmı üç ay tutuklu kaldı.1 Yargılananların 
bir kısmı hakkında açılan davalar 1974 yı-
lında çıkarılan af ile dü!erken, Kemal Türk-
ler, Kemal Sülker, $inasi Kaya ve Hilmi Gü-
ner gibi sendikacıların yargılandı"ı dava 14 
yıl sonra, 1984’te beraatla sonuçlandı.2 

D#SK 15-16 Haziran direni!ini takiben ilan 
edilen sıkıyönetimin hukuksuz oldu"u-
nu ve kaldırılmasını isteyen yo"un bir ça-
lı!ma yürüttü. 15-16 Haziran ile 12 Mart 
Muhtırası arasındaki dönemde D#SK yö-
netiminin en önemli faaliyetlerinden biri 
tutuklanan ve i!ten atılanlara dönük yar-
dım çalı!malarıdır. D#SK Yönetim Kurulu 1 
Ekim 1970 tarihli toplantısında 15-16 Hazi-
ran’da tutuklanan ve i!ten atılanlara yar-
dım konusunu ele aldı.

:?-:< H(0.%(-’1(- 
H!+!- S9-%( D8SK

15-16 Haziran’ın ardından D#SK a"ır bir 
baskı ve saldırı ile yüz yüze idi. D#SK ola-
"anüstü günlerden geçiyordu. D#SK yöne-
ticileri ile D#SK’e üye sendikaların yöneti-
cileri, i!yeri temsilcileri ve çok sayıda öncü 
i!çi gözaltına alınmı! ve tutuklanmı!tı. 
15-16 Haziran sonrası D#SK Genel Merke-
zi aranmı! ve karar defterine el konmu!tu. 
Bu defter talep edilmesine ra"men daha 
sonra D#SK’e iade edilmedi. Kaos ve belir-
sizlik vardı. Bu durumun önüne geçmek 
için dı!arıdaki D#SK yöneticileri olan Genel 
Ba!kan vekilleri Rıza Kuas ve Kemal Nebi-
o"lu bu !artlara uygun bir çalı!ma biçimi-
ne geçmeye karar verdi. Kuas hem millet-
vekili hem de D#SK Ba!kan Vekili idi. D#SK 
Anatüzü"ü’ne göre genel ba!kan görevini 
1 Arınır ve Öztürk (1976).
2 Cumhuriyet gazetesi, 13 Aralık 1984.

D#SK'in 
1971 yeni yıl 
kutlaması için 
hazırladı"ı 
kartpostal.

TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi.
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geçici bir süre için yapamayaca"ı zaman 
genel ba!kan vekilleri kendisine vekalet 
edebilirdi. Kuas ve Nebio"lu, dı!arıda olan 
D#SK yöneticileri ile toplantı yapıp çalı!-
malarını aksatmadan yürütmeye çalı!tı. 
Bu arada sıkıyönetim ilan edilmi!ti. Gözal-
tındaki D#SK yöneticileri 10 gün boyunca 
avukatları ile görü!türülmedi. Gözaltına 
alınmakla birlikte, tutuklanma istemleri 
çıkarıldıkları sivil mahkemelerce reddedi-
len D#SK yöneticileri, buna ra"men, sıkıyö-
netimin ilan edildi"i 17 Haziran’dan son-
ra, Sıkıyönetim Mahkemesi önüne çıkmak 
için 29 Haziran’a kadar gözaltında tutul-
dular ve sonra da Sıkıyönetim Mahkemesi 
tarafından tutuklandılar.3

D#SK, 20 Haziran 1970 tarihinde basın bül-
teniyle D#SK Yürütme Kurulu’nun Rıza 
Kuas’ın ba!kanlı"ında çalı!malarına de-
vam edece"ini duyurdu. Yapılan açıkla-
mada, son olayların D#SK’in faaliyetlerini 
yava!latmadı"ı, bilakis hızlandırdı"ı vur-
gulandı. Açıklamada D#SK’in “Sendikalar 
Kanunu’nun kesinle!memesi için üye sen-
dikalar, yeni üye olan ve olacak olan ve 
destekleyen sendikalar ile bilenmi! ola-
rak büyük bir !evk ve hız içinde mücade-
leye devam etmeye kararlı” oldu"u ifade 
edildi.4

D#SK yöneticilerinin tutuklu kaldı"ı 100 
günlük süre boyunca Konfederasyon, Yü-
rütme Kurulu’nun tutuklanmayan iki üye-
si Rıza Kuas ve Kemal Nebio"lu ile çok kısa 
bir gözaltı süresinden sonra serbest bıra-
kılan Basın-#! Genel Ba!kanı ve D#SK Yü-
rütme Kurulu üyesi Ehliiman Tuncer tara-
fından yönetildi.5

3 Arınır ve Öztürk (1976).
4 D#SK Ajansı, 20 Haziran 1970.
5 D#SK 4. Genel Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanan Çalı!-
ma Raporu Tasla"ı. TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

Böyle bir ortamda, tutuklanmamı! olan 
yöneticilerin mesailerini yo"un olarak, ya-
ralanan, i!ten çıkarılan, gözaltına alınan ve 
gözaltında polis !iddetine maruz kalan sen-
dika temsilcileri ile i!çilere ayırdıkları gö-
rülmektedir.6 D#SK tarafından olu!turulan 
bir heyet, hastanelerdeki yaralıları ziyaret 
etti ve sonrasında bir rapor hazırladı. Rıza 
Kuas, Sıkıyönetim Komutanlı"ı’na yazdı"ı 
bir yazıda, “Kadıköy, Kartal, $i!li, Bakırköy 
6 Aktaran: Algül (2015), “D#SK Adına Heyet Olarak Hastane-
lere Yapılan Ziyaretin Raporudur” ba!lıklı rapor, 25 Haziran 
1970, #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

D#SK ba!kan 
vekilleri Ruza 

Kuas ve Kemal 
Nebio"lu'nun 

polislerin i!çilere 
müdahelesine 

yönelik ele!tirisi, 
D#SK Ajansı

24 Haziran 1970
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ve "stanbul’un bütün karakollarında, em-
niyet amirlikleri ve Emniyet "kinci $ube 
Müdürlü#ünde” i!çilerin ve sendika tem-
silcilerinin dövüldüklerini, i!kenceye u"-
radıklarını belirtmektedir. Kuas’ın kullan-
dı"ı dil, polisi !ikâyet ederken, askere kar!ı 
ölçülüdür. Kuas, polisin yaptıklarının insan 
haklarına ve Anayasa’ya aykırı oldu"u-
nu, sıkıyönetimin anayasal bir kurulu! ol-
du"unu belirttikten sonra, “sıkıyönetimin 
bütün sorumlulu#u !erefli Türk Ordusunun 
omuzlarındadır” demekte ve polisin mua-
melesinin “Türk Ordusunun !erefine gölge 
dü!ürebilece#i kesin kanısında” oldu"unu 
ifade etmektedir. D#SK Yönetimi bu süreçte 
Sıkıyönetim Komutanlı"ı’na yalnızca yazı-
lı ba!vurularda bulunmamı!, ba!ında Rıza 
Kuas’ın bulundu"u bir heyet için de görü!-
me talebinde bulunmu!tur. Söz konusu 
heyetin içinde Rıza Kuas’ın yanı sıra, D#SK 
Genel Sekreter Yardımcısı #brahim Çetkin, 
Lastik-#! Kocaeli $ubesi Ba!kanvekili Fik-
ri Tanta ile Maden-#! Hukuk Mü!aviri Alp 

Selek ve Lastik-#! Hukuk Mü!aviri Ner-
min Aksın vardır.7 Dönem içinde yalnızca 
D#SK’ten de"il ba"lı sendikalardan da Sıkı-
yönetim Komutanlı"ı’na i!verenleri !ikâ-
yet eden yazılar yazılmı!tır. 8 

26 Haziran tarihinde D#SK, üye sendikala-
ra bir yazı göndererek, D#SK ile koordinas-
yon içinde davranmalarını, atılacak adım-
lardan D#SK’i haberdar etmelerini, resmi 
makamlarla sendika olarak ili!kiye gir-
mek yerine, bu ili!kilerin D#SK üzerinden 
sürdürülmesini istedi. Ayrıca yazıda, zor 
durumda kalan i!çilere mali yardımların 
merkezi olarak yapılmasının daha uygun 
olaca"ı vurgulandı.9 D#SK bu yazıda sen-
dikalardan, yaralanan, tutuklanan ve i!ten 
atılan üyelerinin listesini de istedi.10

7 Aktaran: Algül (2015), Rıza Kuas’ın 22 Haziran 1970 tarih ve 
970/151 sayılı yazısı (iki sayfa-antetsiz) ile Bkz. Rıza Kuas 
imzasıyla sıkıyönetim 22.06.1970 tarih ve 970/152 sayılı ya-
zısı (iki sayfa), #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
8 Algül (2015).
9 D#SK tarafından Kimya-#! Genel Merkezi’ne gönderilen 26 
Haziran 1970 tarih ve 970/155 sayılı yazı.
10 Üye sendikalardan Lastik-#!’in, Hür Mensucat #!çileri 

Alp Selek

Avukat (#stanbul 
Barosu), Maden-#! 
avukatlarındandır. 
Di"er hukukçularla 
birlikte 15-16 
Haziran nedeniyle 
gözaltına alınan ve 
tutuklananların 
savunuculu"unu 
yaptı. Alp Selek 
1970'li yıllar 
boyunca D#SK'in ve 
üye sendikaların 
pek çok davasında 
avukatlık yaptı 
ve i!çi haklarını 
savundu.

Kemal Türkler ve di#er sanıklar 15-16 Haziran direni"i davasının duru"masında, D!SK Ar"ivi.
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Kuas ve Nebio"lu bir yandan da D#SK adı-
na geli!melerle ilgili açıklamalar yapmaya 
ba!ladı. 29 Haziran 1970’te yapılan açıkla-
ma “Türkiye Fa!izme Asla Gidemez” ba!-
lı"ını ta!ıyordu. Açıklamada 15-16 Haziran 
direni!i sahipleniliyor ve !öyle deniyor-
du: “Bir ülkede, i!çi sınıfı demokratik hak 
ve özgürlüklerini korumak için bilinçli bir 
!ekilde Anayasal direni!e geçmi! ise ve 
yapılan ihtara ra#men Anayasasının ih-
lalinde ısrar ediliyorsa, o ülkede fa!iz-
me gidilmek istendi#inin belirgin örnek-
leri var demektir.”11 D#SK Ba!kan Vekili 
30 Temmuz 1970’te Sendikalar Kanunu’n-
da yapılan de"i!ikliklerin direni!e ra"men 
kesinle!mesi üzerine yaptı"ı açıklamada 
ise “Anayasa Mahkemesi bu kanunu mu-
hakkak iptal edecek, bu iptal kararı Türk-
"! ile A.P. iktidarının suratına !amar gibi 
inecektir. 27 Mayıs Anayasasından geri 
dönü! yoktur” dedi.12

D$/$%'9#$ K$#D$%/$"' 

Cezaevlerinde bulunan, i!ten atılan i!çiler 
ile dayanı!ma gerekiyordu. Ancak D#SK’in 
maddi olanakları yok denecek kadar azdı. 
Bu nedenle maddi dayanı!ma kampanya-
sı düzenlemek öncelikli i!lerden biri oldu. 
D#SK Yürütme Kurulu, kampanyanın tek 
merkezden yürütülmesini, toplanacak 
paraların tek elde toplanıp, i!çilere ve ai-
lelerine ödemelerin tek elden yapılması-
nı öngördü. Bu maksatla sendikalara yazı 
gönderdi ve sendikaların ekonomik güçle-
rine ba"lı olarak dayanı!maya katılmaları-
nı istedi. Ancak sendikalardan gelenler ye-
terli olmadı. D#SK, gazetelere ilan vererek 

Sendikası’nın D#SK’e yazdı"ı cevabi yazılar, D#SK’in Sıkıyö-
netim Komutanlı"ı’na 30 Haziran 1970 tarihinde yazdı"ı yazı.
11 D#SK Ajansı, 29 Haziran 1970.
12 D#SK Ajansı, 30 Temmuz 1970.

dayanı!ma ça"rısında bulundu. Ak!am, 
Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde ya-
yımlanan ça"rıda, D#SK, “Anayasa’daki te-
mel hakları yok edici tasarılara kar!ı dire-
nen devrimci i!çilerden tutuklanan ile bu 
ola#anüstü durumdan yararlanılarak i!-
ten çıkarılanlara ve ailelerine D"SK gerek-
li yardımı yapmaktadır. Ancak bu olumsuz 
ko!ulların süresi ve etkileri gözetilerek bir 
ba#ı! kampanyası öngörülmü! ve bir hesap 
açılmı!tır. Anayasadan yana tüm devrimci 
kurulu!ların, toplulukların ve ki!ilerin bu 

D#SK genel ba!kan 
vekillerinin 

"Türkiye'deki 
fa!izm" konulu 

açıklaması, D#SK 
Ajansı

29 Haziran 1970
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kampanyaya katılmaları tarihi görevleridir” diyordu. Ba!kan vekil-
leri Rıza Kuas ve Kemal Nebio"lu imzalı ilanda, kampanyaya katıl-
mak isteyenler için bir banka hesap numarası veriliyordu.13

D#SK kamuoyu önünde yaptı"ı bu dayanı!ma ça"rısını, temas halin-
de bulundu"u çe!itli demokratik kitle örgütlerine, D#SK üyesi olma-
yan i!çi sendikalarına ve meslek örgütlerine özel mektuplar yazarak 
da iletti.14 Gelen maddi destekler D#SK gazetesinde, gönderenin adı ve 
gönderdi"i miktarla birlikte !e%af bir biçimde ilan edildi.15 D#SK kasa-
sından i!çilere ki!i ba!ı ortalama 50 ila 100 TL civarında bir ödemenin 
yapıldı"ı görülmektedir.16 

D#SK Yönetim Kurulu 24-25 Kasım 1970 tarihli toplantısında 15-
16 Haziran direni!i nedeniyle i!ten çıkarılan ve henüz hiçbir i!e 
13 Cumhuriyet gazetesi, 8 Temmuz 1970.
14 D#SK, tarafından yazılmı!, “Önemli Duyuru” ba!lıklı 7 Temmuz 1970 tarih ve 970/168 sayı-
lı yazı.
15 D"SK gazetesi, 1 Ekim 1970, Sayı 3.
16 Temmuz, A"ustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ait D#SK ödeme makbuzları. D#SK TÜSTAV Ar!ivi.

D!SK’in El Konan Karar Defteri

15-16 Haziran’dan yakla"ık bir ay kadar sonra muhtemelen, açılacak 
dava için delil bulmak amacıyla Sıkıyönetim Askeri Savcılı#ı’nca D!SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu karar defterlerinin D!SK’ten alınarak sıkı-
yönetim boyunca geri verilmedi. 15-16 Hazirandan sonra Türkler ba"-
ta olmak üzere D!SK yöneticilerinin tutuklu oldu#u sırada, muhteme-
len davalara delil bulmak amacıyla, !stanbul Sıkıyönetim Komutanlı#ı 
Askeri Savcılı#ı’nın 17 Temmuz 1970 tarihli bir yazıyla D!SK’ten Yöne-
tim ve Yürütme Kurulu karar defterlerini “tetkikine lüzum görüldü#ü” 
kaydıyla istedi#i görülmektedir. !stenen karar defterleriyse D!SK Ge-
nel Sekreter Yardımcısı !brahim Çetkin tarafından askeri savcı ve za-
bıt katibine zabıt varakası tutularak verilmi"tir. Ancak sıkıyönetimin 
bitmesinden bir hafta kadar sonra, 1. Ordu Komutanlı#ı’ndan D!SK’e 
gönderilen bir yazı, D!SK’in karar defterlerini geri istedi#ini ancak ko-
mutanlı#ın karar defterlerinin kendilerinde olmadı#ı cevabını verdi#ini 
göstermektedir. Karar defterlerini isteyen D!SK yöneticilerine verilen 
cevabın dili ve biçiminin de küçümseyici oldu#u söylenebilir. Ekteki 
zabıt varakasına ra#men 1. Ordu Komutanlı#ı’nın cevabı kadar, savcılı-
#ın adının büyük, D!SK ve kurullarının adının küçük harflerle yazılması 
da ilginçtir: “Sıkıyönetim Savcılı#ınca alındı#ı iddia edilen disk yönetim 
kurulu ve yürütme kurulu karar defterlerinin suç dosyası ile birlikte !stanbul C. Savcılı#ı’na gönderilmi" olabilece#i 
ihtimaline binaen oradan istenmesini rica ederim”. 1

Kaynak: Süreyya Algül (2015), Türkiye’de Sendika-Siyaset !li"kisi D!SK (1967-1975), !stanbul: !leti"im Yayınları.

1 Bkz. D!SK Yönetim ve Yürütme Kurulu karar defterlerinin Sıkıyönetim Askeri Savcılı#ı’na teslim edildi#ini belgeleyen Zabıt Varakası, 20 Temmuz 1970, !stanbul: 
TÜSTAV D!SK Ar"ivi; 1. Ordu Komutanlı#ı’ndan D!SK Ba"kanlı#ı’na, geri istenen karar defterlerinin !stanbul Cumhuriyet Savcılı#ı’na gönderilmi" olabilece#ine ili"kin 
cevap yazısı, 25 Eylül 1970, !stanbul: TÜSTAV D!SK Ar"ivi.

Milliyet gazetesi, 
8 Temmuz 1970

D!SK'in yeni karar defterinin ilk kararı 
31 Temmuz 1970, D!SK Ar"ivi.
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yerle!tirilmeyen, ma"dur durumda olan 
i!çilere yapılmakta olan D#SK sosyal yar-
dımının Kasım 1970 sonunda sona erdiril-
mesine, isteyen sendikaların kendi üye-
lerine yardım yapmasının kendi kararına 
bırakılmasına karar verdi.17 

Kemal Nebio"lu ve Rıza Kuas di"er D#SK 
yöneticilerinin tutuklanmasından kay-
naklanan bo!lu"u kısa sürede doldurdu ve 
D#SK bu zor dönemi yava! yava! atlattı. 15-
16 Haziran tutuklularıyla ve i!ten atılan i!-
çilerle dayanı!ma yürürken D#SK bir yan-
dan da ola"an çalı!ma düzenine dönmeye 
ba!ladı. D#SK’in resmi kararlar alması ge-
rekiyordu. Ancak karar defterine sıkıyö-
netim tarafından el konulmu!tu. Karar 
defterinin kısa sürede iade edilmeyece-
"i anla!ılınca 31 Temmuz 1970’ten geçer-
li olmak üzere yeni bir karar defteri tasdik 
ettirildi ve resmi organ toplantıları yapıl-
maya ba!landı. D#SK Yürütme Kurulu 15-
16 Haziran sonrası ilk resmi toplantısını 3 
A"ustos 1970 günü yaptı. Toplantıda Yö-
netim Kurulu’nun 4 A"ustos 1970 tarihin-
de Çorlu’daki D#SK Trakya Temsilcili"i’nde 
toplantıya ça"rılmasına karar verildi. Top-
lantının #stanbul yerine Çorlu’da yapılma-
sının nedeninin #stanbul’da sıkıyönetim 
ilan edilmi! olması ve toplantıların Sıkıyö-
netim Komutanının iznine tabi olması ol-
du"u anla!ılmaktadır. D#SK Yönetim Ku-
rulu sıkıyönetim süresince bir kez daha 
Çorlu’da toplanacaktı. 

D#SK Yönetim Kurulu toplantısı 4 A"ustos 
1970 tarihinde Çorlu’daki D#SK Trakya Böl-
ge Temsilcili"i’nde Kemal Nebio"lu ba!kan-
lı"ında yapıldı. Toplantının a"ırlıklı gün-
demini 15-16 Haziran sonrası geli!meler 
17 24-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu Karar Def-
teri, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.

ve 1317 sayılı Yasa’nın 
Anayasa’ya aykırılık-
ları idi. Toplantıda üye 
sendikalardan gön-
derilecek avukatların 
D#SK Genel Merkezi’n-
de çalı!masına, hariç-
ten avukat tutulması 
gerekti"inde yürütme 
kuruluna yetki veril-
mesine ve avukatlar-
dan 15-16 Haziran ile 
ilgili sürdürülen çalı!-
malar hakkında rapor 
istenmesine ve ayrı-
ca 1317 sayılı Yasa ile 
Sendikalar Kanunu’n-
da yapılan de"i!iklik-
lerin Anayasa’ya ay-
kırı yönleri ile ilgili Av. 
Abdullah Sert, Av. Alp 
Selek ve Dr. Murat Sa-
rıca’dan rapor isten-
mesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca D#SK ve D#SK’e üye sendi-
kaların de"i!tirilen Sendikalar Kanunu’nun 
aradı"ı üye !artlarını sa"layabilmeleri için 
üye sendikaların örgütlenme i!ine hız ver-
meleri kararla!tırıldı. 15-16 Haziran direni-
!ine yol açan de"i!iklik sendikalara Tür-
kiye çapında faaliyet gösterebilmek için 
i!çilerin üçte ikisini üye yapmı! olma ko!u-
lu getirmi!ti.

D#SK Yönetimi örgütlenmelerinin ba!arıya 
ula!ılabilmesi için üye sendikalara her tür-
lü maddi yardım ve kolaylı"ın sa"lanma-
sı ve bu çerçevede 1 A"ustos’a kadar sen-
dikaların konfederasyona tahakkuk eden 
borçlarının sendikalara ba"ı!lanmasına 
karar verdi.

D"SK gazetesi, Sayı 3, 
1 Ekim 1970.
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Yönetim Kurulu ayrıca 
gazete çıkarılması ile il-
gili Yürütme Kurulu ka-
rarının onanmasına ka-
rar verdi. Toplantıya 
Yürütme Kurulu üye-
leri Nebio"lu, Kuas ve 
Tuncer yanında Yöne-
tim Kurulu üyeleri Mus-
tafa Ta!tan, Salih Çetin, 
Erdo"an Özen, Turgut 
Gökdere ve Necat Ökten 
katıldı. Di"er D#SK yöne-
ticileri tutukluydu.

D#SK Genel Ba!kanı ve 
tutuklu 19 sendika-
cı sıkıyönetimin kalk-
masının ardından sivil 
mahkemelerde yargı-
lanmaya ba!ladılar ve 
26 Eylül 1970’te tahliye 
edildiler. 

D!SK G$@)0)".%.% 
A%+$*$’6$ 
Y$/'#&$%#$"' 

3 A"ustos tarihli Yürütme Kurulu ayrıca 
D#SK adına “D"SK” adıyla bir gazete çıkar-
tılmasına, gazetenin idare yerinin Ankara, 
sahibinin Rıza Kuas ve sorumlu yazı i!leri 
müdürünün U"ur Cankoçak olmasına ka-
rar verdi. Gazetenin yayın yeri olarak An-
kara’nın seçilmesinin nedeni #stanbul’da 
ilan edilmi! olan sıkıyönetimdi. Böylece 
D#SK yönetimi bir yandan toplantı engeli-
ne bir yandan da yayın organı çıkarmaya 
çözüm bulmu!tu. Ancak gazetenin Anka-
ra’da çıkarılması, D#SK yönetiminin #stan-
bul’da olması gazetenin yayın politikası 
ile ilgili sorunlar çıkaracak ve sıkıyönetim 

sonrasında gazetenin yönetim yeri #stan-

bul’a alınacak ve sorumlu yazı i!leri mü-

dürü Kemal Sülker olacaktı. D#SK’in gazete 

çıkarma kararını çok ciddiye aldı"ı anla!ıl-

maktadır. D#SK’in maddi sıkıntıları nede-

niyle gazetenin masrafları için sendikalar-

dan katılım bedeli alınmasına karar verildi.

Gazete konusu uzun süre gündemde kal-

dı. D#SK Yönetim Kurulu 24-25 Kasım 1970 

tarihli toplantısında D#SK gazetesinin 15 

günde bir düzenli çıkarılmasına, her sen-

dikaya isabet eden payın sendikalardan 

tahsil edilmesine karar verdi. Sendikaların 

alaca"ı gazete sayısını ve ödemeleri gere-

ken miktarı liste halinde karara ba"ladı. 

Ancak gazetenin maliyeti ve parasal so-

runları D#SK gündeminde yerini korudu.18

18 28 Aralık 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 

Cumhuriyet 
gazetesi,
27 Eylül 1970 

D"SK gazetesi, Sayı 2, 10 Eylül 1970.



Yürütme Kurulu’nun 16 Ocak 1971 
tarihli toplantısında Ankara Bölge 
Temsilcili#i ve D!SK dergisi so-
rumlu yazı i"leri müdürlü#ü ya-
pan U#ur Cankoçak’ın D!SK adına 
demeç vermemesi için kendisine 
Genel Sekreterlikçe tebligat ya-
pılmasına karar verirken bir haf-
ta sonra da 20 Ocak 1971 tarih-
li yürütme kurulu toplantısında 
Ankara Bölge Temsilcili#i görevi-
ni yapan U#ur Cankoçak’ın bu sı-
fatının kaldırılmasına karar ver-
di. Yürütme Kurulu 11 $ubat 1971 
tarihli toplantısında ise D!SK ga-
zetesinin !stanbul’da çıkarılma-
sına, yazı i"leri müdürlü#üne Ke-
mal Sülker Okur’un atanmasına, 
en geç 1 Mart’ta çıkarılmak üzere 
hazırlıklar yapılmasına, her ayın 
1’inde ve 15’inde olmak üzere, 4 
sayfa olarak yayımlanmasına ka-
rar verdi.

Bu kararların alınmasında 13 Ka-
sım 1970 tarihinde yayımlanan 
D!SK gazetesinin 4. sayısındaki” 
Kürt halkına kar"ı yeni bir terör 
uygulanıyor” ba"lıklı imzasız ya-
zının etkili oldu#unu söylemek 
mümkündür. Nitekim Cankoçak 
hakkında “milli duyguları zayıf-
lattı#ı” gerekçesiyle dava açıl-
dı ve TCK’nin 142/3 maddesi uy-
gulanarak 8 Aralık 1971’de 1,5 yıl 
hapse mahkûm oldu. 

Cankoçak’ın ceza alması üzerine 
Yürütme Kurulu’nun 18 Temmuz 
1972 tarihli toplantısında “U#ur 
Cankoçak’ın D!SK dergisini An-
kara’da çıkarırken D!SK yöneti-
cilerinin bilgisi dı"ında bazı ya-
zılar yayınlaması ve bunlarla il-
gili açılan davalarda verilen para 
cezalarının ödenmesi” kararla"-
tırıldı.

Söz konusu yazıyı tarihi bir bel-
ge olarak aynen yayımlıyoruz:

“Halkların beraberli$ini bozamı-
yacaklar”

Kürt halkına kar"ı yeni bir terör 
uygulanıyor

Geçti#imiz günler içinde Do-
#u’da ya"ayan ve yoklukla mü-
cadele ederek, egemen güçlerin 
devamlı baskıları altında ya"ayan 
kürt halkına kar"ı yeni bir terör 
uygulamasına geçildi. Türkiye-
nin temel sorunlarından biri olan 
halklar meselesi, ancak sosya-
lizmin dünya görü"ü içinde en iyi 
biçimde çözümlenebilir. Bugüne 
kadar küçük burjuva "ovenizmi 
içindeki bürokrat kadrolar tara-
fından giri"ilen kıyım daha son-
ra ve son zamanlarda koman-
do zulmü olarak hain bir biçimde 
sürdürülmü"tür. Komandoların 
silâh zoruyla do#u köylerini ba-
sarak e"kıya arama, silâh arama 
bahanesiyle yaptıkları hunhar-
ca davranı"lara, geçenlerde bir 
yenisi eklendi ve do#u liderler, 
gençler fa"ist 141. maddeye da-
yanarak delilsiz, mesnetsiz tu-
tukladılar. Polisin iddiasına göre 
do#ulu karde"lerimiz, uzun sü-
re T!P Genel Sekreterli#ini ya-
pan Tarık Ziya Ekinci ba"larında 
olmak üzere gizli çalı"malar ya-
pıyorlardı. 

Bu delilsiz ve esasa dayanmayan 
suçlama elbette sökmeyecek-
ti. Nitekim Tarık Ziya Ekinci, Ca-
nip Yıldırım, Musa Anter, Mehmet 
Emin Bozarslan, ve di#er sosya-
list do#ulu arkada"larımız ser-
best bırakılmı"lardır. 

!ktidar, "övenist tutumlarını, do-
#ulu halkın devrimci gücünü, 

Türkiye sosyalizminin özünde 
olan Halkların karde"li#i esası-
nı bozmak, bütün bir Türkiye’nin 
devrimci gücünü ezmek için kul-
lanılmaktadır. 

Dilinden, ırkından, dininden do-
layı bugüne kadar horlanan in-
sanların direni"i ancak sosya-
lizm esasları içinde ba"arıya ula-
"ılabilir. Amerikan emperyalist-
leri ile onların i"birlikçisi egemen 
güçler, "öven bürokratlar, Türki-
yede sosyalizmin en büyük gü-
cünü te"kil eden halkların birli-
#i, beraberli#i esasını bozmak, 
yıpratmak zaten senelerdir ezi-
len do#u halkını daha çok ez-
mek için yeni tertipler pe"inde-
dirler. Emperyalizm, komando 
hareketleri ile ve de son tevkif-
lerle halkın üzerindeki baskısını 
arttırmak istemektedir. Ancak 
halkların zuluma kar"ı, yoksullu-
#a kar"ı verecekleri sınıfsal sa-
va"ın özde bir özelli#i emperya-
lizmin bu oyununu mutlaka bo-
zacaktır. 

Ya"asın halkların beraberli#i, kar-
de"li#i.

Ya"asın Türkiye sosyalizmi…”
Kaynak: D!SK gazetesi, Sayı 4, 13 Kasım 1970, 
sayfa 2.

[Özgün metindeki yazım aynen korunmu"tur]

U#UR CANKOÇAK’A HAP!S CEZASIU#UR CANKOÇAK’A HAP!S CEZASI

D!SK gazetesi, Sayı 4, 
13 Kasım 1970, sayfa 2.
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Yönetim Kurulu 24-25 Kasım 1970’te yap-
tı"ı toplantıda Hürcam-#!’in 13 Haziran 
1970’te aldı"ı D#SK’e üye olma kararının 
Anatüzük’te öngörülen nisapta oldu"u, 
bu sendikanın ve tabanının D#SK ilkeleri-
ne ba"lı bulundu"u göz önüne tutularak 
bu tarihten itibaren üyeli"inin kabulü-
ne karar verirken, Mensucat-#! ve Bank-
#!’in üyeliklerinin otomatikman dü!tü"ü-
nü onayladı. Bu toplantıda alınan bir di"er 
önemli karar ise D#SK’in daha merkeziyet-
çi bir yapıya kavu!turulmasıydı. Toplantı-
da D#SK’e üye sendikaların gelir ve gider-
lerinin D#SK’te toplanması, bütün sendikal 
faaliyetlerin D#SK’te birle!tirilmesi, bü-
tün sendikaların D#SK içinde bir sendika 
imi! gibi merkeziyetçi bir çalı!ma döne-
mine girmesinin mümkün olup olmadı"ı-
nın ara!tırılması, mümkün ise ne gibi ça-
lı!malara ve kararlara ihtiyaç oldu"unun 
etraflıca incelenmesi için bir çalı!ma ya-
pılmasına, bunun için bir komisyon se-
çilmesine, bu komisyonun Dinçer Do"u, 
Mustafa Ba!tan, Turgut Gökdere, Salih Çe-
tin ve Lastik-#!’ten bir ki!iden olu!masına 
karar verildi.

Ayrıca bu toplantıda bir Te!kilatlanma Ko-
mitesi kurulmasına, bu komiteye Hilmi 
Güner’in ba!kanlı"ında Dinçer Do"u, U"ur 
Cankoçak, Turgut Gökdere ve Remzi Ça-
kar’ın atanmasına karar verildi. 

Yürütme Kurulu 7 Ocak 1971 tarihinde Tür-
kiye Devrimci Yapı-#! sendikasının örgüt-
lenmek amacıyla yaptı"ı yardım iste"inin 
kar!ılanmayaca"ının bildirilmesine karar 
verdi.

24-27 H$@.*$%’'% A*6'%6$% 
D!SK-T8*+-!9 .&.9+.&)*.

15-16 Haziran direni!inden sonra D#SK ile 
Türk-#! arasındaki gerilim çok daha !id-
detlendi. 15-16 Haziran direni!i sırasında 
#stanbul’da Türk-#! 1. Bölge Temsilcili"i’nin 
#TÜ’den çıktı"ı söylenen ö"rencilerce tah-
rip edilmesi19 Türk-#!’te tepkiye yol açtı. 
Türk-#! bir dizi kar!ı eyleme giri!ti. 18 Ha-
ziran günü Ankara Rüzgârlı Sokak’ta bulu-
nan aynı zamanda Maden-#! sendikasının 
!ubesi de olan D#SK Bölge Temsilcili"i 50 
ki!ilik bir grup tarafından basılarak tahrip 
edildi.20 Türk-#! ayrıca “D"SK’i Tel’in Mitin-
gi” düzenledi. Türk-#! 1970 Temmuz ayın-
da “Uyarı” mitinglerine ba!ladı. Bu miting-
ler, 11 Temmuz’da #zmir’de, 18 Temmuz’da 
Adana’da ve 24 Temmuz’da Bursa’da ya-
pıldı. #zmir mitinginde Türk-#! Ba!kanı De-
mirsoy 15-16 Haziran direni!ini kanunsuz 
olarak niteleyerek D#SK’i kınadı.21 

Bu olaydan aylar sonra Türk-#!’e patlayıcı 
madde atılması üzerine D#SK Yürütme Ku-
rulu 30 Aralık 1970’te Türk-#! konfederas-
yonuna patlayıcı madde atılmasını protes-
to ve telin eden ve D#SK’in fikir mücadelesi 
yaptı"ını, kaba kuvvetten yana olmadı"ını 
belirten bir bildirinin hazırlanarak basına 
ve TRT’ye verilmesine karar verdi. 

S./$"$& G)&.9#)&)*) !&.9+.% 
Ç$&'9#$&$*

Yönetim 24-25 Kasım 1970 tarihli toplantı-
sında yılba!ından önce veya hemen sonra 
#stanbul’da bir miting yapılmasına, temel 
konu ile yan konuların tespit edilmesine, 
19 Cumhuriyet gazetesi, 17 Haziran 1970.
20 Cumhuriyet gazetesi, 19 Haziran 1970.
21 Cumhuriyet gazetesi, 12 Temmuz 1970.

UGur Cankoçak

(Kayseri 1934, 
#stanbul 2005) 

#stanbul 
Üniversitesi iktisat 
Fakültesi’ni bitirdi. 
1962’de T#P’e 
girdi, uzun yıllar 
Türkiye Maden-
#!, Kimya-
#! ile Lastik-
#! sendikalarında 
çalı!tı 
ve D#SK Ankara 
Bölge Temsilcili"i 
yaptı. #lerici Yapı-
#! ve Tüm Maden-
#! sendikalarında 
yöneticilik yapan 
Cankoçak, Mehmet 
Ali Aybar ile birlikte 
Sosyalist Devrim 
Partisi’nin (SDP) de 
kurucuları 
arasında yer aldı. 
15-16 Haziran 
1970 sonrasında 
4 sayı çıkan D"SK 
gazetesinin yazı 
i!leri müdürlü"ünü 
yaptı, bu nedenle 
tutuklandı ve 
1,5 yıl hapse 
mahkûm oldu. 12 
Eylül sonrasında 
yayıncılık yaptı. 
BDS yayınlarını 
kurdu. ÖDP’de 
çalı!tı. "nadına adlı 
internet gazetesini 
çıkardı. 



Türk-!"’in, Adalet Partisi ile ittifak 
içinde D!SK’i etkisizle"tirme çaba-
sı, Türk-!"’e yönelik tepkilerin art-
masına ve protesto eylemlerinin 
do#masına yol açtı. 16 Haziran gü-
nü !TÜ’den çıkan devrimci ö#ren-
ciler, Gümü"suyu Caddesi üzerin-
de bulunan Türk-!" 1. Bölge Tem-
silcili#i önüne gittiler. Burada ger-
çekle"tirilen protesto eylemi sıra-
sında Türk-!" 1. Bölge Temsilcilik 
binası tahrip edildi. 17 Haziran’da 
ise bu kez T!P’e yakın gençlerin 
olu"turdu#u Sosyalist Gençlik Ör-
gütü (SGÖ), Türk-!" Genel Merke-
zi önünde siyah çelenkle protesto 
eylemi gerçekle"tirdi. Bu eylem-
lerden duyulan rahatsızlık Türk-!" 
Genel Ba"kanı Seyfi Demirsoy’u 
kar"ı tepki örgütlemeye yöneltti. 
Seyfi Demirsoy, bu i" için MHP’nin 
önde gelen isimlerinden Dündar 
Ta"er aracılı#ıyla Salih Dilek’le ili"-
kiye geçti. 1970-75 yılları arasın-
da Ülkücü !"çiler Derne#i ba"kan-
lı#ını, 1978-80 döneminde de Türk 
Metal sendikasının Genel E#itim 
Sekreterli#i görevini üstlenen Sa-
lih Dilek, 1970 yılında Ankara’nın 
büyük fabrikalarından Ankara $e-
ker Fabrikası’nda i"çiydi. !"kolunda 
tek sendika olan $eker-!"’in üye-
siydi. Salih Dilek, D!SK’in Ankara’da 
bulunan Bölge Temsilcili#i’nin tah-
rip edilmesi eyleminde önemli rol 
üstlenmi" olanlardandı: 

“15-16 Haziran olayları sırasın-
da !stanbul’da Türk-!"’in Temsil-
cili#i basıldı. Eylemler sırasında 
bir grup insan Türk-!" Temsilcili-
#ini tahrip etmi"ler. Seyfi Demir-
soy da bir misilleme dü"ünmü". 
Türk-!"’in itibarını kurtarmak, ze-
vahiri kurtarmak için. Seyfi De-

mirsoy bunu dü"ünüyor ve Dün-
dar Ta"er’e söylüyor. Dündar Ta-
"er, Milliyetçi Hareketin önde ge-
len isimlerinden. Rahmetli Tür-
ke"’in arkasını toplayan adam. 27 
Mayıs’a katılmı" eski bir subay. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde etkisi 
olan bir adam. 1972 yılında Anka-
ra’da bir kamyonun ezmesi sonu-
cu hayatını kaybetti. Dündar Ta-
"er ile Seyfi Demirsoy’un arala-
rında bir hukuk vardı. Dündar Ta-
"er aradı beni Seyfi Demirsoy’a 
gönderdi. Türk-!"’in D!SK’e kar"ı 
koyacak militarist, organize gücü 
yoktu. Seyfi Demirsoy bize kar"ı 
mesafeli de#ildi, ama Türk-!" için-
de mesela Halil Tunç bize mesa-
feliydi. Hatta benden de biraz te-
dirgindi.1 (...) Demirsoy dedi ki, ‘!s-
tanbul’daki Temsilcili#imizi bas-
tılar. Buna kar"ılık vermek lazım.’ 
‘Tamam’ dedim. $eker fabrikasın-
dan 35-40 ki"i kendi arkada"la-
rımdan ben getirdim. (…) D!SK’i 
protesto edelim dedik, ama D!SK’i 
tahrip ettik. Masalar, sandalye-
ler havada uçu"tu. D!SK’in tabela-
sını da yerinden söktük aldık. Al-
kı"larla, ‘En büyük Türk-!"’, ‘Kah-
rolsun D!SK’ falan gibi sloganlar-
la D!SK’in tabelasını getirip, Türk-
!"’in "uandaki Konfederasyon bi-
nasının önüne bıraktık.”2

Eylemin bir di#er aktörü, Muhit-
tin Çolak da anılarını kaleme aldı-
#ı “Her $ey Milliyetçi Türkiye !çin” 
kitabında, D!SK ve Maden-!" An-
kara Bölge Temsilcili#i’nde ger-
çekle"tirilen eyleme dair "unla-
rı aktarıyor: 
1 Yurtta ve Dünya’da !"çi Hareketleri, Sayı 11, 22 
Ocak 1970.
2 Salih Dilek ile görü"me, 6 Ekim 2016, Ankara.

“!stanbul’daki eylemlerde en bü-
yük i"çi konfederasyonu olan 
Türk-!"’in bölge temsilcilikleri-
nin tahrip edilmesi, Türk-!"’e ba#-
lı bazı sendikaların da D!SK’in yap-
tı#ı eyleme destek vermesi, Türk-
!" Genel Merkezini yeni arayı"la-
ra yöneltiyordu. Yerlerde sürü-
nen prestijini bir nebze olsun ko-
rumak için D!SK’in Rüzgârlı So-
kak’ta bulunan bölge temsilcili#i-
ne saldırarak, !stanbul’da kendile-
rine yapılana kar"ılık vermek isti-
yorlardı. !stanbul’dan i"çi-gençlik 
bütünle"mesinden de ders ala-
rak, kendi isçilerinin içine, önü-
ne sokakta eylem prati#i olan 
gençlik arıyorlar ve buluyorlardı. 
Türk-!" Genel Ba"kanı Seyfi De-
mirsoy, MHP Genel Ba"kan Yar-
dımcısı Dündar Ta"er Bey ile gö-
rü"erek eylem konusunda mu-
tabakat sa#lıyorlardı. Dündar Ta-
"er, Salih Dilek’e talimat veriyor-
du. Talimat pek aklımıza yatmadı 
falan derken, aynı talimatı Dündar 
A#abey bana da verince yapacak 
"ey kalmıyordu.

“Metal-!s Federasyonu’na (son-
radan Türk Metal oldu) ba#lı !ç 
Anadolu Bölgesi Metal-!s Sendi-
kası ve Metal-!" Federasyonu yö-
neticilerinin de içinde oldu#u Ma-
kine Kimya Endüstrisi i"çilerinden 
be" yüz -altı yüz ki"ilik bir grup-
la, elli-altmı" ki"i olarak bizim ön-
cülü#ümüzde D!SK’in Rüzgâr-
lı Sokak’taki Bölge Te"kilatı tahrip 
edildi. D!SK’in tabelası bizim arka-
da"lar tarafından sökülerek Türk-
!" Genel Ba"kanına teslim edildi.”3

3 Muhittin Çolak (2018), Her #ey Milliyetçi Türki-
ye !çin, Ankara: Kripto Yayınları, s. 135.

D!SK’E SALDIRI DEM!RSOY’UN TAL!MATI !LE YAPILDID!SK’E SALDIRI DEM!RSOY’UN TAL!MATI !LE YAPILDI
Zafer Aydın
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miting konusunun olgunla!tırılma-
sı için yönetici, temsilci ve uzmanlar-
la toplantı yapılmasına ve D#SK ön-
cülü"ünde yapılacak mitingden di"er 
ilerici ve devrimci kurulu!lara bil-
gi verilmesine karar verdi.22 Aynı gün 
yaptı"ı toplantıda Yürütme Kurulu, 
sendika yöneticilerinin 9 Aralık günü 
toplantıya davet edilmesine ve yapı-
lacak bir miting için kesin görü!lerin 
alınması ile toplantı yeri için bir salon 
tutulmasına karar verdi.23 Ancak bu 
miting yapılamadı.

D#SK’in 15-16 Haziran sonrasında si-
yasal geli!melere ili!kin bir dizi top-
lantı yaptı"ı görülüyor. Öncelikle 3. 
Genel Kurul’da kararla!tırılan Politik 
Büro’nun kurulması için adım atıldı. 
22 25-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplan-
tısı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, 
D#SK Ar!ivi.
23 24-25 Kasım tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, 
D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.

Yönetim Kurulu 24-25 Kasım 1970’te 

Politik Büro’nun kurulması için bir ko-

misyon seçilmesine, komisyonun büro 

ile ilgili bir çalı!ma yönetmeli"i ve 

program hazırlamasına ve komisyo-

nun Dinçer Do"u, Turgut Gökdere, U"ur 

Cankoçak, Remzi Çakar ve Niyazi Ku-

as’tan olu!masına karar verdi.

Yürütme Kurulu 10 Mart 1971’de fa!iz-

me kar!ı örgütlerle ortak bir toplantı 

yapılması yolunda çe!itli örgütlerden 

gelen yazı üzerine 19-20 Mart tarih-

lerinde toplantı düzenlenmesine, top-

lantıya Milli Birlik Grubu’ndan iki yet-

kilinin, yazarlardan #lhan Selçuk, Nadir 

Nadi, Do"an Özgüden, Çetin Altan, Do-

"an Avcıo"lu ve Çetin Özek’in davet 

edilmesine karar verse de daha sonra 

12 Mart muhtırasını takiben bu toplantı 

gerçekle!tirilmedi.

15-16 Haziran’ın Hemen Ardından M!SK Kuruldu

15-16 Haziran direni"inin hemen ardından 23 Haziran 1970 tarihinde Milli-!" M!SK Konfederasyonu adıyla !stan-
bul’da kuruldu. 1971 yılında üye sayısını 4 bin 700 civarında bildiren M!SK, 1976’da MHP’nin de dahil oldu#u 1. Milli-
yetçi Cephe (MC) Hükümeti döneminde üye sayısını artırdı. Örgütlenmesini daha çok MHP ve MHP’nin yan kurulu-
"u olan Ülkü Ocakları deste#i ile sürdürdü. Kamuoyunda MHP ve ba#lantılı kurulu"lar ile birlikte anılan bir sendikal 
örgüt oldu. M!SK, Türk-!" ve D!SK’i “sınıf esasına dayanmakta olup sömürücü mahiyette ve insan haysiyetine ters 
dü"en” bir sendikacılık anlayı"ını benimsemekle suçlayarak, milliyetçili#i öne çıkararak, “esas olan millettir, toplum 
sınıflara bölünmez” diyerek ve millî devletin hem i"çinin hem i"verenin devleti oldu#unu iddia etti. M!SK bir yandan 
da CHP iktidarını “zenginlerin para babalarının ve sermaye sınıfının hükümeti” olarak suçluyordu.

17 Temmuz 1979’da M!SK E#itim ve Kültür Merkezi garajında meydana gelen bir patlama olayının bu yerde bomba 
imali sırasında meydana geldi#i Ankara Emniyet Müdürlü#ü tarafından açıklandı. Bu patlama sonrasında M!SK !cra 
Kurulu üyeleri ve bazı çalı"anlar gözaltına alındı ve haklarında TCK 168 ve 169. maddelerinden (silahlı çete kurmak) 
dava açıldı. Sanıklar askerî mahkeme tarafından tutuklandı. Ancak daha sonra serbest bırakıldılar. M!SK’in faali-
yetleri 12 Eylül Darbesi ile durduruldu. Ancak D!SK ve ba#lı sendikalara dava açılırken M!SK hakkında dava açılmadı. 

M!SK 1970’lerde güçlenen sınıf sendikacılı#ına kar"ı radikal sa#dan bir yandan ideolojik öte yandan zora dayalı bir 
önleme hareketi olarak de#erlendirilebilir. M!SK 12 Eylül sonrası ko"ullarda i"levsiz kaldı ve yeniden açılsa da za-
manla sönümlendi.
Kaynak: Yıldırım Koç, Türkiye !"çi Sınıfı Tarihi, !stanbul: Tek Gıda-!" Yayını, 2019; Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi

Cumhuriyet gazetesi, 
12 Temmuz 1970
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15-16 Haziran’ın yakla!ık bir hafta sonra-
sına kadar artçı direni!ler yer yer devam 
etti. 15-16 Haziran sonrası ve 12 Mart ön-
cesinde ya!anan iki direni! zihinlere ka-
zındı. D#SK’te örgütlenmek isteyen ve 
haklarını arayan i!çilere hükümet tarafın-
dan uygulanan !iddet D#SK’te örgütlenen 
i!çilerin ya!adı"ı zulmü göstermesi açı-
sından dikkate de"erdir. 1970 yılı dokuma 
ve lastik i!çilerinin direni!leriyle sona erdi. 
Bu eylemler do"rudan ba"lantılı olma-
sa da 15-16 Haziran’ın artçı eylemleri ola-
rak de"erlendirilebilir. Bu iki direni! Gisla-
ved direni!i ile Çukurova bölgesi direni! ve 
eylemleridir.

G."&$()6 !9=$&.: !9:. K$%' 
D1+8&68

#stanbul Eyüp’teki Gislaved Lastik ve Ka-
uçuk Sanayi Fabrikası’nda 13 Ekim 1970’te 
ba!layan oturma eylemi ve 15 Ekim 1970’te 
polisin !iddetli müdahalesi sonucu mey-
dana gelen ve bir i!çinin ölümüne yol açan 
kanlı olaylar D#SK tarihinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Fabrikada çalı!an Lastik-#! 
üyesi 1200 i!çi, 15-16 Haziran olayları sı-
rasında fabrikaya gelmedikleri gerekçe-
siyle 5 günlük yevmiyelerini kesmek is-
teyen patronu protesto için 13 Ekim 1970 
sabahı fabrikada oturma eylemine ba!la-
dı. #!çiler 5 günlük yevmiyelerinin öden-
mesini ve kendilerine sendikal neden-
lerle baskı yapılmamasını istiyorlardı. 
#!veren i!çilerin taleplerini kar!ılamak ye-
rine “fabrikada i!gal var” diyerek i!çile-
rin eylemini kanunsuz olarak göstermeye 

çalı!tı ve askerlerin yardımıyla polislerin 
fabrikayı bo!altmasını sa"lamak istedi.24

Daha önce de Lastik-#! ve Kauçuk-#! sen-
dikaları arasındaki sendikal rekabet ne-
deniyle çe!itli olayların ya!andı"ı fabri-
kada i!veren, Lastik-#!’in tüm taleplerine 
kar!ın i!çilere ödeme yapmamakta direni-
yordu. #!çilerin oturma eylemine ba!lama-
sı üzerine, i!veren yetkilileri gün boyunca 
kısımları dola!arak, i!lerinin ba!ında otur-
makta olan i!çileri eylemden vazgeçirmek 
amacıyla giri!imlerde bulundular. #!çilerin 
üyesi oldu"u Lastik-#! yetkilileri ise i!ve-
renden bir ça"rı gelmedikçe i!çilerin ken-
diliklerinden ba!lattıkları eylemde aracılık 
yapamayacaklarını belirttiler. Lastik-#!’in 
yaptı"ı açıklamada “"!çiler 15-16 Haziran 
tarihlerinde yapılan yürüyü!e katıldıkları 
için, o günlerde çalı!madıkları gerekçesiy-
le ücretlerini alamamı!lardı. Bütün fabri-
kalar o günlere ait ücretleri ödedi#i halde 
24 D"SK gazetesi, Sayı  4, 13 Kasım 1970.

Cumhuriyet gazetesi, 
14 Ekim 1970.

Gislaved Fabrikası’nda 
oturma eylemine 
katılan ve gözaltına 
alınan Elif Gönül Tolon 
daha sonra THKO, 
Kadriye Deniz Özen 
ise THKP-C davasında 
yargılandılar.
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Gislaved i!yerinde yevmiyelerin kesilme-
sini protesto amacıyla i!çiler oturma gre-
vine ba!lamı!lar” denildi. 25

#!verenin talebi üzerine 15 Ekim Per!em-
be günü sabaha kar!ı komando tugayı-
nın e!li"inde çok sayıda polis fabrika-
yı ku!attı. Fabrikada 1200 kadın ve erkek 
i!çi olanlardan habersiz bekliyordu. Polis-
ler fabrikanın dar kapısından içeri girme-
ye çalı!ırken askerler fabrikaya giri! çıkı-
!ı önlemek amacıyla yolları kesti. Oturma 
eylemini sürdüren i!çilerin fabrikadan 
çıkmayı reddetmeleri ve fabrika düdük-
lerini çalarak yardım istemeleri sonrası, 
polis güçleri tarafından saat 4.30’da ba!-
latılan operasyon, i!çilerin direnmesi üze-
rine çatı!maya dönü!tü. #!çiler polislere 
kar!ı koydu ve “Biz anayasal haklarımızı 
kullanarak bize hakkımız olan yövmiyeyi 
25 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 1.

vermeyen patrona kar!ı direniyoruz. Sizi 
fabrikadan içeri sokmayız” dediler. #!çi-
lerle polis arasında önce cop ve sopalarla 
ba!layan çatı!ma, polisin ate!li silah kul-
lanmasıyla kısa sürede büyüdü ve tüm 
fabrikaya yayıldı. Çatı!maya katılmaya-
rak dı!arıda önlem alan birlikler, Gislaved 
i!çilerine çevre fabrikalardan yardım gel-
mesini önlemek amacıyla fabrika çevre-
sindeki bütün yolları kesti.26 Savcılık iddi-
asına göre i!çiler, fabrika kapısından içeri 
girmek isteyen polisleri hortumlarla sıcak 
ve so"uk su sıkarak ve ta! ve ayakkabı 
yapımında kullanılan kalıpları kullanarak 
durdurmaya çalı!tı.27 D"SK gazetesi polis 
müdahalesini !öyle anlatıyor: “Fabrikanın 
dar kapısından içeriye giremiyecekleri-
ni anlıyan polisler, sanki bir dü!man kale-
sine saldırırcasına fabrikanın duvarlarını 
buldozerlerle yıktırdılar ve yıkık duvarlar-
dan içeriye girerek devrimci i!çileri kur-
!unlamaya, coplamaya ba!ladılar ve bir 
devrimciyi, i!çi Hüseyin Çapkan’ı kur!un-
larla öldürerek devrimci saflardan ayırdı-
lar.” Çapkan adlı i!çi gö"sünden vurularak 
öldü. 40 i!çiyle 15 toplum polisi de çe!it-
li yerlerinden yaralandılar. Öldürülen Hü-
seyin Çapkan 1952 yılından beri fabrikada 
çalı!an kıdemli bir i!çiydi. 28

D#SK Yürütme Kurulu 15 Ekim 1970’te yap-
tı"ı açıklamada Gislaved olayları hakkın-
da !unları söylüyordu: “Gislavet Lâstik 
Fabrikası’nda direni!e geçen i!çilere kar-
!ı toplum polisi ile yeni komanda birlik-
leri bugün sabaha kar!ı saat 2.00 ile 6.00 
arasında harekete geçmi!, buldozerlerle 
26 D"SK gazetesi, Sayı  4, 13 Kasım 1970; Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi, Cilt 1.
27 Eyüp Cumhuriyet Savcılı"ı, 1970/472 sayılı takipsizlik ka-
rarı, 15 Aralık 1970.
28 D"SK gazetesi, Sayı  4, 13 Kasım 1970; Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi, Cilt 1.

Hüseyin Çapkan

(1925-1970) 
Hüseyin Çapkan, 
1952'den beri 
Gislaved fabrikası 
i!çisi. 15 Ekim 
1970'de Gislaved 
direni!inde 
polis tarafından 
tabancayla 
vurularak 
öldürüldü.

Cumhuriyet gazetesi, 
16 Ekim 1970
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fabrika duvarları yıkılarak i!çilere teca-
vüz edilmi!tir. 1300 i!çinin çalı!tı#ı fabri-
kadaki kadın ve erkek i!çilerden en az 600 
kadarı a#ır ve hafif olmak üzere muhtelif 
yerlerinden yaralanmı!, hatta ölen i!çiler 
oldu#u haberi yayılmı!tır.”29

Polisin duruma hâkim olmasından son-
ra gözaltına alınan 250 i!çi polis araçlarına 
bindirilerek götürüldü. Yaralıların fabrika-
dan gruplar halinde çıkarılması ise sabah 
saat 10.00’a kadar sürdü. Polis araçlarıyla 
ta!ınan yaralı i!çiler, di"er fabrikalardaki 
i!çilerin müdahalesinin önlenmesi ama-
cıyla, yakında hastane bulunmasına kar-
!ın, ba!ka hastanelere kaldırıldı. Çatı!-
mada ölen i!çi Hüseyin Çapkan’ın cesedi 
de ancak saat 10.00’dan sonra fabrikadan 
alınarak morga götürüldü. Bu süre içinde 
Eyüp-Silahtara"a yolu da trafi"e kapatıl-
dı. Meydana gelen kanlı olayların ardından 
kadınlı erkekli çok sayıda insan hastane 
ve karakolların önünde toplanarak e!le-
rini, çocuklarını ve akrabalarını aramaya 
ba!ladı. Olayların sona ermesinin ardın-
dan Emniyet tarafından yapılan açıklama-
ya göre 250’ye yakın i!çi gözaltına alınmı! 
ve soru!turmaya savcılık el koymu!tu. 
29 15 Ekim 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi

Emniyet açıklamasında “Bunların arasın-
da tahrikçiler ve te!vikçilerle di#er suçlu-
lar tespit olunacaktır. Yakalananların faz-
lalı#ı dikkate alınarak çe!itli karakollara 
da#ıtılmı!tır. Soru!turmanın sonucunu 

bekliyoruz” deniliyordu.30

30 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 1.

D!SK: #iddetin #iddeti Davet Etti$i Bilinen Bir Sosyal Gerçektir

!"çi eylemlerine kar"ı müzakere yoluyla çözüm bulma yerine, "iddet tedbirlerine ba"vurmak, sosyal olayları bas-
kı ve yaralama ile bastırmak sadece sonsuz ızdıraplara sebep olur ve olmaktadır. Gislavet i"çilerine reva görülen 
baskı ve "iddet hareketleri sa# duyu sahibi hiç kimsenin tasvib edece#i bir davranı" de#ildir. $iddetin aynı "ey-
leri davet etti#i bilinen sosyal bir gerçektir. Ancak bugüne kadar "iddet ve terör hareketlerine asla iltifat etme-
yen i"çilere kar"ı giri"ilen a#ır yaralı ve ölü verdiren baskın ve yıldırma hareketlerinin hiçbir sosyal yarayı tedavi 
etmedi#i her geçen gün görülegelen olaylardan anla"ılmaktadır. !ktidarın izledi#i kanlı yol i"çileri sindirmeye, hak-
larından vazgeçirmeye ve çözüm bekleyen pek çok anla"mazlı#ı kökünden halletmeye asla yetmeyecektir. Yöne-
ticileri uyarıyor, sa#duyu çizgisine gelmelerini öneriyor, Gislavet i"çilerine reva görülen tecavüzleri "iddetle pro-
testo ediyoruz.
Kaynak: 15 Ekim 1970 tarihli D!SK Yürütme Kurulu toplantısı, D!SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D!SK Ar"ivi.

D#SK Ajansı, 
15 Ekim 1970
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16 Ekim’deki, olaylar nedeniyle haklarında soru!turma ba!-
latılan 66 i!çiden 11’i ilk sorgularından sonra Eyüp 2. Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Olayı “Valinin em-
riyle polisin tecavüzü” olarak de"erlendiren Lastik-#! sendi-
kasınca yayımlanan bir bildiride “Gislaved i!yerinde sabaha 
kar!ı saat 4 sıralarında, i!verenin sendikal hakları tanıma-
ması ve i!çilerin baskıyla sendikadan istifaya zorlanmaları 
üzerine pasif direni!e geçen 1200 lastik i!çisinin üzerine va-
linin emriyle silahlı komando birli#inin himayesinde toplum 
polisi saldırtılmı!, i!yerindeki i!çiler dövülmü!, kur!unlan-
mı! ve öldürülmü!lerdir” denildi. Lastik-#! tarafından Cum-
hurba!kanına, Ba!bakana, #çi!leri Bakanlı"ı, Emniyet Genel 
Müdürlü"ü, Barolar Birli"i ve bütün siyasi partilere gönderi-
len bir telgrafta ise fabrikada ya!anan olaylar anlatıldıktan 
sonra “Son olay nedeniyle anayasadan do#an sorumlulu#u-
nuzu hatırlatır, olayların daha çok büyümemesi için sizleri 
tarihi göreve ça#ırırız” uyarısında bulunuldu.31

31 D"SK gazetesi, Sayı  4, 13 Kasım 1970; Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 1.

Gislaved’de !kinci Ölüm

Zafer Aydın

Hüseyin Çapkan, 15 Ekim 1970’te Gislaved’e yapılan saldırıda polis tabancasından çıkan kur"unla hayatını kaybet-
mi"ti, Gislaved i"çisi Hasan Kırık da aynı gün ya"anan polis "iddetinin ma#duru olarak 19 Mart 1971’de beyin kana-
ması sonucu hayatını kaybetti. Lastik-!" sendikası, “Katilleri biliyoruz” diye bir açıklama yaptı. Lastik-!", Hasan Kı-
rık’ın ölümüne insafsızca coplanmasının yol açtı#ını söyledi ve polisi suçladı.1 

Polis Gislaved i"çilerine çok kötü davranmı"tı bayıltıncaya kadar, kimilerini komaya sokuncaya kadar dövmü"tü. 
Ancak, Hasan Kırık herkesten fazla "iddete maruz kaldı. !sa Çevik’e göre bunun nedeni polise sıkılan sıcak suydu: 

“Koreli Hasan, benim köylümdü. Buhar kazanlarının tamirini yapardı. Polisler içeri girince onların oradan, buhar ka-
zanlarından polise sıcak su sıkmı"lar. Polisler Be"ikta"’a götürdüklerine önce ‘Bize su sıktınız alın bakalım’ diye 
gözaltındakilerin üstüne su sıkmı"lar. !"çilerin kimisi yalın ayak, kimisinin üstünde elbise yok, o vaziyette su sıkı-
yorlar. Sonra ‘Bize su sıkılan yerin sorumlusu kim?’ diye soruyorlar. Koreli Hasan denince de onu çok fena dövü-
yorlar. Zaten bu dayaktan sonra çok ya"amadı rahmetli.”2 

Rasim Camgöz de Hasan Kırık’ın ölümüne, emniyette polisten yedi#i daya#ın yol açtı#ını dü"ünenlerdendi: 

“Hasan arkada"ımdı. Beraber çalı"ıyorduk. ‘Koreli Hasan’ diyordu herkes. Rahmetli emniyette çok dayak yemi". 
Ben çıktıktan sonra sordum ‘nasıl?’ diye. ‘Allah dü"ürmesin’ dedi. Coplarla, kafasına, beline, nereye denk gelirse 
vurmu"lar. ‘Mideme kan oturdu’ demi"ti. Ondan sonra çok ya"amadı. Beyin kanaması geçirdi gitti. Dayaktan öl-
dü aslan gibi adam niye ölsün ki?”3

1 Lastik-!" gazetesi, Sayı 45.
2 Zafer Aydın tarafından !sa Çevik ile gerçekle"tirilen görü"me, 2019.
3 Zafer Aydın tarafından Rasim Camgöz ile gerçekle"tirilen görü"me, 2019.

D#SK Yürütme Kurulu Karar Defteri, 
15 Ekim 1970
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Olaylar nedeniyle suçlanan #stanbul Vali-
si Vefa Poyraz ise Emniyet Müdürlü"ü’nde 
!u açıklamayı yaptı: “#çeriden ve dı!arıdan 
bazı tahrikçi ve te!vikçilerin hareketleri ile 
Gislaved Fabrikası’nda çalı!an i!çiler salı 
gününden sonra fiili durum yaratmı!lar, 
yani fabrikayı i!gal etmi!lerdir. Bu durum 
kar!ısında fabrika sahipleri can ve mal 
emniyetinin kalmadı"ı gerekçesi ile sav-
cılı"a ba!vurmu!tur. Savcılı"ın ve polisin 
yaptı"ı incelemede durumun do"ru oldu"u 
anla!ılmı!tır. Savcılık suçluların yakalan-
ması ve fabrikanın sahiplerine verilmesi 
için polise yazılı talimat vermi!tir.”32

Gislaved Fabrikası’nda ya!anan olaylar 
kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. T#P 
Genel Ba!kanı $aban Yıldız, olaylara ili!kin 
olarak verdi"i demeçte, sıkıyönetimden 
sonra i!çilerin zor yoluyla dize getirilmek 
istendi"ini ve özel komando birliklerinin 
bu amaçla #stanbul’a getirildi"ini söyledi. 
Yıldız’ın açıklamasında, i!verenlerin “sert 
ve anla!maya yana!mayan bir tutum iz-
ledikleri” öne sürülerek iktidarın becerik-
siz politikası sonucu sıkıntıya dü!en bazı 
sanayi kollarında i!verenlerin, sıkıntının 
yükünü i!çi sınıfına aktarma ve i!çilerin 
mücadele azmini kırma çabası içinde ol-
dukları da öne sürüldü.

Olaylar sırasında, ölen i!çi Hüseyin Çap-
kan’ın cenazesinin 17 Ekim’de Lastik-#! 
sendikasınca düzenlenen bir törenle kal-
dırılması kararla!tırıldı. 16 Ekim sabahı ce-
nazeyi almak için Adli Tıp Kurumuna gelen 
Çapkan’ın ailesi ve arkada!larına cenaze-
yi vermek istemeyen polis, cenazenin der-
hal camiye götürülerek gömülmesini iste-
di. Çe!itli formalitelerden sonra cenazeyi 
32 D"SK gazetesi, Sayı  4, 13 Kasım 1970; Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi, Cilt 1.

i!çinin ailesi ve arkada!larına teslim eden 
polis, cenazeyi almaya gelenlerin foto"raf-
larını da çekti. Polislerin, Çapkan’ın yakın-
larına “Hüseyin Çapkan’ı biz öldürmedik; 
onu fabrikaya giren ö#renciler öldürdü” 
dedikleri de öne sürüldü.33 D"SK gazetesin-
de yer alan bir de"erlendirmeye göre, Hü-
seyin Çapkan’ın ölümünden sonra yalan 
furyası ba!lamı!tı: “Önce Hüseyin Çapkan 
damdan dü!erek öldü dediler. Bu yalana 
inanılmayınca kamyondan dü!erek öldü 
dediler. Bu açıklamaya da kimse inanma-
yınca Hüseyin Çapkan’ın üzerinden bir 
kur!un çıkarıldı#ını söylediler.”34

16 Ekim gecesi Lastik-#!’in Merter’deki bi-
nasında hazırlanan yere konan cenazenin 
ba!ında çok sayıda i!çi sabaha kadar nöbet 
tuttu. 17 Ekim sabahı saat 10’da Beyazıt Ca-
mii’ne getirilen Hüseyin Çapkan’ın cenaze-
si çok sayıda i!çi ve ö"rencinin katıldı"ı bir 
törenle Edirnekapı Mezarlı"ı’nda topra"a 
verildi. Cenazede Rıza Kuas en öndeydi.

Hüseyin Çapkan’ın ölümü ile ilgili Eyüp 
Cumhuriyet Savcılı"ı tarafından yürütü-
len hazırlık soru!turması sonucunda Çap-
kan’ın polis kur!unu ile öldü"ü saptan-
masına ra"men takipsizlik kararı verildi. 
33 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 1.
34 D"SK gazetesi, Sayı  4, 13 Kasım 1970.

Cumhuriyet gazetesi, 
17 Ekim 1970.



Polis kur"unu ile öldürülen Hüseyin 
Çapkan’ın ölümü ile ilgili yürütülen 
hazırlık soru"turması sonucunda 
Eyüp Cumhuriyet Savcılı#ı tarafın-
dan verilen bir ibret belgesi niteli-
#indeki takipsizlik kararı "öyledir:
T.C. Eyüp C. Savcılı$ı
Hazırlık No: 1970/3417
Karar No: 1970/1472
TAK!PS!ZL!K KARARI
Davacı: K.H.
Ma"dur: Hüseyin Çapkan. 2052 si-
cil numaralı Gislavet fabrikası i"çi-
si. 1341 do#umlu. G. Pa"a Ordu Cad. 
No: 15’te ikamet eder. 21/7/1952 
tarihinden itibaren Gislavet fabri-
kası i"çisi.
Suç: Adam öldürmek
Suç Tarihi: 14/10/1970 saat 04.30
Suç Yeri: Eyüp Gislavet fabrikası
Eyüp Bahariye caddesinde kuru-
lu Gıslavet Lastik Fabrikası’nın i"çi-
leri kanuni grev "artlarını tahakkuk 
ettirmeden suç tarihinden 2-3 gün 
önce suç yeri olan Gıslavet lastik 
fabrikasında i"ba"ı yaptıkları halde 
çalı"tıkları makinanın önüne gelip 
çalı"madıkları ve mesai bitti#i hal-
de i" yerini de ödenmeyen yövmi-
yelerinin ödenmesi ücrete zam ya-
pılması ve bazı sosyal garantilerin 
tanınmasını talep ve bahane ede-
rek çalı"mayı"larının sebebi ola-
rak göstermi"ler ve fabrikayı i"gal 
ederek terk etmemi"lerdir. Bu ha-
lin 2-3 gün devam etmesi kar"ı-
sında amme intizamının korunma-
sı fabrikanın i"galden kurtarılması 
ve i"lenmekte olan suçun temadi-
sini kesme ve i"lenmekte olan suçu 
tahkik etmek için !st. Emniyet Mü-
dürlü#ü 1200 ki"ilik polis amir ve 
memurlarından mürekkep bir kuv-
vetin 15/10/1970 günü saat 4.30 
da suçun i"lenmekte bulundu#u 

Gıslavet fabrikasına geldikleri fab-
rikayı i"gal eden i"çilere fabrikayı 
terk etmeleri ve içinde bulundukla-
rı hali suç bulundu#u zabıta amirle-
rince birkaç defa höpörlerle i"çile-
re anonsta bulundu#u ve kendilik-
lerinden fabrikayı terk edip gitme-
leri halinde kimsenin burnunu ka-
namayaca#ı hususunun hatırlatıl-
masına ra#men i"çilerin buna da 
uymadıkları ve fabrikayı i"gale de-
vam ettikleri bu kerre yine zabıta 
amirlerinden Emniyet Müdür Mu-
avini Orhan Erdemir i"çilere höpör-
lerle amme intizamının mutlak su-
rette korunaca#ı cebir ve "iddet is-
timaline yer vermeden i"çilere i"-
gal ettikleri fabrikayı terk etmeleri 
hususu hatırlatılmı" olmasına ra#-
men i"çiler buna da uymayınca !s-
tanbul Belediyesinden temin edilen 
dozerle i"gal altında bulunan fab-
rikanın duvar ve kapısı zorlanarak 
menfezler açıldı#ı bu kerre i"gali 
yapan sanık i"çilerin sıcak ve so#uk 
suları hortumlarla vazifeliler üzeri-
ne kı"kırttıkları fabrikada ayakkabı 
imali için kullanılan demir kalıpları ve 
ta"ları vazifelere atarak yaraladık-
ları demir çubuk ve sopalarla va-
zifelilere hücum ettikleri buna mu-
kabil fabrikanın duvar ve kapısından 
açılan menfezlerden içeriye sız-
mı" ve sayıları bir hayli kabarık va-
zifeli polisin dü"tükleri durum ica-
bı ve zaruret sonunda ta"ıdıkları si-
lahı kullandıkları silahı kullanan va-
zifeli polislerin hüviyetlerinin tespit 
edilemedi#i ve bu esnada yapılan 
atı"tan maktul Hüseyin Çapkana 
ölü muayene raporunda gösterildi-
#i gibi isabet ederek ölümünü intaç 
ettirdi#i sanıkların birbirini tamam-
layan beyanları, olay ma#durlarının 
beyanı, "ahitlerin birbirini tamam-
layan beyanı ma#dur Hüseyin Çap-
kanın uzak mesafeden isabet ala-

rak öldü#üne dair 19/10/1970 ta-
rih ve 972/8951 sayılı adlı tıp rapo-
ru gibi delillerle anla"ılmı"tır.
Silah kullanarak fabrikayı i"gal-
den kurtarmak ve kendisine yapı-
lan tecavüzü bertaraf eden vazife-
li zabıta memurları hüviyetleri tes-
pit edilememi"tir. 
Silah kullananların silah kullanma 
talimatına uydukları ve silah kul-
lanmayı zaruret icabı ve son çare 
olarak kullandıkları, olaya mü"a-
hede eden Vilayet ja. Kumandanı 
Albay Zühtü, Vilayet jandarma ku-
mandanlı#ında görevli Yarbay Se-
dat Özenger, emniyet müdür mu-
avini Salih Doranın "ahadetinden 
anla"ılmı"tır. 
Binnetice Hüseyin Çapkan’ın, vazi-
fe icabı silah kullanmı" ve hüviyeti 
tespit edilmemi" zabıta grubunun 
yaptı#ı atı"tan isabet ederek öldü-
#ü ve bu itibarla olayda suç unsu-
ru bulunmadı#ı tespit edildi#inden 
C.M.U.K.nun 163. maddesine tevfi-
kan takibata yer olmadı#ına karar 
verildi. 15/12.1970.

Eyüp C. Savcısı Yardımcısı Faruk 
Ertem-13841

SAVCILIK: POL!S ÖLDÜRDÜ AMA SUÇ UNSURU YOK SAVCILIK: POL!S ÖLDÜRDÜ AMA SUÇ UNSURU YOK 

TÜSTAV D!SK Ar"ivi
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Kararda !öyle denildi: “Silah kullanarak 
fabrikayı i!galden kurtarmak ve kendi-
sine yapılan tecavüzü bertaraf eden va-
zifeli zabıta memurları hüviyetleri tespit 
edilememi!tir. Silah kullananların silah 
kullanma talimatına uydukları ve silah 
kullanmayı zaruret icabı ve son çare ola-
rak kullandıkları (…) anla!ılmı!tır. Binne-
tice Hüseyin Çapkan’ın, vazife icabı silah 
kullanmı! ve hüviyeti tespit edilmemi! za-
bıta grubunun yaptı#ı atı!tan isabet ede-
rek öldü#ü ve bu itibarla olayda suç un-
suru bulunmadı#ı tespit edildi#inden (…) 
takibata yer olmadı#ına karar verildi.”35

Gislaved Fabrikası, meydana gelen olay-
lar nedeniyle i!veren tarafından 19 Ekim’e 
kadar kapatıldı. 19 Ekim sabahı ise olaylara 
katıldıkları gerekçesiyle 103 i!çinin i!leri-
ne tazminatsız olarak son verildi. 

Ç,+,*?($ D.*)%.9&)*. (23A5)

1970 sonbaharında tekstil sektöründe de 
önemli bir i! bırakma eylemi gerçekle!-
ti. Adana’da Bossa Fabrikası’nda çalı!an 4 
bin i!çi ücretlerinin dü!üklü"ünü ve i!ye-
rindeki akort ücret uygulanmasını protes-
to etmek amacıyla 21 Ekim 1970 günü i! bı-
raktılar. #!çiler bir süre önce Türk-#!’e ba"lı 
Teksif sendikasından ayrılarak D#SK’e ba"-
lı Tüm-#! sendikasına geçmi!lerdi. Eylem 
22 Ekim günü sona erdi. Ancak i!verenin 
eylem nedeniyle on i!çiyi i!ten çıkarma-
sı üzerine 10 Kasım günü i!çiler yeniden i! 
bıraktılar. D#SK üyesi i!çiler fabrikanın ka-
pısını tutarak çalı!mak isteyen Teksif üye-
lerini içeri sokmadılar ve eylem bir i!yeri 
i!galine dönü!tü. Polis, fabrikanın duvarını 
buldozerle yıkarak içeri girdi. Polisle i!çiler 
35 Eyüp Cumhuriyet Savcılı"ı, 1970/472 sayılı takipsizlik ka-
rarı, 15 Aralık 1970.

arasında meydana gelen olaylarda 60 i!çi ve 
27 polis yaralandı. D#SK, i!çilerin sarı sendi-
kaya kar!ı direndiklerini açıkladı. Türkiye 
#!çi Partisi, yaptı"ı açıklamayla patronların 
çıkarlarını kollayan iktidar ile i!birlikçi sen-
dikaların i!çilerin sendika seçme özgürlü-
"ünü kısıtlamak istediklerini belirtti. #!çiler 
16 Kasım günü i!ba!ı yaptılar. #!veren yet-
kilileri, vardiya giri!lerinde fabrika kapısın-
da D#SK üyesi 140 i!çinin kartlarını ellerin-
den aldı ve i!lerine son verildi.

15-16 Haziran sonrasında sendikala!ma 
hakkı için bir ba!ka büyük mücadele Çu-
kurova bölgesinde ya!andı. D#SK’e ba"lı 

D"SK gazetesi, Sayı 4, 
13 Kasım 1970.

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1970-Sayi-4.pdf


!"çilerin ço#unlu#unun Tüm-!"’e 
geçmesi üzerine i"veren, Adana 
Valisi ve polis yeni önlemler alma 
yoluna gitti. Ekim ayında olaylar 
sırasında i"çilerle i"veren arasın-
da bir anla"mazlık olmadı#ını, i"-
çilerin sendika yöneticilerini pro-
testo ettiklerini söyleyen i"ve-
ren $evket Sabancı Kasım ayı-
nın ba"larında fikir de#i"tirdi ve 
D!SK’e kar"ı önlem aldı. Adana 
Valisi’nin ve Türk-!"’in deste#iy-
le hareket geçen i"veren, direni"in 
önderlerinden Mehmet Duluk-
lu ve di#er iki i"çiyi 10 Kasım gü-
nü i"ten çıkardı. !"ten çıkarılan i"-
çi sayısı daha sonra 10’a yüksel-
di. Bu operasyondan sonra i"çiler 
i"i bırakıp fabrika bahçesinde top-
landı ve çıkarılan i"çilerin i"e iade-
sini istedi. !"veren bu iste#i kabul 

etti ama i"çiler Teksif’in sözle"-
me yapmasına da kar"ı çıktıkları 
için i"gal devam etti. Bunun üze-
rine i"veren D!SK’in Güney Böl-
ge Temsilcili#i ile görü"meyi kabul 
etti. 10 Kasım günü i"çilerin iste-
dikleri sendika ile sözle"me yap-
mayı kabul eden i"veren bir gün 
sonra fikir de#i"tirdi. 

“Tüm-!" üyesi i"çiler ile Teksif 
üyesi i"çiler eylemin sürdürül-
mesi konusunda anla"amadılar. 
Tüm-!" üyelerinin kapıları tutarak, 
gece vardiyasında çalı"mak iste-
yen Teksif üyelerini engellemele-
ri, eylemin i"gale dönü"mesine ve 
i"çiler arasında çatı"maya yol aç-
tı. Olayda 24 i"çi yaralandı. !"gal 
eylemine ve iki sendikanın üye-
leri arasında ba"layan çatı"ma-

ya valinin emriyle polis ve jandar-
ma müdahale etti. Güvenlik güç-
leri i"gali sona erdirmek amacıy-
la buldozerlerle duvarları yıkarak 
fabrikaya girdi. Bu olaylar sırasın-
da 60 i"çiyle 27 polis yaralanırken 
gözaltına alınan i"çilerden seki-
zi daha sonra mahkemece tu-
tuklandı.”1 Tutuklananlar arasın-
da D!SK örgütlenme çalı"malarını 
sürdüren Memet Turhan da vardı. 

Bossa’da i"çilere uygulanan "id-
deti kelimelerle anlatmak çok 
zordu. Ancak Hürriyet’in 13 Ka-
sım 1970 tarihli nüshasında ya-
yınlanan ve foto muhabiri Hamit 
Deste’nin çekti#i bir foto#raf te-
rör ortamını tam anlamı ile yan-
sıtmı" ve uzun yıllar belleklerden 
1 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 1, s. 188.

D!SK’E AKAN !"Ç!YE KAR"I "!DDET D!SK’E AKAN !"Ç!YE KAR"I "!DDET 

Çukurova'da D!SK'e üye olmak isteyen i"çiye "iddet. Foto#raf: Hamit Deste, Hürriyet, 13 Kasım 1970



Özbucak fabrikalarında çalı!an i!çiler 

büyük gruplar halinde her gün D#SK’in 

Güney Bölge Temsilcili"i’ne gelerek ka-

yıtlarını yaptırmaya ba!ladılar. 

21 Ekim 1970 tarihinde 4 bin civarında 

Bossa i!çisi, akort esasına dayanan ücret 

sisteminin düzeltilmesi isteklerinin yeri-

ne getirilmemesi üzerine direni!e geçip 

fabrikayı i!gal etti. #!verenin i!çilerin is-

teklerini kabul etmesi üzerine i!çiler bir 

günlük direni!ten sonra i!ba!ı yaptı. Bu 

direni! Teksif’e ra"men ve Teksif’e kar!ı 

gerçekle!tirildi. 37

Türkiye’nin ve Adana’nın sayılı büyük 

fabrikalarından olan Bossa’nın i!çileri 

!alterlere basıp bahçede toplandılar. Pat-

ron Sakıp Sabancı i!çilere isteklerini sor-

du"unda, hep bir a"ızdan “Teksif’i istemi-

yoruz” diye ba"ırdılar. 38

37 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi (1998), Cilt 1, #stanbul: 
Kültür Bakanlı"ı ve Tarih Vakfı ortak yayını, s. 188.
38 D"SK gazetesi, Sayı  4, 13 Kasım 1970, sayfa 1 ve 3.

silinmemi"ti. Yazar !sma-
il Cem Milliyet gazetesindeki 
kö"esinde bu foto#raf ile ilgili 
"u cümleleri yazmı"tı: 

“Bazı olaylarda bir foto#raf, 
durumu sayfalarca yazıdan 
daha etkin biçimde özetle-
yebilir. Adana’daki Bossa i"-
çileri olayı da bunlardan biri-
dir. Be" polisle bir bekçi yer-
de kıvranan bir i"çiyi taban-
ca tehdidiyle ve sopayla ve 
copla ve inanılmaz bir vah-
"etle döverken çekilmi" fo-
to#raf, bir bakıma ‘dün’ ve 
‘yarın’ın Türkiye’deki müca-
delesini yansıtmaktadır. Bu 
mücadelenin dün tarafın-
dan kazanılmasına çok en-
der birkaç örne#in dı"ında 
tarih "ahit de#ildir. Gelece-
#in mutlu toplumları harcın-
da her zaman hunharca dö-
vülmü" i"çilerin kanı vardır.”2 

D!SK’in deste$i 

Bölgede görevli Ahmet Akbı-
yık ve Memet Turhan, sonba-
har ayları boyunca örgütlen-
meyi ba"arı ile yürütmü"tü. 
D!SK genel sekreter yardım-
cısı !brahim Çetkin ve Anka-
ra bölge temsilcisi U#ur Can-
koçak Adana’ya gelerek i"çi-
lere destek olmu"tu. Tutuk-
lanan i"çileri savunmak üze-
re 15 Kasım’da Mü"ür Ka-
ya Canpolat, Alp Selek, Enis 
Co"kun, Güney Dinç ve Tur-
gut Kazan Adana’ya geldi. 
Kazan i"çilerin gördü#ü i"-
kenceyi "öyle anlattı:

“!"çilere karakolda parmak-
larının arasına mermi ko-
yup sıkılarak i"kence yapıl-
mı". Akıbeti meçhul ki"iler 
var. Öldü#ünü sandı#ımız bir 
2 Milliyet, 14 Kasım 1970.

kadın i"çinin akıbeti gizleni-
yor. Adana’da bütün "idde-
tiyle bir terör havası hüküm 
sürüyor.” 

T!P genel sekreteri $aban 
Erik ile CHP !zmir Milletveki-
li $eref Bakı"ık da Adana’ya 
gelip i"çilerin durumu ile ilgi-
li bilgi aldı. 

Türk-!" Genel sekreteri Tunç 
ancak olaylar sona erdikten 
sonra, 16 Kasım’da Adana’ya 
gelebildi ve i"çilerle görü"tü. 

Bossa ve Pakta" i"verenle-
ri gazetelere ilân vererek ça-
tı"manın bitti#ini ve i"ba"ı 
yapılaca#ını bildirdi. !"veren, 
i"ba"ı yapılaca#ı gün direni-
"e katılan i"çileri tasfiye et-
meye ba"ladı. 

“Giri" kapısında i"çileri tek 
tek kontrol eden idare amir-
leri sabah ve ö#leden sonra-
ki vardiyalarda D!SK’e ba#lı 
Tüm-!" Sendikasına üye 140 
i"çinin kartları ellerinden alı-
narak i"lerine son verildi#i-
ni bildirdiler. Ayrıca birçok i"-
çinin evlerine noter kanalıyla 
i"lerine son verildi#ine ili"kin 
tebligat gönderildi.”3 

151 i"çinin savcılıkça mahke-
meye verilmesi, i"çilerin mü-
cadele gücünü azaltmak için 
planlanmı"tı. Bu baskıların 
sonucunda sonraki yıllarda 
Bossa’da önemli bir sendikal 
eylem ortaya çıkmadı. 
Kaynak: Maden-!" Tarihi Çalı"ma Grubu 
(2017), Derinden Gelen Kökler, Cilt 1, !s-
tanbul: TÜSTAV

3 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi (1998), 
1. Cilt, s. 190.
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Hürriyet gazetesi, 13 Kasım 1979



432 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

1970’li yıllarda Kimya-!" ve Sos-
yal-!" sendikalarında yöneticilik 
yapan, D!SK’in örgütlenme, e#itim 
ve yayın faaliyetlerinde çalı"an ve 
1990’larda D!SK Genel Sekreterli#i 
yapan Mehmet Atay Çukurova di-
reni"ini D!SK görevlisi olarak 55 gün 
boyunca ya"adı. Atay direni"i Can 
$afak’a "öyle anlattı: 

- Adana’da tekstil i"galleri olmu"tu 
bu dönemde, D!SK’in, D!SK’in sen-
dikalarının da büyük destek verdi#i 
direni"ler...

- 16 Haziran’dan üç ay sonra. Ada-
na’da Bossa Güney Sanayii, Pak-
ta" i"galleri oldu. Onların tamamını 
ya"adım ben. 10 Kasım günü Ada-
na’ya gittim, 55 gün Adana’da kal-
dım o süreçte. !"gallerin ba"ladı-
#ı gün Adana’ya gitmi"tim. Cengiz 
[Turhan] benden sonra oraya geldi 
Bölge temsilcisi olarak. 

Orada, Çukurova Basma Fabrika-
sı’nda ba#ımsız bir sendika vardı. 

Tüm-!", Tüm Mensucat !"çileri Sen-
dikası. Bölge sendikası, Tarsus’ta 
kurulmu" bir sendika. Çukurova 
Basma Fabrikası’nda greve gitmi". 
O süreçte de D!SK’le ili"kisi oluyor. 
Ve D!SK o grevi destekledi o dö-
nemde. Hatta Turgut Gökdere, Tu-
rizm-!" Ba"kanı o sıra, toplu söz-
le"me görü"melerini de Turgut 
götürdü orada, sonra grev oldu. 

O grev Adana’yı daha çok etkile-
di. Zaten ’70 16 Haziranının da etki-
si çok fazlaydı. O sırada bu üç fab-
rikada –Bossa, Güney Sanayii ve 
Pakta"’ta, üçü de ayrı patronlardır- 
Türk-!"’e ba#lı Teksif Sendikası o sı-
rada toplu sözle"me müzakereleri-
ni götürüyor. 

- Büyük de huzursuzluk var i"çi 
arasında...

- Ve iyice gerilip i" kopma nokta-
sına gelince, “Asker Mehmet” de-
di Türkler, “haydi Adana’ya.” Haydii 
biz apar topar... Nebio#lu’yla be-

raber gittim hatta. Nebio#lu dön-
dü ben kaldım. Benim oraya gitti#im 
gün fabrikalarda i"gal ba"ladı. Top-
lu sözle"me sürecindeki üç fabrika-
da birden.

- Yetkili olan Türk-!". Teksif. Ama i"-
çinin içinde olan D!SK.

- Evet. Bütün tarihleri boyunca üç 
dönem almadıkları zammı D!SK’in 
korkusuna bir seferde verdi adamlar.

- D!SK gelir diye.

- D!SK gelir diye. 

Burada unutulmaması gereken "ey-
lerden birisi de TÖS’ün, Türkiye Ö#-
retmenler Sendikası’nın büyük etki-
sidir. Gitti#imiz her yerde, bir lokalin 
yoktur, bir "uben yoktur ama bir Tür-
kiye Ö#retmenler Sendikası loka-
li vardır. Ve o lokalleri irtibat bürosu 
olarak kullanırdık. 
Kaynak: Can $afak tarafından 1994-1996 döne-
mi D!SK Genel Sekreteri Mehmet Atay’la 25 Kasım 
2014 günü !stanbul’da yapılan görü"me.

Mehmet Atay: Tekstil Patronlarının D!SK Korkusu

Tüm-#! sendikasına üye 616 i!çi Tarsus’ta 
Basma Fabrikası’nda 16 Ekim 1970’te gre-
ve ba!ladı. D#SK bu greve çok önem verdi; 
merkezi olarak yürütülmesine ve mad-
di olarak desteklenmesine karar verdi. 
D#SK, Yönetim Kurulu üyesi Turgut Gök-
dere ba!kanlı"ında bir heyeti grev bölge-
sinde görevlendirdi.

Tarsus Basma Fabrikası grevi sürerken 
bu kez Adana’nın en büyük fabrikası olan 
Bossa’da çalı!an 4 bini a!kın i!çi D#SK’e 
üye olmak için eyleme geçti.

D#SK Bossa i!çilerinin D#SK’te örgüt-
lenmesi için çok sayıda D#SK temsilcisi-
ni, hukukçuyu bölgede görevlendirdi ve 

tekstil i!çileri için Adana’da Tüm-#! sen-
dikasının bürosunu kurdu. Bu arada Bos-
sa i!çileri Tarsus Basma grevini ziyaret 
ederek dayanı!mada bulundu. 36

Bossa Fabrikası’nda Türk-#!’e ba"lı Tek-
sif örgütlüydü. D#SK’in Türkiye çapın-
da yarattı"ı etki Çukurova bölgesine 
de yansıdı. D#SK Genel Merkezi ekiple-
ri Adana’da çalı!maya ba!ladı. Çukuro-
va’da dokuma i!çileri D#SK’i seçtiler. 
Teksif üyesi i!çiler çı" gibi artan bir hız-
la D#SK’e üye olmaya ba!ladılar. Ada-
na’nın en büyük fabrikalarından Bossa, 
Güney Sanayii, Pakta!, Milli Mensucat ve 
36 D#SK Ajansı, 24 Ekim 1970.
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D#SK Bossa ve Pakta!’ta tutuklanan i!çiler 
ile Tüm-#!’in Tarsus Basma Fabrikası’n-
da 624 i!çinin yürüttü"ü grev için mad-
di dayanı!ma kampanyası açtı ve i!çile-
re yardım etti. Yürütme Kurulu 16 Kasım 
1970’te Tarsus’ta Tüm-#! sendikasının Çu-
kurova Basma grevi nedeniyle, grevci i!çi-
lere dayanı!ma yapılmasına ve sendika-
lardan toplam 90 bin lira borç alınmasına 
karar verdi.39 Tarsus’ta Tüm-#! tarafından 
yürütülen greve katılan i!çilere yardım 
için Tüm-#! sendikasına yeniden 75 bin 
lira borç verilmesine ve bu paranın Ma-
den-#!’ten istenmesine karar verildi.40 Ay-
rıca D#SK yönetimi olayları takiben D#SK 
Adana Bölge Temsilcili"i kurulmasına ve 
M. Cengiz Turhan’ın temsilci atanmasına 
karar verdi.41

39 16 Kasım 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
40 4 Aralık 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi ; 14 
Aralık 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu Toplantısı, D#SK Yöne-
tim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
41 11 Ocak 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 

Tüm-#! sendikasının Tarsus Basma’daki 
grevi Aralık 1970 sonlarına do"ru sona erdi. 
D#SK Yönetimi grevin ba!arıyla sonuçlan-
dı"ını açıkladı.42 Tarsus Basma Fabrika-
sı’nın grevci i!çileri 7 Kasım 1970 tarihinde 
Tarsus’ta bir de miting gerçekle!tirdiler.43
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1970 yılında Tarsus ilçesinde Karameh-
metlerin iplik fabrikasındaki i!çiler, Teksif 
Sendikası tarafından i!verene sürekli sa-
tılmalarına tepki olarak Mensucat-#! Sen-
dikasını kurdular. Hemen arkasından da 
Mensucat-#! D#SK’e üye oldu.

Toplu #! Sözle!mesi görü!meleri grevle so-
nuçlandı. Ve D#SK Çukurova’da ilk grevine 
ba!ladı. #!te bu olay fitili ate!leyen kıvılcım 
oldu. Adana’daki tüm tekstil i!çileri Türk-
#!’e ba"lı Teksif sendikasından kurtularak 
D#SK’e geçmek istediler. D#SK Adana Bölge 
Temsilcili"i tavsiye edildi, çalı!malar ba!la-
dı. Önce BOSSA I Fabrikası’nda i!çilerin ta-
mamına yakın ço"unluk D#SK’e üye oldu. 
Toplu #! Sözle!mesi ça"rısında Bölge Ça-
lı!ma Müdürlü"ü Teksif Sendikasına yetki 
verdi.

BOSSA I i!çileri topluca Bölge Çalı!ma Mü-
dürlü"ü’ne gidip Teksif Sendikasının de"il 
D#SK’in üyesi olduklarını haykırdılar. Fa-
kat sonuç de"i!medi. Teksif Sendikası ta-
rafından bir kez daha satılacaklarını anla-
yan i!çilerle D#SK’in Adana’daki yetkilileri 
konuyu de"erIendirme toplantıları yaptılar. 

Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi .
42 28 Aralık 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi .
43 D"SK gazetesi, Sayı 4, 13 Kasım 1970.
44 U"ur Cankoçak’ın bu yayınlanmamı! yazısı Ergün #!eri tara-
fından yayınlanmak üzere verilmi!tir.

Mehmet Atay

Atay, 1946'da 
Fethiye'de do"du. 

1960'lı yıllarda 
#stanbul'da 

üniversite 
ö"rencisiyken 
bir yandan da 

ilaç fabrikasında 
i!çi olarak çalı!tı. 

1970’lerde Kimya-
#! ve Sosyal-#! 

yönetcili"i yaptı. 12 
Eylül'de tutuklandı, 

D#SK Davası'ndan 
yargılandı. 1994’te 

D#SK Genel 
Sekreteri seçildi. 

Kurulu!undan 
itibaren D#SK’in 
merkezi e"itim 
ve örgütlenme 

çalı!malarına 
emek verdi.

Görsel: D"SK 
gazetesi, Sayı 4, 
13 Kasım 1970.

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1970-Sayi-4.pdf
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Vardiya vardiya tüm i!çilerin katılımıy-
la yapılan toplantılar sonucu oybirli"iyle, 
seslerini duyurmak ve mahkeme yoluyla 
referandum kararı alabilmek için fabrika-
nın i!gal edilmesine karar verildi.

D#SK’in temel ilkelerinden olan tabanın 
söz ve karar sahipli"i bir kez daha i!ledi ve 
BOSSA I fabrikası 15 vardiyasında iki var-
diya i!çiler tarafından i!gal edilip i!veren 
yöneticileri dı!arı çıkartıldı, üretim durdu 
ve kapılar kapatıldı.

BOSSA I i!gali Adana’da duyulur duyulmaz 
BOSSA II, PAKTA$, GÜNEY SANAY## aynı 
yöntemle i!gal edildi.

#!galin üçüncü günü BOSSA i!vere-
ni Sabancıların ba! hukuk mü!aviri, ge-
ce D#SK’e telefon edip amaçlarının ne ol-
du"unu sordu. Aldı"ı cevap, i!veren ve Ça-
lı!ma Müdürlü"ü tarafından D#SK T in yet-
kili sendika oldu"unun kabulünü amaçla-
dıkları !eklindeydi. Yetki D#SK’e verilirse 
i!galin kalkıp, üretime geçilip geçileme-
yece"ini soran i!verene D#SK, derhal üre-
timin ba!layaca"ını, esasen i!gal sürer-
ken makinaların bakımının da yapıldı"ı-
nı bildirdi. #!verenler, durumu de"erIen-

dirip tekrar D#SK’i arayacaklarını bildir-
diler. Ertesi günü de Adana #! Mahkemesi 
D#SK’in referandum iste"i konusunda ka-
rar verecekti.

Ancak o gece yarısı saat 02.00’de, Kayse-
ri’deki Hava Komando Tugayı Adana’ya ge-
lerek buldozerlerle fabrikaların kapılarını 
kırdı, i!çilere dipçiklerle saldırılarak i!ga-
le son verdi. 3 i!çi yaralandı, 14 i!çi tutuk-
landı. Ama i!çiler i!ba!ı yapmadı. Bu kez 
Adana’nın tüm i!çi mahal1elerine komando 
birlikleri çadır kurdular ve hem i!çilere hem 
de ailelerine baskı yapmaya ba!ladılar.

D#SK’in yaptı"ı tüm yasal ba!vurular red-
dedildi. Adana Valili"i i!ba!ı yapmayan i!-
çilerin i!lerine son verilece"ini bir bildi-
ri yayınlayarak duyurdu. Bildiri, Komando 
Tugayının araçları tarafından hoparlörlerle 
mahalle aralarında sürekli okundu. Yaratı-
lan terör ve baskı çok dayanılamaz boyut-
lara ula!tı.

D#SK’in yaptı"ı görü!me sonucunda, hiç 
bir i!çinin i! akdi feshedilmemek ko!uluy-
la, i!galin ba!lamasından bir hafta sonra 15 
bin i!çi i!ba!ı yaptı.

Aradan 6 yıl geçtikten sonra, D#SK’in refe-
randum talebini reddeden Adana #! Mah-
kemesi Hâkimi, Valinin baskısıyla karar 
verdi"ini, kendi vicdanına ve hukuk an-
layı!ına göre referandum kararını vermek 
istedi"ini açıkladı.

Bossa'da direnen 
i!çiler gözaltında, 
Memet Turhan soldan 
dördüncü sırada.

D#SK Ar!ivi.
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Memet Turhan Çukurova Direni"ini Anlatıyor

Bir yıl içerisinde 14 bin i"çiyi üye yaptık. 4.800 i"çi Bos-
sa’da 3.500 i"çi Pakta"’ta olmak üzere, bu iki i"yerinin 
yetki ba"vuruları tamamlandı. Akdeniz, Özbucak, Mi-
li Mensucat gibi i"yerleri ile de yo#un olarak çalı"ıyorduk. 
Öylesine bir ortam olu"mu"tu ki partili-partisiz, ö#ret-
men, memur ve avukat arkada"lar seferber olmu"lardı.

Özellikle Bossa ve Pakta" i"yerlerinde çalı"anların çok 
büyük bölümünü örgütlemi" oldu#umuzdan, Bölge Ça-
lı"ma’ya ba"vurarak yetki isteyince i"ler karı"tı. Mehmet 
Duluklu arkada"ı i"ten atmakla ba"ladılar. Hatta sendika-
nın kar"ısındaki daireyi karargâh olarak kullanarak çaktır-
madan dürbünle sendikayı sürekli denetlediklerini anla-
mı"tık. Ancak biz hiç önemsemiyorduk çünkü yasa dı"ı bir 
i" yapmıyorduk. Mehmet i"ten atılınca i"çiler isyan ettiler. 
"E$er buna sessiz kalınırsa birço$umuzu i"ten atarlar" 
diyerek direni" ba"latacaklarını ve buna kararlı olduklarını 
söylediler. !"çiler yıllardır Teksif tarafından alınıp satılmı"-
lar, sendika de#i"tirmek yasal hakları iken i"veren engel 
oluyor; yapacak ba"ka bir "eyleri yoktu. Bir gece bir gün-
düz olmak üzere vardiya durumuna göre toplantılar ya-
parak Bossa ve Pakta" i"yerlerinde direni" ba"latmaya 
karar verdiler.

Meseleyi bilen arkada"lar, "Fabrikada herhangi bir zayi-
ata asla meydan vermeden, fabrikanın bir vidasını da-
hi oynatmadan üretimden gelen gücümüzü kullanaca$ız 
çünkü Anayasal hakkımız engelleniyor" diyerek ve ertesi 
gün 7.00 vardiyası içeri girdikten sonra içerideki vardiya 
ile birle"erek Bossa ile Pakta" i"çileri aynı gün, aynı saat-
te i"i durdurdular.

!"çilerin hepsi fabrika içindeki geni" alana yı#ılmı"tılar. En 
az 600 civarında kadın i"çi fabrikanın kapısının iç kısmını 
tutmu"lar, erkek i"çiler onların arkasında saf tutmu"lar-
dı. En az 1.500 yüz civarında erkek ve 600 civarında ka-
dın omuz omuza; kadınlar sanki erkekleri korumaya al-
mı"çasına 2.000’in üzerinde i"çi direni"i ba"latmı"lardı. 
Fabrikanın önü, yanı hep frukolarla [toplum polisi] ku"atıl-
mı"tı ve herhangi bir müdahale yoktu. Ben hemen oradan 
ko"arcasına ayrılarak Bossa’ya gittim. Bossa’nın önü as-
ker ve polisle kapatılmı"tı, kapılar kapalıydı ve binlerce i"çi 
içerde, "Ya"asın D!SK" diye slogan atıyorlardı.

Fabrikanın önü asker ve polisle dolu ve arkadaki anayolun 
yanındaki bo" alanda binlerce kadın, erkek ve çocuk her 

tarafı doldurmu"lardı. Sanki Yavuzlar ve Sarıçam Mahal-
lelerinin hepsi oralara dolu"mu"tu ve merakla izliyorlardı.

Yüksek rütbeli bir asker ve önünde bir masa, tam kapı-
nın önünde i"çilerin kar"ısında. Tabancasını çıkararak ma-
sanın üzerine koydu. Bir elini havaya kaldırarak i"çilere, 
"Arkada"lar lütfen beni dinleyiniz. Size asker sözü veri-
yorum. !çinizde iki arkada" tespit edin ve do$ru Perso-
nel Müdürlü$ü’ne gelsinler. !"vereninizi de aynı masaya 
oturtup arkada"larınızın önünde protokol yaptırıp imza-
lataca$ım. Size söz olsun, i"te ben personele gidiyorum. 
Gönderin iki arkada" gelsin ve siz de lütfen bu eylemi bı-
rakın" diyerek arka tarafa do#ru yürüyerek gitti. 

!"in içine yüksek rütbeli bir subay girince hava de#i"iver-
di. Benim megafonla yaptı#ım anonslar kaynadı. Perso-
nele iki ki"i gitmi"ti. Kapıların kayna#ını kepçe ile söktüler. 
Kapı açılır açılmaz polis ve asker, önüne geleni yakalayıp 
do#ru Emniyet’e ta"ıdılar. Her taraf ana baba günüydü; 
kaçan kaçana, coplar havada uçu"uyordu.

Emniyet Müdürlü#ü’nün o kocaman salonu tıka basa do-
luydu. En az 400 i"çi ta"ımı"lardı oraya. Hala bir yandan 
getiriyorlardı. Tabii bizim i"çi arkada"larımızın da Çukuro-
va’da öyle eylemleri pek ya"amamı" olmaları ve de as-
ker deyince orada durarak inanmakla inanmamak ara-
sında bir tereddüte dü"meleri sonucu oyuna geldiklerini 
anlayamadıkları bir gerçekti. Emniyet Müdürlü#ü’nün o 
geni" salonunda yüzlerce ki"inin bulundu#u yerde orta-
yı aynen bir güre" meydanı gibi açarak üç sivil polis beni 
o kalabalı#ın önünde alay edercesine getirdiler; biri vuru-
yor, ötekine do#ru itiyor, o vuruyor, bir ba"kasına do#ru 
savurarak i"çilerin moralini bozup korku salmak için oyun 
oynuyorlar. Yoksa beni her biri iki yumruk atsa yere dü-
"ürürler ama dü"ürmüyorlar. Daha sonra yere yatırarak 
"Bu "erefsiz herhalde Ermeni’dir" diyerek tüm i"çilerin 
gözü önünde sünnetli olup olmadı#ıma baktılar. Aslında 
amaçları hem beni a"a#ılamak hem de i"çileri a"a#ılaya-
rak korku salmaktı. O gece içimizde daha önce tespit et-
tikleri 7 arkada"la beni Emniyet’in alt bölümünde bir ye-
re sırayla ta"ıyarak türlü baskı ve "iddet kullandıklarını o 
dönemin gazeteleri yazmı"tı.

Mahkemeye çıktı#ımızda aralarında benim de oldu#um 
36 ki"i tutuklandı.
Kaynak: Memet Turhan'ın 24 Haziran 2020 tarihli mektubu.



Devrimci sendikacı Necmettin 
Giritlio#lunu, i"verenin ma"alı#ı-
nı yapan bir "öför, gö#sünden tek 
kur"unla öldürdü. Necmettin 26 
ya"ındaydı. Alia#a Rafinerisinin 
yanında çalı"an i"çilerin haklarını 
almak için ba"lattıkları grevi yö-
netiyordu. Vurdular…. Öldürdüler 
Necmettinimizi….

Alia#a Rafinerisinin yapımında 
çalı"an, yapı i"çileri göz ya"ı dök-
tüler. Necmettinimizin arkasın-
dan, Erkekçe and içtiler, bu kav-
gayı sürdürmek için…

Ve de "öyle dediler Necmettini-
miz için:

“Kavgada vuruldun da# gibi dü"-
tün

Duyuldu zelzelen dört bir tarafta”

Necmettin Giritlio#lu’nu, !z-
mir’den u#runda öldü#ü yapı i"çi-
leri yolcu ettiler. !"çi sınıfı için can 
veren Necmettin’i… O’nu Anka-
ra’da i"çiler, devrimci gençler ve 
i"çiden yana aydınlar kar"ıladılar. 

Sol yumrukları kaldırıp, O’nun ve 
tüm devrimcilerin intikamını al-
maya and içerek, kara topra#a 
verdiler.

Necmettinimiz öldü. Ne gam… 
Devrimciler ölür. Devrimler sü-
rer gider. !"çi sınıfının kesin zafe-
rine kadar… 

AL!A%A RAF!NER!S!NDE OLUP 
B!TENLER…

!zmir’deki Alia#a Rafinerisinin bir 
kısmında, iyi bir toplu sözle"me 
yapılmı" ve burada çalı"an i"çiler 
için, iyi sayılacak haklar alınmı"tı. 

Ama, Ömer Çavu"o#lu isimli i"ve-
renin üzerine aldı#ı benzin tank-
ları yapım bölümünde ise, i"çilere 
hiçbir hak verilmiyordu. 

!"veren, bir sarı sendika ile güya 
toplu sözle"me imzalamı", i"çile-
re hiçbir hak vermeden, onları bi-
rer esir gibi çalı"tırtmak yolunun 
tutmu"tu. 

Gerçe#i gören i"çiler, devrim-
ci niteli#i ile tanınan Yapı !"çileri 
Sendikasına, (Y!S’e) üye oldular. 
Y!S’in genel ba"kanı, 26 ya"ında, 
yi#it bir devrimci olan Necmettin 
Giritlio#lu idi.

Giritlio#lu i"çileri uyardı. !"çiler 
greve ba"ladılar. 

G!R!TL!O%LU’NU 
KUR#UNLUYORLAR

22 A#ustos 1970 Cumartesi sa-
bahı, i"yerinde çalı"an Rus tek-
nisyenlerini ta"ıyan bir otobüs 
geldi, i"yerinin kapısına… Grevci-
ler durumu anlattılar, teknisyen-
ler çekip gittiler. Az sonra bir ikin-
ci otobüs geldi. $öförü, i"verenin 
yakını oldu#u bilinen Kazım So-
yuncu isimli bir satılmı"tı. 

“Ben grev filân anlamam. Gire-
rim i"yerine…” dedi. !"çiler, diren-
diler. Necmettin Giritlio#lu, orta-
lı#ı yatı"tırmak için ortaya çıktı. 
$öför, Necmettin’i görünce oto-
büünse bindi. Torpido gözünden 
bir tabanca çıkarıp, Necmettin’i-
nin tam yüre#inin ortası ate" et-
ti. Necmettininimiz tek kur"un-
la ölüp gitti. !"çilerin bir anlık "a"-
kınlı#ından yararlanan katil, oto-
büsünü sürüp kaçtı. 

Ne gariptir ki, olay yerinde gün-
lerden beri bekliyen jandarma o 
gün, ortalıkta yoktu. Necmettin 
öldürülüp, i"çiler galeyana gelin-
ce jandarma da geldi. 

Ne gariptir ki i"veren olayı önce-
den biliyormu" gibi, Necmettin’e 
“Yakında senin öldürül#ünü göre-
ce#im.” demi"ti. 

DEVR!MC!LER ÖLÜR… 
DEVR!MLER SÜRER G!DER

Necmettinimiz öldürüldü.

Amerikan emperyalizmin ve yerli 
ortaklarının azgınlı#ı arttıkça sa-
yıları ço#alan devrim "ehitlerine 
bir yenisi eklendi. 16 Haziran günü 
!stanbul’da öldürülen "ehit kar-
de"lerimiz gibi.

Ölüsünü Ankara’ya göndermeden 
önce, Alia#a Rafinerisinin yi#it i"-
çileri, 48 yıl önce Ege kıyılarından 
denize dökülüp, sonra dost mas-
kesi altında gene yurdumuza gi-
ren emperyalistlerin ve i"birlikçi-
lerinin yüreklerini a#zına getiren 
"u andı içiyorlardı:

“Bizi mahvetmek isteyen emper-
yalizme, bizi sömüren patronlara, 
toprak a#alarına, tefecilere kar-
"ı sayımızın azlı#ına dü"manla-
rın çoklu#una bakmadan ve hiç-
bir "eyden korkmadan kanımızın 
son damlasına kadar sava"aca#ı-
mıza and içeriz.”

NECMETT!N’!M!Z BO#UNA 
ÖLMED!

Gazeteciler ko"u"mu"lardı olay 
yerine. !çlerinden devrimci bir ya-
zar konu"tu, "öyle anlattı:

EMPERYAL!ZM!N VE KAP!TAL!ZM!N U"AKLARI EMPERYAL!ZM!N VE KAP!TAL!ZM!N U"AKLARI 
NECMETT!N’! VURDULARNECMETT!N’! VURDULAR



“18 Ya"ında sırım gibi bir delikan-
lı, biraz heyecanlı… Gözleri civa gi-
bi, dudakları kuru ve çatlak…

“Necmettin a#abey öldürüldü… 
Ama, yine sürdürece#iz grevi… 
O’nun ruhu için sürdürece#iz…”

“Nerelisin sen?”

“Mara"lıyım… 7 aydır çalı"ıyorum 
burada…”

“Senin yevmiyen ne kadar?”

“20 lira geçiyor elime… Batger’de 
bir hem"erim var, montajda çalı-
"an, iki mislini alıyor.”

Sonra bir ba"kası…

“Sana bir "ey diyecem yazar mı-
sın?” diyor.

-“Yazarım” diyorum.

“Bizi hiçbir "ey yıldıramayacak. 
Belki daha çok ki"i kur"unlana-
cak burada. Ama, biz 500 ki"i ye-
min ettik bir kez. E#er dönersek 
yeminimizden, e#er vazgeçersek 
Necmettin’in çizdi#i yoldan, sen 
ne dersen de bana. Adım Mehmet, 
Yozgatlı Mehmet derler burada 
bana. 7 çocuk babasıyım. 668 lira 
geçerdi elime. !yi para derdim. !lk 
önceleri kar"ıydım greve. Ne bile-
yim. Ben, ne bileyim bunun böy-
le olaca#ını. Ne bileyim, Necmet-
tin’in Yozgat’lı Mehmet u#runa 
ölece#ini. Hem pis bir elle, bana 
kalırsa kiralık bir elle kur"unlana-
ca#ını.. ne bileyim ben.”

DUYUN BU SÖZLER! 
NECMETT!N’LER…

Necmettin öldü

Necmettin okuyamaz artık bun-
ları. Artık Necmettin duyamaz 
bunları…

Ama Necmettinler… Ama bizler… 
Biz i"çi sınıfı okuyor ve duyuyo-

ruz. Ama i"çiden yana devrimciler. 
!"çiye inanıp, devrime, i"çinin gü-
cüne ve aklına inanan dostlar.

Siz bunları okuyor ve duyuyorsu-
nuz…

Necmettinimiz bo"una ölmedi…

Dünyanın dört bir yanında, ger-
çek demokrasi, tam ba#ımsızlık 

ve sosyalizm için can veren yüz-

binlerce devrimci gibi…

Necmettinimiz bo"una ölmedi.

Ya"asın emekçiler…

Ya"asın i"çi sınıfı…

Kaynak: D!SK gazetesi, Sayı 2, 10 Eylül 1970. 

Sayfa 1 ve 3.

D!SK gazetesi, Sayı 2, 10 Eylül 1970.
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“Necmettin’i Vurdular”

Can !afak

Necmettin Giritlio#lu, Alia#a rafinerisinin kapısında Ya-
pı !"çileri Sendikası’nın grevinin ba"ladı#ı sabah vurula-
rak öldürüldü#ünde yirmi altı ya"ındaydı. Greve ra#men 
rafineriye teknisyenleri getiren otobüslerin içeri girmesi-
ne engel olmaya çalı"ırken vurulmu"tu. Karanlık güçlerin 
hedefindeydi, olay bir tertipti belli ki. Yapı !"çileri Sendika-
sı’nın Genel Ba"kanı’ydı Necmettin Giritlio#lu. Dostlarıyla 
ceplerindeki bütün parayı birle"tirip grev yerine gelmi"-
ti, otuz ya da otuz be" liraydı hepsi. Kapıya boydan boya 
kendi elleriyle yazdıkları bir bez afi" asmı"tı i"çiler: “Bu i"-
yerinde grev vardır.”

Tarih: 22 A#ustos 1970. 12 Mart fa"izmine do#ru hızla akıp 
gitmekteydi zaman. Ve grevler, direni"ler, sürüp gitmek-
teydi Türkiye’de. 15-16 Haziran direni"ini ya"amı"tı Türki-
ye i"çi sınıfı, özgürlü#ün kendi nasırlı ellerinde oldu#unu 
göstermi"ti dosta dü"mana. Ve ö#renci eylemleri, üni-
versite i"galleri, boykotlar… Amerikan 6. Filo’su !stanbul’a 
demir attı#ında, devrimci gençler Dolmabahçe’de denize 
dökmü"lerdi Amerikan askerlerini. Kanlı Pazar ya"anmı"-
tı. Karanlı#a, korkuya teslim olmayanların safındaydı Nec-
mettin. Birkaç yıla sı#an, kısacık bir zamanın içinden ama 
uzun bir yoldan gelmi"ti Alia#a’ya. Ere#li’den, Ankara’dan… 
!"çilerin arasından ve kendisi bir ö#renci olmasa da yük-
selen ö#renci gençlik hareketinin içinden geliyordu. Ere#-
li’de, Türkiye !"çi Partisi (1. T!P) !lçe Sekreteri’ydi, Türkiye 
Maden-!" Gençlik Kolları Ba"kanı’ydı, Erdemir grevinde en 
öndeydi… Ankara’da, üniversite gençli#i içinde "ekillen-
meye ba"layan devrimci olu"umun içindeydi. !"çi/sendi-
ka hareketini devrimci ö#renci hareketine ba#layan köp-
rülerden biriydi Necmettin Giritlio#lu. 

Necmettin Giritlio#lu
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:4 M(%* D2-!+.-1! D8SK

:4 M(%* B('#& R!M.+.

12 Mart 1971 Askerî Muhtırası ila ba!layan 12 Mart dönemi, 1961 Anayasası ile sa"lanan 
demokratikle!me sürecinde ve özgürlükçü rejimde önemli bir kırılmaya yol açtı. 27 Ma-
yıs sonrası yapılan Anayasa, 12 Mart sonrasında hem siyasal özgürlükler hem de sosyal 
açısından ciddi biçimde sınırlandı. Ordunun do"rudan yönetime el koymadı"ı ama güçlü 
bir vesayet kurdu"u bu dönemde parlamento açık kaldı ancak teknokrat a"ırlıklı hükü-
metler kuruldu. Uzunca bir zamanı sıkıyönetim altında geçen bu dönemde ciddi siyasal 
baskılar ve hak ihlalleri ya!andı.

1970’lerin ba!larında Türkiye gerilimli ve sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. 1960’ların de-
mokratik ko!ullarında ba!ta i!çiler ve ö"renciler olmak üzere pek çok toplumsal ke-
sim kendini güçlü biçimde ifade etmeye ve hak aramaya ba!lamı!tı. 1965’te ba!layan 
AP’nin tek ba!ına iktidarı 1969 seçimleri ile sürse de AP’den ya!anan kopmalar 1970’le-
rin ba!ında AP Hükümeti’nin Meclis’teki gücünü zayıflatmı!tı. 1960’lar ile birlikte ivmesi 
yükselen i!çi hareketleri 60’ların sonunda ve 70’lerin ba!ında oldukça güçlendi ve yay-
gınla!tı, 15-16 Haziran direni!i ciddi bir öfkenin belirtisi idi. Öte yandan 60’ların ikinci ya-
rısında ba!layan gençlik hareketleri giderek yo"unla!tı ve 1970’lerin ba!larında yer yer 
silahlı nitelik kazanmaya ba!ladı. Ya!anan bu geli!meler ordu içine de yansıdı. Ordu için-
de çe!itli cunta olu!umları ortaya çıktı. 

Bu ko!ullar altında 12 Mart’ta ordu üst yönetimi Hükü-
met’e bir muhtıra verdi. 12 Mart Muhtırası olarak ad-
landırılan bu muhtırayla birlikte Türkiye’de yeni bir 
döneme ve rejime girilmi! oldu. Ordu yönetime do"ru-
dan el koymamı!, parlamento açık kalmı! ama Hükü-
met’in istifa etmesini ve teknokrat a"ırlıklı bir hükü-
metin kurulmasını istemi!ti. Bu nedenle 12 Mart yarı 
askeri darbe olarak da adlandırılmaktadır. Muhtırayla 
birlikte Ba!bakan Demirel hemen istifa etti. Yeni hü-
kümeti kurmakla görevlendirilen CHP Milletvekili Ni-
hat Erim partisinden istifa etti. 12 Martçıların ilk i!i 

Hürriyet gazetesi, 
12 Mart 1971
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ordu içindeki sol e"ilimli subayları tasfiye 

etmek ve solu ezmeye dönük a"ır baskı 

uygulamaları oldu. Sıkıyönetim ilan edildi 

ve 1961 Anayasası’nın güvence altına aldı-

"ı temel hak ve özgürlüklere ciddi kısıtla-

malar getirildi. 

Birinci Erim Hükümeti 26 Mart’ta kurul-

du. Teknokrat a"ırlıklı Hükümet’te be!i 

AP’li’, üçü CHP’li, biri CGP’li ve 14’ü TBMM 

dı!ından seçilmi! bakan yer alıyordu. Erim 

hükumeti, 26 Nisan 1971’de aralarında #s-

tanbul, Ankara ve #zmir’in de bulundu-

"u 11 ilde sıkıyönetim ilan etti ve hemen 

ardından sol muhalefeti iyice sindirmek 

amacıyla “balyoz harekâtı” olarak bilinen 

geni! çaplı operasyonlar ve tutuklama 

dalgası ba!lattı. Aralarında ülke çapın-

da ünlenmi! gazeteci, sendikacı ve ö"-

retim üyesinin de bulundu"u sol görü!lü 

birçok aydın hukuksal bir gerekçe olmak-

sızın gözaltına alındı. Tutuklananlar ara-

sında D#SK yöneticileri de vardı. 15 Mayıs 

1971’de kabul edilen Sıkıyönetim Kanunu 

ile sıkıyönetim komutanlarına geni! yet-

kiler tanındı. 

12 Mart Muhtırası

Genelkurmay Ba"kanı Memduh Ta#maç, Kara Kuvvetleri Komuta-
nı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceo#lu’nun imzalarını ta"ıyan 12 Mart 
1971 tarihli muhtıra:

1. Parlamento ve hükümet süregelen tutum, görü" ve icraatıyla yur-
dumuzu anar"i, karde" kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluk-
lar içine sokmu", Atatürk’ün bize hedef verdi#i uygarlık seviyesi-
ne ula"mak ümidini kamuoyunda yitirmi" ve anayasanın öngördü#ü 
reformları tahakkuk ettirememi" olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin ge-
lece#i a#ır bir tehlike içine dü"ürülmü"tür.

2. Türk milletinin ve sinesinden çıkan silahlı kuvvetlerinin bu vahim 
ortam hakkında duydu#u üzüntü ve ümitsizli#ini giderecek çarele-
rin, partilerüstü bir anlayı"la meclislerimizce de#erlendirilerek mev-
cut anar"ik durumu giderecek ve anayasanın öngördü#ü reformları 
Atatürkçü bir görü"le ele alacak ve inkılâp kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokra-
tik kurallar içinde te"kili zaruri görülmektedir.

3. Bu husus süratle tahakkuk ettirilmedi#i takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermi" oldu#u 
Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi do#rudan do#ruya üzerine alma-
ya kararlıdır. Bilgilerinize.

12 Mart baskı 
döneminin ilk 
Ba!bakanı Nihat Erim, 
ABD ziyareti sırasında 
ABD Ba!kanı Richard 
Nixon ile.

12 Mart muhtırasını veren generaller
(Soldan sa#a) Ta#maç, Gürler, Eyiceo#lu ve Batur
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B$"+'&$*, T,0,+&$#$&$* () 
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17 Mayıs 1971’de #srail’in #stanbul Ba!kon-
solosu Efraim Elrom’un kaçırılması Erim 
Hükümeti’nin tutumunun iyice sertle!-
mesine yol açtı. Ba!bakan Yardımcısı Sadi 
Koça!’ın radyoda okudu"u hükümet bildi-
risinde, Elrom’un derhal serbest bırakılma-
ması halinde bu eylemi düzenleyen örgütle 
uzaktan ve yakından ili!kisi bulunan her-
kesin tutuklanarak sıkıyönetim komutan-
lıklarına teslim edilece"ini ve Ba!konsolos 
öldürüldü"ü takdirde de idam cezası öngö-
rülen geriye yürütmeli yasalar çıkartılaca-
"ı açıklandı. Ardından 18 Mayıs’ta yaygın 
bir tutuklama dalgası ya!andı. Aralarında 
tanınmı! yazar, edebiyatçı, hukukçu, siya-
setçi ve sendikacıların da oldu"u 427 ki!i 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasın-
da D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler, D#SK 
Genel Sekreteri Kemal Sülker, D#SK yöne-
ticilerinden Kemal Nebio"lu, $inasi Kaya ve 
Hilmi Güner, ile Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, 
Prof. Dr. Bahri Savcı, Prof. Dr. Mümtaz Soy-
sal, Fakir Baykurt, Çetin Özek, Fazıl Hüsnü 
Da"larca, Prof. Dr. #dris Küçükömer, Prof. 
Dr. Sabahattin Eyübo"lu, Azra Erhat, Prof. 
Dr. #smet Sungurbey, Ya!ar Kemal, Vedat 
Günyol, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Prof. Dr. 
U"ur Alacakaptan, Sevgi Soysal, Emin Galip 
Sandalcı, Altan Öymen, Erdal Öz, #lhan Sel-
çuk, #lhamı Sosyal, Do"an Avcıo"lu, U"ur 
Mumcu, Çetin Altan, Can Yücel, Do"an Ko-
lo"lu, Muza%er Erdost, Turhan Dilligil, Bü-
lent Habora, Vasıf Öngören ve ö"retim üye-
si Bülent Tanör de yer alıyordu.1 Gözaltılar 
adeta dönemin sol aydınlarına ve liderle-
rine yönelik bir sindirme hareketiydi. Gö-
zaltılardan sonra aralarında #lhan Selçuk, 
1 Cumhuriyet gazetesi, 19 ve 20 Mayıs 1971.

Çetin Altan ve Ya!ar Kemal’in de bulundu-
"u çok sayıda aydın gazeteci ve yazarlar 
hapis cezasına çarptırıldı. Sıkıyönetim dö-
neminde çok sayıda gazete ve dergi kapa-
tılırken yüzlerce kitap toplatıldı.

23 Mayıs 1971’de #stanbul’da 15 saat sürey-
le soka"a çıkma yasa"ı kondu ve bütün 
evler tek tek arandı. Aynı gün Elrom öldü-
rülmü! olarak bulundu. 9 Ekim 1971’de De-
niz Gezmi! ve arkada!ları idama mahkûm 
edildi. Bu arada 30 Kasım 1971’de Mahir Ça-
yan ve 4 arkada!ı tutuklu oldukları Malte-
pe Askeri Cezaevi’nden firar etti. 2 Erim’in 
izledi"i politikalar hükümet içindeki tek-
nokrat a"ırlıklı isimleri rahatsız etti ve 
aralarında Sadi Koça! ve Attila Karaosma-
no"lu’nun da bulundu"u 11 bakan 3 Aralık 
1971’de reformların Atatürkçü bir görü!-
le gerçekle!tirilmedi"i gerekçesiyle Hü-
kümet’ten istifa etti. Böylece 1. Erim Hü-
kümeti sona ermi! oldu. 11 Aralık 1971’de 
2. Erim Hükümeti kuruldu. Ancak 2. Erim 
Hükümeti uzun ömürlü olmadı ve Erim 
17 Nisan 1972’de istifa etti. 12 Mart rejimi 
Erim’in ardından Ferit Melen Hükümeti’y-
le devam etti. 
2 Cumhuriyet Ansiklopedisi (2005), Cilt 3 1961-1980, #stanbul: 
Yapı Kredi Yayınları.

Günaydın gazetesi, 
1 Aralık 1971
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Ordu’nun Ünye ilçesindeki NATO Hava Üs-

sünde görevli üç #ngiliz teknisyeni kaçıran 

Mahir Çayan ve 9 arkada!ı 30 Mart 1972’de 

Kızıldere’de öldürüldü. 6 Mayıs 1972’de ise 

Deniz Gezmi!, Yusuf Aslan ve Hüseyin 

#nan idam edildi.

Yeni Cumhurba!kanı seçim süre-

ci 12 Martçılar için ilk yenilgi oldu. Döne-

min Genelkurmay Ba!kanı Faruk Gürler, 

Cumhurba!kanı olmak için Mart 1973’te 

görevinden istifa etti. Ancak Cumhurba!-

kanı seçilemedi. Cumhurba!kanlı"ı’na 

Amiral Fahri Korutürk seçildi. Korutürk’ün 

Cumhurba!kanı seçilmesinin ardından 
Ba!bakanlı"a atadı"ı Naim Talu ülkeyi se-
çime götürdü. 14 Ekim 1973 seçimleriyle 12 
Mart rejimi sona ermi! oldu.3 

2B M$*0 A%$/$"$ 
D)>.9.+&.+&)*.

12 Mart yarı-askeri darbesinin ardından 
1961 Anayasası’nda önemli de"i!iklik-
ler yapıldı. Anayasa de"i!iklikleri 20 Eylül 
1971’de Senato’da kabul edilerek yasala!-
tı. Böylece 1961 Anayasası’nın ba!ta temel 
hak ve hürriyetleri düzenleyen 11. madde-
si olmak üzere, birçok maddesi de"i!mi! 
oldu. 12 Mart Muhtırası’ndan hemen son-
ra gündeme getirilen anayasa de"i!ikli-
"i daha çok, “Türk toplumuna bol geldi#i” 
iddia edilen 61 Anayasası’nın özgürlükler-
le ilgili maddelerini yeniden düzenleme-
yi amaçladı. Bunun yanında üniversiteler, 
hâkim ve savcılar, Anayasa Mahkemesi, 
sıkıyönetim ve sava! hali, Yargıtay ve Da-
nı!tay ile ilgili maddeler de de"i!tirildi. Bu 
arada hükümetlere kanun gücünde karar-
name çıkarabilme yolu da açıldı. Haziranda 
partiler arasında ba!latılan de"i!iklik ça-
lı!maları, 20 A"ustos’ta AP, CHP, DP ve CGP 
milletvekillerinin toplu imzalarını ta!ıyan 
teklifin TBMM’ye sunulması ile hız kazan-
dı. Söz konusu parti liderlerinin de imza-
ladı"ı 422 imzalı de"i!iklik teklifinin Mec-
lis’te ve Senato’da görü!ülmesi sırasında 
özellikle 11. madde üzerinde yo"un tartı!-
malar ya!andı. Partiler arası mutabakatta 
sık sık askıya alınan 11. madde görü!me-
leri sonuçta hak ve özgürlüklerin kısıtlan-
masına yönelik “mu#lak ve a#ır” hüküm-
ler içererek kesinle!ti ve 22 Eylül 1971’de 
3 Cumhuriyet Ansiklopedisi (2005), Cilt 3 1961-1980, #stanbul: 
Yapı Kredi Yayınları.

Cumhuriyet gazetesi, 
6 Mayıs 1971.
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Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlü"e 
girdi.4 1971 Anayasa de"i!iklileri ayrıntıları 
a!a"ıda ele alınan sendikal haklar açısın-
dan da ciddi kısıtlamalar getirdi.

2B M$*0 () S)%6.+$& H$+&$*

12 Mart döneminde yapılan anayasa de"i-
!iklikleri ile kamu görevlileri sendikacılı"ı 
sona erdirildi ve memur sendikaları kapa-
tıldı. Ancak i!çi sendikaları faaliyetlerine 
devam etti. 12 Mart’ın i!çi sendikaları üze-
rindeki etkisi sınırlı oldu. 12 Mart dönemin-
de çok sayıda grev ertelendi, bazı grevle-
re sıkıyönetim komutanlıkları tarafından 
müdahale edildi ve sendikal faaliyetlerde 
kimi aksamalar ya!andı. Ancak memur-
lar dı!ında i!çi haklarına dönük özel kısıt-
layıcı yasal bir düzenleme yapılmadı. Grev 
erteleme ve durdurmaları da büyük bo-
yutlara ula!madı. 12 Mayıs 1971 günü Bur-
dur’da, 22 Mayıs 1971 günü Bingöl’de ve 11 
Temmuz 1971 günü Mara!’ta meydana ge-
len deprem felâketi nedeniyle bu duru-
mun sonuçlarının tamamen ortadan kal-
dırılmasını sa"lamak için Bakanlar Kurulu 
15 Temmuz 1971 tarihinde Denizli, Burdur, 
Afyon, Kütahya, Bingöl, Elâzı", Mara!, Ga-
ziantep ve Van illeri içindeki bütün i!yer-
lerinde grevleri ve lokavtları yasaklandı. 
Deprem nedeniyle konan grev ve lokavt 
yasa"ı kararı 12 Eylül 1972’de kaldırıldı.5 

15 Mayıs 1971’de Resmî Gazete’de yayım-
lanan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile 
sıkıyönetim bölgelerinde sıkıyönetim ko-
mutanına grev, lokavt yetkilerinin kulla-
nılmasını süreli olarak durdurmak veya 
izne ba"lamak; i!gal, fiilî durum, boykot ve 
4 Cumhuriyet Ansiklopedisi (2005), Cilt 3 1961-1980, #stanbul: 
Yapı Kredi Yayınları.
5 Cumhuriyet gazetesi, 13 Eylül 1972.

i! yava!latılması gibi hareketleri yasakla-
mak, önlemek veya önleyici tedbirleri al-
mak; kapalı veya açık yerlerde her türlü 
toplantıları veya gösteri yürüyü!lerini ya-
saklamak, her türlü dernek ve te!ekkülle-
rin çalı!malarını durdurmak veya bunları 
izne ba"lamak; yeni dernek kurulu!ları-
nı izne ba"lamak gibi ola"anüstü yetkiler 
tanındı. Bu yetki çerçevesinde 1. Ordu ve 
Sıkıyönetim Komutanlı"ı, SEKA i!yerle-
rinde 26 Ekim 1971’de ba!layaca"ı açık-
lanan grevi durdurdu.6 1971 sonbaharında 
grevler sıkıyönetim komutanlı"ının iznine 
ba"landı.7 Ankara Sıkıyönetim Komutanlı-
"ı’nın grev yasa"ı Ankara sınırları içindeki 
grev yasa"ı Eylül-Ekim 1973’te kaldırıldı.8 
12 Mart döneminde grevlere ili!kin bir di-
"er müdahale aracı Bakanlar Kurulu kara-
rıyla grevlerin ertelenmesi oldu. Ancak bu 
uygulama sadece 12 Mart’a özgü de"ildi.
6 Cumhuriyet gazetesi, 26 Ekim 1971.
7 Derinden Gelen Kökler (2017), s. 455-456.
8 D"SK dergisi, Sayı  4-5, s. 6.

12 Mart döneminde 
yapılan anayasa 

de"i!iklikleri.

Resmi Gazete

22 Eylül 1971
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Bunun dı!ında 12 Mart döneminde i!çi 
haklarında önemli bir daralma ya!anma-
dı"ını söylemek mümkündür. 12 Mart sos-
yalist sola dönük bir sindirme ve ezme 
operasyonu olsa da sendikal hareket açı-
sından bir parantez, bir geçici durgunluk 
dönemi olarak nitelenebilir. Ancak yine de 
ara rejimin ve sıkıyönetimin gölgesi sen-
dikal hareket üzerinde olmu!tur. Örne"in 
sıkıyönetim nedeniyle sendikalar yönetim 
kurulu toplantıları için dahi sıkıyönetim 
komutanlı"ından izin almak durumun-
daydı. Örne"in D#SK Yürütme Kurulu 21 
Temmuz 1971 tarihli kararında “Sıkıyöne-
tim Komutanlı#ından izin alındı#ı takdirde 
28 Temmuz 1971 tarihinde yönetim kurulu 
yapılmasına” deniyordu. 

12 Mart’ın ardından 26 Nisan 1971’de 26 ilde 
sıkıyönetim ilan edildi. Sıkıyönetimin ar-
dından D#SK yöneticileri kısa bir süre tu-
tuklu kalsa da D#SK’e kar!ı dava açılmadı. 
Ancak T#P, Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan kapatıldı ve TÖS’e kar!ı dava açıldı. 
TÖS ve di"er memur sendikaları Anayasa 

de"i!iklikleri sonrasında kapatıldı. 12 Mart 
askeri müdahalesi örgütlü emek hare-
ketinin iki temsilcisi Türk-#! ve D#SK ta-
rafından olumlu kar!ılandı. 12 Mart, T#P 
dı!ındaki di"er sol siyasi çevreler ve de-
mokratik örgütler tarafından da ba!lan-
gıçta çok kısa bir süre karı!ıklık yarattı ve 
destek anlamına gelen açıklamalar basın-
da yer aldı. 14 Mart 1971 tarihli Cumhuri-
yet’te “devrimci kurulu!lar tutumu des-
tekliyor” ba!lıklı bir haber yer aldı.9 Ancak 
kısa bir süre içinde müdahalenin gerçek 
niteli"i anla!ılınca sol bir bütün olarak 12 
Mart’a kar!ı çıktı. Buna kar!ılık sendika-
ların 12 Mart’a kar!ı tutumunda bir de"i-
!iklik olmadı.

Ancak 12 Mart döneminde kamu görevli-
lerinin (memurların) sendikal hakları yok 
edildi ve sendikaları kapatıldı. 1961 Anaya-
sası ile çalı!anların sa"ladı"ı kazanımların 
bir bölümü 12 Mart 1971 yarı askeri darbe-
si ile budandı. 1961 Anayasası, 46. madde-
si ile ayrımsız bütün çalı!anlara (memur-
lar dâhil) sendikala!ma hakkı tanımı! ve 
Türkiye’de sendika hakkına ilk kez açık 
bir anayasal güvence getirmi!ti. Anaya-
sa’nın “Sendika Hakkı” ba!lıklı 46. mad-
desi “Çalı!anlar ve i!verenler, önceden 
izin almaksızın, sendikalar ve sendika bir-
likleri kurma, bunlara serbestçe üye olma 
ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler” 
hükmüne yer vermekteydi. 1965’te kabul 
edilen 624 sayılı Devlet Personeli Sendi-
kaları Kanunu ile 1961 Anayasası’nda tüm 
çalı!anlara tanınan sendika kurma hakkı 
kamu görevlileri için de uygulanabilir hale 
getirildi. Son derece sınırlı bir çerçevede 
tanınan kamu görevlilerin sendikala!ma 
hakkı, Yasa’nın kısıtlayıcı ve yasaklayıcı 
9 Cumhuriyet gazetesi, 14 Mart 1971.

Cumhuriyet gazetesi, 
26 Ekim 1971.

Cumhuriyet gazetesi, 
26 Ekim 1971.
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içeri"ine ra"men son derece canlı ve kit-
lesel bir memur sendikacılı"ı hareketi 
yarattı.

Ancak 46. madde, 12 Mart 1971 askerî mü-
dahalesi sonrası yapılan Anayasa de"i-
!iklikleri ile memurlar aleyhine de"i!tiril-
di ve çalı!anlar ifadesi madde metninden 
çıkarılarak i!çiler ifadesi konuldu. Böylece, 
kamu görevlileri sendikalarının anayasal 
dayana"ı kaldırıldı ve memurların sendika 
kurma ve sendikalara üye olmaları engel-
lendi. Dahası Anayasa’nın 119. maddesine 
eklenen bir hüküm ile memurların sen-
dika üyesi olması Anayasa ile açıkça ya-
saklandı ve Anayasa de"i!ikliklerinin yü-
rürlü"e girmesi ile birlikte kamu personeli 
sendikalarının varlıklarının sona erece"i 
hükme ba"landı. 119. maddeye ayrıca “i!çi 
niteli#i ta!ımayan kamu hizmetlilerinin 
mesleki menfaatlerini korumak ve geli!-
tirmek amacını güden kurulu!ların ba#lı 
olacakları hükümler kanunla düzenlenir” 
hükmü eklendi. Böylece memurların sen-
dika niteli"i ta!ımayan kendine özgü ku-
rulu!lar bünyesinde örgütlenmesi ve bu 
konuyla ilgili Yasa’nın 6 ay içinde çıkarıl-
ması öngörüldü. Ancak siyasal iktidarlar 
12 Eylül 1980’e kadar memurların “kuru-
lu!” adıyla dahi örgütlenmesine yana!ma-
dı ve bu konuda yasal düzenleme yapmadı.

Ayrıca 23 Aralık 1972 tarihli ve 2 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname ile memurla-
ra sendikala!ma olana"ı tanıyan 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 22. madde-
si de yürüklükten kaldırıldı. Böylece me-
murların sendikala!masına imkân tanıya-
cak en ufak bir yasal bo!luk bırakılmamı! 
oldu. Memurlara sendika yasa"ı getiren 
bir hükmün 12 Eylül sonrası kabul edi-
len 1982 Anayasası’nda dahi yer almadı"ı 

dü!ünülecek olursa 12 Mart’ta memur 
sendikacılı"ına kar!ı nasıl büyük bir engel 
konuldu"u anla!ılmı! olur. Kamu görevli-
lerinin sendikala!masının yasaklanması-
nın ardından memurlar 1970’li yıllarda der-
nek adı altında örgütlenme yoluna gittiler.

D8SK’.- :4 M(%* 
D2-!+.-1!#. T,*,+,

D#SK Yürütme Kurulu 12 Mart Muhtıra-
sı’nın yayımlandı"ı gün yaptı"ı toplantı 
sonucunda tutumunu “D"SK, Atatürk dev-
rimlerinin ve Anayasa ilkelerinin korun-
masında, uygulanmasında ve geli!tirilme-
sinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında 
oldu#unu belirtmekten kıvanç duydu#unu 
kamuoyuna açıklar” !eklinde duyurdu. 

D#SK Yürütme Kurulu bu toplantıda ayrı-
ca 10 Mart 1971 günü verilen 1 sayılı kararın 
!imdilik uygulanmamasına ittifakla karar 
verdi. Bu karar “Fa!izme kar!ı örgütlerle 
ortak bir toplantı yapılması yolunda çe!itli 
örgütlerden gelen yazı üzerine 19-20 Mart 
tarihlerinde toplantı düzenlenmesine top-
lantıya Milli Birlik Grubu’ndan iki yetkili-
nin, yazarlardan "lhan Selçuk, Nadir Nadi, 
Do#an Özgüden, Çetin Altan, Do#an Av-
cıo#lu ve Çetin Özek’in davet edilmesine” 
!eklindeydi. 12 Mart Muhtırası’nın yarat-
tı"ı yeni durum kar!ısında ihtiyatlı davra-
nan D#SK Yürütme Kurulu bu toplantıdan 
vazgeçmi!ti. D#SK Yürütme Kurulu 15 Mart 
1971’de 12 Mart üstüne görü!melerine de-
vam etti ancak bu toplantıda herhangi bir 
karara varılamadı. 17 Mart’ta toplanan D#SK 
Yönetim Kurulu ise 12 Mart Muhtırası’na 
ili!kin bir karar almadı. Toplantıda aidatla-
rın ve Birle!ik Grev Fonu aidatlarının i!yer-
lerinden kesilmesine yönelik karar alındı.



446 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

12 Mart’ın sert yüzü henüz ortaya çıkma-
mı!tı ve D#SK bir yandan ola"an faaliyet-
lerine devam ediyordu. Yürütme Kurulu 19 
Mart 1971’deki toplantısında “D"SK’in Dört 
Mücadele Yılı” adlı bro!ürün i!çilere da"ı-
tılmak üzere bastırılan 20 bin nüshasının 
sendikalara üye miktarları gözetilerek da-
"ıtılmasına karar verdi.

Aynı toplantıda alınan bir di"er karar 
muhtıra sonrası kurulacak yeni hükü-
mete umut beslendi"ini gösteriyordu. 

Kararda “Yeni hükümetin te!kili yolun-
daki i!lemler göz önünde tutularak ya-
pılması gereken reformların ve benzeri 
çalı!maların neler oldu#unun tespiti için 
komisyon çalı!ması niteli#inde bir görü!-
me yapılması maksadı ile devrimci ör-
güt ve ki!ilerin 26 ve 27 Mart 1971 günleri 
D"SK Genel Merkezine davet edilmeleri-
ne” karar veriliyordu. Davet edilenler ku-
rum ve ki!iler !unlardı: Odalar (Mimarlar 
ile #n!aat, Orman ve Harita ve Kadastro 
mühendisleri), Teknik Personel Sendika-
sı, TÖS, Üniversite Asistanları Sendikası, 
Türk Sa" Kur ile Nadir Nadi, #lhan Selçuk, 
Do"an Avcıo"lu, Çetin Özek, Çetin Altan 
ve Do"an Özgüden.

D#SK ve di"er devrimci örgütler Erim Hü-
kümeti’ne bir muhtıra vermeye hazırlanı-
yordu. 30 Mart 1971 tarihli Yönetim Kuru-
lu toplantısında alınan kararda “Hükümete 
verilmesi önerilen muhtıranın esasları an-
la!ılmı! ve hazırlanan tasarıya bazı konu-
ların geçirilmesi için Genel Ba!kan’a yet-
ki verilmi! ve genel olarak muhtıra tasla#ı 

D#SK'in kurulu!undan 
$ubat 1971'e 
kadar geçen dört 
yıllık dönemin 
de"erlendirildi"i D#SK 
bro!ürü.

D#SK Yürütme 
Kurulu Kararı, 

12 Mart 1971
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özü, amacı ve içeri#iyle onaylanmı!tır” de-
niyordu. Ayrıca bu toplantıda Hükümet’e 
verilecek muhtırayla ilgili 31 Mart günü 
ak!amı Ankara’da bir kısım devrimci ör-
gütlerle yapılacak toplantıya D#SK Yürüt-
me Kurulu’nun katılması kararla!tırıldı. 

12 Mart Muhtırası’na ra"men durum he-
nüz ola"an görünüyordu. D#SK Yürütme 
Kurulu 14 Nisan 1971’de yaptı"ı toplantı-
da devrimci sendika ve örgütlerin genel 
ba!kan ve genel sekreterleriyle D#SK Yü-
rütme Kurulu’nun 20 Nisan’da D#SK Ge-
nel Merkezi’nde ortak görü!meler yap-
mak için toplantıya ça"rılmasına karar 
veriyordu. D#SK Yürütme Kurulu ayrıca sol 
kanatta kurulaca"ı söylenen yeni partile-
rin D#SK bünyesinde parti politikası bakı-
mından çe!itli fraksiyonlar do"uraca"ı ve 

böyle bir durumun D#SK’e etki yapaca"ı 

ihtimallerini dü!ünerek önleyici tedbirle-

rin neler olaca"ını görü!mek üzere 17 Ni-

san günü üye sendikalarla toplantı yapıl-

masını kararla!tırdı.

D!SK Yürütme Kurulunun 12 Mart Muhtırasına !li"kin Kararı
Yürütme Kurulu 12 Mart 1971, Sayı 33 

Yürütme Kurulu Kemal Türkler Ba"kanlı#ında toplanmı" ve a"a#ıdaki kararları vermi"tir:

 “1) Türkiye Silahlı kuvvetlerinin bugün Radyo ile yayınlanan Muhtırası üzerine a"a#ıdaki bildirinin yayınlanmasına: 

“Parlamentodan çıkarılan Anayasa’ya aykırı kanunlar ve Hükûmetin ısrarla yürüttü#ü Anayasa dı"ı uygulamalar, 
sosyal patlamalara yol açan tutum ve davranı"lar memleketi bir karde" kavgasının e"i#ine getirmi"tir.

 “Anayasanın sosyal devlet ilkesine ters dü"en, sosyal ve ekonomik alanlarda zorunlu köklü dönü"ümlere yana"-
mayan iktidar memleketi her alanda bunalımlara sürüklemekte kör bir inada varan vurdum duymazlı#ı ile vatan-
da"ları demokratik yönetimden umudunu kesme#e itelemi"tir. Hele failleri meçhul bırakılan cinayetler ve çe"it-
li tertipler, gericili#i ok"ayan davranı"lar Türkiye Cumhuriyetinin gelece#ine a#ır gölgeler dü"ürmü"tür. 

 “!"te böyle bir ortamda memleketin beceriksiz ellerde emekçi halkımızın da peri"anlı#ını artıracak bir yuvarlan-
mayı gören ve Türk Milletinin ba#rından olu"an Silâhlı Kuvvetlerin bu vahim durum kar"ısında aldı#ı kararlar i"-
çi sınıfımızın devrimci kesiminde büyük bir ferahlık yaratmı"tır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tanıdı#ı hakları 
en cesur "ekilde kullanan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ça#da" uygarlık düzeyine ula"mak, Atatürk devrimlerini hâ-
kim kılmak ve Anayasanın öngördü#ü reformları gerçekle"tirmek özellikle Anayasamızın temel ilkelerine yürek-
ten ba#lı kalmak yolunda görev ba"ında oldu#unu radyolardan ilânı karanlık ufukları aydınlı#a kavu"turmu"tur.

“D!SK, Atatürk devrimlerinin ve Anayasa ilkelerinin korunmasında, uygulanmasında ve geli"tirilmesinde Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin yanında oldu#unu belirtmekten kıvanç duydu#unu kamuoyuna açıklar.”
Kaynak: D!SK Yürütme Kurulu Karar Defteri.

Not: Defterde Genel Ba"kan Kemal Türkler, Genel Ba"kan Vekili Kemal Nebio#lu, Genel Sekreter Kemal Sülker ve Üye Ehliiman Tuncer’im isimleri açılmı" olup. Sa-
dece Sülker’in imzası bulunmaktadır.

30 Mart 1971 tarihli 
D#SK Yürütme 
Kurulu Kararı.
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Ancak Erim Hükümeti’nin 27 Nisan 1971’de 
sıkıyönetim ilan etmesiyle birlikte duru-
mun vahameti anla!ılmaya ba!lanacak-
tı. D#SK Yürütme Kurulu aynı gün yaptı"ı 
toplantıda oldukça ilginç bir karara imza 
atacaktı: “1 Mayıs 1971 tarihiyle çıkarılmak 
üzere hazırlanan ve May Yayınevi’nde ba-
sılmakta olan 15 günlük D"SK gazetesinin 
yayınına bugün yürürlü#e girmi! olan sı-
kıyönetim nedeniyle ara vermeye bir ta-
rafı basılan 50 bin nüsha D"SK gazetesinin 
de herhangi bir yanlı! anlamaya imkân 
vermemesi için imhasına karar vermi!-
tir.” Yarısı basılan bu dergide daha önce 
D#SK ve di"er devrimci kurulu!lar tarafın-
dan hazırlıkları yapılan muhtıranın yer al-
dı"ı belirtilmektedir. D#SK Yürütme Kurulu 
25 Haziran 1971 tarihli toplantısında ya-
rısı basılan ve fakat çıkarılmayan 1 Mayıs 
1971 tarihli D#SK gazetesi için 7 bin 250 lira 
ödenmesine karar verecekti. 

Benzer bir ihtiyatlı tutum D#SK’in o dö-
nemki lokomotif sendikası Maden-#!’te 
de ya!andı. Zafer Aydın tarafından Ali 

Özgentürk ile yapılan görü!meye göre sı-
kıyönetimin ilanı ardından Maden-"! ga-
zetesinin basılı sayısının da"ıtımı da dur-
duruldu. Özgentürk kendi yönetiminde 
yayımlanan Maden-"! gazetesinin 1 Ni-
san 1971 tarihli sayısının askerlerin muh-
tırasına gönderme yaparak “"!çi Sınıfının 
da Muhtırası vardır” man!eti ile çıktı"ını 
anlatıyor. Gazetede, muhtıra ile ba!layan 
yeni döneme ili!kin, “Fabrikalar i!çilerin 
sömürülmesi için mi çalı!acak?”, “"!çi sı-
nıfının emekçi kitlelerle yaptı#ı te!kilat-
lanma önlenecek mi?”, “Türkiye halkları-
nın sorunları hasıraltı edilecek mi?”, “Polis 
i!kence yapacak mı?”, “Yoksul çocukla-
rı okutulacak mı?” gibi bir dizi soru sorul-
du. Yeni dönemde kimin, kimin yanında 
oldu"unun bu sorulara verilecek yanıtlar-
la ortaya çıkaca"ını belirten gazete, yeni 
dönemde i!çi sınıfının yeni iktidara kar!ı 
mücadele edece"i mesajını verdi. Özgen-
türk’e göre bu gazete Maden-#! sendikası 
tarafından sahiplenilmedi. Basılan gazete-
nin da"ıtımı sendika yönetimi tarafından 
engellendi ve eldeki gazeteler Alibeyköy 
sırtlarında yakılarak ortadan kaldırıldı.10 

Erim Hükümeti’nin sıkıyönetimi takiben 
sol örgütlere ve sol aydınlara yönelik ba!-
lattı"ı tutuklama kampanyaları D#SK’e de 
yöneldi. D#SK ve D#SK’e üye sendikala-
rın yöneticileri olan Kemal Türkler, Kemal 
Sülker, Kemal Nebio"lu, $inasi Kaya ve Hil-
mi Güner, Mayıs 1971’deki tutuklanma dal-
gasında gözaltına alındılar.11 Türkler ve di-
"er sendikacılar 26 gün gözaltında kaldı.12 

12 Mart’ın zor dönemlerinde D#SK’in ne-
tameli konularda görü! açıklamaktan 
10 Zafer Aydın tarafından Ali Özgentürk ile yapılan görü!me.
11 Milliyet 19 ve 20 Mayıs 1971.
12 Cumhuriyet gazetesi, 29 Eylül 1976.

D#SK Yürütme 
Kurulu'nun 

27 Nisan 1970 
tarihli kararı
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kaçındı"ı görülmektedir. D#SK bu dönemde 
sola ve aydınlara kar!ı yürütülen tutukla-
malar, T#P’e dava açılması ve hatta idam 
cezaları kar!ısında tutum açıklamaktan 
kaçınmı!tır. T#P ve TÖS’e dava açılmı! ol-
masının ve geni! tutuklama furyasının 
D#SK’i temkinli ve pragmatist davranma-
ya itti"ini söylemek mümkündür. D#SK 
Yönetim Kurulu’nun 5 A"ustos 1971 tarih-
li toplantısında alınan karar ilginçtir. Ka-
rarda “D"SK’in görü!lerini ve yeni !artla-
ra göre stratejisini saptama maddelerinde 
herhangi bir karara varmanın gerekli ol-
madı#ı, D"SK’in kurulu!undan bu yana iz-
ledi#i anayasal yasal çalı!malarına devam 
etmesi, gerekti#inde görü!lerini yürüt-
me kurulu yetkililerinin demeç, bildiri ve 
açıklamalarıyla kamuoyuna yeniden yan-
sıtması uygun görülmü!tür” denmektedir. 
Böylece D#SK 12 Mart’a ili!kin özel bir tu-
tum ve karar almaktan imtina etmektedir.

D#SK bu dönemde, Hükümet’in kendisini 
muhatap almamasından !ikayetçidir. 24 
A"ustos 1971 tarihli Yürütme Kurulu top-
lantısında Ba!bakan Erim’e bir muhtıra 
sunularak sendikacılar ile bakanlar ara-
sında yapılan toplantıya D#SK’i davet et-
memesinin protesto edilmesine, 31 A"us-
tos 1971 tarihli toplantıda ise Ba!bakan 
Erim’e gönderilen mektubun basına ve bi-
lim adamlarına açıklanmasına karar ve-
rildi. Hükümet’in D#SK’i muhatap almama 
tutumunun 1972’de de devam etti"i anla-
!ılıyor. Yürütme Kurulu, 27 Eylül 1972’de 
Ba!bakan’a bir mektup göndererek hükü-
metin D#SK toplulu"u ile de görü!mesini 
talep etti.

D#SK’in 12 Mart dönemindeki siyasal geli!-
melere ili!kin tek önemli açıklaması üç #n-
giliz teknisyenin kaçırılmasına ili!kindir. 

D#SK #ngiliz teknisyenlerin kaçırılmasını; 
“son günlerde bazı ki!ilerin normal hayata 
dönülmesini geciktirici, hiçbir insancıl ve 
akılcı dü!ünce ile ba#da!mayan eylemle-
re giri!mesini, bu arada üç "ngiliz teknis-
yeni kaçırmalarını büyük üzüntü ile kar!ı-
lamı!tır” !eklinde de"erlendirmi!tir. D#SK 
Yürütme Kurulu 28 Mart 1972 tarihli top-
lantısında konuya ili!kin bir bildiri hazır-
layıp basın ve TRT yoluyla kamuoyuna du-
yurulmasına karar vermi!tir.

Maden-"! gazetesi, 
1 Nisan 1971

Cumhuriyet gazetesi, 
19 Mayıs 1971.
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12 Mart muhtırasıyla ba!layan ve ülke si-
yasal ve toplumsal ya!amına ve özellikle 
de sol siyaset ve sendikal harekete yöne-
len a"ır baskı dönemi, D#SK açısından da 
bir anlamda var olma mücadelesi anlamı 
ta!ıyan bir dönemdir. Militarizmin gücünü 
peki!tirdi"i 12 Mart ile birlikte iktidardaki 
etkinli"ini iyice arttıran ordunun özellikle 
sola ve sendikal harekete yönelik baskıcı 
tutumunu ortaya koyması ve daha sonra 
TBMM’de yapılan anti-demokratik düzen-
lemeler, D#SK’in önceki dönemdeki duru-
mundan farklı bir siyasal pozisyona geç-
mesini do"rudan etkilemi!tir.

Özellikle dönemin sonuna do"ru dik-
kat çekici en önemli olgulardan biri de 12 
Mart’tan çıkı!ta CHP’de Ecevit rüzgarının 

esmesi ve Ecevit liderli"indeki CHP’nin sol 
söylemlerle kitleleri etkilemeye ba!ladı"ı 
yıllarda D#SK’in Türkler’in de etkisiyle se-
çimlerde CHP’ye deste"ini açıklamasıdır. 
Dönemin baskı ortamında ve T#P’in yok-
lu"unda D#SK’in önceki dönemlerle kar-
!ıla!tırıldı"ında özellikle açıklamalarına 
yansıyan farklı bir sendikal ve siyasal üs-
lup söz konusudur.

Dönemin D#SK açısından bir di"er dikkat 
çekici yanı da D#SK’in T#P’ten kopması ve 
Ecevit CHP’sine destek vermeye ba!lama-
sının da etkisiyle bazı ba"ımsız sendikala-
rın D#SK’e yakınla!ması ve ayrıca dönem 
içinde Türk-#! içinden yönetimi ele!tiren 
ve daha sonraki yıllarda da Türk-#!’ten 
kopacak olan Genel-#!’in varlı"ıdır. 

D!SK’.% G1*89 () 
A:'+&$#$&$*'%6$ D)>.9.#

D#SK 12 Mart Muhtırası’nı yaptı"ı açık-
lamayla desteklemi!tir. Ancak 26 Nisan 
1971’de #stanbul, Ankara ve #zmir’de dahil 

D!SK’in !ngiliz Teknisyenlerin Kaçırılması Hakkında Bildirisi
Anayasanın öngördü#ü demokratik düzenin i"lemesini engelleyen her türlü Yasa dı"ı giri"imlere kar"ı olan D!SK, 
Türkiye’nin gerçekten kalkınabilmesi için Anayasamızın tanıdı#ı tüm demokratik hak ve özgürlüklerin kulla-
nılabilece#i normal hayata dönülmesi ko"ullarının gerçekle"tirilmesi için kendine dü"eni yapmı" ve yapmakta 
bulunmu"tur. 

D!SK, son günlerde bazı ki"ilerin normal hayata dönülmesini geciktirici, hiç bir insancıl ve akılcı dü"ünce ile ba#-
da"mayan eylemlere giri"mesini, bu arada üç !ngiliz teknisyeni kaçırmalarını büyük üzüntü ile kar"ılamı"tır. Türki-
ye’yi Anayasal düzene aykırı bir ortama sürükleyenlerle hiç bir ili"kisi bulunmayan üç teknisyeni ba"kalarının ha-
yatını kurtarma bahanesiyle ölüme do#ru itme, adi bir cinayete yönelmeyle e"it durumdadır. Bunun için böyle bir 
davranı"ın içinde olanları akıl yoluna davet eder, bir an önce masum insanları serbest bırakmalarını, memleketin 
barı" içinde tam bir demokratik düzenle kalkınmaya yönelmi" reformları gerçekle"tirme a"amasına set çekme-
melerini bekleriz.

Bir an önce sosyal adalete, e"itli#e, karde"li#e muhtaç vatanda"larımızın yüzünü güldürecek bir ortama ve kalkın-
ma hamlesine kavu"abilmesi için herkese dü"en görevin gerçekle"tirilmesi ba"lıca amacımızdır. Buna engel olan 
her türlü "akaveti, cinayeti ve zulmü vicdanlarımızda mahkûm etti#imizi yürek rahatlı#ı ile açıklarız.”
D!SK Yürütme Kurulu kararı, 28 Mart 1972.
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olmak üzere, 11 ilde ilan edilen sıkıyöneti-
me13 kadar, muhtemelen henüz 12 Mart’ın 
yarataca"ı ko!ulların niteli"inin tam ola-
rak anla!ılamamasının da etkisiyle D#SK 
bazı kitle örgütleriyle birlikte Ba!bakan-
lı"a bir mektup göndermi!tir. 1 Nisan 1971 
tarihli söz konusu mektupta D#SK’in yanı 
sıra, Türkiye Ö"retmenler Sendikası (TÖS), 
Teknik Personel Sendikası (TEKSEN), Tür-
kiye Sa"lık Kurumları Personeli Sendika-
sı (Türk Sa"-Kur), Elektrik Mühendisle-
ri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası, #n!aat Mühendisleri Odası, Mimar-
lar Odası, Orman Mühendisleri Odası ile 
Üniversite Asistanları Sendikası’nın im-
zası bulunmaktadır. Mektupta muhtırada 
yer alan “anayasada öngörülen reform-
ların yapılması” için kurulacak hükü-
metin yapması gerekenlere ili!kin öne-
riler sıralanmı!tır. Mektupta yer verilen 
görü!e göre, “Anar!i emperyalizmin ve 
onun fa!izminin eseridir” ve fa!izmle sa-
va! için de kısa vadede, ba"ımsız bir dı! 
politika izlenmeli, ABD ba!ta olmak üze-
re bütün emperyalist ülkelerle imzalanan 
gizli antla!malar açıklanıp, feshedilmeli, 
ortak pazara girilmemeli, bölge, ırk, mez-
hep ayrımına dayanan her türlü fa!ist te-
röre son verilerek, özellikle Do"u Anado-
lu’daki baskı ve zulüm durdurulmalı, Türk 
Ceza Kanunu’nun 141 ve 142. maddele-
ri kaldırılmalıdır. Mektubun sonraki bö-
lümündeyse, lokavtın yasaklanması, ge-
nel grev hakkı tanınması, 15-16 Haziran’a 
neden olan Yasa’nın iptali, bütün sa"lık 
hizmetlerinin devletle!tirilmesi ile vergi 
reformunu da içeren bir dizi sosyal ve eko-
nomik reform iste"i dile getirilmekte ve 
bütün bunların yapılması için yeni hükü-
mete her türlü deste"in verilece"i, bunun 
13 Milliyet, 27 Nisan 1971.

yanında “kitlelere anti-emperyalist, anti 
fa!ist bilinç götürmek” konusunda da ka-
rarlı olundu"u vurgulanmaktadır.14 

D#SK’in 17 Nisan 1971’de Genel Sekreter Ke-
mal Sülker’in a"zından, Hükümeti’n yaptı-
"ı anla!ılan açıklamalar konusunda ortaya 
koydu"u görü!ler de yukarıda özetlenen 
mektuba benzer biçimde AP Hükümeti’ne 
ele!tirilerle yüklüdür ve yeni Hükümet’ten 
umutlu gözükürken, “sosyalizmi(n) Türki-
ye için tek çıkar yol olarak” görülmesin-
den söz etmektedir.15 

Ancak yukarıda da belirtildi"i gibi bu açık-
lamalar sıkıyönetimin ilanından önce-
ki bir döneme aittir. Oysa 23 Nisan 1971’de 
Nihat Erim’in “Tedbirler Balyoz Gibi Ka-
falarına "necektir” sözleriyle i!areti ve-
rilen16 Hükümet uygulamaları, sıkıyöneti-
min ilanıyla birlikte hız kazanmı!, dernek 
ve gazetelerin kapatılması, soka"a çıkma 
yasaklarının uygulanması ve gözaltı ve 
tutuklamalarla ba!layan17 yeni bir baskı 
dönemine girilmi!tir. 

12 Mart sürecinin gerçek niteli"ini göster-
mesinin ardından D#SK’in açıklamalarında 
belirgin bir farklıla!ma gözlenmektedir. 
D#SK ajanslarına da yansıyan bu farklıla!-
manın temel boyutu, önceki açıklamalara 
damga vuran sol/sosyalist söylemin bü-
yük ölçüde terk edilmesi, dahası müm-
kün oldu"unca yorumdan kaçınılmasıdır. 
D#SK ajanslarının bu dönemde yorumdan 
daha çok Konfederasyon içindeki ve ülke-
deki geli!meleri haberle!tiren günlük bir 
14 D#SK’ten Ba!bakanlık’a gönderilen, “Devrimci #!çi ve Mes-
lek Kurulu!larının Türkiye’nin Bugünkü Sorunlarına #li!-
kin Görü! ve Önerileri” ba!lıklı mektup (7 sayfa), 01.04.1971, 
Mehmet Karaca Özel Ar!ivi.
15 D#SK Ajansı, 17 Nisan 1971.
16 Milliyet, 23 Nisan 1971.
17 Milliyet, 29 Nisan 1971.
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gazete formatına büründü"ü söylenebi-
lir. Bir yandan D#SK’in sol/sosyalist politik 
söylemini neredeyse terk etti"i bu dönem-
de öte yandan içeri"in haber yönünden 
zenginle!ti"i görülmektedir. 

Dönem içinde bulunabilen ilk D#SK Ajan-
sı’nın tarihi 12 Ocak 1972’dir. Bu tarihten 
Haziran 1973’e kadar olan ajanslar taran-
mı! ve 15-16 Haziran’a yol açan Yasa’nın 
iptali veya bazı grevler gibi D#SK’i do"ru-
dan ilgilendiren konularla Türk-#! ile gi-
ri!ilen polemikler dı!ında önceki dönem-
le kar!ıla!tırıldı"ında yorumdan mümkün 
oldu"unca kaçınılan bir üslubun benim-
sendi"i görülmü!tür. Örne"in 12 Ocak 1972 
tarihli D#SK Ajansı’nın konu ba!lıkları !u 
!ekildedir:18 

“Çalı!ma Bakanlı#ının Yurt Dı!ı Te!kila-
tında De#i!iklikler Oldu”, “Türk "!çileri-
nin Avans Paraları Avans Olarak Kullanıl-
mı!”, “Maliye Bakanı’nın "stifası "stendi”, 
“Bütçe Tasarısının Geri Alınması "sten-
di”, “D"SK Yöneticilerinin Duru!masına 17 
Ocak günü bakılacak”, “Basın-"! Yönetim 
Kurulu Toplandı”. 

3 $ubat 1972 tarihli D#SK Ajansı ise günlük 
haberler verme kaygısı ta!ıdı"ını “Geçti-
#imiz Günlerin Olayları” ba!lı"ını kulla-
narak bir anlamda ortaya koymakta ve 
!u konuları sıralamaktadır:19 “"nönü ‘Si-
yasi Suça "dam Cezası Verilmesin’ Dedi”, 
“Sunay ‘Güçlükleri Birlikte Yenmeliyiz’ 
Dedi”, “Erim ‘12 Mart’ı Hedef Tutan Sözler 
Tehlike Yaratır’ Dedi”, “"brahim Ethem "!-
yerinde Anla!ma Oldu”, “Keramik-"! "le 
Tuzla Porselen Arasında Sözle!me "mza-
landı”, “Lastik-"! Sakarya $ubesi Kongresi 
18 D#SK Ajansı, 12 Ocak 1972.
19 D#SK Ajansı, 3 $ubat 1972.

Yapıldı”, “Basın-"! Sendikasının Genel Ku-

rulu 5-6 $ubat 1972 Tarihlerinde Yapılı-

yor”, “Pakistan-Eyüp Han Yargılandı”, 

“Hollanda-"!ten Ayrılan Türkler Dı!a-

rı Atılıyor”, “"ngiltere-"zinsiz 21 Türk "!çi-

si Yakalandı-Demiryolu "!çileri Grevcileri 

Destekliyor”, “D"SK’in 5. Kurulu! Yıldönü-

mü Kutlanıyor”.

12 Mart sürecinde gündeme gelen ve 

1973’te yasala!an, içinde DGM’nin de bu-

lundu"u kanun tasarısının içeri"i belli ol-

duktan sonra, D#SK’in tasarıya olumsuz 

yakla!tı"ını açıkladı"ı söylenebilir. An-

cak D#SK’in Sülker’in a"zından dönemin 

Hükümeti’ni do"rudan ele!tirmek yeri-

ne yapılmak istenen de"i!ikliklerin ger-

çekle!mesi halinde eski hükümetin uy-

gulamalarına hak verilmi! olaca"ını ve 

bu durumun da 12 Mart Muhtırası’na ters 

dü!ece"ini belirtmesi dikkat çekicidir. Bir 

bakıma çıkarılması dü!ünülen tasarılara 

tepki verilirken 12 Mart’ı me!rula!tıran bir 

üslup kullanılmaktadır. Söz konusu açık-

lama özetle !öyledir:20 “(…) D"SK 12 Mart 

1971 öncesi olaylarının ba! sorumlusu-

nun o zamanki iktidar oldu#u görü!ünde-

dir. Sabık iktidar, Anayasanın öngördü#ü 

köklü reformları sosyal adalet ilkelerine 

göre gerçekle!tirmeye çalı!saydı, pek çok 

olayın çıkmasına neden kalmazdı. Bu ara-

da sabık iktidarın Anayasaya aykırı yasa-

lar çıkararak, kararlar vererek, toplumu 

tedirgin etti#i gözden uzak tutulmamalı-

dır. Oysa !imdi yapılmak istenen Anaya-

sa de#i!iklikleriyle dolaylı olarak iktida-

ra hak verilmektedir. Bu durum 12 Mart 

Muhtırasına da ters dü!er”.
20 D#SK Ajansı, 22 Temmuz 1972.
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D#SK’in kurulu!unun ardından Türk-#!’te sular durulmadı. Türk-#!’ten ayrılıp D#SK’i ku-
ran sendikalar a"ırlıkla T#P’e yakın sendikalardı. T#P’e yakın sendikacıların ayrılması-
nın ardından bu kez Türk-#! içinde sosyal demokrat e"ilimli sendikaların muhalefeti öne 
çıkmaya ba!ladı. 

Türk-#!’in “partiler üstü” politikasına ve bazı Türk-#! yöneticilerinin aynı zamanda AP 
yöneticisi olmasına kar!ı çıkan bazı Türk-#! üyesi sendikalar 1971 yılı ba!larında “Sos-
yal Demokrat Hareketi’’ ba!lattı. “Sosyal demokrat hareket” Türk-#! yönetimine kar!ı 
örgütlü ve sistemli bir ele!tiri sürecidir. Sosyal demokrat hareket, Türk-#!’i, çalı!anların 
yanı sıra toplumun da sorunlarına çözüm arayan ‘‘siyasi bir güç’’ 
haline getirme amacı ta!ımı!tır. Sosyal demokrat sendikacılar 
Türk-#!’in izledi"i partiler üstü politika ilkesini tasvip etmedik-
lerini 1968’de yapılan 7. Kongre’de açıkça dile getirmi!lerse de 
Konfederasyon içindeki mücadelenin sistemli ve somut çıkı!la-
rı 1971 yılına dayanmaktadır.

D2%*)!% R(J9%,

Türk-#!’in içindeki sosyal demokratlardan ilk çıkı! 14 Ocak 
1971’de Türk-#! Yönetim Kurulu’na sunulan ve ‘‘Dörtler Rapo-
ru’’ veya “Dörtlü Rapor” olarak da bilinen ‘‘1971 Türkiye’sinde 
"!çi Hareketi ve Sendikalarımız: Ortak Reform Yolları Üzerinde 
Ele!tiriler ve Ara!tırmalar’’ isimli rapordur. Bu rapor Genel-#! 
Genel Ba!kanı Abdullah Ba!türk, Deniz Ula!-#! Genel Ba!kanı F. 
$akir Ögünç, Yol-#! Genel Ba!kanı Halit Mısırlıo"lu ve Petrol-#! 
Genel Ba!kanı #smail Topkar tarafından hazırlanmı!tır. 
1 Bu bölüm yazarın Mülkiye dergisi Yaz 2020 (44) sayısında yayımlanan daha kapsamlı bir 
çalı!masından kendisi tarafından kısaltılarak hazırlanmı!tır.

Türk-#!'e verilen 
4'lü Rapor, 

D#SK tarafından 
kitap olarak 

yayımlandı, 1971, 
D#SK yayınları.
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Sosyal demokrat sendikacıların Dörtler 
Raporu’nda özellikle savundukları görü! 
sendikacılıkta siyasi mücadeleye ve re-
formcu sendikacılı"a yöneli! ve partiler 
üstü politikadan sıyrılı! olmu!tur. Türk-
#!’in toplumsal zıtla!malarda var olan gü-
cünü kullanmadı"ı ve üzerine dü!en göre-
vi yerine getirmedi"i öne sürülmü!tür. Bu 
durum en çarpıcı haliyle !u !ekilde ifade 
edilmektedir:2 

‘’Türkiye’de belirgin halde 1965 yılından 
bu yana ba!layan toplumsal zıtla!ma-
lar bugün had safhaya girmi!tir. Bir kıs-
mı do"al geli!me sürecinin, bir kısmı da 
tahrikler sonucu ortaya çıkan olaylar, 
giderek bugünkü görünümünde sınıf 
çatı!ması !ekline dönü!mü! bulunmak-
tadır… Türkiye’de baskı gruplarının ba-
!ında !üphesiz Türkiye #!çi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-#$) gelmekte-
dir. Ve… Türk-#! görevini yapmamı!tır.’’

Dörtler Raporu’ndaki de"erlendirmeye 
göre Türk-#! kendini toplumdan ve i!çi sı-
nıfından soyutlamı!tır. 

‘’Kıyasıya süregelen ekmek kavgasın-
da tabanındaki hızlı kaymayı dahi gör-
meyecek kadar görevini ihmal etmi!tir. 
Özellikle varlı"ını borçlu oldu"u i!çi top-
lulu"u böylesine kıran kırana bir müca-
dele verirken, Türk -#!’in idare-i mas-
lahat yolunu seçmesi ba"ı!lanır anlayı! 
de"ildir. Bünyesinde ciddi bir tüzük uy-
gulamasına yönelmeme, esen rüzgâra 
göre partilerüstü politikaya uygun gös-
termelik davranı!lar, Türk-#!’i tarihi gö-
revinden saptırmı!tır. Artık Ankara’da 
Türk-#!’in varlı"ından söz etmek bir dar 
çerçeve dı!ında mümkün de"ildir. Türk-
#! hızlı bir tempo ile i!çiye kar!ı yaban-
cıla!makta, sendika yöneticileri oligar-
!isine sürüklenmektedir. Bunun do"al 
sonucu olarak ezilen, horlanan, hakla-
rı üzerinde hala ‘i!çi çok kazanıyor’ gibi 
a!a"ılık tartı!malara hedef olan i!çiler, 
özgür parlamento demokrasisine kar-
!ı akımların etki alanına itilmektedir…” 

2 D#SK (1971), D"SK Sunar: Türk-"!’e Sunulan Dörtlü Rapor, #s-
tanbul: D#SK Yayınları No 4.

Raporda, Türk-#!’in tabanına ve topluma 
yabancıla!masının sonucu olarak ya!a-
nan olaylar ve i!çi sınıfında ya!anan bö-
lünme “1967-1970 yıllarına tereddütsüz 
‘davaya ihanet’ dönemi adını verebiliriz. 
Bu ihanetin fatura bedeli ise, artık TÜRK-
"$’i de a!mı! ve sorumsuzlu#umuzun bel-
gesi olarak i!çi kesimindeki bunalımların 
nedeni olmu!tur. Türk -"!’i ‘Babil Kâlesi’ 
olmaktan çıkarıp, tarihi misyonuna oturt-
mak temel amacıyla sundu#umuz bu ra-
porla vardı#ımız sonuca ula!ması, Konfe-
derasyon üzerinde yo#unla!an spekülatif 
davranı!ları sona erdirecek, Türk-"! bı-
raktı#ı yerden tarihi görevine devam im-
kânı bulacaktır’’ !eklinde ifade edilmi!tir. 

Raporun kapsamının geni! olması ve 
uzunlu"u nedeniyle tamamı Yönetim Ku-
rulu toplantısında görü!ülememi!tir ve 
Dörtler, Kızılcahamam’da toplanan Türk-
#! Yönetim Kurulu’na sundukları raporla 
bir sonuç elde edememi!lerdir. Ancak sos-
yal demokrat sendikacılık hareketi, çalı!-
malarını sürdürmü!tür. 

“D<*+$0 R)A4* D&SK 
K2*2;2$)*/,/ D43*2$)8/” 

D#SK’in Dörtler Raporu’nu oldukça önem-
sedi"i görülüyor. Dörtler Raporu, daha 
sonra hazırlanan ve kitap olarak basılan 
On #kiler Raporu’nun aksine hazırlayanlar 
tarafından basılıp kamuoyuna sunulmadı. 
Rapor D#SK tarafından D#SK Sunar; Türk-
#!’e Sunulan Dörtlü Rapor adıyla basılıp 
da"ıtıldı.3 D#SK Dörtler Raporu’nun D#SK’in 
kurulu! gerekçelerini teyit etti"ini açıkla-
dı. D#SK’in Dört Mücadele Yılı adlı kitapçık-
ta Dörtler Raporu ile ilgili !u de"erlendir-
me yapılmı!tır:4

3 D#SK (1971), D"SK Sunar; Türk-"!’e Sunulan Dörtlü Rapor, #s-
tanbul: D#SK Yayınları 4.
4 D#SK (1971), D#SK’in Dört Mücadele Yılı, #stanbul: D#SK 
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“14 Ocak 1971 günü Kızılcahamam’da 
ba!layan ve 5 gün süren son Türk-#! Yö-
netim Kurulu toplantısı, bu toplantıya 
sunulan ve «Ortak Reform Yolları Üze-
rinde Ele!tiriler ve Ara!tırmalar» adını 
ta!ıyan 4 sendikacı tara fından hazırlan-
mı! rapor, bundan 4 yıl önce D#SK kuru-
cularının söylediklerinin ne kadar do"ru 
oldu"unu !üpheye meydan vermeyecek 
bir biçimde do"rulamı!tır. 

«Dörtlerin muhtırası» diye anılan ra-
porda öne sürülen görü!ler ve bu rapor-
la ilgili olarak Türk-#! Yönetim Kurulun-
da yapılan tartı!malar bir kez daha !u 
gerçekleri aydınlı"a kavu!turmu!tur: 

1-Türk-#! Yöneticilerinin i!çi sınıfı-
nı oyalamak için ortaya attı"ı «parti-
ler üstü politika» tam anlamı ile iflâs 
etmi!tir. 

2-Türk-#!’in i!çilerin çıkarını koruya-
maz hale gelmesinde Ameri kan devle-
tinden AlD kanalı ile para yardımı gör-
mesinin etkisi çok büyük olmu!tur. 

3-#!çi sınıfının ideolojisi Sosyalizmdir. “

O% !+.&)* R$D?*,

Kızılcahamam toplantısı sonrasında Dört-
ler grubu, kendileriyle görü! birli"i içi-
ne giren sekiz sendikayla daha güç birli-
"i yaparak sayılarını on ikiye çıkarmı!tır. 
Dörtler Raporu’nun sunulmasının ardın-
dan bir sonuç alınamaması üzerine bu kez 
on iki sendika ve federasyon 9 Temmuz 
1971 günü Ankara’da yapılan Türk-#! Yö-
netim Kurulu’na ‘‘On "kiler Raporu’’ olarak 
da bilinen ‘‘Türk "!çi Hareketi "çin Sosyal 
Demokrat Düzen "lkeler Amaçlar Yön-
tem’’ ba!lıklı raporu sunmu!tur.5 On #ki-
ler Raporu’nda imzası bulunan sendika 
ve federasyonlar !unlardır: Besin-#!, DY-
F-#!, Genel-#!, Ges-#!, Kristal-#!, Petrol-#!, 
Sa"lık-#!, Tez Büro-#!, Türk Deniz Ula!-#!, 

Yayınları 5.
5 Sosyal Demokrat Düzen (1971), Türk "!çi Hareketi "çin Sos-
yal Demokrat Düzen, "lkeler Amaçlar Yöntem, Ankara: Ayyıl-
dız Matbaası.

Türk Harb-#!, T. OLEY#S ve Yol-#!. Dörtler 
Raporu ile kıyaslandı"ında biraz daha yu-
mu!atılmı! olan On #kiler Raporu’nun ön-
sözünde, raporun gereklilikleri !u !ekilde 
belirtilmektedir:

‘‘Sosyal demokrasinin tam ifadesi ola-
rak tanımladı"ımız Türk-#!’in 24 te-
mel ilkesinin, Konfederasyona ba"lı 
tüm sendika yöneticilerince benimse-
nip, uygulama alanına konulması için, 
güçlerimizin bir ortak çabada birle!ti-
rilmesinden yanayız. Konfederasyonun 
uygulamakta oldu"u partilerüstü poli-
tikanın terkedilmesinin zamanı geldi"i 
ve bundan böyle geçerli ve yararlı olma-
yaca"ı inancındayız. Zira ülkemizin ve 
sendikal hareketin bugün içinde bulun-
du"u ko!ullar, kimine göre tarafsızlık, 
kimine göre politikasızlık olarak nitele-
nen Türk-#!’in partilerüstü politikasını 
a!mı! bulunmaktadır’’ 

Raporda, Türk-#!’in 23’ü 1968, 1’i de 1970 
yıllarında yapılan genel kurullarında ka-
bul edilen 24 ilkesi savunularak açık-
lanmı!tır ve bu do"rultuda önerilere yer 

On #kiler Raporu 
olarak da bilinen 
Sosyal Demokrat 
Düzen (1971), Türk 
"!çi Hareketi "çin 
Sosyal Demok-
rat Düzen, "lkeler 
Amaçlar Yöntem, 
Ankara: Ayyıldız 
Matbaası.



Türkiye’de belirgin halde 1965 
yılından bu yana ba"layan top-
lumsal zıtla"malar bugün had 
safhaya girmi"tir. Bir kısım do-
#al geli"me sürecinin, bir kısmı 
da tahrikler sonucu ortaya çıkan 
olaylar, giderek bugünkü görü-
nümünde sınıf çatı"ması "ekline 
dönü"mü" bulunmaktadır. 

Özellikle i"çi kesiminde kan-
lı çatı"malar, bu bunalım döne-
minin günlük olayları arasına 
girmi"tir.

Toplumumuz, tarihinin uzak, ya-
kın geçmi" dönemlerinde de bu-
nalımlar geçirmi"tir. Ne var ki, 
bugün ya"anan bunalım teme-
linde, yapısı ve hedefleri açısın-
dan geçmi"le büyük farklılıkla-
rı olan nedenler vardır. Had bu-
nalım geni" kapsamlıdır ve iki uç 
ideoloji amaçlamaktadır. Bu uç-
ların temsilcileri toplamda, var-
lıklı e#emenliklerini sürdürmesi-
ni isteyen fa"ist yönetim özlemi 
çekenlere, toplumu devletin kö-
lesi yapmak isteyen a"ırı sol ko-
münist anar"istlerdir. 

Bu iki ucun önce merkezler-
de ba"lattıkları çatı"malar, "im-
di adım adım Anadolu’ya yayıl-
makta, kandırılmı" masum top-
luluklar kıyasıya kar"ı kar"ıya 
getirilmektedir. 

Topraksız köylü, yine kendisi gi-
bi topraksız olan tutulmu" a#a 
adamlarının zulmüne u#ramak-
ta, aynı kökten, aynı çevreden 
gelen i"çiler kar"ı kar"ıya geti-
rilerek; do#aya aykırı bir sava"ı; 
yani kendilerine kar"ı bir sava"ı 
sürdürmektedirler.

A"ırı sol ve sa#, bir görünmez i"-
birli#i halinde, i"çiyi-i"çiye, köy-
lüyü-Köylüye, ö#renciyi-Ö#-
renciye kıyasıya kırdırıyor. 

Görünen o ki; içinde bulundu-
#umuz ekonomik dengesizlik, 
Anayasa’nın (Sosyal Adalet) il-
kesine sırt çevirme eylemi, üre-
tim ili"kilerindeki çarpıklık ve 
fırsat e"itli#inin gözetilmesi-
ne devam edildi#i sürece, bu ça-
tı"malar dahada yo#unla"acak-
tır. Taki, demokratik rejime son 
verme olarak "ekillendirdi#imiz 
sa# ve a"ırı solun ortak hedef-
leri gerçekle"inceye kadar ça-
tı"ma devam edecektir. 

Belli iki ucun inkâr kabul etmez 
amaçları bu! Bu e#ilimlere ortam 
hazırlayanlar ise, ba"ta yönetim 
sorumlulu#unu ta"ıyanlar olmak 
üzere, tüm eyyamcı kurulu"lar-
dır; ellerindeki gücü, yasaların 
tanımını yaptı#ı (Baskı Grubu) 
niteli#inde kullanmayanlardır!

Türkiye’de baskı gruplarının ba-
"ında "üphesiz Türkiye !"çi Sen-
dikaları Konfederasyonu (TÜRK-
!$) gelmektedir. Ve yukarıda-
ki tasnif çerçevesinde, TÜRK-!$ 
görevini yapamamı"tır. Kıyasıya 
süre gelen (Ekmek Kavgası)nda 
tabanındaki hızlı kaymayı da-
hi göremeyecek kadar görevi-
ni ihmal etmi"tir. Özellikle varlı-
#ını borçlu oldu#u i"çi toplulu#u 
böylesine kıran kırana bir müca-
dele verirken, TÜRK-!$’in (!da-
re-i Maslahat) yolunu seçme-
si ba#ı"lanır bir anlayı" de#ildir.

Bünyesinde ciddi bir tüzük uy-
gulamasına yönelmeme, esen 

rüzgâra göre (Partilerüstü Poli-
tika)ya uygun göstermelik dav-
ranı"lar, Türk-!"’i tarihi göre-
vinden saptırmı"tır. Artık (An-
kara’da Türk-!"’in varlı#ı)ndan 
söz etmek bir dar çevre dı"ında 
mümkün de#ildir.

Türk-!" hızlı bir tempo ile i"çiye 
kar"ı yabancıla"makta, Sendika 
yöneticileri oligar"isine sürük-
lenmektedir. Bunun do#al sonu-
cu olarak; ezilen, horlanan, hakla-
rı üzerinde hâlâ (!"çi çok kazanı-
yor) gibi a"a#ılık tartı"malara he-
def olan i"çiler, özgür parlamento 
demokrasisine kar"ı akımların 
etki alanına itilmektedir. 

Bozuk, Ekonomik, sosyal ve si-
yasal düzenin çarpıklıklarına 
dönük mücadeleyi, yöntemle-
rin en etkisizini seçerek yapan 
TÜRK-!$’in tabandaki kayı"ı ve 
organize güçlerin uzakla"masını 
bildirilerle durdurulaca#ını bek-
lemek hayal olur. !"çi soyut (öz-
gürlük) vaadlerine kar"ı, (iktidar 
senin olacak) ütopyasıyla birlik-
te vaat edilen ekme#i tercih edi-
yor… Ve "imdi o cephede "art-
landırılmı" olması nedeniyle bu 
sava"ı sürdürüyor. 

Tek ate" hatlı bu sava"ı, yurt so-
runlarına kar"ı TÜRK-!$’ten da-
ha güçlü bir eylemle ve ken-
di kampları do#rultusunda daha 
inançlı olarak, anar"ist unsurlar 
yürütüyor. 

!"çi muhayyel (Ekmek) sloga-
nıyla, Marksist (Proleter ihtilâli)
nin aleti haline getiriliyor. 

Bu sava"ta akıl ve yurtsever-
lik cephesinde mutlak yeri ol-

DÖRTLER RAPORU’NUN ÖNSÖZÜDÖRTLER RAPORU’NUN ÖNSÖZÜ



verilmi!tir. Ancak Dörtler Raporu 
gibi geni! hacimli oldu"u gerekçe-
siyle raporun tartı!ılması 11 Kasım 
1971 günü yapılacak olan toplantıya 
ertelenmi!tir. 

11 Kasım 1971 tarihinde Ankara’da 
yapılan toplantıda rapor üzerin-
de geni! ve etkili tartı!malar ya-
pılmı!tır. Rapordan yola çıkarak 
“Bir siyasî parti kurulması ama-
cı ile siyasî bir e#itim yapılmasına 
ve öncelikle Türk-"! organların-
da görev alanların partilerden is-
tifa etmelerini” kapsayan bir öner-
ge hazırlanmı!tır. Ancak önerge bir 
sonuca ba"lanamamı!tır.

S?"/$& D)#?+*$0 
S)%6.+$<'&$* K?%")/.

On #kiler Raporu’nu benimseyen 
sendika ve federasyonların yö-
neticileri ve temsilcileri bir ara-
ya gelerek durumu tartı!mak ve 
kendilerine bir yol çizmek için 
4-5 Eylül 1971 tarihinde Sapan-
ca’da bir toplantı yaptılar. Toplan-
tıya Türk-#! üyesi olan Genel-#!, 
Petrol-#!, Yol-#!, Türk Deniz Ula!-
#!, Harb-#!, Ges-#!, OLEY#S, Be-
sin-#!, Haber-#!, Sa"lık-#!, Tez Bü-
ro-#!, Kristal-#!, Kauçuk-#!, TGS, 
Deri-#! ile Türk-#! üyesi olmayan 
Tekstil #!çileri Sendikası, ba"ım-
sız Metal #!çileri #stanbul Sendi-
kası, Sosyal-#! ve Türk-#! #stanbul 
Bölge Temsilcili"i’nin yönetimi al-
tında bulunan Cevher-#! sendika-
ları da temsilci göndermi!tir. Top-
lantı sonucunda Sosyal Demokrat 

Sendikacılar Konseyi adı ile bir ör-
gütlenmeye gidilmi!, Konsey Ab-
dullah Ba!türk’ün açıkladı"ı Ku-
rulu! Bildirgesi ile ilan edilmi!tir. 
Bildirgede Konsey’in amacı ‘‘Türk 
halkının tümünün mutlulu#unu, 
ülkenin ekonomik ve sosyal kal-
kınmasını ve demokratik düzenin 
gerçek rayına oturmasını, ancak 
i!çi sınıfının öncülü#ünde tüm ça-
lı!an insanların siyasal bir güç ha-
line gelmesinde gördü#ünü bir kez 
daha tespit etmi!tir ‘’ !eklinde ifa-
de edilmi!tir.6 

Sosyal Demokrat Sendikacılar Kon-
seyi’nin çalı!malarının ilk bölü-
münde Türkiye i!çi hareketinin uy-
gulaması gereken 24 ilkenin i!çi 
tabanına indirilmesi amacına yö-
nelik olarak e"itim düzeni üzerinde 
durulmu!tur ve bölgesel seminer-
ler düzenlenmesi kararı alınmı!tır. 
#kinci bölümde ise Türkiye i!çi hare-
ketinin benimsemesi gereken yeni 
yönetimin temel ilkeleri tartı!ılmı!-
tır. Ancak Konsey yeni bir konfede-
rasyona dönü!memi!tir. 

T8*+-!9 3. G)%)& 
K,*,&, () S?"/$& 
D)#?+*$0&$*'% T$";./)". 

Türk-#!’in 28 Mayıs-5 Haziran 1973 
arasında toplanan 9. Genel Kuru-
lu’nda sosyal demokrat sendika-
cılar !anslarını bir kez daha de-
nedi. Türk-#! Yönetimi’ni sert bir 
biçimde ele!tiren sosyal demokrat 
6 Yıldırım Koç (1986), Türk-"! Neden Böyle? Nasıl 
De#i!ecek?, #stanbul: Alan Yayıncılık, s.193.

ması gereken TÜRK-!$ ise, 
her gün koyula"an bir ata-
letle, sırça kö"kten olayla-
rın sadece seyircili#ini yap-
maktadır. Büyük ta" bina-
nın kapalı kapıları ardında 
herkes (bu gidi")ten yakın-
maktadır. Ne var ki kimse 
asil görevi olan, i"çiyi uyar-
ma, bilinçlendirme yoluna 
yana"mamaktadır. 

7 nci Genel Kurulu tam bir 
"uurla benimsedi#i, sosyal, 
ekonomik ve siyasal so-
runları ı"ık tutarak çözüm 
yollarını öneren (23 Temel 
!lke)mize sırt çevirilmesi, 
esasen bu kavgada TÜRK-
!$’in saf dı"ı olmasına yol 
açmı"tır. 

1967-1970 yıllarına tered-
dütsüz (Dâvaya ihanet) 
dönemi adını verebiliriz. Bu 
ihanetin fatura bedeli ise, 
artık Türk-!"’i de a"mı" ve 
sorumsuzlu#umuzun bel-
gesi olarak i"çi kesiminde-
ki bunalımların nedeni ol-
mu"tur.

TÜRK-!"’i (Babil Kûlesi) ol-
maktan çıkarıp, tarihi mis-
yonuna oturtmak temel 
amacıyla sundu#umuz bu 
raporla vardı#ımız sonuca 
ula"ılması, Konfederasyon 
üzerinde yo#unla"an spe-
külâtif davranı"ları sona 
erdirecek, Türk-!" bıraktı#ı 
yerden tarihi görevine de-
vam imkânı bulacaktır. 

Not: Özgün yazım korunmu"tur.

Kaynak: D!SK Sunar: Türk-!"' verilen 4'lü 
Rapor, 1971, D!SK yayınları No. 4.
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Geçti#imiz ayın son günlerin-
de Türk-!" 1. Bölge Temsilcisi Ziya 
Hepbir tarafından basına yapılan 
bir açıklamada “Türk-!" ve D!SK’in 
birle"mesi gerekti#i” görü"ü sa-
vunuluyordu. Demeçte D!SK’in 
Türk-!"’le birle"mesi için daha 
önce yapıldı#ı iddia edilen görü"-
melerin sonuç vermemesi üzerine 
yeni giri"imlerin beklendi#i belir-
tilmi"ti. Basında çıkan bu haber-
ler üzerine Yeni Ortam gazetesinin 
sorularına cevap veren D!SK Genel 
Ba"kan Vekili Hilmi Güner konuyla 
ilgili görü"lerini "öyle bildiriyordu:

 “D!SK ‘bugüne kadar birle"me ile 
ilgili hiçbir resmi veya gayrı resmî 
temasta bulunmamı"tır. !ddia-
lar tamamen hayal mahsulüdür. 
D!SK’in ilkeleri vardır. Bu ilkeler 
tüzü#ümüzde yer almı"tır, bu-
güne kadarki faaliyetlerimizde de 
defalarca açıklanmı"tır. Biz bu il-
keleri benimseyerek D!SK ile bir-
le"mek isteyen, D!SK’e katılmak 
isteyen her kurulu"a kuca#ımızı 
açarız. Tekrar belirtelim, D!SK’in 
ilkeleri içinde olmak kesin "ar-
tıyla D!SK her zaman ve her yer-
de i"çilerin birli#ini, güçlü örgüt-
lerin daha da güçlü hale gelmesini 
savunmu"tur. Savunacaktır da. 
Konu bizim açımızdan bu kadar 
net ve kesindir.”

D!SK çevrelerinde bir “aldatma-
ca” olarak nitelenen söz konusu 
demeç üzerine D!SK Genel Sek-
reteri Kemal Sülker a"a#ıdaki de-
meci vererek D!SK’in Türk-!" ile 
birle"mesinin söz konusu olma-
dı#ını kamuoyuna bildirdi:

 “D!SK, Türk-i"in son derece ha-
talı ve i"çi zararına olan yöneti-
mi nedeniyle kurulmu", i"çile-
ri aldatılmaktan ve i"çi haklarını 

satılmaktan kurtarmak yolunu 
seçmi" bir i"çi konfederasyonu-
dur. Geçen altı yıllık süre D!SK’in 
ne kadar gerçekçi ve i"çi çıkarı-
na uygun bir ilkeler toplulu#unun 
temsilcisi oldu#unu ve i"çi sınıfı-
nın haklarını korudu#unu örnek-
lerle ortaya koymu"tur. Türk-!" 
ise hatalı tutumunda ısrar et-
mi" ve bu nedenle de kendi yapısı 
içinde D!SK ilkelerinden ve ele"ti-
rilerinden esinlenen yeni ve güçlü 
bir muhalefetin do#up geli"mesi-
ne yol açmı"tır. Bu da göstermi"-
tir ki bugünkü Türk-!" yönetici-
leri, D!SK’in kurulmasına sebep 
olan hatalarına sımsıkı sarılmı", 
ancak D!SK’in savundu#u bazı il-
keleri de benimsemezlik edeme-
mi"lerdir. Son lokavtlar üzerine 
lokavtı suçlayan demeçler ver-
meleri bunun en yakın örne#idir.

Tekrar edelim: D!SK, hiçbir vakit 
Türk-!"’le birle"meyi dü"ünme-
mi"tir. Bu konuda ‘hiçbir giri"imi 
olmamı"tır ve olamaz. Ancak i"çi 
sınıfının çıkarları gerektirirse belli 
ve somut konularda i"çi haklarına 
tecavüz edenlere veya i"çi hak-
larını kısıtlamaya çalı"anlara kar-
"ı bir mücadelede yer alır. Bunu 
yapması i"çi davalarına olan yü-
rekten inancı ve i"çi sınıfına olan 
derin saygısı gere#idir.

Bugünkü görünümüyle Türk-!", 
D!SK’in kuruldu#u tarihteki aynı 
hatalı tutum içindedir:

1-Türk-!", Anatüzü#ünde ya-
zılı ilkeleri ve kongrelerinde alı-
nan kararları uygulama gücünü 
yitirmi"tir.

2-Türk-!" i"çilerin güçlü i"kol-
ları sendikalarında toplanması-
na kar"ı çıkmı" i"çileri güçsüz 

sendikalara da#ılmaya itelemi"tir.

3-Türk-i" Anatüzü#ündeki hü-
kümleri savsaklamı", kabul etti#i 
24 ilkesinin hayata geçirilmesine 
asla çalı"mamı"tır.

4- Türk-!" iktidara hangi parti 
gelmi"se onun paralelinde bir yol 
izlemi", eyyamcı bir politikanın 
zebunu olmu"tur.

5 -Türk-!" toplum gerçeklerine 
aykırı dü"en Partilerüstü dedi-
#i politika izlemi"tir. Böylece de 
i"çi haklarının sa#lanması ve i"-
çilerin devlet yönetiminde söz ve 
karar sahibi olma yolunu tıkama-
ya yaramı"tır.

6- Türk-!" birbirleriyle çeli"en ve 
birbirleriyle sahte dostluklar ku-
ran bir çıkarcı yönetici kadrosu-
nun elinde samimiyetsiz bir tu-
tum içindedir.

7-Türk-I" yabancı bir devletin 
yardımlarıyla ayakta durabilen bir 
kurulu" durumuna dü"mü"tür.

8-Türk-!", uzun bir süre kendi 
bütçesiyle ve kendi aidat geliri ile 
memurlarının aylıklarını veremez 
bir lüks ve sefahat hayatının dal-
gaları arasına dü"mü"tür.

9- Türk-i" yurt gerçekleriyle ve 
Türkiye ko"ullarına aykırı bir i"çi 
e#itim politikası izlemi", böyle-
ce gayrı millî bir yolun yolcusu 
olmu"tur.

10-Türk-i" tam ba#ımsız, ki"ili#i 
olan onurlu bir politika izlemesini 
isteyenlere daima kar"ı çıkmı"tır.

11-Türk-i" i"çileri uyutucu ve i"çi 
haklarının alınmasını güçle"tirici 
bir oyalama politikasının temsil-
cisi olmu"tur.

12- Türk-i" bütün haklı grevlere 
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kar"ı çıkmı", haksız lokavtları i"çi 
ve i"çi sendikasının çıkarına aykı-
rı anla"malarla sona erdirmi"tir.

13- Türk-i" kanunları i"çiler aley-
hine yorumlamı", kanunsuz i"ler 
pe"ine dü"mü"tür.

Ve böylece Türk-i" i"çilerden çok 
sermaye sahiplerinin ve çıkar-
cı çevrelerin i"ine gelen, onlarla 
bütünle"en ‘bir kli#in elinde her 
geçen gün bu çarpıklı#ı daha iyi 
görülen bir örgüt olarak kalmı"-
tır. Bu nedenlerle D!SK’in Türk-
!"’le birle"mesi dü"ünülemez. 
D!SK i"çilerin ortak çıkarlarını 
savunan ve haklarını geni"let-
meyi amaçlayan bir örgüt ola-
rak ba#ımsızlı#ını ve onurlu ki-
"ili#ini’ korumayı ve sürdürmeyi 
amaç edinmi"tir.

D!SK’in Türk-!"’le birle"ece#i 
yolundaki haberler ve söylen-
tiler, Bursa’daki lokavt ve gre-
vin çözümlenmesinde Türk-!"’in 
i"ledi#i sayısız hataları ört bas 

etmek, bu beceriksiz ve ba"a-
rısız tutumun anla"ılmasını ön-
lemek ve dikkatleri o nokta-
dan çevirmek için ortaya atılmı" 
sahte bir konudur. Ciddiyet-
ten uzaktır. !yi niyetli ki"ileri al-
datmaya ve geni" i"çi kitlele-
rinin D!SK’e ve üye sendikalara 

gösterdikleri içtenlikle dolu ba#-
lılı#ı sarsmaya yönelmi" bir gi-
ri"imdir. D!SK, hak bildi#i do#ru 
yolda var gücüyle devam ede-
cektir. Türk-!", D!SK bütünlü#ü-
nü asla sarsamaz!”

Kaynak: D!SK dergisi, Sayı 4-5, Ekim 1973.

sendikacılar seçimlere ayrı bir liste ile ka-
tıldılar. Genel Ba!kanlık’ta Seyfi Demir-
soy’un kar!ısına Yol-#! Federasyonu Ge-
nel Ba!kanı Halit Mısırlıo"lu çıktı. Sosyal 
demokratların genel sekreter adayı Pet-
rol-#! sendikasından Özkal Yici idi. Sosyal 
demokratların di"er adayları Teksif’ten 
Bilal $i!man, Kristal-#!’ten Mehmet $i!-
mano"lu ve Harb-#!’ten Kenan Durukan 
idi. Sosyal demokratlar çok az oy alarak 
seçilemediler. Demirsoy 186, Mısırlıo"lu 
70 oy aldı.7

Genel Kurul’da Genel Ba!kanlı"a Seyfi 
Demirsoy, Genel Sekreterli"e Halil Tunç, 
7 Yıldırım Koç (1986), Türk-"! Neden Böyle Nasıl De#i!ecek? 
#stanbul: Alan Yayıncılık, s. 194.

#cra Kurulu üyeliklerine ise Ömer Ergün, 

Kaya Özdemir ve Ethem Ezgü seçildiler. 

Sosyal demokratlar Yönetim Kurulu üye-

liklerine de seçilemediler. 14 Ocak 1974’te 

Demirsoy’un ölümü üzerine Yönetim Ku-

rulu Tunç’u Genel Ba!kanlı"a ve Sadık $i-

de’yi Genel Sekreterli"e getirdi.

1966 Genel Kurulu’nda ya!anan ve D#SK’in 

kurulu!unu etkileyen tasfiyenin bir ben-

zeri 1973’te 9. Genel Kurul’da ya!andı ve 

bir süre sonra Türk-#!’ten yeni bir kopu! 

dalgası ya!andı. Bu kopu! dalgası D#SK’in 

güçlenmesinde önemli bir etki yarattı. Bu 

geli!meler örgütlenme ve D#SK üyesi sen-

dikalara ili!kin bölümde ele alınmaktadır.

Halit MısırlıoGlu

Yol-#! federasyonu 
Genel Ba!kanı. 
1970'li yıllarda 
Türk-#! içinde 

sosyal demokrat 
muhalefetin önde 

gelen isimlerinden. 

D!SK Genel Ba"kan Vekili Hilmi Güner (solda) Kemal Türkler ile
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D#SK’in 15-16 Haziran sonrasında ya!anan tutuklama-
lar, i!ten atmalar, davalar ve saldırılar kar!ısından ciddi 
bir örgütsel zaafa dü!medi"i ve kısa sürede toparlandı-
"ı görülmektedir. 12 Mart döneminde ihtiyatlı bir tutum 
izleyen D#SK, bu dönemde daha çok örgütsel olarak güç-
lenmeye çalı!mı!tır. Daha önce de vurguladı"ımız gibi 
merkeziyetçi bir örgütlenme anlayı!ına sahip olan D#SK, 
bunu ba!armakta epeyce zorlanmı!tır ve sık sık gerek 
örgütsel i!leyi!, açıklamalar ve aidat konusunda mer-
keziyetçi yapıyı güçlendirmeye dönük kararlar almı!tır.

Dönem içinde genel kurul dı!ında da yönetim organlarında istifa ve yeni görevlendir-
melerle çe!itli de"i!iklikler oldu. Mart 1971’de Genel Ba!kan Vekilli"i’nden istifa eden 
Kemal Nebio"lu’nun istifası kabul edilmi!, yerine Ehliiman Tuncer seçilmi!tir. Mustafa 
Ba!tan’ın istifası üzerine Muammer Büyükfiliz’in Yönetim Kurulu’na geçmesine karar 
verildi.1 Atamayla göreve gelen D#SK Genel Sekreter Yardımcılı"ı uzun bir süre D#SK’te 
önemli bir i!levi yerine getirmi!tir. Bu görevi uzun süredir yürüten #brahim Çetkin’in 
Mart 1970’teki istifası Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmi!tir.2

D#SK bu dönemde merkezi faaliyetlerini güçlendirmek için bazı giri!imlerde bulundu. 
Mart 1972’de D#SK’te bir ekonomik danı!manlı"ın tesisine ve bu görevin ekonomik i!ler-
den sorumlu eski Ba!bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Attila Karaosmano"lu’na teklif 
edilmesine karar verildi.3 12 Mart döneminde ilk Erim Hükümeti’nde yer alan Karaosma-
no"lu, Erim ile anla!amayarak istifa eden teknokrat bakanlar arasında yer alıyordu. Ka-
raosmano"lu teklifi kabul etmedi. Ardından Mete Tunçay’ın D#SK ara!tırma uzmanlı"ı-
na getirilmesine karar verildi. Tunçay 1 Haziran 1972’de D#SK’te ara!tırma uzmanı olarak 
çalı!maya ba!ladı.4

1 30 Mart 1971 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
2 30 Mart 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
3 13 Mart 1972 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
4 31 Mayıs 1972 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

Attila Karaosmano"lu 
(1932-2013)
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1973 yılında 4. Genel Kurul toplandı. A!a"ı-
da ayrıntıları yer alan bu Genel Kurul’da Ke-
mal Türkler Genel Ba!kanlı"a, Kemal Sül-
ker de Genel Sekreterli"e yeniden seçildi. 4. 
Genel Kurul’un ardından toplanan Yönetim 
Kurulu, Genel Ba!kan’ın gösterdi"i Genel 
Ba!kan Vekili adayları olan Rıza Kuas, Ke-
nan Akman, Kemal Nebio"lu, Hilmi Güner, 
Dinçer Do"u, Cevat #yigün ve Rıza Erdo"an 
arasından üç Genel Ba!kan Vekili seçti. #lk 
turda Rıza Kuas ve Hilmi Güner seçildi. #kin-
ci turda Dinçer Do"u kendisine oy verenle-
rin Kenan Akman’a oy vermelerini rica etti 
ve Kenan Akman 18 oy alarak Genel Ba!-
kan Vekili seçildi.5 Yönetim Kurulu üyesi 
Turgut Gökdere’nin istifası üzerine Osman 
Özkan oy birli"i ile Yönetim Kurulu üyeli-
"ine seçildi.6 Sosyal-#! sendikasının D#SK 
üyeli"ini takiben Haziran 1974’te Sosyal-#! 
Genel Ba!kanı Özcan Kesgeç’in D#SK Genel 
Ba!kan Vekilli"i’ne7 getirilmesine Yönetim 
Kurulu’nca karar verildi.8 Hilmi Güner’in 25 
Eylül 1975 günü Yürütme Kurulu’ndan is-
tifası üzerine Hürcam-#! sendikası Genel 
Ba!kanı Ali $ahin’in D#SK Yürütme Kurulu 
üyeli"ine getirilmesine karar verildi.9

1973 Genel Kurulu sonrasında D#SK’in mer-
kezi faaliyetlerini yeniden düzenlemesi 
gündeme geldi. Bu amaçla aynı toplantı-
da altı aylık çalı!ma programı saptanma-
sına, dokuz daire ve bir sekreterlik bürosu 
5 23 $ubat 1973 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
6 8 Eylül 1973 ve 12 Eylül 1972 tarihli Yönetim Kurulu toplan-
tısı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
7 D#SK Anatüzü"ü’nde 1973’teki Genel Kurul’da yapılan de-
"i!iklikle Genel Ba!kan vekillerinin Yönetim Kurulu üye-
si olması ko!ulu kaldırıldı. Böylece Genel Kurul’da seçilmi! 
bir D#SK’li, Yönetim Kurulu tarafından D#SK Ba!kan Veki-
li olabiliyordu.
8 18 Haziran 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
9 30 Eylül 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

kurulmasına, bu dairelerin ba!kanları-
nın Yürütme Kurulu’nca saptanmasına, bu 
dairelerin çalı!maları ile ilgili bir yönetme-
lik hazırlanmasına karar verildi. Böylece 
D#SK’in merkezi daire faaliyetleri derli top-
lu hale getirilmi! olacaktı.

Kurulması kararla!tırılan daireler !unlar-
dı: 1-Te!kilatlanma dairesi, 2-Toplu söz-
le!me dairesi, 3-Ara!tırma dairesi, 4-Hu-
kuk i!leri dairesi, 5-E"itim dairesi, 6-Basın 
yayın dairesi, 7-Mali i!ler dairesi, 8-Sos-
yal ili!kiler dairesi, 9-Dı! ili!kiler dairesi 
ile sekreterlik ve teksir i!leri bürosu. Aynı 
gün toplanan Yürütme Kurulu daire ba!-
kanlarını saptadı.10 Böylece Yürütme Ku-
rulu üyeleri aynı zamanda daire ba!kanı 
olarak da anılmaya ba!landı.

Yürütme Kurulu tarafından kararla!tırılan 
daire ba!kanları !unlardı:

1-Te!kilatlanma dairesi, Ba!kan Hilmi 
Güner, yardımcısı Dinçer Do"u

2-Toplu sözle!me dairesi, Ba!kan Tur-
gut Gökdere

3-Ara!tırma dairesi, Ba!kan Dinçer 
Do"u

4-Hukuk i!leri dairesi, Ba!kan Turgut 
Gökdere

5-E"itim dairesi, Ba!kan Hilmi Güner

6-Basın yayın dairesi, Ba!kan Kemal 
Sülker

7-Mali i!ler dairesi, Ba!kan Dinçer Do"u

8-Sosyal ili!kiler dairesi, Ba!kan Hilmi 
Güner

9-Dı! ili!kiler dairesi, Ba!kan Kemal 
Türkler

Sekreterlik ve teksir i!leri bürosu Ba!-
kanlı"ı’na Kemal Sülker

Yönetim Kurulu 18 Haziran 1974’teki top-
lantısında Ankara’da bir Sosyal ve Politik 
10 23 $ubat 1973 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
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#li!kiler Merkezi kurulmasına ve gerekli bi-
nanın kiralanması veya satın alınmasına, 
tefri! ve büro malzemesi için Yürütme Ku-
rulu’na yetki verilmesine ve bu merkezin 
D#SK Genel Ba!kan Vekilli"i’ne seçilen Sos-
yal-#! Genel Ba!kanı Özcan Kesgeç’in so-
rumlulu"u altında bulundurulmasına karar 
verdi. Ancak bu merkez faaliyete geçemedi.

D#SK 1971-1974 döneminde merkezi faali-
yetlerini güçlendirme ve kurumsalla!ma 
için çe!itli giri!imlerde bulundu ve adım-
lar attı. Ancak D#SK’in merkezi faaliyet-
lerinin güçlenmesi ve kurumsalla!ma-
sı 1975’te toplanan 5. Genel Kurul sonrası 
gerçekle!ebildi.

F. G!-!) K,%,) (:;=L)

D#SK Dördüncü Ola"an Genel Kurulu 12-13 
$ubat 1973 tarihlerinde #stanbul $i!li Ha-
laskargazi Caddesi’ndeki Nis Dü"ün Sa-
lonu’nda toplandı. 69 delegeden, 67’sinin 
hazır bulundu"u Genel Kurul, Genel Ba!-
kan Kemal Türkler’in konu!ması ile açıldı. 

Divan Ba!kanlı"ı’na Hilmi Güner, Divan 
Ba!kan Vekilliklerine Bahtiyar Erkul ile 
Cevat #yigün, yazmanlıklara ise Ahmet Er-
tan, Nurettin Çavdargil, Mehmet Ertürk ile 
Halil Birlikseven oy birli"i ile seçildiler. 

Genel Kurul’un ba!langıcında Anatüzük, 
Kararlar ve Hesaplar Tetkik ve Bütçe ko-
misyonları olmak üzere üç komisyon ku-
ruldu. Ana Tüzük Komisyonu üyeliklerine 
Selim Mahmuto"lu, Özer Er, Niyazi Kuas, 
Hakkı Öztürk ve Cengiz Turhan; Karar-
lar Komisyonu üyeliklerine Rıza Erdo"an, 
Ertu"rul Altay, Hanefi Öztürk, Ali $ahin 
ve Mustafa Atik; Hesaplar Tetkik ve Büt-
çe Komisyonu üyeliklerine ise Hüsamettin 
Bakan, Turhan Ataklı, #lyas Demircan, Er-
do"an Tut ve Rafet Bayraktar seçildi. Gün-
dem gere"i çalı!ma raporu okunup bitiril-
di. Raporlar üzerinde Nurettin Çavdargil, 
Bahtiyar Erkul, #brahim Çetkin söz aldılar. 
Kemal Sülker ele!tirileri cevapladı.

Bu arada verilen bir önerinin kabulü üze-
rine Genel Kurul’da bulunan konuklardan 
Prof. Orhan Tuna, Prof. Dr. Ekmel Zadil ile 

Özcan Kesgeç

1945 yılında Dinar’da do#du. Sosyal-!" sendikası Genel Ba"kanı, D!SK Genel Ba"kan Ve-
kili ve T!P (1975) kurucularından. !lk ve orta ö#renimini Konya’ya ba#lı Sarayönü’nde 
yaptı. Kuleli Askerî Lisesine girdi. Yüksek ö#renimini Harp Okulu’nda yaparken 21 Mayıs 
1963’de Okul Komutanı Talat Aydemir’in giri"ti#i darbe eylemi üzerine Harp Okulundan 
çıkarıldı. Edebiyat Fakültesi’nin Türkoloji bölümünü bitirdi. Fakültedeyken çalı"maya ba"-
ladı. Ö#renimini tamamlayınca (1969) Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK) girdi. SSK’de 
çalı"anları örgütleyen ve kamu görevlilerinin kurdu#u ilk sendika olan ve Sosyal-!"’e dö-
nü"en sendikaya girdi. !lk genel kurul sendika Genel Sekreterli#i’ne getirildi. 1972 Genel 
Kurulu’nda da Genel Ba"kan oldu. Çalı"tı#ı SSK temsilcilerinin SSK Genel Müdürlü#ü Mü-
dürler Kurulu’nda temsil edilmesi ilkesi için mücadele verdi ve yasal zorunluluk böylece ilk 
kez uygulandı, Özcan Kesgeç Kurum’un Müdürler Kurulu’na seçildi. 1973’te CHP !"çi Bü-
roları Genel Sekreterli#i yaptı. Nisan 1974’te seçildi#i D!SK Genel Ba"kan Vekilli#i Mayıs 
1975’e kadar sürdü. 12 Eylül 1980 sonrasında D!SK ve T!P davalarında yargılandı, 5 yıl hapis yattı. 1 Mayıs 1975’te 
yeniden kurulan T!P’e kurucu olarak girdi. Merkez Yönetim Kurulu’na seçildi. Özcan Kesgeç, 19 Temmuz 2007’de 
hayatını kaybetti. 

Özcan Kesgeç 1974'te bir 
toplantıda
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CHP #stanbul #l Ba!kanı Ali Topuz’a söz ve-
rildi. Daha sonra halen hasta olup hastane-
de yatmakta olan Lastik-#! Genel Ba!kanı, 
Genel Kurul delegesi ve aynı zamanda #s-
tanbul Milletvekili olan Rıza Kuas’ı ziyaret 
için Divan tarafından 5 ki!ilik bir komis-
yon kurulup görevlendirilmesi önerisi ka-
bul edildi.

G)%)& K,*,& T$*0'9#$&$*'

Genel Kurul’da Kemal Türkler ile Basın-#! 
Genel Ba!kanı Burhan $ahin arasında sert 
tartı!malar ya!andı. $ahin, Türkler’in T#SK 
Genel Kurulu’nda yaptı"ı konu!mayı Yeni 
Ortam gazetesinde yazdı"ı bir yazı ile a"ır 
biçimde ele!tirmi!ti. Türkler, Genel Ku-
rul’da $ahin’in ele!tirilerine sert yanıtlar 
verdi.11 

I. G)%)& K,*,& K$*$*&$*'

Kararlar Komisyonu tarafından hazırlanan 
karar örnekleri konusunda ilginç bir geli!-
me ya!andı. Genel Kurul tutana"ına göre, 
Kararlar Komisyonu’nun Genel Kurul’a 
sundu"u raporun bir bildiri niteli"inde ol-
du"u, halbuki görevinin önemli konular-
da karar örneklerini hazırlayıp getirmek 
oldu"u görü!üldü ve Kararlar Komisyo-
nu’nun bildiri niteli"i ta!ıyan raporunun 
müzakere edilmemesine ve tamamen 
11 Derinden Gelen Kökler (2017), Cilt 1, s. 448.

Kemal Türkler’in T!SK 9. Genel Kurulu’nda Yaptı$ı Konu"ma (27 Nisan 1972)
“Bugün halka sunulan maliyet daha ziyade makinele"me "eklinde oluyor. Halka geç intikal edi"i mücadele saf-
hasını hazırlıyor. Ülkemizde 1 yıldan bu yana tedbirler alınması için, reformlar yapılması için dü"ünceler, çalı"malar 
vardır. Hastalık genel ortamdadır. Bunu düzeltmek lâzımdır. Siyasi partiler ve sendikalar hep kendi menfaatleri-
ni birinci plânda alıyorlar. Ülkemiz sanayi ile kalkınacaktır. Sanayinin devlet eliyle i"letilmesine evet demi" de#iliz. 
Elbette özel sektör olacaktır. Bir insana bir piyangodan para çıktı#ında yapaca#ı herhangi bir yatırım için ona yol 
gösterici yoktur. Devlet Özel Sektörün yapabilece#i "eyleri yapmamalıdır. Do#rudan do#ruya halka intikal ede-
cek malları özel te"ebbüs imal etmelidir. Sanayi Bakanı, “i"çinin hakkını aldı#ına inanaca#ı bir sistem getirece#iz,” 
dedi. !"te bu sa#lanınca ortam düzelir. 274 ve 275 sayılı Kanunlar yeniden de#i"ikli#e do#ru götürülürken demok-
ratik rejimim temel prensibini bu sahada uygulamak gerekir. !"çi, temsilcisini kendi seçti#ine inanmalıdır. Kayıt-
sal sonuçlarla toplu sözle"me yetkisi verilmemelidir. Kanunda i"çiye sendika seçme hakkı serbestçe tanınmalıdır. 
Sözle"melerle sa#lanan ücret fazlalı#ını kısa bir süre sonunda i"çinin elinden piyasadaki oynaklık alıp götürmek-
tedir. Buna mani olmak için kooperatifler, bu gibi ma#azalar açılmalıdır. Bir önemli husus da i"çinin mesken konu-
sudur. !nsanlar kaybedecekleri bir"eyi olmayınca son noktaya kadar girmektedir. !"çiler küçük ölçüde mesken 
sahibi olurlarsa, ba"ka türlü dü"ünürler. Bu bakımdan i"verenler i"çinin hiç olmazsa arsa sahibi olmasında yardım-
cı olsunlar.”
Kaynak: MESS (1999), Gelenek ve Gelecek, 1. Cilt, !stanbul: BZD Yayıncılık, s. 401.

1973 yılında toplanan 
D#SK 4. Genel 

Kurulu'na sunulan 
Çalı!ma Raporu'nun 

kapa"ı.
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iptaline oy birli"i ile karar verildi. Bundan 
sonra Genel Yürütme Kurulu’nca daha ön-
ceden hazırlanmı! bazı karar örnekleri ile 
önerilen konular hakkındaki karar örnek-
leri tek tek görü!ülerek karara ba"landı.

A%$08@8+ D)>.9.+&.+&)*.: 
Y1%)0.#.% Y)0+.&)*. A*00'

Genel Kurul’da Anatüzük’te de"i!iklik-
ler yapıldı. De"i!iklikler 64 delegenin 46 
olumlu, 7 kar!ıt ve 11 çekimser oy olmak 
üzere oy çoklu"u ile kabul edildi. Ana-
tüzük’te yapılan önemli de"i!iklikler 
!unlardır:

Tüzü"ün 17. maddesinde yapılan de"i!ik-
likle D#SK Genel Kurulu delege sayısı ile il-
gili !u ilke kabul edildi: 

“Üye sendikaların seçecekleri delege 
sayısına esas te!kil edecek olan sendi-
kaların i!çi üyelerinin sayısı, D#SK Genel 
Kurulu’na sunulacak raporlar için dev-
re sonu olarak tesbit edilecek tarihten 

önceki son altı ay içinde, üye sendikala-
rın i!çi üyelerinden alınan D#SK aidatına 
göre üye sayısının ortalaması bulunarak 
tesbit edilir.” 

Anatüzü"ün 25. maddesinde yapılan de"i-
!iklikle D#SK Yönetim Kurulu’nun yapısı ve 
seçimi !u !ekilde düzenledi: 

“D#SK Yönetim Kurulu, 5 Yürütme Kuru-
lu üyesi ile Genel Kurul’da ayrı ayrı Yö-
netim Kurulu üyesi olarak gizli oyla-
ma ve oy çoklu"u usulü ile seçilen üye 
sendikaların birer temsilcisi ve Denetim 
Kurulu ba!kanından kurulur.”

Böylece Denetim Kurulu Ba!kanı Yönetim 
Kurulu üyeli"ine alınmı! oldu. Daha önce-
ki Tüzük’te var olan sayı kaldırılarak üye 
sendikalardan birer temsilcinin Yönetim 
Kurulu’nda yer almasına olanak tanındı.

Tüzük de"i!ikli"i ile sendika temsilci-
si olarak D#SK Yönetim Kurulu üyeli"ine 
aday olabilmek için daha önceki Tüzük’te 
yer almayan yeni !artlar belirlendi. Buna 
göre,

D#SK 4. Genel 
Kurulu'nda 
delegeler oy 
kullanırken (12-
13 $ubat 1973).

Ön sıradakiler 
(soldan sa"a): 
Bahtiyar 
Erkul, Halil 
Birliksever, Selim 
Mahmuto"lu, 
Arkada ortada 
Mehmet Karaca, 
sa" yanında 
Cengiz Turhan ve 
Memet Ertürk.

D#SK Ar!ivi.



Karar: 1 Basın Özgürlü$ü

Basın özgürlü#ü, Basının Ekono-
mik ve Siyasi baskı etkinli#inden 
kurtarılması, Basın suçlarının ve 
fikir suçu müessesinin kaldırılma-
sı ile ilgili olarak, D!SK’in mümkün 
olan gerekli ve olumlu bir biçimde 
faaliyet yapmasına oy birli#i ile ka-
rar verildi.

Karar: 2 Te"vik Tedbirleri Tasarısı 

Te"vik tedbirleri tasarısının ka-
nunla"ması halinde, gerekçesinde 
oldu#u gibi Sanayiin geli"mesine, 
gerekli imkânın verilmi" olmıyaca-
#ı ve sadece bir kısım sermayeda-
ra imkânlar tanıyaca#ı ve böyle-
ce geçim sıkıntısında bulunanlara 
daha a#ır yükler getirece#i nede-
niyle bu tasarının mevcut durumu 
ile çıkmasına D!SK’in kar"ı olmasını 
ve bu tasarının bu biçimde kanun-
la"maması için yasal yoldan mev-
cut imkânlar dâhilinde gerekli faa-
liyetin yapılmasına oybirli#i ile ka-
rar verildi.

Karar: 3 Ortak Pazar Konusunun 
Ara"tırılması

D!SK’in Ortak Pazar konusunu ve 
özellikle i"çileri etkiliyece#i konu-
ları en titiz "ekilde ara"tırarak bu 
konuda Ortak Pazar ülkelerinde-
ki sendikaların bu yönde sarfetmi" 
oldukları çabaları yasalar ve D!SK 
ilkeleri do#rultusunda destekle-
mesine oybirli#i ile karar verildi.

Karar: 4 Tarım !"çilerinin Durumu

D!SK’in gelecek dönemde tarım 
i"çilerinin sorularının en etkin bi-
çimde ele alarak tarım i"çileri-
nin bugünkü ça# dı"ı çalı"ma ko-
"ullarından kurtarılması için çaba 
sarfedilmesine oybirli#i ile karar 
verilmi"tir.

Karar: 5 Hayat Pahalılı$ı
Özel te"ebbüsün dizginlenme-
yen a"ırı kâr sa#lama tutkusu yü-
zünden her "eyin fiatının günden 
güne yükselmesi, hayat pahalılı-
#ının durmadan artması, yoksul 
halk ço#unlu#unun kesesinden bir 
avuç zenginin daha da zengin ol-
ması demektir. Görünü"te ço#alan 
i"çi ücretleri hayat pahalılı#ı yü-
zünden gerçekte azalmı"tır. Düne 
kadar 25 liraya alınan bir"ey bu-
gün artık 35 liraya alınamıyor. Si-
yasal iktidarın, kamusal ve özel gi-
ri"imlerde fiatların dondurulmasını 
sa#laması, tüketici kooperatifle-
ri yoluyla her türlü ihtiyaç madde-
lerini halka ucuz satmak gibi yollar 
araması zorunludur. D!SK fiat ar-
tı"larının önlenmesi ve ana ihtiyaç 
maddelerinin ucuzlatılmasını eko-
nomik demokrasinin en âcil gere#i 
görür. Bu nedenle bu konuda, D!SK 
olarak gerekli faaliyetin yapılması-
na oybirli#i ile karar verildi.
Karar: 6 Vergi Adaleti
D!SK vergi adaletinden yanadır 
ancak bu ilkenin sözde kalmama-
sını, gerçekten çok kazanandan 
çok vergi alınmasını ister. Bugün 
halâ dolaylı vergiler yolu ile, dev-
let giderlerinin a#ırlı#ı yoksul ço-
#unlu#un omuzlarına yüklenmi" 
durumdadır. Dolaysız vergilerde 
bile, i"çilere ve dar gelirli yurtta"-
lara ödetilen vergiler, zenginler-
den alınan vergilerden daha çok-
tur. Bazı kesimler büsbütün ver-
gi alanı dı"ında bırakılırken, bazıları 
da “Te"vik” adı altında hiç yoktan 
vergi ba#ı"ıklık ya da indirimle-
rinden yararlandırılmaktadır. Hem 
devlet gelirini ço#altarak, anaya-
sanın devlete verdi#i görevlerin 
yerine getirilmesini olanak sa#la-
mak, hem de geçim sıkıntısı içinde 

ya"ayan i"çinin yükünü hafiflet-
mek amacıyla, vergi politikasında 
esaslı de#i"iklikler yapılaması ge-
reklidir. Bu arada asgari geçim in-
dirimi kapsamının asgari ücretle 
birle"tirilmesini, yani asgari ücret-
ten vergi kesilmemesini de adalet 
gere#i olarak görür. 
Bu nedenle bu konuda D!SK olarak 
gerekli faaliyetin yapılmasına oy-
birli#i ile karar verildi.
Karar: 7 Konut Politikası
D!SK Türkiye’de uygulanmak-
ta olan konut politikasının ba"tan 
sona bozuk oldu#u inancındadır: 
bir yanda müteahhitlerin çok kâr-
lı buldukları için, sıra sıra yükselen 
lüks daireli apartmanlar, öte yan-
dan en ilkel sa#lık kurallarına aykı-
rı gecekondular… Anayasanın an-
lamını apaçık belirtti#i sosyal dev-
let ilkesi bunun devamına izin ve-
remez. $ehir arsalarını hesapsız 
bir spekülâsyon mekânı halinden 
çıkarıp, bütün belediye hizmetle-
rinin sa#landı#ı yerlerde, insanlık 
onuruna yakı"acak i"çi konutları-
nın yapılması, köyden "ehire dal-
ga dalga göçen i" gücünün peri"an 
bırakılmaması, bütün yoksul yurt-
ta"larımızın kira belâsından kurta-
rılması gereklidir. Deneyler, sosyal 
sigortalar kurumunca verilen ko-
nut kredisinin de hem yetersiz ol-
du#unu hem de kooperatifleri sö-
mürmeyi kendisine i" edinmi" bir 
avuç kapkaççının eline dü"tü#ü-
nün göstermi"tir. Onun için D!SK 
do#rudan do#ruya devletten ve 
S.S.K.’ndan ucuz maliyetli konutlar 
yaptırmasını, ve bunları dü"ük fa-
izli ve uygun vâdeli taksitlerle çalı-
"an halka da#ıtılmasını bekler.
Bu nedenle bu konuda D!SK ola-
rak gerekli faaliyetlerin yapılması-
na oybirli#i karar verildi.

4. GENEL KURUL KARARLARI4. GENEL KURUL KARARLARI



Karar: 8 Sendikalar Kanunu 
Hakkında
Sendikalar kanunu ile toplu söz-
le"me, grev ve lokavt kanunu ile il-
gili geçmi" uygulamalar bu konu-
da önemli eksiklikler oldu#unu ve 
bu eksikliklerin ciddi aksaklıkla-
ra yol açtı#ını göstermi"tir. Bun-
ların yanı sıra, geçmi"teki iktidar-
ların Anayasa ile tanınan Sendikal 
hak ve özgürlükleri çe"itli yollar-
dan ve son kez de 274 sayılı kanu-
nu de#i"tiren ve 1317 sayılı kanun-
la yasal yoldan kısıtlamak isteme-
leri çok üzüntü verici olmu"tur. 
Anayasa Mahkemesinin 1317 sa-
yılı kanunun en önemli hûkümle-
rini Anayasaya aykırı bularak iptal 
etmi" olması çok önem ta"ır.
Bu iki kanun yeniden düzenlenir-
ken "u hususlar üzerinde önemle 
durulmalıdır:
Toplu sözle"me yapma yetkisinin 
tesbitinde referandum yani ilgili i"-
çilerin, gizli oy- açık sayım yolu ile 
oylarına ba" vurma sistemi mu-
hakkak uygulanmalı, geçmi"te ya-
pılan hatalarda ısrar edilmemelidir.
Gerek çe"itli ülkelerdeki uygula-
maların gittikçe i"yeri çapındaki 
sözle"meleri ön plana çıkarması, 
gerekse Türkiye’ye özgü "artların 
bunu getirmesi kar"ısında, i"kolu 
çapında sözle"me yapılması sis-
teminden vazgeçilmelidir.
D!SK, gerçek i"çi sendikacılı#ın-
dan yana olan bütün sendikaları 
bu yolda çalı"ma#a ça#ırır.
Bu nedenle bu konuda, D!SK ola-
rak gerekli faaliyetin yapılmasına 
oybirli#i ile karar verildi.
Karar: 9 Lokavtın Yasaklanması
D!SK, sosyal bir hak olmıyan Lo-
kavt’ın yasaklanmasını ister. Ger-
çekten Anayasada lokavt bir 

sosyal hak olarak tanınmamı"tır. 
Kurucu Meclis’te de Lokavt’ın hak 
olup olmadı#ı üstüne tartı"ma-
lar yapılmı" ve anayasada “Lokavt 
Hakkı” diye bir hakka yer veril-
memesi kararla"tırılmı"tır. Sosyal 
adalete uygun bir hayat için mü-
cadele ettiklerinde i"çilere açlı#a 
mahkûm edecek Lokavt’ı bir hak 
olarak savunmak olana#ı yok-
tur. !"verenlerin i"çilere kar"ı daha 
koordine ve sıkı bir i"birli#ine gi-
ri"tikleri son zamanlarda gittikçe 
daha çok ba"vurdukları Lokavt’ın 
greve ait bir hak olarak kabul edi-
lemiyece#ine, Lokavt’ın yasaklan-
ması için sürdürülecek mücadele-
nin aynı zamanda Anayasanın il-
kelerinin hayata geçirilmesi için 
mücadele etmek demek oldu#u-
na inanan D!SK, bu yolda çaba har-
camasını ister.
Bu nedenle bu konuda, D!SK ola-
rak gerekli faaliyetin yapılmasına 
oybirli#i ile karar verildi.
Karar: 10 Grev Hakkının 
Geni"letilmesi
D!SK, Ülkemizde grev hakkının kı-
sıtlanmı" olmasını üzüntüyle kar-
"ılar. Grev hakkının bütün yasal 
unsurları ile birlikte uygulanma-
sının henüz gerçekle"tirileme-
mi" oldu#una göre ülkemizde uy-
gar batı ülkelerinde görülen grev 
türlerinin pekço#u yasaklanmı"-
tır. O kadar ki, bugünkü toplu söz-
le"me, grev ve lokavt kanunu-
na göre grev hakkı belli bir top-
lu sözle"me dönemi için ancak 
bir kez kullanılabilir. Ve Ülkemiz-
de grev hakkının kullanılması bu-
nunla sınırlandırılmı"tır. Oysa ba-
tıda sendikalar ekonomik istekle-
rinin gerçekle"mesi için, örne#in; 
Ani, aralıklı grevlere ba"vurduk-
ları gibi, bazı ekonomik ve sosyal 

alanlardaki toplu i"çi görü"ünün 
açıklanması bakımından batı uy-
garlı#ı uygun zamandan beri ge-
nel grev hakkını da kullanmakta-
dır. D!SK Anayasaya uygun olarak 
hiç bir kısıtlama yapılmadan silah-
sız ve saldırısız grev hakkının uy-
gulanmasını istemektedir. Anaya-
samızda olan bu hakkın tam ola-
rak elde edilebilmesi için D!SK et-
kin bir yol izlemelidir. 
Bu nedenle bu konuda, D!SK ola-
rak gerekli faaliyetin yapılmasına 
oybirli#i ile karar verildi.
Karar: 11 !"sizlik Sigortası
D!SK, sosyal adalete ula"ma yo-
lunda i"sizlik sigortasının büyük 
bir adım oldu#una inanır. Ba"ka ül-
kelerde, yürürlükte olan i"sizlik si-
gortasının daha etkin hale getiril-
me yollarının arandı#ı ça#ımızda, 
gelmi" geçmi" iktidarların sürekli 
vaadlerine ra#men halâ bu sigor-
tanın uygulanmaya konulmaması 
çok üzüntü vericidir.
Çalı"ma arzusu ve yetene#inde 
olup kendi kabahatleri olmadan 
i"siz kalan yurtta"larımıza kesilen 
gelirlerinin yerine geçmek üzere 
bir gelir sa#lanamaması ve bunla-
rın kendi imkânsızlıkları içinde pe-
ri"anlı#a terk edilmesi ça#da" top-
lum anlayı"ı ile ba#da"tırılamaz.
D!SK, çalı"mayı herkes için bir hak 
ve ödev olarak kabul eder Ana-
yasamızın gereklerine de uygun 
olarak biran önce i"sizlik sigorta-
sı kurulması için ilgilileri harekete 
ça#ırır.
Bu nedenle bu konuda, D!SK ola-
rak gerekli faaliyetin yapılmasına 
oybirli#i ile karar verildi.
Karar: 12 Dernekler Kanunu 
1961 Anayasası tarafından te-
minat altına alınan temel hak ve 



özgürlüklere aykırı hükümler ta"ı-
yan Dernekler Kanunu’nun çıkmı" 
olmasını D!SK üzüntü ile kar"ılar.
Dernekler Kanunu ile getirilen ka-
yıtlarla, genellikle derneklerle ilgi-
li ve özellikle sendikal hak ve öz-
gürlüklerin amacına uygun "ekilde 
kullanılmasını son derecede zor-
la"tıran ve giderek bunları kulla-
nılmaz duruma dü"üren bir sonuç 
ortaya çıkmı"tır. 
D!SK, demokratik ço#ulculuk (plu-
ralizm) ilkelerine kar"ıt ve Türki-
ye’nin ko"ullarının geli"mesine 
ters dü"en ve Anayasaya aykırı 
oldu#una inandı#ı bu kanunun ip-
tâli için ilgilileri harekete ça#ırırken, 
bu yolda kamu oyunu olu"turmayı 
da bir görev sayar.
Bu nedenle bu konuda, D!SK ola-
rak gerekli faaliyetin yapılmasına 
oybirli#i ile karar verildi.
Karar: 13 Yabancı Ülkelerdeki 
!"çiler
D!SK, Büyük bir i"çi kitlesinin ço-
luk çocu#undan, kendi dilini konu-
"an- göreneklerini payla"an in-
sanlardan uzaklarda geçimlerini 
sa#lamaya u#ra"malarına, ailele-
rine gönderecekleri üç be" kuru-
"u biriktirmek için yiyece#inden, 
giyece#inden keserek kendilerini 
tüketmelerine yol açan politikaya 
son verilmesini ister. Ancak Yur-
dumuzda, egemen güçlerin ya-
"attı#ı ko"ullar öylesine bozuktur 
ki, öz vatanında i" bulamıyan ye-
teri kadar ücret alamıyan yüzbin-
lerce vatanda"ımız kuyruk olup 
yurt dı"ına gitmek için sıra bekle-
yecek kadar sıkıntılar yaratmı"-
tır. Bu ko"ullar de#i"tirilmedikçe, 
yurt dı"ındaki i"çilerimizle yanla-
rına alabildikleri e" ve çocuklarının 
toplumsal ve ekonomik güvenlik-
lerinin sa#lanması gerekmektedir. 

D!SK, i"çi karde"lerimize genel se-
çimlerde oy kullanma, hakları-
nın tanınması iste#ini bir kez daha 
tekrarlar, i"çilerimizin hakları-
nı koruyabilmek için sendikaları-
mız ve ülkelerdeki dürüst i"çi ku-
rulu"ları ile i"birli#i yapmalı, yurda 
döndüklerinde de bu i"çilerin bi-
zim örgütlerimize üye olmalarına 
çalı"malıdır.
Bunlardan ba"ka özellikle D!SK,
a) Yabancı ülkelere gidi" muame-
lesi için ça#rılan i"çilerin, muame-
le için günlerce !stanbul’da kalmak 
zorunlulu#unda bırakıldıklarını ve 
ço#unlukla bir peri"anlık içinde 
bulunduklarını, bunun nedeninin 
ise, gidi" muamelesinin yapılma-
sı konusunda iyi bir organizasyon 
olmadı#ını, halbuki örne#in bu ko-
nunun di#er ülkelerde çok rasyo-
nel bir biçimde halledilmi" oldu-
#unu, bu nedenle bir an önce gidi" 
muamelesi ile ilgili konuda daha 
hızlı ve rasyonel i"liyen bir orga-
nizasyonun kurulması gereklili#i-
ne inanır.
b) Yabancı ülkelere giden i"çile-
rin ço#unlukla köylülerden olması 
nedeni ile mesleksiz oldukları için 
gittikleri ülkelerde sıva i"çisi olmak 
zorunlulu#unda oldukları, onun 
için az ücretle çalı"tırıldıkları ve bu 
nedenle de kötü ya"ama ve çalı"-
ma "artları içinde kaldıkları, ho"-
görüden çok uzak bir gerçektir.
Bu nedenle D!SK, yabancı ülkelere 
gitme iste#inde bulunanların, i"çi-
lik anlayı" ve bilgileriyle teknik bil-
giler açısından ve daha önceden 
belirli bir süre e#itime tâbi tutul-
malarını zorunlu görür. 
c) Yabancı ülkelere giden i"çilerin, 
o ülkenin dilini bilmemesi nedeni 
ile, bir takım zorluklarla kar"ıla"tı-
#ı ve bir takım haklarını kaybetti#i 

bir gerçektir. Bu nedenle D!SK, bu 
i"çilere gitmeden önce gidece-
#i ülkenin dilini hiç de#ilse en ba-
sit meramını anlatacak oranda da 
olsa dil ö#renimine tâbi tutulması-
nı gerekli ve zorunlu görür.
d) Yabancı ülkelere giden i"çilerin 
kar"ıla"tı#ı en önemli problemler-
den birisi de o ülkenin ya"ama ko-
"ulları ile adet ve an’aneleri konu-
sunda ki yabancıla"madır. Bu ko-
nuda da bu i"çilerin daha önceden 
bir e#itime tâbi tutulmalarını ve gi-
decekleri ülkenin ya"ama ko"ulları 
ile örf adet ve an’aneleri konusun-
da bilgi sahibi edilmeleri gereklidir.
e) Yabancı ülkelerde çalı"an i"çile-
rin, ülkemizdeki akraba veya ya-
kınlarıyla ili"kileri veya ülkemizde-
ki sorunlarının çözülmesi, çalı"tı-
#ı ülkede ya"ama ve çalı"ma ko-
"ullarının kolayla"tırılması önemli 
sorunlardan birisidir. Bu konuda 
devletçe gerekli organizasyonun 
yapılması ve di#er yönden o ülke 
sendikaları ile ülkemizdeki sen-
dikalar arasında bu yönde gerek-
li ili"kiler kurularak geli"tirilmesi 
"arttır.
f) Yabancı ülkelerde çalı"an i"çile-
rin önemli sorunlarından birisi de 
uygulanan günlük tarife ve usulle-
ri ile, döviz kurudur. Bu konularda 
da gümrük kapılarında beklettir-
meden geçi" muamelesini kolay-
la"tırıcı organizasyon yapılması, 
imkanlarının arttırılması ve döviz 
kurları açısından i"çilerin yararı-
na gerekli geli"melerin yapılma-
sı "arttır.
Bu nedenle D!SK’in yabancı ülke-
lerde çalı"an yararına gerekli faali-
yetleri yapılmasına oybirli#i ile ka-
rar verildi.
Kaynak: D!SK Genel Kurul Tutanak Defteri.



“1- D#SK’e üye sendikanın Yürütme Ku-
rulu üyesi bulunması,

2- Üyesi bulundu"u sendikanın en az bir 
sene önce kurulmu! ve kurulu! kongre-
sinin yapılmı! olması,

3- Üyesi bulundu"u sendikanın yü-
rütme kurulu üyeli"ine seçimle gelmi! 
olması,

4- Üyesi bulundu"u sendika, #!bu Ana 
Tüzü"ün 66. maddesinin a) fıkrasın-
da gösterilen 16 i!kolundan birisinde 
D#SK içinde tek sendika ise, bu takdir-
de sendikanın oranda normal olarak ai-
dat ödemekte olan en az 500 üyesinin 
bulunması,

5- Üyesi bulundu"u sendika i!bu Ana 
Tüzü"ün 66. maddesinin a) fıkrasında 
gösterilen 16 i!kolundan birisinde D#SK 
içinde tek sendika olmayıp, aynı i!ko-
lunda ba!ka sendika da var ise ve di-
"erleri ile birle!meleri yasa açısından 
mümkün de"ilse o takdirde sendika-
nın o anda normal olarak aidat ödemek-
te olan en az 1000 üyesinin bulunması, 
(Hukuken birle!meleri mümkün olanlar 
tek sendika imi! gibi addedilir ve i!bu 
Ana Tüzü"ün 66. maddesinin b) fıkrası 
hükmü uygulanır.) !arttır.”

Tüzü"ün 26. maddesinde yapılan de"i!ik-
likle eski Tüzük’te yer alan “kendi üyele-
ri arasından 2 ba!kan vekili seçer” hükmü 
“genel ba!kan vekillerini seçer” !eklinde 
de"i!tirildi. Böylece genel ba!kan vekil-
lerinin Yönetim Kurulu üyesi olması ko-
!ulu kaldırıldı. Genel ba!kan vekillerinin 
sayısı “en çok üç olmak üzere” !eklinde 
de"i!tirildi. 

Yürütme Kurulu’nun yetkilerine ili!kin 31. 
maddede yapılan de"i!iklikle !u hüküm 
benimsendi:

“D#SK’in amaç ve ilkelerinin gerçek-
le!mesinden birinci derecede sorum-
ludur. Türk i!çi hareketini ilgilendiren 
her çe!it konuyu izler. D#SK adına bil-
diri, beyanname veya benzeri yayınla-
ra karar verir ve yayınlar. D#SK Yönetim 
Kuruluyla, D#SK Yürütme Kurulu dı!ında 

di"er organlar tarafından yayınlanan 
bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar 
D#SK’i ba"lamaz ve bu nedenle sorum-
lu tutulamaz.”

Genel ba!kanın yetkilerine ili!kin 34. 
maddede yapılan de"i!iklikle bir Ba!kan-
lık Bürosu kuruldu ve büronun genel ba!-
kan, genel ba!kan vekilleri ve genel sekre-
terden kurulması hükme ba"landı.

Ayrıca yapılan bir ba!ka de"i!iklikle genel 
ba!kan vekillerinin seçiminde genel ba!-
kana yetki verildi. Buna göre genel ba!ka-
nın gösterece"i adaylar arasından en çok 
üç olmak üzere yeteri kadar ba!kan ve-
kilinin genel ba!kan seçimindeki usul ile 
yönetim kurulu kararı ile seçilmesi kura-
lı getirildi. Ayrıca “genel ba!kan seçim sı-
rasında seçilecek ba!kanvekili sayısından 
en az bir fazla olmak üzere aday gösterir” 
hükmü de benimsendi. Böylece genel ba!-
kana çok sayıda aday gösterme imkânı ta-
nınmı! oldu. Ancak genel ba!kan isterse bir 
fazla aday göstermekle de yetinebilecekti. 

1973'te yapılan 
de"i!iklikler ile 
D#SK Anatüzü"ü, 
1974.
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Tüzü"ün 41. maddesinde yapılan de"i!ik-
likle D#SK’e üye sendikaların i!çi üyeleri-
nin D#SK’e ayrıca 150 kuru! aidat ödeme-
leri kararla!tırıldı. Böylece 50 kuru! olan 
üye ba!ına aidat miktarı 150 kuru!a çıka-
rılmı! oldu.

Dayanı!ma Fonu’na ili!kin 46. maddede 
yapılan de"i!iklikle D#SK’e üye sendikala-
rın i!çi üyelerinden her ay alınan 150 ku-
ru!luk D#SK aidatının yüzde 10‘unun (15 
kuru!) her ay sonu D#SK’in grev fonuna 
ayrılması Tüzük hükmü haline getirildi.

Bu yüzde 10 oranının yönetim kurulu ka-
rarı ile arttırılabilece"i ancak hiçbir suretle 
azaltılamayaca"ı ve grev fonunun kullanı-
mının bir yönetmelikle düzenlenmesi ka-
bul edildi.

I. G)%)& K,*,&’6$ Z?*&, 
S):.#&)*

D#SK Anatüzü"üne göre Genel Ba!kan, Ge-
nel Sekreter ve Yürütme Kurulu üyelerinin 
seçilebilmeleri için Genel Kurul’da hazır 
bulunan delegenin üçte iki oyu gerekliy-
di. Bu ço"unluk sa"lanamadı"ı takdirde 

oylama üçüncü tura kadar devam ediyor-
du. Üçüncü turda sonuç alınamazsa üç tu-
run toplamı bulunarak en çok oy alan aday 
seçilmi! oluyordu.

4. Genel Kurul’da Kemal Türkler Genel 
Ba!kanlı"a aday gösterildi ve 66 oyun kul-
lanıldı"ı gizli oylamada 54 oyla Genel Ba!-
kan seçildi. 12 oyun ise geçersiz oldu"u 
belirlendi.

Genel Kurul’da Genel Ba!kan dı!ındaki se-
çimlerde ciddi bir çeki!me ya!andı. Özellikle 
Genel Sekreter ve Yürütme Kurulu seçim-
leri ancak üçüncü turda tamamlanabil-
di. Anatüzü"ün 36. maddesi uyarınca Genel 
Ba!kan Türkler, Kemal Sülker ile Ehliiman 
Tuncer’i Genel Sekreterli"e aday gösterdi. 
Kemal Sülker ancak üçüncü turda ve zor-
lukla Genel Sekreter seçilebildi. Tüzük ku-
ralına göre ilk iki turda yeterli oyun sa"lana-
maması nedeniyle toplam oylara göre sonuç 
belirlendi. Buna göre üç turda toplam olarak 
191 oy kullanıldı"ı, bunlardan 106 oyun ge-
çerli oldu"u, geçersiz oy sayısının 10 oldu"u, 
75 bo! oy kullanıldı"ı ve adaylardan Kemal 
Sülker’in 104 oy ve Ehliiman Tuncer’in 2 oy 
almı! oldukları tespit edildi. 3 tur yapılan se-
çimin sonucunda kullanılan oyların ço"un-
lu"unu almı! oldu"u görüldü"ünden, Kemal 
Sülker Genel Sekreter seçildi. 

Yürütme kurulu üyeleri için Hilmi Güner, 
Dinçer Do"u, Cevat #yigün, Turgut Gökde-
re, Burhan $ahin, Ehliiman Tuncer ve Ya-
!ar Önsen aday gösterildi. Ehliiman Tun-
cer adaylıktan çekildi"ini bildirdi. Ancak 
yapılan üç tur seçimde de adayların üçte 
iki ço"unlu"u sa"layamadıkları görüldü ve 
yapılan 3 tur seçim sonucunda kullanılan 
oyların ço"unlu"unu almı! bulunan; Hilmi 
Güner (Maden-#!), Dinçer Do"u (Kimya-#!) 

D#SK 4. Genel 
Kurulu'nda seçilen 
Yürütme ve Yönetim 
Kurulu üyeleri
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ve Burhan $ahin (Basın-#!) Genel Yürütme 
Kurulu üyeliklerine seçildiler. Öte yandan 
Kemal Türkler, aralarındaki tartı!ma ne-
deniyle Yürütme Kurulu üyeli"ine seçilen 
Basın-#! sendikası Ba!kanı Burhan $a-
hin ile çalı!mayaca"ını açıklaması üzerine 
$ahin üyelikten çekildi. Eksilen üyelik için 
yeniden seçim yapıldı ve üç turun sonun-
da en çok oyu alan Turgut Gökdere (Tu-
rizm-#!) Yürütme Kurulu üyeli"ine seçildi.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerin se-
çimine geçildi. Gösterilen adaylar arasın-
dan gizli oylama ve açık sayım usulüyle 
yapılan oylama sonucunda, 

Lastik-#! sendikasından Rıza Kuas asıl 
üyeli"e, Osman Özkan yedek üyeli"e,

Hürcam-#! sendikasından Cevat #yigün 
asıl üyeli"e, Ali $ahin yedek üyeli"e,

Türkiye Maden-#! sendikasından Cavit 
$arman asıl üyeli"e, Ruhi Yümlü yedek 
üyeli"e,

Keramik-#! sendikasından Remzi Ersoy-
lu asıl üyeli"e, Remzi Çakar yedek üyeli"e,

Kimya-#! sendikasından Macit Karabulut 
asıl üyeli"e, Erdo"an Özen yedek üyeli"e,

Turizm-#! sendikasından Rıza Erdo"an asıl 
üyeli"e, Kazım $im!ek yedek üyeli"e,

Basın-#! sendikasından Nusret Köksal asıl 
üyeli"e, Memi! Yıldırımcan yedek üyeli"e 
seçildiler.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine sırası ile 
Kemal Yılmaz, Hüsamettin Bakan, #lyas 
Demircan; Genel Onur Kurulu asil üyelik-
lerine sırasıyla #smet Demir Uluç, Ahmet 
Ertan, Zafer Demirbilek, Cengiz Turhan ve 
Mehmet Bekiro"lu (23’er oy) ile seçildiler. 

Tablo 18: 4. Genel Kurul'da Seçilen 
Yürütme ve Yönetim Kurulları

Adı Soyadı Görevi Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

Kemal Sülker Genel Sekreter Basın-#!

Hilmi Güner Yürütme Kurulu Üyesi Maden-#!

Dinçer Do"u Yürütme Kurulu Üyesi Kimya-#!

Turgut Gökdere Yürütme Kurulu Üyesi Turizm-#!

Rıza Kuas Yönetim Kurulu Üyesi Lastik-#!

Cevat #yigün Yönetim Kurulu Üyesi Hürcam-#!

Cavit $arman Yönetim Kurulu Üyesi Maden-#!

Remzi Ersoylu Yönetim Kurulu Üyesi Keramik-#!

Macit Karabulut Yönetim Kurulu Üyesi Kimya-#!

Rıza Erdo"an Yönetim Kurulu Üyesi Turizm-#!

Nusret Köksal Yönetim Kurulu Üyesi Basın-#!

4. Genel Kurul’un ardından 23 $ubat 
1973’te yapılan Yönetim Kurulu toplantı-
sında Rıza Kuas, Hilmi Güner (Maden-#!) 
ve Kenan Akman (Lastik-#!) Genel Ba!kan 
Vekili seçildi. 

Ö%@$*)!-+! 6! Ü5! 
S!-1.#()(%

1971-1975 döneminde D#SK’e katılmalar 
oldu"u kadar, D#SK’ten ayrılmalar ve üye-
likten çıkarmalar da oldu. Özellikle 1317 
sayılı Yasa’nın ba"ımsız sendikaları teh-
dit etmesi nedeniyle ba"ımsız sendikalar-
dan D#SK’e bir yönelim ba!ladı. Öte yandan 
Türk-#!’in 1973’te toplanan 9. Genel Kuru-
lu’nda sosyal demokratların yenilgiye u"-
raması D#SK’e olan ilgiyi artırdı.

D#SK’in bu dönemde örgütlenme çalı!ma-
larını artırdı"ı ve kendisine yönelen ilgiye 
kar!ılık vermeye çalı!tı"ı gözlendi. D#SK 
bölge temsilciliklerinin sayısı artırıldı ve 
örgütlenme çalı!malarının ortakla!tırıl-
ması yönünde kararlar alındı. 1 Ekim 1970 
tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Trakya’da 
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H"$-" G0,#*

Hilmi Güner (ayakta mikrofonda)

D#SK Yürütme Kurulu üyesi ve D#SK Ba!-
kan Vekili. Çiftçilikle u"ra!an bir ailenin 
çocu"u olarak 1933 yılında Kastamonu'da 
do"du. Karabük Demir Çelik Fabrikaları 
Çırak Okulu’nda yatılı olarak okudu. 15 ya-
!ında Karabük’te kok fabrikalarında çalı!-
maya ba!ladı. 1950’de i!yerinde Demir-Çe-
lik A"ır Sanayii #!çileri Sendikası’na üye 
oldu. 1960’da yapılan Genel Kurulda Onur 
Kuruluna, sendikanın Maden-#!’e katıl-
dı"ı Mayıs 1963’teki Genel Kurulda Ma-
den-#! yönetim kurulu üyeli"ine ve Genel 
Ba!kan Vekilli"ine seçildi. Ekim 1963’teki 
Maden-#! kongresine Genel Ba!kan Ve-
killi"ine getirildi. 1974’e kadar profesyo-
nel olarak sendikanın basın ve e"itim da-
iresini yönetti. Kasım 1963’te T#P’e üye 
oldu. 15-16 Haziran direni!ine katıldı"ı için 
3,5 ay tutuklu kaldı. 1972’de D#SK’in 4. Ge-
nel Kurulunda D#SK Yürütme Kurulu üye-
li"ine ve Genel Ba!kan Vekilli"ine seçildi. 
1974’teki Maden-#! Genel Kurulunda aday 
olmadı. 1977-80 arasında #stanbul Beledi-
yesi’nde istihdam danı!manlı"ı yaptı. 12 
Eylül 1980 sonrasında yargılandı ve beraat 
etti. 2019’da ya!amını yitirdi.

D",(#* D432

Dinçer DoKu (solda), Kemal Sülker ve La-
ban Yıldız ile

1939 Samsun do"umlu. Kimya-#! genel 
ba!kanlarından, D#SK Yürütme Kurulu 
üyelerinden ve T#P (1975) kurucu ve yöne-
ticilerinden. Hoechst #laç Fabrikası’nda ça-
lı!ırken Kimya-#! sendikasının i!yerindeki 
örgütlenme çalı!malarına katıldı. 1968’de 
Kimya-#! Yönetim Kurulu üyeli"ine seçil-
di. Aynı yıl T#P’e üye oldu. 1970’de Hoechst 
grevinden sonra istifaya zorlanan Genel 
Ba!kan Necat Akbay’ın yerine genel ba!-
kanlı"a seçildi. 1970’de toplanan T#P’in 4. 
Büyük Kongresi’nde Merkez Yönetim Ku-
rulu üyeli"ine seçildi. 12 Mart döneminde 
tutuklanarak Davutpa!a kı!lasında gözal-
tında tutuldu. 

1976 yılında Kimya-#! sendikasının D#SK 
yönetiminin kararıyla Petkim-#!’e katıl-
masının ardından sendika yönetiminden 
ve genel ba!kanlıktan ayrılıp i!çili"e dön-
dü. Dinçer Do"u, 1975’te yeniden kurulan 
T#P’in Merkez Yönetim Kuruluna seçildi. 
1977’de yapılan yerel seçimlerde T#P’in #s-
tanbul Belediye Ba!kanı adayı oldu. 12 Ey-
lül 1980 sonrasında iki yıl kadar tutuklu 
kaldı. D#SK davasında yargılandı.
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T2*62+ G<%8#*#

Turgut Gökdere (saKda) Kemal Sülker ile

1939'da Erzurum’da do"du. Horasan-Sarı-
kamı! demiryolu in!aatında çalı!arak i!-
çilik ya!amına ba!ladı, Askeri i!yerlerinde 
(Derince, Sirkeci, Büyükdere) çalı!tıktan 
sonra #stanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’ne geçti. Mezun olduktan sonra Çı-
nar Oteli’nde (1959) #! Kanunu kapsamın-
da i!çili"ini sürdürdü. #stanbul OLEY#S’te 
Ba!kan Mukbil Zırtılo"lu’nun dönemin-
de sendika sekreteri olarak çalı!tı. 31 Ma-
yıs 1965’te kurulan Türkiye Turizm Sana-
yi Otel Lokanta ve E"lence Yerleri #!çileri 
Sendikası’nın kurucu Genel Sekreteri oldu.

Gece Postası gazetesinde Kemal Sülker’in 
yönetti"i i!çi konuları servisinde çalı!-
tı. OLEY#S’ten ayrıldıktan sonra Turizm-#! 
sendikasını canlandırdı. Turizm-#!’in #kin-
ci Genel Kurulu’nda daha önce Türkiye 
OLEY#S’e ve Türk-#!’e katılma kararı iptal 
edilerek yeni kurulan D#SK’e üye olunma-
sına karar verildi. Bu Genel Kurul’da Tu-
rizm-#! Genel Ba!kanlı"ı’na #zzet Çilingir, 
Genel Sekreterli"e Turgut Gökdere geti-
rildi. D#SK’in 4. Genel Kurulu’nda Yürütme 
Kurulu’nda seçildi. 1 Mayıs 1975’teki T#P’in 
kurucuları arasında yer aldı. 

K#,), A%-),

Kenan Akman, D!SK davasında

(Akçayazı, 1935) D#SK ve Lastik-#! Ge-
nel Ba!kan Vekili, 1977-80 arasında CHP 
milletvekili.

1963’te Goodyear Lastik Fabrikası’na i!çi 
olarak girdi, Lastik-#!’e üye oldu. Kısa za-
manda bir i!çi önderi olarak öne çıktı; önce 
i!yeri temsilcili"ine, 1963’ te !ube ba!kan-
lı"ına seçildi. 1974’te toplanan Lastik-#! 18. 
Genel Kurulunda genel ba!kan vekilli"i-
ne getirildi. Ancak genel ba!kan Rıza Ku-
as’ın kısa bir süre sonra aktif sendikacılı-
"ı yürütemeyecek ölçüde rahatsızlanması 
dolayısıyla fiilen genel ba!kanlık görev-
lerini üstlendi. 1973’te D#SK Genel Ba!kan 
Vekili seçildi. 1975’te D#SK Yönetim Kuru-
lu üyeli"ine, 1977’de yeniden D#SK Genel 
Ba!kan Vekilli"ine seçildi. 1977 Milletve-
kili Seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili 
olarak TBMM’ye girdi. Bir süre sonra sen-
dikadaki görevini aksattı"ı dü!üncesiyle 
Lastik-#! Genel Ba!kan Vekilli"inden isti-
fa etti. 12 Eylül 1980 sonrasında D#SK da-
vasında idamla yargılandı, 4 yılı a!kın bir 
süre tutuklu kaldı. D#SK’in yeniden faali-
yete geçmesinden sonra sendikal görev 
almak istemedi.
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D#SK temsilcili"i açıldı. Yürütme Kurulu 23 
Kasım 1972’de Antalya D#SK Bölge Temsil-
cili"i’nin kurulmasına karar verdi. Yürüt-
me Kurulu 7 Ocak 1971’de D#SK Adana Böl-
ge Temsilcili"i’ne M. Cengiz Turhan’ın, 14 
Nisan 1971’de #zmir Bölge Temsilcili"i’ne 
Avukat Güney Dinç’in atanmasına karar 
verdi. Yürütme Kurulu 17 Haziran 1974’te 
Samsun’da D#SK Bölge Temsilcili"i kurul-
masına, Remzi Akpınar’ın Bölge Temsil-
cisi olarak atanmasına ve Eski!ehir Böl-
ge Temsilcili"i’nin kurulmasına ve Bölge 
Temsilcisi olarak Mustafa Atik’in atanma-
sına karar verdi.

D#SK örgütlenmesinin merkezi ve ortak-
la!a sürdürülmesine yönelik kararlar alın-
dı. Yürütme Kurulu 23 Ekim 1970’te D#SK 
bölge temsilciliklerinin çalı!masına ili!kin 
çe!itli önemli kararlar aldı. D#SK’e üye sen-
dikaların bütün olanaklarının D#SK ile or-
tak kullanılması karara ba"landı. Yönetim 
Kurulu, 24-25 Kasım 1970 tarihli toplantı-
sında Te!kilatlanma Komitesi kurulması-
na, bu komiteye Hilmi Güner’in ba!kanlı-
"ında Dinçer Do"u, U"ur Cankoçak, Turgut 
Gökdere ve Remzi Çakar’ın atanmasına 
karar verdi.

Örgütlenme çalı!malarında zaman za-
man sendikalar arası i!birlikleri yapıl-
masına karar verildi. Yürütme Kurulu, 
30 Mart 1973’te Keramik-#! sendikası-
nın çalı!maları için Maden-#!’ten, 6 Nisan 
1973’te Keramik-#!’in örgütlenme ça-
lı!maları için Kimya-#!’ten bir araç is-
tenmesine ve 13 Nisan 1973’te Turizm-#! 
sendikasının Bursa’da örgütlenmesi için 
Maden-#! sendikasından yardım isten-
mesine karar verdi.

D!SK’) A*0$% !&=. () N)6)%&)*.

1971-1974 döneminde D#SK’e ilginin arttı"ı 
ve çok sayıda sendikanın D#SK’e veya D#SK 
üyesi sendikalara katıldı"ı görülmektedir. 
D#SK’e dönük bu hareketlenmenin neden-
lerini !öyle özetlemek mümkündür. Birin-
cisi D#SK’in sendikal demokrasi ve toplu 
i! sözle!mesi sürecinde i!çiye tanıdı"ı söz 
hakkı ve demokratik i!leyi! ile mücade-
leci sendikacılı"ın yarattı"ı etkidir. #kin-
cisi 1970’te 1317 sayılı Yasa ile Sendikalar 
Kanunu’nda yapılan de"i!ikli"in ba"ım-
sız sendikaların durumunu zorla!tırmı! 
olmasıdır. Üçüncüsü ise 1973’te toplanan 
Türk-#! 9. Genel Kurulu’nda sosyal de-
mokrat muhalefetin tasfiye edilmesi ne-
deniyle Türk-#!’te ya!anan ayrılmalardır.

15-16 Haziran direni!ine yol açan 1317 sa-
yılı Yasa’nın getirmi! oldu"u, Türkiye ça-
pında faaliyet göstermek için sigortalı i!-
çilerin üçte birini temsil etme ko!ulunu 
ba"ımsız sendikaların kar!ılaması ola-
naklı de"ildi. Bu durum ba"ımsız sendi-
kalar arasında bir hareketlenme yarattı. 
D#SK de ba"ımsız sendikalara ça"rı yaptı. 
Bilindi"i gibi Sendikalar Kanunu de"i!ik-
likleri gündeme geldi"inde 131 ba"ımsız 
sendika Türkiye Ba"ımsız #!çi Sendikala-
rı Genel Direni! Komitesi adıyla bir örgüt-
lenmeye gitmi!ti. Komite’nin Genel Ba!-
kanlı"ı’nı Tekstil Sendikası Genel Ba!kanı 
Rıza Güven, Genel Sekreterli"i’ni ise Sos-
yal-#! Genel Ba!kanı Özcan Kesgeç yü-
rütüyordu. Komite Yasa’nın çıkmaması 
için çe!itli giri!imlerde bulundu. Komi-
te’nin üyesi olan sendikalardan Tekstil, 
Sosyal-#!, Petkim-#!, Teknik-#! ve Ka-
rayol-#! gibi sendikalar daha sonra D#SK 
üyesi oldu. 



12 MART ve SONRASINDA D!SK (1971-1975) | 475

D#SK Yürütme Kurulu Türkiye Ba"ımsız 
#!çi Sendikaları Genel Direni! Komitesi’nin 
yayımladı"ı “274 ve 275 sayılı yasalar hak-
kında ne dediler” kitabından 3 bin adet 
alınmasına ve bedeli olan be! bin liranın 
Komite Ba!kanı Rıza Güven’e ödenmesine 
karar verdi.12

D#SK, yasa de"i!ikli"inin gündeme gelme-
sinin ardından ba"ımsız sendikalara ça"rı 
yaptı. D#SK’in ba"ımsız sendikalara ça"rısı 
16 Haziran 1970 Milliyet ve Ak!am gazete-
lerinde “D"SK’in Ça#rısı” ba!lı"ıyla yayım-
landı. Ça"rıda !öyle deniyordu: 13

“Ba"ımsız, devrimci Sendikacılar!

#! hayatında fa!ist bir dikta ve Anaya-
sa dı!ı bir baskı rejimi kurulmaması için 
sizleri birli"e ça"ırıyoruz.

1- Hemen ola"anüstü kongre kara-
rı alınız. 2- Kongre gündeminde yalnız 
D#SK’e (Türkiye Devrimci #!çi Sendika-
ları Konfederasyonu’na) katılma mad-
desine yer veriniz. 3- Katılma kararını-
zı mühürlü imzalı tutana"a geçiriniz ve 
3 nüshasını hemen iadeli taahhütlü ola-
rak D#SK adresine postalayınız.

#!çilerin Anayasada yer alan hak ve 
hürriyetlerini çi"netmiyelim, hep bera-
ber koruyalım.

Adres: Yeniçeriler C. No. 23. D. 6 Çenber-
lita! - #stanbul

Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Kon-
federasyonu Yürütme Kurulu adına

Genel Ba!kan Kemal Türkler”

Bu ça"rı ba"ımsız sendikalarda hemen bir 
D#SK üyeli"ine yol açmasa da ilerleyen za-
manlarda D#SK’e yönelim arttı. Bu ça"-
rıdan birkaç gün önce 13 Haziran 1970’te, 
ba"ımsız Hürcam-#! sendikası D#SK’e üye 
olma kararı aldı.
12 23 Ekim 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
13 Ak!am, 16 Haziran 1970.

D#SK’e dönük ilginin bir di"er nedeni 

Türk-#! 9. Genel Kurulu oldu. Türk-#! Ge-

nel Kurulu’ndan sonra ilk kopu! Metal-#! 

Federasyonu bünyesinde ya!andı. Aynı 

zamanda Türk-#! Genel Kurul delegesi 

olan Fehmi I!ıklar ve Ali Kaya önderli"in-

deki bir grup sendikacı 27 Aralık 1973 tari-

hinde Ça"da! Metal-#! adıyla yeni bir sen-

dika kurdu. Metal-#! Federasyonu üyesi 9 

sendika 1974 yılında Ça"da! Metal-#!’e ka-

tıldı. 5 Haziran 1975 yılında Ça"da! Gıda-#! 

kuruldu. Bu olu!umlar kendi ba!larına et-

kili olamayınca D#SK’e yöneldi. Ça"da! Gı-

da-#! 3 Aralık 1975’te D#SK’e, Ça"da! Me-

tal-#! ise 1976’da D#SK üyesi Maden-#!’e 

katıldı. Fehmi I!ıklar Maden-#! Genel Ba!-

kan Yardımcısı oldu. Türk-#!’ten kopup 

D#SK’e yönelen ikinci grup sendikacılar 

ise Sosyal Demokrat Sendikacılar Konseyi 

Ak!am gazetesi, 
16 Haziran 1970



Ba#ımsız Sendikalar 1317 sayılı 
yasa konusunda tartı"ma ve ey-
lem birli#i sa#lamak üzere Türkiye 
Ba#ımsız Sendikalar Direni" Ko-
mitesi’ni kurdular. Bu komitenin 
24 Haziran 1970’te düzenledi#i 
forum tutanaklarına göre, Teks-
til !"çileri Sendikası Genel Ba"kan 
vekili Sabri Tı#lı forumun yöne-
ticisiydi. Sosyal-!" Genel Sekre-
teri Özcan Kesgeç konu"macılar 
arasındaydı. Sendikaların dı"ın-
da, Muammer Aksoy, Cahit Ta-
las, Bahri Savcı. Mukbil Özyörük 
ve Alpaslan I"ıklı üniversiteler-
den temsilci olarak katılıyorlardı. 
Türk-!" eski Genel Ba"kanı !smail 
!nan’la Uluslararası Maden-!" Fe-
derasyonu Genel Sekreter Yar-
dımcısı A. Dannenberg [Alfred 
Dannenberg] de katılımcıydı.
Ba#ımsız !"çi Sendikaları Dire-
ni" Komitesi’ni Rıza Güven (Teks-
til), $adi U#ur (Petkim-!"), Nev-
zat Köksal (Karayol-!"), Özcan 
Kesgeç (Sosyal-!") ve Ya"ar Al-
tınay (Teknik- !") olu"turmu"-
tu. Forumda bir konu"ma yapan 
Prof. Dr. Cahit Talas’ın yorumu 
"öyleydi: “…Bence bugün çıkarıl-
makta olan yahut çıkarılmak is-

tenen sendikalar kanunu ile ilgili 
de#i"ikliklerin temelinde, D!SK ve 
Türk-!" kavgasıyla bunun dı"ında 
ba#ımsız sendikacıların kavgası 
yatmaktadır. Türk-!"’in sendika-
cılık görü"ü ayrıdır, hürmet edi-
lebilir. D!SK’in sendikacılık görü"ü 
ayrıdır, ona da hürmet edilebilir 
ve bunların dı"ında kalan sendi-
kaların müstakil olma arzuları da 
vardır, buna da hürmet etmemiz 
lazımdır. Biz bunları kanun yo-
luyla ya yok etmeye yahut da ille 
de kuvvetlinin içinde birle"meye 
zorlarsak, bu demokratik anlam-
da sendikacılık olmaz, Anaya-
sa’mızın temel ilkelerine tama-
mıyla aykırı dü"er.”
Direni" Komitesi’nin düzenledi#i 
toplantıya fiilen 130 sendika ka-
tıldı. Bu sendikaların üye sayısı 
toplamı 300.000’in üstünde tah-
min ediliyordu.
Tekstil !"çileri Sendikası Ge-
nel Ba"kanı Rıza Güven ba#ımsız 
sendikaların varlık nedenini "öy-
le açıklıyordu: “Türkiye’de güçlü 
sendikaların kurulmasına aklı ba-
"ında hiçbir sendikacı kar"ı gel-
memi"tir. Ne var ki sendikaların 
parçalanmasına, sarı sendikala-

rın türemesine Türk-!"’teki sen-
dika a#aları yol açmı"tır. D!SK’in 
kurulmasını Türk-!"’teki sendika 
a#aları yaratmı"tır. Türk-!", taba-
nından koptu#u için bu de#i"iklik-
leri hazırlamı"tır.”

D!SK’in 12-13 $ubat 1973 tarihle-
rinde toplanan 4. genel kurulun-
da, i"yerlerinde yetkili sendikala-
rın belirlenmesi için referanduma 
gidilmesi ve ba#ımsız sendika-
ların D!SK’e katılmaları üzerinde 
duruldu. Bazı ba#ımsız sendika 
yöneticileriyle yapılan ortak top-
lantılar sonucu bir protokol kabul 
edildi. Bu protokole göre, bu ba-
#ımsız sendikalar 1974 yılında ge-
nel kurullarını toplayacaklar ve 
D!SK’e katılma kararı alacaklar-
dı. 14 ba#ımsız sendika, genel ku-
rullarını yaparak D!SK’e üye oldu. 
Bu sendikalar "unlardı: Sosyal-!" 
(18 Haziran 1974), Asis ve Bay-
sen-!" (30 Eylül 1974), Has-!", 
Özgür Haber-!", Tek-!" ve Dev-
rimci Toprak-!" (13 Aralık 1974), 
Petkim-!", Tekstil, Çapa-!" ve Zi-
raat-!" (4 Mart 1975), Yeni Ha-
ber-!". Tek Bank-!" ve Kapfer Ge-
nel-!" (22 Nisan 1975).

BA#IMSIZ SEND!KALAR: TÜRK!YE BA#IMSIZ !"Ç! BA#IMSIZ SEND!KALAR: TÜRK!YE BA#IMSIZ !"Ç! 
SEND!KALARI D!REN!" KOM!TES!’NDEN D!SK’ESEND!KALARI D!REN!" KOM!TES!’NDEN D!SK’E

bünyesindeki sendikalardır.14 Bu sendika-
lardan bazıları ilerleyen yıllarda D#SK üye-
si oldular.

12 Mart ko!ulları ile çakı!an bir dizi neden 
1971-1975 döneminde D#SK’e yönelimi ar-
tırmı!tır. $imdiye kadar Türk-#! bünye-
sinde olu!an ve kopan giri!imlerin hiçbiri 
kalıcı olamazken D#SK’in kalıcı oldu"unun 
14 Koç ve Koç (2008), s. 199-200.

ortaya çıkması D#SK’e dönük ilginin ilk 

nedenidir. Özellikle Sendikalar Kanu-

nu’nda yapılan de"i!iklik sonrası ba"ım-

sız sendikaların sayısal e!ikleri yerine 

getirememe kaygıları D#SK’e dönük ilgi-

yi artıran bir di"er faktördür. Öte yandan 

12 Mart döneminde D#SK’in dikkatli tutu-

mu ve D#SK’e kapatma davası açılmama-

sı D#SK’i güvenli bir liman haline getiren 



Türk-!" içinde 1971’de Dörtler ve 
On !kiler Raporu ile su yüzüne çı-
kan mücadele, bazı ba#ımsız sen-
dikaların deste#iyle sürdü ve 5 
Haziran 1973’te yapılan Türk-!" 9. 
Genel Kurulu’yla noktalandı. Sos-
yal demokrat sendikacılar, se-
çimlerde yenilgiye u#radılar. !cra 
ve yönetim kurullarından uzak-
la"tırıldılar. Genel kurul sonra-
sı Türk-!"’ten kopmalar ba"ladı. 
Ayrılanların bir kısmı yeni bir kon-
federasyon olu"turmaya çalı"tı. 
Ancak ayrılanların hepsi sonunda 
D!SK’e katıldı. Örne#in Metal-!" 
Federasyonu’nun delegelerinden 
Fehmi I"ıklar ve Ali !hyan’ın ön-
derli#inde, 27 Aralık 1973’te ba-
#ımsız Ça#da" Metal-!" kurul-
du. Metal-!" Federasyonu’ndan 
9 sendika da 1974 yılı içinde yap-
tıkları kongrelerle kendilerini fes-
hederek Ça#da" Metal-!"’e ka-
tıldılar. Ça#da" Metal-!", yeni bir 
sosyal demokrat konfederasyon 
örgütleme çabası olarak de#er-
lendirildi. Ancak Ça#da" Metal-!" 
1976 yılında D!SK’e ba#lı Ma-
den-!"’e katıldı.
Haziran 1975’te kurulan ba#ım-
sız Ça#da" Gıda-!" Sendikası 

Aralık 1975’te D!SK’e katıldı. Ge-
nel-!" sosyal demokrat sendika-
cılık hareketinin ba"ını çekiyordu, 
Ba"kanı Abdullah Ba"türk Sosyal 
Demokrat Sendikacılar Konse-
yi’nin sözcüsüydü. Genel-!" de 11 
Haziran 1976’da D!SK’e üye oldu. 
Benzer bir "ekilde sosyal demok-
rat sendikalardan Ges-!" Ara-

lık 1975’te, Oleyis Eylül 1977’de 
D!SK’e katıldı. Bunların dı"ında 
D!SK’in 5. Genel Kurulu sonrası 
Aster-!", Barder-!", !lerici Deri-!", 
Hürcam-!", Banksen, Nakliyat-!", 
Tümka-!" gibi ba#ımsız sendika-
lar da D!SK’e katıldı.
Kaynak: “Ba$ımsız Sendikalar” (1996), Türkiye 
Sendikacılık Ansiklopedisi, !stanbul: Kültür Ba-
kanlı$ı ve Tarih Vakfı ortak yayını.

bir di"er etkendir. CHP’de Bülent Ecevit’in 

yönetime gelmesi ve D#SK’in T#P’in ka-

patılmasından sonra CHP’ye yönelmesi 

özellikle sosyal demokrat sendikacıların 

D#SK’e yönelimini artırmı!tır. Tüm bu et-

kenler özellikle 12 Mart’tan çıkı! sürecin-

de D#SK’e dönük yo"un bir ilgiye yol açmı! 

ve 1975 Genel Kurulu sonrasında D#SK hız-

la büyümü!tür.

G1%)% T?D&$%0'"' () 
P*?0?+?&8: B$>'#"'@ 
S)%6.+$&$* D!SK’) Y1%)&./?*

D#SK 4. Genel Kurul (1973) sonrasında bir 

dizi örgütlenme çalı!ması yaptı. D#SK yö-

netim organları, 1973 Genel Kurulu’n-

dan sonra D#SK’in örgütlenme alanında-

ki durumunu inceledi ve bazı önemli ilke 

Tekstil Genel Ba"kanı Rıza Güven (sa#da) bir toplantıda Türkler ile birlikte, 1974.
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kararları aldı. Bu kararlar dört ana unsuru 
içeriyordu: örgütlenme, referandum, toplu 
i! sözle!mesi ilkelerinin yaygınla!tırılma-
sı ve siyasi sınıf bilinci için e"itim. Bu ka-
rarlardan ilk ikisi: 1) Devrimci özdeki ba-
"ımsız i!çi sendikalarını D#SK bünyesinde 
örgütlemek, 2) Toplu sözle!me yetkisinin 
saptanmasında görülen çe!itli sahtecilik-
leri ve olumsuz kararları önlemek için 1965 
yılından bu yana bazı sendikalarımızca 
yürütülen referandum isteklerini yo"un-
la!tırmak ve ilkele!tirerek geçerli"e ka-
vu!turmak için mücadele vermekti. 15

4. Genel Kurul’da seçilen Yürütme Kurulu, 
ba"ımsız ve devrimci özdeki sendikaların 
yöneticileri ile ili!ki kurarak ya da kurul-
mu! ili!kilerini geli!tirerek bunları D#SK 
içinde örgütlemek için ortak bir toplan-
tı düzenlemeyi sa"lamaya çalı!tı. Bu yön-
deki çabaların sonuç alıcı bir noktaya gel-
mesi üzerine Maden-#!’in Gönen E"itim 
Merkezi’nde bir sohbet toplantısı yapıldı. 
5 $ubat 1974 tarihli Yönetim Kurulu top-
lantısında “bazı ba#ımsız sendikalarla Gö-
nen’de toplantı yapılmasına” karar verildi. 
Toplantı muhtemelen $ubat 1974’te yapıldı. 
Bu toplantıda gerek uluslararası gerekse 
ulusal planda i!çi örgütlerinin birle!me ve 
ortak çalı!ma yöntemleri hakkında Prof. 
Dr. Cahit Talas bir konferans verdi. Top-
lantıya Sosyal-#!, Tekstil ve Petkim-#! gibi 
ba"ımsız sendikalar katıldı.

Gönen toplantısında Talas’ın konferan-
sından sonra ba"ımsız sendikaların yö-
neticileriyle D#SK yöneticileri birkaç gün-
lük de"erlendirmenin ardından, sendikal 
sorunlar konusunda fikir birli"i içinde ol-
duklarını görüp, sonuç alıcı bir çalı!ma 
15 D#SK (1975), D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-
1975), #stanbul: D#SK Yayınları s.129.

amacıyla bir protokol imzaladılar. Bu pro-
tokole göre Gönen toplantısına katılan ba-
"ımsız devrimci sendikalar 1974 yılı içinde 
kongrelerini yaparak D#SK’e katılma kararı 
alacaklar ve D#SK yöneticileri de D#SK Ge-
nel Merkezinin Ankara’ya alınmasına ça-
lı!acaktır. Gönen toplantısına katılan sen-
dikalar, çalı!malarını yo"unla!tırmı!lar ve 
kongrelerinde D#SK’e katılma kararları-
nı alacakları en uygun zamanı saptayacak 
ve Gönen protokolündeki kararları ger-
çekle!tirmeyi ba!aracak bir çalı!ma dö-
nemine girmi!lerdir. Bu olumlu örgütsel 
giri!imler, Gönen’e katılmayan bazı i!çi 
sendikalarını da etkilemi! ve o sendikala-
rın da D#SK’e katılmalarını sa"layıcı bir iti-
ci güç olmu!tur.16 Bu geli!melerin ardın-
dan 14 ba"ımsız sendika (Sosyal-#!, Asis, 
Baysen-#!, Has-#!, Özgür Haber-#!, Tek-#! 
Devrimci Toprak-#!, Petkim-#!, Tekstil, Ça-
pa-#!, Ziraat-#!, Yeni Haber-i!, Tek Bank-#! 
ve Kapfer Genel-#!) D#SK’e üye oldu.17

Ü/) S)%6.+$&$*

3. ve 5. Genel Kurul arasındaki dönemde 
(1971-1975) çok sayıda sendika D#SK’e üye 
olurken D#SK üyesi bazı sendikaların ayrıl-
dı"ı, bazı sendikaların ise üyelikten dü!ü-
rüldü"ü gözlendi. $ubat 1970’te toplanan 3. 
Genel Kurul sırasında D#SK üyesi sendika-
ların sayısı 14’tü. Ancak bunların bir bölü-
mü etkisiz ve zayıf sendikalardı. 1975 yılın-
daki Genel Kurul’a gidilirken ise D#SK’e üye 
sendikaların sayısı 26 idi. A!a"ıda 3. ve 5. 
Genel Kurul dönemleri arasında D#SK’e üye 
olan, üyelikten ayrılan veya üyeli"i dü!en 
sendikalara ili!kin bilgiler yer almaktadır.
16 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s.130.
17 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi (1998), Cilt 1, s. 102.



12 MART ve SONRASINDA D!SK (1971-1975) | 479

5BCD-5BC5 Y/$$)*/

Hür Mensucat-8H: D#SK Yürütme Kurulu 20 
Kasım 1970 tarihli toplantısında 5 Mayıs 
1969 tarihinde D#SK’e katılma kararı alan 
Hür Mensucat-#!’in üyeli"inin dü!ürülme-
sine karar verdi: “6. Mensucat-"! Sendika-
sının, Hür Mensucat-"! Sendikası ile bir-
le!tirilmesi için Anatüzü#ün 14. maddesi 
gere#ince kurulan Birle!tirme Komisyo-
nu çalı!malarını yaptı#ı, D"SK Genel Ku-
rulunda varılan birle!tirme formülü taraf-
lara tebli# edildi#i ve Hür Mensucat-"!’in 
teklif edilen protokolü imzaladı#ı, ancak 
12.10.1970 gününde Mensucat-"! Sendika-
sına yazılan ve protokolü kabul edip etme-
diklerini bildirmelerini isteyen yazıya bu-
güne kadar yazılı hiçbir cevap vermemi! 
bulunmaları göz önünde tutularak Anatü-
zü#ün 14. maddesi uyarınca D"SK üyeli#in-
den otomatikman dü!tü#ü anla!ılmı!tır. 
Bu sonucun üye örgütlere ve Mensucat-"! 
Sendikasına bildirilmesine ittifakla karar 
verilmi!tir.”.18 

Yürütme Kurulu’nun bu kararı 24-25 Ka-
sım 1970 tarihinde toplanan Yönetim Ku-
rulu tarafından da onaylanmı!tır.19 

Yürütme Kurulu 23 Ekim 1971 tarihli kara-
rında Hür Mensucat sendikasının ola"a-
nüstü kongre toplaması ve D#SK’ten ay-
rılmayı gündeme getirmesi üzerine Hür 
Mensucat sendikası Genel Ba!kanı Sa-
lih Çetin’in kesin ihraç istemi ile Onur 
Kurulu’na verilmesine ve üyelik hakla-
rının askıya alınmasına karar verdi.20 Yö-
18 20 Kasım 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
19 24-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi. 
20 23 Ekim 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 

netim Kurulu da Hür Mensucat sendika-
sı Ba!kanı’nın Onur Kurulu’na sevkinin 
onaylanmasına karar verdi.21

Hür Mensucat-#! 13 Kasım 1971 tarihin-
de yaptı"ı Genel Kurul’da D#SK’ten ayrılma 
kararı aldı. D#SK Yürütme Kurulu 16 Kasım 
1971 tarihli kararında D#SK’ten ayrılma ka-
rarının alındı"ı Hür Mensucat-#! sendi-
kasının ola"anüstü kongresinin usulsüz 
yapıldı"ı ve iptali için yasal ba!vuru yapıl-
masına karar verdi.22 4. Genel Kurul’a su-
nulan Te!kilatlanma Raporu’nda D#SK’in 
yaptı"ı ba!vuruyla kongrenin iptal edildi"i 
ve bu konudaki davanın da sürdü"ü belir-
tilmektedir. 23 
21 27 Ekim 1971 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
22 16 Kasım 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
23 D#SK 4. Ola"an Genel Kurul Te!kilatlanma Raporu (3 Sayfa), 
12-13 $ubat 1973, #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.

D#SK Ajansı,
9 Haziran 1970
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Yürütme Kurulu 8 Haziran 1973 tarihli ka-
rarında Hür Mensucat-#!’in 9-10 Haziran 
1973’te D#SK’ten ayrılmasını tescil etmek 
için yapaca"ı kongreye noter aracılı"ıyla 
gönderdi"i tebli"in dosyaya konulmasına 
ve kongreye temsilci gönderilmemesine 
karar verdi.24 Hür Mensucat-#! 10 Haziran 
1973 tarihinde Genel Kurul’unu toplaya-
rak D#SK’ten ayrılma kararını yeniledi ve 
D#SK’le ili!kisini kesti.

TÜM-8I: D#SK’e 22 Mart 1970 tarihindeki 
Genel Kurulu’nda aldı"ı kararla katılan Tar-
sus Çukurova Bölgesi Mensucat Sanayii #!-
çileri Sendikası (TÜM-#$) 6 Haziran 1971 
tarihinde topladı"ı Ola"anüstü Genel Ku-
rul’unda D#SK üyeli"inden ayrıldı. Sendika 
Genel Ba!kanı Necdet #nandıo"lu Genel Ku-
rul’da yaptı"ı konu!mada D#SK’in ideolojik 
faaliyetler yaptı"ını, i!çilerin hak ve men-
faatlerinin mücadelesi yerine Allah’ın ol-
madı"ı felsefesi ile u"ra!tıklarını ve i!çileri 
kı!kırttıklarını ileri sürdü.25 Ancak 4. Genel 
Kurul’a sunulan Te!kilatlanma Raporu’nda 
24 8 Haziran 1973 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
25 Koç ve Koç (2008).

Tüm-#!’in üye oldu"u 22 Mart 1970 tari-
hinden sonra “Güney’in özel durumu ne-
deniyle” 1972’de ayrılma kararı aldı"ı, an-
cak halen yöneticileriyle yakın ili!ki içinde 
olundu"u, yöneticilerinin ola"anüstü dö-
nemler geçinceye kadar sabırlı olmaya da-
vet edildi"i ifade edilmektedir. 26 Tüm-#!’in 
ayrılma kararından sonra Yürütme Kuru-
lu 21 Temmuz 1971’de Tarsus’taki Tüm-#! 
sendikasının grev nedeniyle D#SK’ten aldı"ı 
borçların tahsili için gerekli hukuki i!lem-
lerin yapılmasına karar verdi.27

Serçip-8H: Yürütme Kurulu 20 Ocak 1971’de 
D#SK’e olan borçları nedeniyle bu sendika-
nın menkul ile gayri menkulüne ve tah-
sil edece"i aidatlara haciz konulması için 
D#SK hukukçularından bazılarının görev-
lendirilmesine, Tüzük hükümlerine göre 
aidat ödemesi gerekti"inin Serçip-#! sen-
dikasına yazılmasına ve sonucuna göre 
hareket edilmesine karar verdi.28 

BANK-8I: D#SK Yürütme Kurulu 20 Kasım 
1970 tarihli kararında 1967 yılında D#SK’e 
üye olan Türkiye Banka Sigorta Büro #!çi-
leri Sendikası’nın (Bank-#!) üyeli"ini dü-
!ürme kararı aldı: “Bank-"! Sendikası’nın 
Anatüzü#ün 40. maddesi uyarınca aidatı-
nı ödememi! bulunması, ayrıca 41. madde 
gere#ince mali durumu el vermiyorsa ai-
dat borcunu taksite ba#latma isteminde de 
bulunmamı! olması göz önünde tutularak 
D"SK üyeli#inden otomatikman dü!tü#ü 
görülmü!tür. Bu sonucun üye sendikala-
ra ve Bank-"!’e bildirilmesine”29 Yürütme 
26 D#SK 4. Ola"an Genel Kurul Te!kilatlanma Raporu (3 Sayfa), 
12-13 $ubat 1973, #stanbul: TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
27 21 Temmuz 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
28 20 Ocak 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
29 20 Kasım 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 

D#SK Ajansı,
15 Haziran 1970
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Kurulu’nun bu kararı 24-25 Kasım 1970 ta-
rihinde toplanan Yönetim Kurulu tarafın-
dan da onaylanmı!tır.30 Bank-#! ise 2 Ekim 
1971 günü yapılan 7. Genel Kurulu’nda D#SK 
üyeli"inden ayrıldı. Bank-#!’in üyelikten 
ayrılmasından önce Genel Sekreteri olan 
Erol Toy, Bank-#!’in aslında üyelikten 12 
Mart süreci sırasında yöneticilerinin D#SK 
içinde kalmaktan tedirgin olmaları nede-
niyle ayrıldı"ını söylemektedir.31 Bank-#! 
D#SK’in kurulu! çalı!malarına katılan bir 
sendikaydı.

Hürcam-8H: Hürcam-#! sendikası 1317 sa-
yılı Yasa gündemdeyken 13 Haziran 1970 
günü Gebze’de yaptı"ı Genel Kurul ile 
D#SK’e katılma kararı aldı. Hürcam-#!’in 
o sırada 1.200 üyesi vardı.32 D#SK Yönetim 
Kurulu 24-25 Kasım 1970 tarihli toplantı-
sında Hürcam-#! sendikasının 13 Haziran 
1970 tarihinde aldı"ı D#SK’e üye olma ka-
rarının Tüzük’te öngörülen nisapta oldu"u 
ve bu sendikanın ve tabanının D#SK ilke-
lerine ba"lı bulundu"u göz önünde tutula-
rak bu tarihten itibaren üyeli"inin kabulü-
ne karar verdi.33

EMG8S: D#SK Yönetim Kurulu 5 A"us-
tos 1971 tarihli toplantısında Ege Bölge-
si Müzik Sahne ve Güzel Sanatlar #!çi-
leri Sendikası’nın (EMG#S) üyeli"e kabul 
edilmesine karar verdi.34 Ancak daha 
sonraki yıllarda bu sendikanın bir etkin-
li"ine rastlanmadı.
30 24-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
31 Erol Toy ile 12.03.2010’da Süreyya Algül tarafından gerçek-
le!tirilen görü!me, Algül (2015).
32 D#SK Ajansı, 15 Haziran 1970.
33 24-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
34 5 A"ustos 1971 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 

Devrimci Yapı 8Hçileri Sendikası: 17 Ocak 
1970 tarihinde kuruldu. 8 A"ustos 1971’de 
toplanan ola"an Genel Kurulu’nda D#SK’e 
üyelik kararı alındı. D#SK Yönetim Kurulu 
27 Ekim 1971 Türkiye Devrimci Yapı #!çile-
ri Sendikası’nın kongresinde aldı"ı D#SK’e 
katılma kararının onaylanmasına ve 1 Ka-
sım 1971 tarihinden itibaren üyeli"inin 
ba!latılmasına karar verdi.35

5BCE’+# Ü1# O$), S#,8"%)$)*

1972 yılında D#SK üyeli"inden ayrılma veya 
D#SK’e yeni üyelik meydana gelmedi. 1973 
$ubat ayında toplanan 4. Genel Kurul ön-
cesi ise Barsak-#! ve Tümka-#!’in üyelik-
leri kabul edildi. 1973 $ubat ayında top-
lanan 4. Genel Kurul’a sunulan Hesap 
Raporu’na göre, D#SK’e ba"lı üye sendi-
kalar, Maden-#!, Basın-#!, Gıda-#! ve Las-
tik-#!’in yanı sıra Kimya-#!, Hür-Cam #!, 
Turizm-#!, Keramik-#!, Devrimci Yapı-#!, 
EMS#S (#zmir), Hür-Mensucat-#! ve Tüm-
#! olmak üzere 12’dir.36

Barsak-8H (BaGırsak-8H): D#SK Yönetim 
Kurulu 6 $ubat 1973’te Türkiye Barsak #!çi-
leri Sendikası’nın (Barsak-#!) 13 Ocak 1973 
günkü Genel Kurulu’nda D#SK’e katılma 
kararı alınması üzerine bu sendikanın üye-
li"e kabulüne ve Genel Kurul’a delege gön-
dermesine karar verdi.37 #stanbul Ba"ırsak 
#!çileri Sendikası 6 Haziran 1952 tarihin-
de kuruldu. Bu sendika daha sonra deri 
ve kundura i!kolunda örgütlenmeye ba!-
ladı. Sendikanın adı birkaç kez de"i!tiril-
di ve 19 A"ustos 1965 günü yapılan Genel 
35 27 Ekim 1971 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
36 D#SK 4. Ola"an Genel Kurul Hesap Raporu (2 sayfa), 12-13. 
$ubat 1973, #stanbul: TÜSTAV-D#SK Ar!ivi.
37 6 $ubat 1973 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi
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Kurulu’nda Türkiye Ba"ırsak #!çileri Sendi-
kası (Ba"ırsak-#!) oldu. 13 Ocak 1973 tarih-
li Genel Kurul’da da D#SK’e üye olma kararı 
alındı. Sendika, 25 Nisan 1974 tarihli Kong-
resi’nde adını Ba"ırsak #!leme Yerleri, Kun-
dura Sanayii, Deri ve Deriden Yapılan Her 
Türlü E!ya, Saraciye Yapımı ve Debagat #!-
leri, Kürkçülük, Tutkal Sanayii ve Ba"ırsak 
#!leri #!çileri Sendikası (Bar-Der-#!) olarak 
de"i!tirdi. 1975 yılında Türk-#!’e ba"lı De-
ri-#! Sendikası’ndan ayrılan Kenan Budak 
ve arkada!ları Bar-Der-#!’e katıldılar.38 

TÜMKA-8I: Marmara Bölgesi Tüm Kâ"ıt 
ve Selüloz Sanayii #!çileri Sendikası (Tüm-
ka-#!) 21 Aralık 1971’de kâ"ıt i!kolunda 
38 Koç ve Koç (2008).

faaliyet göstermek üzere #stanbul’da ku-
ruldu. 24 Aralık 1972’de yapılan ilk Ge-
nel Kurul’da D#SK’e üye olma kararı alındı. 
D#SK Yönetim Kurulu 6 $ubat 1973 tarihli 
toplantısında Tümka-#!’in üyeli"e kabulü-
ne ve D#SK Genel Kurulu’na delege gönder-

mesine karar verdi.39

5BCF’+# Ü1# O$), S#,8"%)$)*

D#SK’e 1974 ve 1975 yıllarında çok sayıda 
katılım oldu. D#SK’in Anatüzü"ü’nün aynı 
i!kolunda birden fazla sendikaya D#SK 
üyeli"i imkânı tanıması, D#SK’e katılmala-
rı artıran bir faktördü. Bu kural D#SK Yöne-
timi’nin üyelikler konusunda esnek dav-
ranmasına olanak sa"lıyordu.

Sosyal-8H: 10 Aralık 1966 tarihinde kurulan 
Sosyal-#! sendikası, Gönen toplantısı so-
nunda hemen !ube kongrelerini toplaya-
rak D#SK’e katılma yönünde tavsiye karar-
ları aldı ve çalı!malarını 1974 Mayıs ayında 
bitirerek 20 Mart 1974 tarihli Genel Kuru-
lu’nda D#SK’e katılma kararı aldı. Sosyal-#!, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, e"itim, büro, ti-
caret ve sigorta i!çilerinin çalı!tıkları i!-
kolunda örgütlenen ve 20 bine yakın üye-
si oldu"u belirtilen bir sendikaydı. 40 D#SK 
Yönetim Kurulu 18 Haziran 1974 tarihli top-
lantısında, Sosyal-#! sendikasının aldı"ı 
üye olma kararının onaylanmasına ve 19 
Haziran 1974 tarihinden ba!layarak üyeli-
"inin geçerli olmasına karar verdi.41

AS8S: 1973 yılında kurulan A"aç E!ya #!çi-
leri Sendikası’nın (AS#S) 29 Haziran 1975 
günü yapılan 2. Ola"an Genel Kurulu’nda 
39 6 $ubat 1973 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
40 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s.131.
41 18 Haziran 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

18 Haziran 1974 
tarihli Yönetim 
Kurulu kararı
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adı A"aç Sanayii #!çileri Sendikası olarak 
de"i!tirildi. 30 Ekim 1973 tarihli 1. Ola"a-
nüstü Genel Kurulu’nda D#SK’e katılma ka-
rarı aldı. D#SK Yürütme Kurulu 11 Temmuz 
1974 tarihli kararında, AS#S’in D#SK’e katıl-
masının yararlı olmayaca"ı görü!üne var-
dı ve bu görü!ünün Yönetim Kurulu’nda 
belirtilmesine karar verdi.42 D#SK 5. Genel 
Kurul Çalı!ma Raporu’na göre, 1973 Ekim 
ayı sonunda D#SK’e katılma kararı vermi! 
olan AS#S’in (A"aç E!ya i!çileri Sendikası) 
D#SK’e üye alınması için yapılan giri!imin 
yenilenmesi, D#SK’in temaslarını sıkla!-
tırma sonucunu vermi!tir. 43 D#SK Yönetim 
Kurulu 30 Eylül 1974 tarihli toplantısında 
Genel Merkezi Ankara’da bulunan Cenan 
Bıçakçı’nın Genel Ba!kan’ı oldu"u AS#S’in 
üyeli"e kabulüne karar verdi.44

Baysen-8H: D#SK Yönetim Kurulu 30 Eylül 
1974 tarihli toplantısında Genel Merkezi An-
kara’da bulunan ve Cevat Özhasırcı’nın Ge-
nel Ba!kan’ı oldu"u Türkiye Bayındırlık ve 
Tüm Yapı #!çileri Sendikası’nı (BAYSEN-#$) 
27 A"ustos 1974’ten geçerli olmak üze-
re üyeli"e kabul etti.45 Sendika, Bayındırlık 
Bakanlı"ı Yapı ve #mar #!leri Reisli"i #!çile-
ri Sendikası adıyla 18 Nisan 1967 tarihin-
de Ankara’da kuruldu. 7 A"ustos 1974 ta-
rihli 5. Ola"anüstü Genel Kurulu’nda D#SK’e 
katılma kararı aldı ve adını Baysen-#! ola-
rak de"i!tirildi. 25 Mayıs 1977 tarihli 6. Ge-
nel Kurulu’nda ise örgütün adı Bayın-
dırlık #!çileri Sendikası (Bay-Sen) oldu. 
Baysen-#!’in D#SK’e üye olmasından sonra, 
D#SK üyesi Devrimci Yapı #!çileri Sendikası 
42 11 Temmuz 1974 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
43 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s.131.
44 30 Eylül 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
45 30 Eylül 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

ile Baysen-#!’in birle!tirilmesi için bir ko-
misyon kurulmu! ve birle!tirme çalı!ma-
larına ba!lanmı!tı.46 Baysen-#!’in D#SK’e 
üye olması aynı i!kolundaki ba!ka sendi-
kaların da benzer e"ilim içine girmesine yol 
açtı. Samsun’da kurulu #deal Yapı-i! ve #s-
tanbul’da kurulu #lerici Yapı-#! sendikaları 
D#SK’e katılma kararları vermi!lerdir. Yü-
rütme Kurulu bu sendikalara Baysen-#!’e 
üye olmaları tavsiyesinde bulundu.47 

Tek-8H: Türkiye Elektrik #stihsal, Tevzi ve 
Tesis #!çileri Sendikası (Elit-#!) 24 Temmuz 
1963 tarihinde kuruldu ve 30 Kasım 1969 
tarihli Genel Kurulu’nda kısa adını Tek-#! 
olarak de"i!tirdi. Enerji üretim, da"ıtım ve 
yapım i!yerlerinde çalı!an i!çileri örgüt-
leyen Tek-#! sendikasının yöneticileriyle 
D#SK yöneticilerinin yaptıkları görü!meler 
sonucunda sendikanın 2 Kasım 1974’te Ge-
nel Kurulu’nu yapması ve Genel Kurul’da 
D#SK’e katılma kararı alması kararla!tırıl-
dı.48 Tek-#! sendikası 2-3 Kasım 1974 tarih-
li Ola"anüstü Genel Kurulu’nda D#SK’e üye 
46 29 Kasım 1974 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
47 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s.132-133.
48 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s. 133.

AS#S Genel Ba!kanı 
Cenan Bıçakçı 
(1933-1995)
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olma kararı verdi ve D#SK Yönetim Kuru-
lu 13 Aralık 1974 tarihli toplantısında üye-
li"i kabul etti.49

Özgür Haber-8H: Türkiye, posta, telgraf, te-
lefon, radyo ve televizyon i!kolunda kuru-
lan ve 29 Ekim 1974’te D#SK’e katılma ka-
rarı veren Özgür Haber-#! sendikasının üye 
olma iste"i, öteki sendikalar gibi D#SK Yü-
rütme Kurulu’nca incelenmi! ve üyeli"e ka-
bulü Yönetim Kurulu’na tavsiye edildi. Sen-
dikanın üyelik ba!vurusu D#SK Yönetim 
Kurulu’nun 13 Aralık 1974 tarihli toplantısın-
da kabul edildi.50 Özgür Haber-#! sendikası, 
D#SK Birle!me Komisyonu’nun D#SK Yürüt-
me Kurulu’nca onaylanan raporuna olum-
suz yanıt vermesi üzerine D#SK Anatüzü"ü 
uyarınca, üyeli"i 29 Eylül 1975’te dü!tü.51

Has-8H: 4 Temmuz 1973 tarihinde kurulan 
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane #!çile-
ri Sendikası’nın (Has-#!) 30 Haziran 1974 
günü yapılan ilk Genel Kurulu’nda sen-
dikanın uzun adı Türkiye Hastane #!çile-
ri Sendikası olarak de"i!tirildi.52 Sendika, 
8 Aralık 1974 tarihinde yapılan Ola"anüs-
tü Genel Kurulu’nda D#SK’e katılma kara-
rı aldı. D#SK Yönetim Kurulu 13 Aralık 1974 
günü yaptı"ı toplantısında bu ba!vuruyu 
kabul etti.53 

Devrimci Toprak-8H: D#SK’in #zmir Bölge 
Temsilcili"i’nin yardımlarıyla 1 Mart 1974’te 
Manisa’da kurulan Türkiye Devrimci Top-
rak ve Tarım Sanayii #!çileri Sendikası 25 
Mayıs 1974 tarihli Genel Kurulu’nda D#SK’e 
49 13 Aralık 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
50 13 Aralık 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
51 D"SK dergisi, Sayı 16, Ekim 1975 s. 47.
52 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi.
53 13 Aralık 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

katılma kararı aldı. D#SK Yönetim Kuru-
lu da 13 Aralık 1974 toplantısında bunu ka-
bul etti. 54 Bu arada tarım, orman, avcılık 
ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet göste-
ren Çapa-#! ve Ziraat-#! sendikaları D#SK’e 
üye olmak için ba!vurdu ve D#SK Yönetim 
Kurulu 4 Mart 1975 tarihli toplantısında iki 
sendikayı da üyeli"e kabul etti. Ardından 
D#SK Anatüzü"ü gere"i, birle!tirme ko-
misyonu kuruldu ve üç sendikanın birle!-
tirilmesi için çalı!malara ba!landı. Sonuç-
ta Ziraat-#! ve Çapa-#! sendikaları genel 
kurullarını yaparak Devrimci Toprak-#! 
adında yeni bir sendika kurdu ve bu sen-
dika Manisa’daki sendikanın adını alarak 
Ankara’da çalı!malarına ba!ladı.55 

5BCG (G. G#,#$ K2*2$ Ö,;#:") 
Ü1#$"%$#*"

Petkim-8H: Eylül 1965 tarihinde kurulan ve 
D#SK’in kurulu! hazırlık çalı!malarına ka-
tılmı! olan Türkiye Petrol ve Lastik Sana-
yii #!çileri Sendikası (Petkim-#!), 10 Ocak 
1975 tarihli Genel Kurulu’nda D#SK’e katıl-
ma kararı aldı. D#SK Yönetim Kurulu 4 Mart 
1975 tarihli toplantısında Petkim-#!’i 10 
Ocak 1975’ten itibaren üyeli"e kabul etti.56 
Gönen toplantısına (1973) katılan sendi-
kalardan biri olan Petkim-#!’in D#SK üye-
li"i ile ilgili 5. Genel Kurul raporunda !u 
de"erlendirme yer aldı: “Petrol ve kimya 
sanayiinde özellikle petrol rafinerilerin-
de büyük mücadeleler veren, kimya i!ko-
lunda da söz sahibi olan etkin örgütlerden 
Petkim-"! Sendikası yöneticileriyle ya-
pılan görü!meler ve yöneticilerinin D"SK 
54 13 Aralık 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
D#SK 5.Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s. 131.
55 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s. 132.
56 4 Mart 1975 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK Yö-
netim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
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Anatüzü#ünde de ifadesini bulan devrim-
ci ilkeleri tabana indirmede gösterdikleri 
çabanın ve yönetici-üye ili!kilerinde sa#-
lanan uyumlu çalı!manın ürünü, 10 Ocak 
1975 Petkim-"! Genel Kurulunda da D"SK’e 
katılma kararı alkı!lar arasında ve ayak-
ta sevinç gösterileriyle alınmı!tır. D"SK 
kurucu üyelerinden Kimya-"! Sendikası 
ile bu sendikanın D"SK Anatüzü#üne göre 
birle!tirilmeleri için Petkim-"! daha D"SK’e 
katılmadan önce ba!layan çalı!malar, bu 
kongreden sonra birle!menin en olum-
lu !ekilde sonuçlanma noktasına vardı#ı 
zaman Anatüzük hükümlerine göre bir-
le!tirme i!leminin gerçekle!mesine dönü-
!ecektir.”57 D#SK Yürütme Kurulu 4 Ekim 
1974’te Kimya-#! ve Petkim-#! sendikala-
rının D#SK içinde birle!meleri konusunu 
görü!erek Kimya-#! Yönetim Kurulu’nun 
ola"anüstü olarak yapaca"ı toplantıda 
D#SK Genel Ba!kanı ve Genel Sekreteri’nin 
açıklamalar yapmasını kararla!tırdı.

Tekstil: 21 Ekim 1965 tarihinde #stan-
bul Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii #!çileri 
Sendikası adıyla kurulan sendika, 31 Mart 
1968 tarihinde yaptı"ı Genel Kurulu’n-
da adını Tekstil #!çileri Sendikası (Teks-
til) olarak de"i!tirdi. Tekstil, D#SK’in kuru-
lu! çalı!malarına katılmı!tı. Bu sendikanın 
57 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s. 134.

yöneticileriyle çok eski yıllara kadar va-
ran karde!çe ili!kiler ve i!birli"i, Gönen 
toplantısından sonra olgunla!mı! ve 30 
Ocak-1 $ubat 1975 tarihleri arasında yap-
tı"ı 4. Ola"an Genel Kurulu’nda Tekstil sen-
dikası, yıllarca süren çabanın en önemli 
verimini elde etmi! ve bu sendika da bü-
yük gösterilerle D#SK’e katılma kararı al-
mı!tır.58 D#SK Yönetim Kurulu 4 Mart 1975 
toplantısında Tekstil’in 1 $ubat 1975’ten 
ba!layarak D#SK üyeli"ini kabul etmi!tir.59

Çapa-8H ve Ziraat-8H: D#SK Yönetim Kuru-
lu 4 Mart 1975 tarihli toplantısında Gazi-
antep’te kurulu Tarım ve Hayvan Yeti!tir-
me Ormancılık ve Tomrukçuluk ile Avcılık 
ve Av Hayvanlarının Üretilmesi Balıkçılık 
Süngercilik ve Deniz Ürünlerinin Çıkarıl-
ması #!çileri Sendikası’nın (Çapa-#!) 2 $u-
bat 1975’ten ba!layarak üyelik ba!vurusu-
nun kabul edilmesine karar verdi.60 D#SK 
Yönetim Kurulu 4 Mart 1975 tarihli toplan-
tısında Ziraat-#!’in 24 $ubat 1975’ten ba!-
layarak üyeli"inin kabulüne karar verdi.61 
Türk Tarım-#! Federasyonu 1974 yılında 
D#SK ile ili!ki kurdu. Federasyon, 24 $ubat 
58 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s. 134-135.
59 4 Mart 1975 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK Yö-
netim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
60 4 Mart 1975 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK Yö-
netim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
61 4 Mart 1975 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK Yö-
netim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

Cumhuriyet gazetesi, 
20 Ocak 1975.
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1974 günü yapılan Genel Kurulu’nda D#SK’e 
katılma kararı aldı. Ancak D#SK, federal 
sistem yerine ulusal sendika tipini benim-
sedi"i için bu federasyona, millî tip sen-
dikaya dönü!mesini önerdi. Federasyon 
kısa süre içinde Ziraat-#! adında ve !ube-
leri olan bir ulusal sendikaya dönü!tü ve 
6 Aralık 1974 tarihindeki ilk Kongresi’nde 
yine D#SK’e katılma kararı verdi. Ziraat-#! 
ve Çapa-#! sendikaları genel kurullarını 
yaparak Devrimci Toprak-#! adında yeni 
bir sendika kurdu.62

Yeni Haber-8H: Yeni Haber-#! Sendika-
sı 16 $ubat 1973 tarihinde Ankara’da ku-
ruldu ve 7-8 Mart 1975 tarihindeki 2. Ola-
"anüstü Genel Kurulu’nda D#SK’e katılma 
62 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s. 132.

kararı aldı. D#SK Yönetim Kurulu 22 Nisan 
1975 tarihli toplantısında Yeni Haber-#!’in 
8 Mart 1975’ten ba!layarak D#SK üyeli"inin 
kabulüne karar verdi. 63

Tek Bank-8H: Tek Bank-#!’in 5-6 Nisan 
1975 günleri gerçekle!tirilen Genel Kuru-
lu’nda da D#SK’e katılma kararı alındı. D#SK 
Yönetim Kurulu 22 Nisan 1975 tarihli top-
lantısında Tek Bank-#!’in 6 Nisan 1975’ten 
itibaren üyeli"inin kabulüne karar verdi.64 

Kapfer Genel-8H: Kapı, Kalorifer ve Beledi-
ye #!yerlerinde Çalı!an Tüm #!çilerin Sen-
dikası (Kapfer Genel-#!) 23 Ekim 1974 tari-
hinde Ankara’da kuruldu ve 16 Mart 1975 
tarihli Genel Kurulu’nda D#SK’e üyelik ka-
rarı aldı. D#SK Yönetim Kurulu 22 Nisan 
1975 günlü toplantısında bu ba!vuruyu 16 
Mart 1975 tarihinden geçerli olmak üzere 
kabul etti.65

Petrokimya-8H: D#SK Yönetim Kurulu 17 
Mayıs 1975 tarihli toplantısında Petrokim-
ya-#! Sendikası’nın üyeli"inin kabulüne 
karar verdi.66 

Mayıs 1975’te toplanan 5. Genel Kurul ön-
cesinde D#SK üyesi sendika sayısı 26’ydı. 
Bu üyelerden bir bölümü Genel Kurul’un 
hemen öncesinde üye olarak kabul edildi"i 
için aidat ödeyen üye olarak mali raporlar-
da yer almamaktadır. Bir önceki dönemde 
üye sendika sayısı 13’tü. Be! kurucu sen-
dika ile yola çıkan D#SK, üye olup ayrılma-
ları bir kenara bırakacak olursak 1975 yı-
lında 26 üye sendikaya ula!tı. 
63 22 Nisan 1975 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
64 22 Nisan 1975 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
65 22 Nisan 1975 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
66 17 Mayıs 1975 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 

D#SK Yönetim 
Kurulu'nun 4 Mart 
1975 tarihli D#SK 
üyeli"ine kabul 
edilen sendikalarla 
ilgili kararı.
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Tablo 19: Iubat 1970-Mayıs 1975 Döneminde D8SK Üyesi 
Sendikalar 

4. Genel Kurul
(Iubat 1970 -1973 
Dönemi)

Üyelik Tarihi 
5. Genel Kurul

(Iubat 1973 - Mayıs 
1975 Dönemi)

Üyelik BaHlangıç Tarihi 

Türkiye Maden-#! Kurucu T. Maden-#! Önceki dönemden devam

Basın-#! Kurucu Basın-#! Önceki dönemden devam

Lastik-#! Kurucu Lastik-#! Önceki dönemden devam

Gıda-#! Kurucu Gıda-#! Önceki dönemden devam

Turizm-#! Nisan 1967 Turizm-#! Önceki dönemden devam

Kimya-#! Nisan 1967 Kimya-#! Önceki dönemden devam

Keramik-#! 6 Aralık 1969 Keramik-#! Önceki dönemden devam

Devrimci Yapı-#! 27 Ekim 1971 Devrimci Yapı-#! Önceki dönemden devam

Hürcam-#! 25 Kasım 1970 Hürcam-#! Önceki dönemden devam

Tümka-#! 6 $ubat 1973 Tümka-#! Önceki dönemden devam

Ba"ırsak-#! 6 $ubat 1973 Barder-#! (1) Önceki dönemden devam

Sosyal-#! 18 Haziran 1974

Baysen-#! 27 A"ustos 1974

AS#S 30 Eylül 1974

Devrimci Toprak-#! 13 Aralık 1974

Tek-#! 13 Aralık 1974

Özgür Haber-#! (2) 13 Aralık 1974

Has-#! (3) 13 Aralık 1974

Petkim-#! (4) 10 Ocak 1975

Tekstil (4) 1 $ubat 1975

Çapa-#! (4) 2 $ubat 1975

Ziraat-#! (4) 24 $ubat 1975

Yeni Haber-#! (5) 8 Mart 1975

Kapfer Genel-#! (5) 16 Mart 1975

Tek Bank-#! (5) 6 Nisan 1975

Petrokimya-#! (6) 17 Mayıs 1975

EMG#S 5 A"ustos 1971 Bilgi edinilemedi

EMS#S (#zmir) (7) 1967 Ayrılma

Tüm-#! (Tarsus) (8) 1970 Ayrılma

Hür Mensucat-#! (9) Aralık 1969 Ayrılma

Kaynak: Genel Kurullara sunulan hesap raporlarında yer alan ve dönem içinde aidat ödeyen 
sendikalar ile dönem içinde üyeli"e kabul edilen sendikalar esas alınmı!tır. 

(1) #sim de"i!ikli"i.

(2) D#SK Birle!me Komisyonu kararına olumsuz yanıt vermesi üzerine Özgür Haber-#!’in 
üyeli"i 29 Eylül 1975’te dü!tü.

(3) D#SK Yönetim Kurulu 13 Aralık 1974.

(4) D#SK Yönetim Kurulu 4 Mart 1975 tarihli kararı.

(5) D#SK Yönetim Kurulu 22 Nisan 1975.

(6) D#SK Yönetim Kurulu 17 Mayıs 1975.

(7) 8 Ekim 1971’de Tekstil Sendikasına iltihak kararı aldı.

(8) 6 Haziran 1971’de D#SK’ten ayrıldı.

(9) 10 Haziran 1973’te D#SK’ten ayrıldı.

D!SK’) Ü/) O&#$ G.*.9.#&)*.

Topçim-8H: Türkiye Toprak Porselen ve 
Çimento Sanayii #!çileri Sendikası 6 Ekim 
1967 tarihinde #stanbul’da kuruldu. D#SK’e 
üyelik ba!vurusunda bulundu. D#SK Yü-
rütme Kurulu 19 Ekim 1973’te Topçim-#!’in 
üye olma müracaatını yerinde incelemek, 
o bölgedeki i!yerlerinin durumunu gör-
mek ve sonucunu D#SK’e bir rapor halin-
de bildirmek üzere bir heyet gönderme-
ye karar verdi.67 Topçim-#!, 16 Temmuz 
1974’teki Genel Kurulu’nda kendisini fes-
hederek Keramik-#!’e katılma kararı aldı. 
Ancak bu katılım gerçekle!medi ve Top-
çim-#! 5 Kasım 1978 tarihinde münfesih 
durumuna dü!tü. 

8leri Yapı-8H: 21 $ubat 1974 tarihinde Tür-
kiye #lerici Yapı ve Onarım #!çileri Sendi-
kası (#leri Yapı-#!) adıyla #stanbul ’da ku-
ruldu ve hemen D#SK’e katılma kararı aldı. 
D#SK Yürütme Kurulu, bu örgütün Bay-
sen-#!’e katılması önerisinde bulundu. 
Örgütün adı, 28 Mayıs 1978 tarihli Ola"a-
nüstü Genel Kurul’da #lerici Yapı-#! olarak 
de"i!tirildi.68

8deal Yapı-8H: Türkiye Yapıcılık Genel Hiz-
metleri Sanayii #!çileri Sendikası 20 A"us-
tos 1969 tarihinde Samsun’da kuruldu. 22 
A"ustos 1970 günlü Ola"anüstü Genel Ku-
rulu’nda Yapı-#! Federasyonu’na katılma 
kararı aldı. Sendikanın adı Karadeniz Böl-
gesi Yapı #!çileri Sendikası olarak de"i!ti-
rildi. 31 A"ustos 1972’de ise bölgesel sen-
dikacılık yapma kararı alındı ve uzun adı 
Karadeniz Bölge Sendikası oldu. Bu sen-
dika, 11 A"ustos 1974 tarihli Genel Kuru-
lu’nda D#SK’e üye olma kararı aldı. D#SK’in 
67 19 Ekim 1973 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
68 Koç ve Koç (2008)
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önerisi üzerine, 27 Nisan 1975 Genel Ku-
rulu’nda kendini feshederek D#SK’e ba"lı 
Baysen-#!’e katıldı.69

D8SK’.- Ü5! S(5&'& 

Önceki bölümde ayrıntılarıyla anlatıldı"ı 
gibi bu dönemde sendikaların gerçek üye 
sayılarını saptamanın ciddi zorlukları var-
dır. Dönem boyunca sendika üyeli"i do"-
rudan sendikalara ba!vurarak gerçek-
le!iyor ve sendikalar bu üyeleri Çalı!ma 
Bakanlı"ı’na bildiriyordu. Bakanlık verile-
ri sendikaların beyanlarına dayalı oldu"u 
için sendika üye sayısının sa"lıklı olarak 
tespit edilmesine olanak yoktu. Aynı anda 
iki sendikaya birden üye olunabilmesi ne-
deniyle üye sayısı !i!iyordu. Öte yandan, 
i!kolu ve i!yeri düzeyinde toplu sözle!me-
lerin yapılmakta olması ve önemli bir i!çi 
kitlesinin hem i!kolu hem de i!yeri toplu 
i! sözle!melerinin kapsamında bulunma-
sı nedeniyle, sendikalı i!çi sayısının belir-
lenmesinde önemli bir gösterge olan toplu 
i! sözle!mesi kapsamındaki i!çi sayısının 
tespiti de mümkün de"ildi. Bu nedenle dö-
nemin resmi sendikala!ma istatistikleri-
nin büyük bölümü hatalıdır.70 

Örne"in resmi istatistiklere göre 1970 yı-
lında 1,3 milyon sigortalı i!çiye kar!ılık 2 
milyon 8 bin sendikalı i!çi vardır. 1975 yı-
lında ise 1,8 milyon sigortalı i!çiye kar!ı-
lık 3,3 milyon sendikalı i!çi görülmektedir. 
Sendikalı i!çi sayısının sigortalı i!çi sayı-
sını a!ması bir yana tüm sigortalı i!çilerin 
sendikalı olması bile hayatın ola"an akı!ı-
na aykırıdır. 
69 Koç ve Koç (2008).
70 Aziz Çelik ve Kuvvet Lordo"lu (2006), “Türkiye’de Resmi 
Sendikala!ma #statistiklerinin Sorunları”, Çalı!ma ve Top-
lum, Sayı 9.

D#SK’in üye sayısı bu hesaplama zorluk-
ları dikkate alınarak ele alınmalıdır. 1971-
1974 döneminde D#SK’in üye sayısına ili!-
kin gerçekçi bir hesaplama D#SK Genel 
Kurulu delege sayılarına ve mali raporla-
ra dayalı olarak yapılabilir. Bu sayılar kesin 
bir nitelik ta!ımamakla birlikte üye sayısı-
nın alt ve üst sınırları konusunda bir fikir 
verebilir.

D#SK Genel Kurulu’na her sendika, her bin 
üye için bir delege ile katılabiliyordu. Üye 
sayısını bine kadar olanlar bir delege, bin-
den yukarı olanlar ise her bin üye için bir 
delege ile katılma hakkına sahipti. Ar-
tık üye 500’den fazla ise bine tamamla-
nıyordu. Delege sayısına esas te!kil ede-
cek sendika üye sayısı son altı ay içinde 
sendika üyelerinden alınan D#SK aidatı-
nın ortalamasına göre hesaplanıyordu. 
Anatüzü"e göre Yönetim, Yürütme, De-
netim ve Onur Kurulu üyeleri do"al de-
lege idi. Bu üyeler seçilerek Genel Kurul’a 
katılacak delegeler arasında yer alamaz-
lar ve üye sendikaların kontenjanına tabi 
kılınamazlardı.

Bu yöntemle D#SK’e ödenen üye aidatına 
göre yakla!ık üye sayısını bulmak müm-
kündür. Ku!kusuz aidatların yatırılama-
ması, sendikanın üye yapıp henüz toplu i! 
sözle!mesi imzalanamamı! olması, mali 
durumunun zayıf olması gibi nedenler-
le bu yöntemle saptanacak üye sayısı da 
kimi sorunlar ta!ıyacaktır. Dönem boyun-
ca D#SK’in bazı sendikalarının ciddi mali 
sorunlar ya!adı"ı yazı!malardan ve Yü-
rütme ve Yönetim Kurulu toplantıları ka-
rarlarından anla!ılmaktadır. Ancak tüm 
bu kısıtlar dikkate alınarak bir üye tahmini 
yapılması mümkündür.
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1973 yılındaki 4. D#SK Genel Kurulu 68 dele-
ge ile toplanmı!tır. Bu delegelerden 21’i bir 
önceki Genel Kurul’da seçilmi! Yürütme, 
Yönetim, Denetim ve Onur kurulları üyele-
ridir. Bunlar arasında üyeli"i dü!mü! olan-
ların da bulunabilece"i dikkate alındı"ında, 
Genel Kurul’a katılan seçilmi! delege sayı-
sının 50 civarında oldu"u söylemek müm-
kündür. Bunun anlamı Genel Kurul öncesi 
altı aylık dönem içinde (1972 yılının ikin-
ci yarısı) D#SK’e aidat ödeyen ba"lı sendi-
kaların üye sayısı 50 bin civarındadır. 1970 
yılında toplanan 3. Genel Kurul için delege 
sayısına dayalı üye tahmini 40 bin idi. Bu 
durumda D#SK’in 1973 Genel Kurulu’nda 
üye sayısını bir önceki Genel Kurula göre 
(1970) 10 bin civarında artırdı"ı söylenebilir.

Aynı yöntemle D#SK’in 1975 yılında top-
lanan 5. Genel Kurul öncesi aidat ödeyen 
üye sayısını da hesaplamak mümkündür. 
5. Genel Kurul 138 delege ile toplanmı!tır. 
Bu delegelerin 20’si bir önceki Genel Ku-
rul’da seçilen do"al delegelerdir. Genel Ku-
rul’un seçilmi! delegeleri 118’dir. 5. Genel 
Kurul Mayıs 1975’te toplandı"ı için bu sa-
yıların 1975 yılının ilk yarısını yansıttı"ını 
söylemek mümkündür. Sonuç olarak 1974 
sonunda veya 1975 ba!larında D#SK’in 120 
bin civarında aidat ödeyen üyesinin bulun-
du"unu söylemek mümkündür. 

D#SK 5. Genel Kurulu’na sunulan Çalı!ma 
Raporu’nda D#SK’in üye sayısına yönelik 
!öyle bir ifade yer almaktadır: “D"SK’i ku-
ran ve sonradan bize katılan sendikaların 
üyeleri ile yeni örgütlerin üyeleri böylece 
devrimci saflarda 270.000 i!çinin ilkeler-
de birli#i içinde toplanmı!lardır.”71 Ancak 
bu sayının gerçekçi oldu"unu söylemek 
zordur.
71 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 135.

Böylece 1970’te 40 bin civarında olan 
D#SK’in aidat ödeyen üye sayısı, 1972 so-
nunda 50 bin ve 1974 sonu veya 1975 ba!-
larında 120 bin civarına yükselmi!tir. 
Özetle D#SK’in 12 Mart döneminde gücünü 
korudu"unu ve 12 Mart’tan çıkı!la birlikte 
ivmesi artan bir büyüme elde etti"ini söy-
lemek mümkündür.

D8SK’.- M(). D,%,+,

Anatüzü"e göre D#SK’in gelir kaynakları 
üye sendikalar tarafından ödenen aidatlar 
ve sendika üyelerinden alınan D#SK aida-
tı ile e"itim gelirleri, ba"ı!lar, mülklerden 

D#SK Genel Sekreteri 
Kemal Sülker'in 

Çalı!ma Bakanlı"ı'na 
6 A"ustos 1971 tarihli 

yazısı.

Tarih Vakfı Ar!ivi.
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elde edilecek gelirler ile üyesi bulundu-
"u örgütlerle, di"er uluslararası örgütler-
den alaca"ı yardımlardır. Ancak gelirle-
rin asıl bölümünü üye sendika aidatı ve 
sendika üyesi i!çilerden alınan aidatlar 
olu!turmaktadır.

Sendika üyesi i!çiler için D#SK’e ödenecek 
aidat kurulu!ta 25 kuru! olarak saptan-
mı!tı. Bu aidat 1968’de toplanan 2. Genel 
Kurul’da 50 kuru!a çıkarıldı. #!çi üye aida-
tı 1973’te toplanan 4. Genel Kurul’da ise 150 
kuru!a çıkarıldı. Üye sayısı ne olursa olsun 
her sendika yılda 1.000 TL aidat ödemekle 
yükümlüydü. Bu miktar 1973’te toplanan 4. 
Genel Kurul’da 1.200 TL’ye çıkarıldı. 

D#SK’in 1973’teki 4. Genel Kurulu’na sunu-
lan Denetim Raporu’na göre D#SK’in gelir-
lerinin toplamı 1 milyon 288 bin 35 TL’dir. 
Toplam gelirler içinde aidat gelirleriyse 1 
milyon 90 bin 19 TL’dir. Aidat dı!ı üye ge-
liri ise 54 bin 325 TL’dir. Toplam aidat ge-
liri 1 milyon 114 bin 344 TL’dir. Böylece 
D#SK’in toplam gelirlerinin yüzde 89’unu 
aidat gelirleri olu!turmaktadır. D#SK’in ge-
lirleri içinde Maden-#!’in payı dikkate de-
"erdir. 1970-1972 döneminde D#SK’in top-
lam aidat gelirinin yüzde 70’i (797 bin 582 

TL) Maden-#! tarafından ödenmi!tir.72 Ma-
den-#!’i yüzde 8 payla (92 bin 297) Kim-
ya-#! sendikası, yüzde 6,6 payla (76 bin 
286) Lastik-#! sendikası, yüzde 5,4 payla 
Hürcam-#! Sendikası (61 bin 835) ve yüz-
de 3,9 payla Gıda-#! sendikası izlemekte-
dir. Maden-#!, üye sayısı ve mali açından 
D#SK’in amiral gemisidir. Dört sendika-
nın D#SK aidat gelirleri içindeki payı yüzde 
94’e yakındır. Aidat ödeyen di"er 7 sendi-
kanın payı ise yüzde 6 civarındadır. 1970-
1972 dönemini kapsayan gelir tablosunda 
D#SK gelirleri içinde aidatların payı yüzde 
90’a yakındır.

1 $ubat 1973 ile 30 Nisan 1975 döneminde 
D#SK’in toplam gelirleri 1 milyon 665 bin 
595 TL olarak gerçekle!ti. Bu miktarın 1 
milyon 514 bin 133 TL’si aidatlardan ve e"i-
tim fonundan olu!tu. Aidat gelirleri 1 mil-
yon 442 bin 630 TL olarak gerçekle!irken, 
e"itim fonu gelirleri ise 71 bin 502 TL oldu. 
Dönem gelirlerinin 40 bin 520 TL’si ise ön-
ceki dönemden devreden gelirdi. Böylece 
1973-1975 döneminin toplam geliri 1 milyon 
625 bin 75 TL olarak gerçekle!ti. Öte yan-
dan çe!itli nedenlerle ba"lı sendikaların 
üyelerine yapılan yardımlar için sa"lanan 
paralar da gelirler içinde de"erlendirilmi!-
tir. Böylece dönem içinde aidat gelirleri-
nin toplam gelirlere oranı yüzde 93 ola-
rak gerçekle!ti. Bu dönemde Maden-#!’in 
toplam aidat gelirleri içinde bir önceki dö-
nem yüzde 70 olan payı yüzde 51,4’e geri-
ledi. D#SK’in özellikle 1974 ve 1975 yılında 
yeni üye sendikalarla büyümesi sonucun-
da di"er sendikaların gelirler içindeki payı 
arttı. Aidat gelirinde ilk dört sırayı D#SK’in 
kurucu ve ilk dönem sendikaları alması-
na kar!ın, Sosyal-#!, Tekstil, Hürcam-#! ve 
72 D#SK 4. Ola"an Genel Kurul Hesap Raporu (2 sayfa), 12-
13.02.1973, s.2, #stanbul: TÜSTAV-D#SK Ar!ivi.

Grafik 1: 
D8SK Aidat 
Gelirlerinin 
DaGılımı 
(1970-1972)
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Turizm-#! gibi daha sonra üye olan sendi-
kaların payı dikkate de"erdir. Kimya-#! ve 
Lastik-#! de aidat paylarını artırmı!tır. Bu 
dönemde D#SK’e aidat ödeyen 19 sendika 
söz konusudur. 

Aidat ödeyen üye sayısı ile gerçek üye sa-
yısı arasında zaman zaman farkın ortaya 
çıktı"ı ve sendikaların bazen gerçek üye 
sayısının altında aidat ödedikleri görül-
mektedir. Nitekim Yürütme Kurulu 24-25 
Aralık 1970’te üye sendikaların aidatlarının 
ödenmesine dönük kesin nitelikli bir karar 
alarak gerçek üye sayısı ile aidat ödenen 
üye sayısının farklı olması durumunda 

bunun tespiti ve farkın sendikalara uygun 

bir süre tanınarak D#SK’e ödenmesine ka-

rar verdi.73

D#SK ve üye sendikaların bu dönemde cid-

di maddi sıkıntılar çekti"i anla!ılmaktadır. 

Mali tablolardan D#SK üyesi sendikaların 

bir bölümünün 1.200 TL olan yıllık sendi-

ka aidatını ya hiç ödemedi"i veya kısmen 

ödedi"i görülmektedir. Benzer biçimde 

e"itim fonuna da düzenli ödeme yapılma-

dı"ı anla!ılmaktadır. 
73 24-25 Aralık 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.

D#SK 4. Ola"an Genel 
Kurul Hesap Raporu, 
TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
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Öte yandan D#SK’in bu dönemde ya!a-
dı"ı mali sıkıntıların Yönetim ve Yürüt-
me Kurulu kararlarına da yansıdı"ı görül-
mektedir. Üye sendikaların D#SK’e olan 
aidat borçlarını zamanında ödememesi 
veya eksik ödemesi sık sık gündeme gel-
mi!tir. Yönetim Kurulu’nun 24-25 Kasım 
1970’deki toplantısında D#SK muhasebesi-
nin bundan böyle D#SK Genel Merkezi’nde 
tutulmasına ve D#SK hesaplarının kuru-
lu!tan bu yana gözden geçirilerek üye sen-
dikaların her yıl bildirdikleri üye miktarları 

ile tahakkuk eden üye aidatının, verilen ve 
borca kalan kısımların ayrıntılı olarak tes-
pitine karar verildi.74 Bu kararın ardından 
Yürütme Kurulu, D#SK muhasebesinin dü-
zenli yürütülmesi için $aban Yıldız’a masa 
alınması ve küçük bir oda tahsis edilmesi-
ne karar verdi.75

D#SK’in mali sıkıntıları nedeniyle sık sık 
Maden-#! sendikasından borç istendi-
"i görülmektedir. Yönetim Kurulu 24-25 
Kasım 1970’te yardım kampanyasından 
elde edilecek gelire mahsuben Maden-#! 
sendikasından 75 bin lira borç istenme-
sine karar verdi.76 Yürütme Kurulu da 1970 
ve 1971’de birkaç kez Maden-#!’ten borç 
istenmesine karar verdi. Bu çerçevede 14 
Aralık 1970’te Tarsus’ta Tüm-#! tarafın-
dan yürütülen greve katılan i!çilere yar-
dım için Tüm-#! sendikasına yeniden 75 
bin lira borç verilmesine ve bu paranın Ma-
den-#!’ten istenmesine,77 yine 24-25 Aralık 
1970 tarihli toplantıda acil ihtiyaçlar için 
Maden-#!’ten 25 bin TL borç istenmesine,78 
11 $ubat 1971’de acil ihtiyaçları kar!ılamak 
üzere Maden-#!’ten senet mukabilinde 30 
bin TL borç istenmesine karar verdi.79 

Sendikaların D#SK’e olan borçları için ha-
ciz yoluna gidilmesi de gündeme geldi. 20 
Ocak 1971’de Serçip-#! sendikasının D#SK’e 
olan borçları nedeniyle bu sendikanın 
74 24-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
75 30 Aralık 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
76 24-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
77 14 Aralık 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
78 24-25 Aralık 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
79 11 $ubat 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

Tablo 20: D8SK’in Gelirlerinin DaGılımı (1973-1975) (TL)

Sendika
Üye 

Aidatı
Sendika 

Yıllık Aidat
EGitim 

Fonu
Toplam

D8SK Aidatı Geliri 
8çindeki Payı (%)

T. Maden-#!  744.751  3.600 30.000 778.351 51,4

Kimya-#!  119.583  3.600 30.381 153.564 10,1

Lastik-#!  145.000  2.400 750 148.150 9,8

Gıda-#!  84.700  2.400 750 87.850 5,8

Sosyal-#!  73.415  2.400 4.861 80.676 5,3

Tekstil  72.000  - - 72.000 4,8

Hürcam-#!  58.091  1.200 - 59.291 3,9

Turizm-#!  39.770  2.700 900 43.370 2,9

Keramik-#!  27.765  2.400 3.360 33.525 2,2

Basın-#!  14.895  1.200 - 16.095 1,1

Petkim-#!  15.000  - - 15.000 1,0

Barder-#!  3.491  1.700 500 5.691 0,4

D. Yapı-#!  5.561  - - 5.561 0,4

Tek-#!  4.800  - - 4.800 0,3

Baysen-#!  2.870  - - 2.870 0,2

Tümka-#!  414  2.400 - 2.814 0,2

AS#S  1.930  - - 1.930 0,1

Has-#!  1.300  - - 1.300 0,1

D. Toprak-#!  1.297  - - 1.297 0,1

TOPLAM  1.416.631  26.000 71.502 1.514.133 100,0

Ba"ı!lar 10.176 

Sair Gelirler 100.766 

1973 Genel Kurulundan devir 40.521 

GENEL TOPLAM 1.665.596 

Kaynak: 5. Genel Kurul’a Sunulan Hesap Raporu, TÜSTAV D#SK Ar!ivi.
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menkul ve gayri menkulüne ve tahsil ede-
ce"i aidatlara haciz konulması için D#SK 
hukukçularından bazılarının görevlen-
dirilmesine, aidat ödemesi gerekti"inin 
Tüzük hükümlerine göre Serçip-#! sen-
dikasına yazılmasına ve sonucuna göre 
hareket edilmesine karar verildi.80 

D#SK’in ya!adı"ı mali sıkıntılar kar!ında 
merkezî bir gelir-gider sistemi gündeme 
geldi. Daha önce de belirtildi"i gibi, Yöne-
tim 24-25 Kasım 1970 tarihli toplantısın-
da D#SK’e üye sendikaların gelir ve gider-
lerinin D#SK’te toplanması, bütün sendikal 
faaliyetlerin D#SK’te birle!tirilmesi, bü-
tün sendikaların D#SK içinde bir sendika 
imi! gibi merkeziyetçi bir çalı!ma dönemi-
ne girmesinin mümkün olup olmadı"ının 
ara!tırılmasına karar vermi!ti. Aynı top-
lantıda aidat toplamakta etkili bir tedbir 
olarak her sendikanın üye ba!ına D#SK’e 
vermeye mecbur oldu"u 50 kuru! aidatın 
80 20 Ocak 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

ve Anatüzü"ün 46. maddesi gere"ince 
tahsili gereken 100’er kuru! birle!ik grev 
fonunun i!yerlerinden D#SK adına kesti-
rilmesine karar verildi.81 Böylece aidatların 
ödenmesi üye sendikalarının keyfiyetin-
den çıkmı! olacaktı.

Özellikle grev ve örgütlenme sırasında i!-
ten atılan i!çilere dayanı!ma yapılması ve 
bunun için kaynak sa"lanması sık sık gün-
deme gelmi!tir. Yürütme Kurulu 16 Kasım 
1970 tarihli toplantısında Tarsus’ta kuru-
lu Tüm-#! sendikasının Çukurova Basma 
grevi nedeniyle grevci i!çilere dayanı!ma 
yapılması ve sendikalardan toplam 90 bin 
lira borç alınmasına ve D#SK’e katılmak is-
tedikleri için i!ten çıkarılan Adana Bos-
sa ve Pekta! i!çileri için üye sendikala-
rın üyelerinden ba"ı! toplanmasına ili!kin 
karar verdi.82 Yönetim Kurulu 24-25 Kasım 
81 24-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
82 16 Kasım 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

Maden-#!'ten borç 
istenmesine ili!kin 
D#SK Yürütme Kurulu 
Kararı, 11 $ubat 1971
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1970 tarihli toplantısında 15-16 Haziran di-
reni!i nedeniyle i!ten çıkarılan ve henüz 
hiçbir i!e yerle!tirilmeyen ve ma"dur du-
rumda olan i!çilere yapılmakta olan D#SK 
sosyal yardımının Kasım 1970 sonunda 
sona erdirilmesine, isteyen sendikaların 
kendi üyelerine yardım yapmasının kendi 
kararına bırakılmasına karar verdi.83 Böy-
lece i!ten çıkarılan üyelere D#SK’ten mer-
kezî dayanı!ma yapılması uygulaması 
sona ermi! oldu.

Üye sendikaların D#SK’ten ve mali olarak 
zayıf olan sendikaların güçlü sendikalar-
dan borç istemesi de zaman zaman gün-
deme geldi. Örne"in D#SK Yürütme Kuru-
lu Türkiye Devrimci Yapı-#! sendikasının 
te!kilatlanmak için yaptı"ı müracaatta 
yer alan yardım isteklerinin kar!ılanma-
yaca"ının bildirilmesine84 karar verdi. Üye 
sendikalar dı!ında maddi dayanı!ma ta-
leplerinin de gündeme geldi"i anla!ılmak-
tadır. Çapa Yüksek Ö"retmenliler Dev-
rimci Gençlik Örgütü adına istenen maddi 
yardımın D#SK’in statüsü gere"i yapıla-
83 24-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
84 7 Ocak 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

mayaca"ına karar verildi.85 Yürütme Ku-
rulu 20 Ocak 1971’de Kimya-#! sendikası-
nın AKYAK !irketindeki durumu nedeniyle 
Maden-#! sendikası i!yerlerinde dayanı!-
ma hareketinin yapılmasının imkânsız ol-
du"unun sendikaya bildirilmesine86 karar 
verildi. 16 Kasım 1971’de Kimya-#! sendi-
kasının #brahim Ethem Ulugay’daki grev 
için istedi"i 110 bin liranın kar!ılanması-
nın mümkün olmadı"ı ancak grev bittik-
ten sonra iade edilmek kaydıyla 50 bin lira 
borç verilmesi kararla!tırıldı.87 Yürütme 
Kurulu, grevleri nedeniyle A"ustos 1973’te 
maddi yardım isteyen Basın-#! sendikası-
na, Kimya-#! sendikasının 50 bin lira borç 
vermesine karar verdi.88 28 Kasım 1974’te 
Keramik-#! sendikası tarafından iste-
nen 50 bin lira borç görü!üldü ve Haziran 
1975’te ödenmek üzere 30 bin lira borç ve-
rilmesine karar verildi.89

85 14 Ocak 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
86 Yürütme Kurulu 20 Ocak 1971 tarihli kararı, D#SK Yürütme 
Kurulu Karar Defteri, D#SK Ar!ivi.
87 16 Kasım 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
88 31 A"ustos 1973 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.
89 28 Kasım 1974 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
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Yetkili sendikanın i!çilerin oyuyla saptanması ve böylece i!veren baskısının ve sahte-
cili"in önüne geçilmesi D#SK’in kurulu!undan itibaren savundu"u temel sendikal ilke-
lerden biri olmu!tur. Referandum politikası D#SK’in kendine güveninin de bir göstergesi 
niteli"indedir. 

Referandum konusu 1971-1974 döneminde de D#SK’in gündeminde önemli bir örgütlen-
me ve toplu i! sözle!mesi politikası olarak yer almı!tır. 4. Genel Kurul Çalı!ma Rapo-
ru’nda yer alan de"erlendirmeler D#SK’in yeni sendikaların katılımı kadar, uyu!mazlık 
halinde yetkili sendikaların belirlenmesi için referandumu çok önemsedi"ini ve savun-
du"unu göstermektedir. Nitekim, “D"SK’in "lkeleri Yaygınlık Kazanıyor” ba!lı"ı altında, 
i!yerlerinde yetkili sendikaların belirlenmesi için 1968’den itibaren yapılmaya ba!lanı-
lan referandumlar anlatılmakta ve yapılmaması durumunda ortaya çıkacak sakıncalar 
dile getirilmektedir.1 

Referandum konusu 1975 Genel Ku-
rulu’na sunulan çalı!ma raporunda 
da önemle vurgulanan bir konudur. 
Raporda, “toplu sözle!me yetkisinin 
saptanmasında görülen çe!itli kir-
li oyunlara son vermek için D"SK’in 
ba!lattı#ı referandum kampanyası 
sendikalarımızın olanakları ve gerek 
örgütsel gerekse hukuksal çabala-
rıyla geni! bir kamuoyu olu!masına 
1 D#SK (1973), D"SK 4. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #s-
tanbul: D#SK Yayınları, s. 18-20.

Akçimento 
Fabrikası’nda 

Keramik-
#! tarafından 

düzenlenen 
referandum, 1975.

D#SK Ar!ivi.
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yol yol açmı!tır” de"erlendirilmesi yapıl-
maktadır. Raporda referandumun giderek 
me!ru bir hal aldı"ı !öyle ifade edilmek-
tedir: “"!yerlerinde, mahkeme önlerinde, 
basında ve örgüt toplantılarında i!lene i!-
lene somut bir özlem durumuna gelen re-
ferandum konusu, giderek resmi makam-
ların da en gerçekçi ve en geçerli çözüm 
oldu#u noktasında birle!meleri sonucunu 
vermi!tir.” Raporda D#SK’in kar!ısında yer 
alan örgütlerin bir kısmının, referandumu 
temel ilkelerinden uzakla!tırmak için giz-
li oy açık sayım yerine açık beyan yolunu 
seçtirdikleri vurgulanmaktadır. Raporda 
“D"SK olarak referandumun ileri sürüle-
cek bütün mahzurlarına ve yapılacak hu-
kuksal mantık oyunlarına ra#men i!çi sı-
nıfının büyük mücadeleler pahasına elde 
etti#i bu hakkın özüne asla dokunulması-
na müsaade etmeyece#iz” denmektedir.2

R);)*$%6,# N)6.*M

Referandum, Latince “referendum” sözcü-
"ünden geliyor ve sendika jargonunda i!-
çilerin sendika tercihinin belirlenebilmesi 
için yapılan oylamayı ifade ediyor. Bu çer-
çevede referandum, sendika rekabetiyle 
do"rudan ilgili ve sendika özgürlü"ünün 
bir parçası. Türkiye’de sendika hareketi 
içinde referandum sözcü"ü sendika reka-
betini oldu"u kadar bir meydan okumayı, 
bir ba!kaldırıyı da ça"rı!tırıyor. 

Türkiye’deki hukuk sistemi içinde i!çi 
sendikalarının toplu pazarlık hakkını kul-
lanılabilmeleri, “üye ço#unlu#u” ko!uluna 
ba"lanmı!tır. Yani, i!çi sendikasının toplu 
pazarlık hakkını kazanabilmesi, i!yerin-
deki i!çilerin salt ço"unlu"unu üye yazmı! 
2 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu (1973-1975), s.136-137.

oldu"unun tespitine ba"lı olmaktadır ki, 
bu tespit de sistemin do"ası gere"i mutla-
ka kayıtlar üzerinden yapılacaktır. Çünkü 
tespit edilecek olan i!çilerin hangi sendi-
kayı tercih ettikleri de"il –ki bu sistemde 
i!çilerin hangi sendikayı tercih ettiklerinin 
hiç önemi yoktur- hangi sendikaya üye ol-
duklarıdır. #!te bu noktada sahtecilik ka-
çınılmazdır. Sahtecilik, günü de"il geçmi-
!i; geçmi!teki belli bir tarihteki durumun 
kayıtlar üzerinden tespitini esas alan sis-
temin do"asında vardır. Nitekim her dö-
nemde bu sisteme ba"lı kalan Türkiye’de 
de sahtecili"in her türlüsü ya!anmı!tır.

A5’&)*.% B$9&$*'%6$ !&+ 
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Tespit edilen ilk büyük sahtecilik olayla-
rı 1965 yılında Karabük Demir Çelik Fab-
rikası’nda ve 1966 yılında da Ere"li Demir 
Çelik Fabrikası’nda ya!anmı!tır. Daha son-
ra Derby Lastik Fabrikası’nda 1968 yılında, 
Gislavet Kauçuk Fabrikası’nda 1971 yılın-
da önemli sahtecilik olayları ortaya çıkarıl-
mı!tır.3 70’lerin ba!larından itibaren önüne 
geçilemez boyutlara varan sahtecilik, ne-
redeyse rutin hale gelmi!tir. #dareye yet-
kili sendikanın tespiti sürecinde verilen rol, 
idarenin tarafsızlı"ı konusunda ciddi ve çok 
haklı ku!kular yaratmı!, birbiriyle çeli!en 
da" gibi sahte üye fi!leri ve istifa belgeleri 
yargı sürecinin uzamasına, i!çiler ve sen-
dika hareketi için telafi edilemez zararlara 
neden olmu!tur. Hemen her zaman yıllar-
ca süren yargı sürecinin sonunda belirle-
nen yetki, uzun yargılama süresinde ger-
çekle!tirilen sendikasızla!tırma nedeniyle 
fiilen kullanılamaz duruma gelmi!tir.
3 D#SK (1973), Toplu Sözle!meye Yetkili Sendikanın Tespitinde 
En Geçerli Gerçekçi Yol Referandum, , #stanbul: D#SK Yayınla-
rı, No: 10, s. 15-32.
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274–275 sayılı sendikal yasaların daha ilk 
yıllarından ba!layarak sistemin tıkanma-
sı üzerine bir dönem, önce “referandum” 
daha sonra “durum tespiti” adı altında ger-
çekle!tirilen do"rudan “i!çiye ba!vurma” 
yöntemi uygulanmı!tır. Yapılan referan-
dum uygulamalarının ve sonuçlarının ek-
siksiz bir dökümü elimizde bulunmuyor. 
Ama çok önemli kimi uygulamalar yanın-
da zaman zaman yayımlanmı! listeler/
tablolar günümüze ula!mı!tır. Bu konuda-
ki bir önemli kaynak da sendikalar tara-
fından yapılan kimi tespitlerdir.

Kurulu!undan 1975 yılında toplanan 5. Ge-
nel Kurulu’na kadar olan dönemi kendi ge-
li!imi açısından kitleselle!menin ilk adımı 
olarak tespit eden D#SK, bunun bir yandan 
D#SK’e katılan sendikalarla bir yandan da 
“referandumlarla ve çetin örgütlenme sa-
va!ımları ile” gerçekle!ti"ine i!aret etmek-
tedir. 5. Genel Kurul arifesinde 14 sendika 
D#SK’e katılmı!, 1973–1975 dönemindeki 47 
referandumun 27’sini D#SK’e, 6’sını Türk-
#!’e ba"lı sendikalar kazanmı!tır.4 

70’li yıllar sendika hareketinin militanla!-
tı"ı, D#SK’in hızla yükseldi"i, kitleselle!ti"i 
yıllardır. Sınırlı sayıda da olsa referandum 
uygulamaları da bu yükseli!in önünü açan 
etkenler arasındadır.

R);)*$%6,#$ Y$*=' E%=)&.

Çe!itli mahkeme kararlarıyla uygulama-
ya konulması, referandumun yetki uyu!-
mazlıklarının çözümünde kalıcı ve sa"lıklı 
bir uygulamaya dönü!mesi için yeterli ol-
madı. Yetkili sendikanın belirlenmesi siste-
minin, üye ço"unlu"unu esas alıyor olması, 
4 D#SK (1977), D#SK 6. Genel Kurulu Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları, s. 246.

referandum uygulamasının güçlü hukuk-
sal temellere oturtulabilmesine imkân 
vermedi.

Nihayet 1975 yılının sonlarında Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu 274 ve 275 sayılı ya-
saların yetki tespitine ili!kin hükümleri-
nin “kamu düzenini ilgilendirmeleri ne-
deniyle” buyurucu nitelikte oldukları-
na hükmetmi! ve “tarafların iradeleriyle 
bu kurallar bir tarafa itilerek referandum 
yoluna ba!vurulamaz” hükmünü vere-
rek referandum yolunu kapatmı!tır. Yargı-
tay’ın gerekçesi, referandum yani “gizli oy 
açık sayım” esasının yeni ve serbest irade 
açıklamasına olanak verece"idir. Yargıtay 
!u saptamayı yapmaktadır: 

“#!çi oy kullanırken 274 sayılı Yasa uya-
rınca üyesi bulundu"u sendikadan ba!-
ka bir sendikanın kendisini temsil ede-
bilmesi do"rultusunda irade açıklama-
sında bulunabilecektir.”5 

Yargıtay’a göre referandum Yasa’ya aykırı-
dır çünkü bu yöntem i!çilerin hangi sendi-
kaya üye olduklarının de"il, “hangi sendi-
kayı tercih ettiklerinin” tespiti yöntemidir. 

!*$6) B)/$%' () D,*,# T)"D.0.

Buna ra"men referandum gündemden 
dü!memi!, i! mahkemelerinde ve idarede 
sorunun çözümüne ili!kin yeni arayı!lar 
ortaya çıkmı!tır.

1976 yılının ba!larından sonra ortaya çıkan 
irade beyanı ve durum tespiti uygulamala-
rı, do"rudan i!çinin oyuna ba!vurulma-
sı esasına dayanan ancak referandumdan 
kimi farklılıklar da içeren çözüm arayı!-
larıdır. #rade beyanı ve durum tespiti yön-
temlerinin referandumdan farkı “gizli oy” 
5 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24 Aralık 1975 tarih ve E. 
1975/9–754, K. 1975/1691 sayılı kararı.
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yerine “açık beyana” dayanmasıdır. Bu 
yöntemlerle “ça#rı tarihindeki” belgele-
rin do"ru olup olmadı"ının tespit edilmesi 
amaçlanmı!tır.6

Yargı tarafından referanduma bir seçenek 
olarak geli!tirilen ve uygulanan irade be-
yanı yanında idare tarafından da 1976 yı-
lından sonra resmî yetki kararlarının iyice 
ku!kulu hale gelmesi kar!ısında Çalı!-
ma Bakanlı"ı bir genelge ile durum tespi-
ti uygulamasını ba!latmı!tır. Durum tes-
piti idare tarafından ku!kulu belgelerin, 
“ça#rı günü itibariyle” do"rulu"unun biz-
zat i!çiye sorulması, i!çinin açık ve söz-
lü beyanına ba!vurulması yöntemi olarak 
ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hü-
kümeti döneminde Çalı!ma Bakanlı"ı’nın 
14 Temmuz 1977 gün ve 6 sayılı Genel-
gesi ile düzenlenmi!tir. Ancak hükümet 
6 #smail Bayer (1998), “Referandum”, Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi, Cilt 2, #stanbul: Kültür Bakanlı"ı ve Tarih Vak-
fı ortak yayını, s. 549.

de"i!ikli"inin ve Milliyetçi Cephe (MC) Hü-
kümeti’nin kurulmasının ardından henüz 
ya!ama geçirilemeden 5 A"ustos 1977 gün 
ve 9 sayılı Genelge’yle uygulamadan kaldı-
rılmı!tır. “Genelgenin uygulamadan kaldı-
rılmasıyla sorun çözümlenemeyip bo!luk 
doldurulamadı#ından, Çalı!ma Bakanlı#ı, 
i! müfetti!lerince, yürürlükten kaldırılan 
genelge do#rultusunda raporlar verilmesi 
üzerine 21.9.1977 gün ve 10. sayılı genelge-
siyle, durum tespiti ve irade beyanı uygu-
lamalarının yapılmamasını istemi!tir.”7

MC Hükümeti’nin dü!mesinin ardından ku-
rulan CHP Hükümeti döneminde kimi yet-
ki uyu!mazlıklarında 1979 Kasım’ına kadar 
uygulanan durum tespiti, daha sonra 2. MC 
Hükümeti tarafından 9 Haziran 1980 gün ve 
12 sayılı Bakanlık Genelgesi’yle kaldırılmı!-
tır. Durum Tespiti Genelgesi 30 Ocak 1973–
15 Kasım 1979 arası dönemde uygulanmı!, 
bu süreçte genelgenin iptali için açılan dava 
da Danı!tay’ca reddedilmi!tir.8 Metin Ku-
tal, 1979 yılında irade beyanı/durum tespi-
ti uygulamalarına ili!kin olarak !u tespiti 
yapmaktadır: “Ço#unlu#u temsil eden sen-
dikanın belirlenmesinde yararlı olmu!tur. 
Alınan sonuçlar zaman zaman belirli bas-
kı gruplarının aleyhine oldu#undan bu yön-
temin yararsızlı#ı ileri sürülmü!tür. Ancak 
tümü ile de#erlendirildi#inde bu yöntemin 
çok karma!ık ve tartı!malı durumlarda 
ba!arılı sonuçlar verdi#ini göstermi!tir. Üs-
telik bu uygulamanın ileride referandumun 
yasalara girmesi halinde i!çi ve i!verenler-
ce daha kolay benimsenmesine olanak ve-
rece#i de ku!kusuzdur.”9

7 Bayer (1998), s. 549.
8 Danı!tay 8. Dairesi, 14 Aralık 1978 gün ve E: 1978–605, K: 
1978, 7003 sayılı kararı.
9 Metin Kutal, “1979 Yılı Sona Ererken Sosyal Hukuk Alanın-
daki Geli!meler I”, "ktisat ve Maliye Dergisi, C. 26, Aralık 1979, 
s. 9.

Bir referandum 
uygulaması.

D#SK Ar!ivi
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Ayrıca CHP döneminde 1979 yılında ha-
zırlanan ve “275 sayılı Toplu "! Sözle!me-
si, Grev ve Lokavt Kanunu’nun Bazı Mad-
delerinin De#i!tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddelerin Eklenmesine "li!kin Yasa Tas-
la#ı” ba!lı"ını ta!ıyan metinde hangi hal-
lerde referanduma gidilmesi gerekti"i 
belirtilmektedir.10

T8*+-!9’.% 0)@.

Referandumun yasala!ması Türk-#! ile 
Hükümet arasında 20 Temmuz 1978 günü 
ba"ıtlanan ve dönemin Ba!bakanı Bülent 
Ecevit ile dönemin Türk-#! Genel Ba!kanı 
Halil Tunç’un imzalarını ta!ıyan Toplumsal 
Anla!ma hükümleri arasındadır.
10 Ergün #!eri, Yetki uyu!mazlıklarında pratik ve demokratik 
çözüm: Referandum – https://sendika63.org/2015/12/yet-
ki-uyusmazliklarinda-pratik-ve-demokratik-cozu-refe-
randum-ergun-iseri-314042/#_ftnref3.

7 Eylül 1979 tarihine kadar yürürlükte ka-

lan Toplumsal Anla!ma’da referanduma 

ili!kin olarak tarafların “dü!ün birli#ine” 

vardıkları husus, “Toplu Pazarlık ve söz-

le!me yapacak sendikanın belirlenme-

sinde (ihtilaflı durumlarda) referandum il-

kesini, sendikal yarı!mada sorumsuzlu#a 

yol açmıyacak ve i!çilere zarar vermeye-

cek yönde yasala!tırmak üzere” gereken 

çalı!maların yapılmasıdır.11

Metindeki “sendikal yarı!mada sorum-

suzlu#a yol açmıyacak ve i!çilere zarar 

vermeyecek yönde” ibaresini anlamak 

kolay de"ildir. Bu ibarenin metne Türk-

#!’in referandum konusundaki hassasiyeti 

nedeniyle alınmı! olabilece"i çok güçlü bir 

ihtimaldir.
11 Türk-#! (1979), 11 Genel Kurula Sunulan Çalı!ma Raporu, 
Ankara: Türk-#! Yayınları No: 122, s. 122.

Yargı Tarafından 1970’lerde Geli"tirilen Bir Referandum Modeli
!stanbul 8. !" Mahkemesi, belgelerin sıhhatlili#ine inanılmadı#ı durumlarda, yetkili sendikanın oylama yoluyla belir-
lenmesi yönündeki kararında yasalarda bir açıklık olmadı#ını belirterek oylamanın nasıl yapılaca#ı konusunda ay-
rıntılı bir “model” ortaya koymu"tur. !stanbul 8. !" Mahkemesi’nin 20.1.1975 gün ve E. 1975/9, K.1975/2 sayılı kara-
rı çerçevesinde referandum uygulaması:

Karara göre, ço#unluk incelemesi yapma görevi Bölge Çalı"ma Müdürlü#ü’ne ait oldu#undan, oylamanın da aynı 
idari merci denetimi altında yapılması gerekir. Uygulamada Bölge Çalı"ma Müdürlü#ü’nün görevlendirilmesi halle-
rinde konu, !" Tefti" Grup Ba"kanlı#ı’na intikal ettirilmi" ve i"lem i" müfetti"leri aracılı#ıyla gerçekle"tirilmi"tir.

Karara göre;

Oylamanın gizli oy, açık sayım ilkesine uygun yapılması;

Oy verme gün ve saatinin makul bir süre önce taraf sendikalara, i"verene ve i"çilere duyurulması;

Oy verme i"inin, i"yerinde bütün i"çilerin kolaylıkla katılabilece#i bir zamanda gündüz yapılması;

Oylamaya katılanların ça#rı tarihinde i"yerinde çalı"an i"çiler olması;

Oy kullananların kimliklerinin saptanmasında, i"veren yetkililerinden ve taraf sendika gözlemcilerinden de 
yararlanılması;

Oy kullananların listesine imzalarının alınması, gerekli araç ve gereçlerin taraf sendikaların yardımıyla sa#lanması;

Seçimi yöneten yetkililerce oylamanın bu çerçevede gerçekle"tirilmesi gerekti#i belirtilip oylama sonucuna göre 
bölge çalı"ma müdürlü#ünün toplu i" sözle"mesini yapacak sendikayı saptayıp buna göre karar vermesi uygundur.
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Türk-#!’in bu “hassasiyeti” 1976 yılında 
referanduma yakla!ımını kapsamlı biçim-
de ortaya koydu"u 10. Genel Kurulu’na su-
nulan çalı!ma raporunda gözlenmektedir.

Türk-#! referandumun kendisi kadar –
hatta kendisinden çok- bunu savunanlar-
la ilgilidir. Türk-#! “özgürlükçü demokrasi 
kuralları içinde” toplu sözle!me yapacak 
sendikanın i!yerlerinde çalı!an i!çiler-
ce oylama yapılarak belirlenmesinin “de-
mokrasinin do#al bir sonucu olarak göste-
rilebilir ve savunulabilir” oldu"una i!aret 
ediyor. Ancak bu girizgâhtan sonra “bu gö-
rünüm kadar önemli olan ba!kaca faktör-
ler” dikkate alınmazsa referandumun “i!çi 
hareketinin gelece#i açısından tehlike-
li sonuçlar” yaratabilece"ini öne sürüyor. 
Türk-#!’e göre referandumun gerisinde 
yatan, “basit bir toplu sözle!me yetkisinin 
tespiti i!lemi” de"ildir:

“Referandum ile ilgili tartı!mada, Türk 
sendikacılık hareketinin ‘te!kilatlanma 
yapısı’, ‘devletin ekonomik yapısı’, top-
lu sözle!me düzeninde ‘merkeziyetçi 
bir anlayı!ın mı, yoksa merkeziyetçilik-
ten uzakla!tırılan bir sözle!me yapısı-
nın’ mı etkin olması gere"i, ‘Türk i!vere-
ninin te!kilatlanma yapısı’, ‘uluslararası 
sermayenin sözle!me düzeni üzerinde-
ki etkinlikleri’ teker teker ele alınmalı-
dır. Bütün bunlar yapılmadan ve üç-be! 
i!kolunda görülen yetersizlikleri genel-
leyerek ‘yöntem de"i!ikli"ini’, yegâne 
sıhhatli yoldur gibi göstermek ne do"-
rudur ne de uzun vadede, sendikacı-
lık hareketinin etkinli"i açısından yarar 
sa"layabilecektir.”12

Türk-#!, toplu pazarlık düzeninde merke-
zile!meden, i!çi sendikalarının i!kolu ör-
gütlenmesine yönelmi! ve sermayenin 
de sadece ulusal de"il uluslararası düzey-
de de tekelle!me e"iliminde oldu"undan 
12 Türk-#! (1976), 10. Genel Kurula Sunulan Çalı!ma Raporu, 
Ankara: Türk-#! Yayınları No: 95, s. 577-578.

bahisle; toplu pazarlık düzenini daha etkin 
hale getirebilmek için “ekonomik, sosyal 
ve siyasal politikada çok sesli hale dü!me-
mek” gere"ini vurgulamaktadır. Üstelik 
“1963’lerin cılız i!veren kurulu!ları, saldı-
rı lokavtları düzenleyebilecek bir duruma 
gelmi!lerdir.” Bu çerçevede Türk-#! refe-
randuma bir sistem olarak, örgütlenmede 
güçlükler yarataca"ı ve i!yeri sendikacılı-
"ına yol açaca"ı iddiasıyla kar!ı çıkmakta-
dır. Türk-#!’e göre “gizli oylama sırasında, 
hukuki üyelik hangi sendikaya ait bulu-
nursa bulunsun, fiilen oy verenler arasın-
da ‘üyedir ya da de#ildir’ !eklinde bir ayrım 
yapmak” olanaksızdır. Bunun sonucu ola-
rak Türk-#!, “üye olmayan i!çilerin yapılan 
toplu i! sözle!mesinden ancak sözle!me-
ye taraf sendikanın muvafakati ile yarar-
lanabilecekleri yönündeki emniyet unsu-
runun” yitirilece"ini ve te!kilatlanabilme 
olana"ının, zaman içinde, ortadan kalka-
ca"ını öne sürmektedir.13

Oysa hayat göstermi!tir ki örgütlenme-
nin önündeki en büyük güçlüklerden biri 
yetkili sendikanın belirlenmesi sürecinin 
uzaması ve yıllarca süren yetki uyu!maz-
lı"ı sürecinde ya!anan sendikasızla!tırma 
uygulamalarıdır. Öte yandan toplu sözle!-
me yetkisinin tespiti ile i!çilerin sözle!-
meden yararlanmaları tamamen fark-
lı meselelerdir ve Türk-#!’in bu noktadaki 
savı da anla!ılabilir de"ildir. Türk-#! !u tezi 
ileri sürmektedir:

“Amaç, i!yerinde, toplu sözle!me önce-
sinde yapılacak propagandalarla, toplu 
sözle!meyi ‘mahallen yürütülür’ hale ge-
tirmek, di"er bir deyi!le ‘i!yeri sendika-
larının do"umuna olanak hazırlamak-
tır. Bu yoldan 3–5 ay içinde binlerce i!yeri 
sendikasının kurulmasına imkân verile-
cektir. #!yerlerinde ba"ımsız sendikalar 

13 Türk-#! (1976), s. 581.
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kurulacak; bütünle!me gerek ve bilin-
ci zaman içinde unutturulacak, huzur-
suzluklar yo"unla!tırılacak ve her i!yeri, 
güçlü örgütler haline gelme yolunda i!-
veren kurulu!larına yem edilecektir. Bu-
nun uzun vadede yarataca"ı huzursuz-
luktan medet umanlar vardır.”14

“Huzursuzluktan medet umanlar” di-
yen Türk-#!’in asıl çekincesi bu nokta-
dadır. Türk-#!’in tezi bir sistem olarak 
referandumdan çok, bir talep olarak re-
ferandumu ortaya atanlarla, savunanlar-
la ilgilidir. Türk-#! referandum talebinde 
bir “kasıt” aramaktır ki i!aret etti"i ka-
sıt !udur: “Türk sendikacılı#ının on dört 
yıldır etkinle!tirmeye çalı!tı#ı ‘merkezi-
yetçi yakla!ımı’, ‘i!kolunda bütünle!mi! 
sendikacılı#ı’ ortadan kaldırmak…” Türk-
#!, referandumu ilk kez ortaya atanların 
sendikacılar olmadı"ını, bu görü!ün “top-
lu pazarlık düzenini kapitalist sistemin 
bir yutturmacasından ibaret kabul eden 
çevrelerce” körüklendi"ini ve daha son-
ra da “sendikacılık de#il kapkaççılık yap-
mak isteyen bölücülerce” savunuldu"unu 
söylemektedir.
14 Türk-#! (1976), s. 581.

Türk-#! üye kayıt fi!leri üzerindeki sahte-
cili"e ili!kin olarak yapılan “genellemeyi” 
de do"ru bulmamaktadır. Türk-#!’e göre 
bu “kesinlikle do#ruların tahrif edilmesin-
den ba!ka bir !ey de#ildir, hatalıdır.”15

Nihayet Türk-#! bir noktayı daha açıklı"a 
kavu!turma gere"i duymaktadır ki bu da 
i!verenlerle aynı safa dü!mü! olmasıdır:

 “… #!verenlerin ‘referandum sistemi’ nin 
kar!ısında olmaları ile Türk-#! toplulu-
"unun referandum konusundaki tered-
dütleri arasında yakınlık görerek bundan 
sonuçlar çıkarmak da sadece gerçekle-
rin tahrifi anlamını ta!ır; zira i!veren için, 
birinci derece önemli olan, rekabet ko-
!ullarında ‘farklılık yaratmamak’tır. On-
lar açısından merkeziyetçilikten uzakla-
!an; ücret politikasında olsun, sair hak ve 
çıkarlarda olsun, farklı uygulama ve giri-
!imlere olanak veren bir sistem, bölün-
mü! sendikacılı"ın getirebilece"inden 
çok !ey götürebilir, i!te, bu nedenledir ki, 
bölünmü! sendikacılık yarar da sa"lasa, 
farklı rekabet ko!ullarının ortaya çıkma-
sına olanak verecek bir sisteme kar!ı ol-
makta birle!mi! görünmektedirler. Bu 
görü! ile Türk-#!’in sendikacılık hareke-
tinin gelece"i açısından ortaya koydu"u 
tereddütler arasında hiçbir !ekilde ben-
zerlik yoktur, olamaz da.”16

15 Türk-#! (1976), s. 580.
16 Türk-#! (1976), s. 582.

D!SK’in Bir Referandum Kararı
D!SK Yürütme Kurulu 23 Ocak 1975 tarihinde Sütlüce’de kurulu Beko A$ i"yerinde noter huzurunda veya bir taraf-
sız bilim kurulu önünde gizli oy, açık sayım yoluyla referandum (sendika seçme) yapılmasına, referandumun önü-
müzdeki hafta gerçekle"tirilmesine ve iki büyük gazeteye ilan vererek referandum yapılaca#ının 16 no. !"kolu sen-
dikalarına ve i"çilerine duyurulmasına, karar verdi.1

“Genel Ba"kan Kemal Türkler’in ba"kanlı#ında toplanan Yürütme Kurulu,

a) Sütlüce’de kurulu BEKO Teknik Sanayi A.$. i"yerinde noter huzurunda veya bir tarafsız bilim kurulu önünde giz-
li oy, açık sayım yoluyla Referandum (Sendika Seçme) yapılmasına,

b) Referandumun önümüzdeki hafta içinde gerçekle"tirilmesine,

c) Ve iki büyük gazeteye ilân vererek referandum yapılaca#ının 16 no. i"kolu sendikalarına ve i"çilere duyurulması-
na oy birli#iyle karar vermi"tir.”
1 23 Ocak 1975 tarihli D!SK Yürütme Kurulu toplantısı, D!SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D!SK Ar"ivi.



Niçin Referandum?

D!SK’in savundu#u i"çinin söz ve 
karar sahibi olması ilkesinin uy-
gulanmasında önemli bir payı 
olan referandum, çalı"ma mev-
zuatında mutlaka yer almalıdır.

Referandum, toplu sözle"me yet-
kisinin alınmasında en geçerli ve 
en kısa yoldan sonuca vardırıcı bir 
ilkeyi dile getirmektedir. !"çilerin 
ço#unlu#unun hangi sendikada 
üye oldu#unun, hangi sendikayı 
toplu sözle"me yapmak için yet-
kili kıldı#ının anla"ılması için biz-
zat i"çilerin oylarına ba" vurmak 
ve onların kararını ö#renmek pek 
çok formaliteyi önleyecek, bo-
"a harcanan zamanın de#erlen-
dirilmesini sa#layacaktır. Böyle-
ce Bölge Çalı"ma Müdürlü#ünün 
dosya incelemeleri, !" Mahkeme-
sinin u#ra"ıları, çe"itli Bilirki"ilerin 

iddialarla gerçekleri kar"ıla"tır-
ması, sahte imza atmaları nede-
niyle sanıklar hakkında ceza da-
vası açma gibi i"i uzatıcı ve sonu-
cu güçle"tirici pek çok i"lemin or-
tadan kaldırılması ve yetki kararı-
nın süratle ve sa#lıklı "ekilde ve-
rilmesi mümkün olacaktır.

Bir i"yerindeki i"çiler adına top-
lu sözle"me yetkisi isteyen sen-
dikanın bu iste#ine itiraz edilince 
i"yerinde çalı"an i"çilerin oyuna 
ba"vurmak ve onların hangi sen-
dikaya üye olduklarını güveni-
lir bir kurul önünde hiçbir baskı-
ya ve etkiye maruz bırakılmadan 
oylarıyla dile getirmelerini sa#-
lamak, referandum diye niteledi-
#imiz kuralın kendisidir. Referan-
dum bazı yetki anla"mazlıkların-
da muhtelif i"kollarında uygulan-
mı" fakat politik nedenlerle de-
vam ettirilmemi"tir. Oysa Refe-

randum sistemi i"letil-
medikçe,

a) !"çilerin sendika seç-
me özgürlü#ü kâ#ıt üs-
tünde kalacaktır,

b) Birtakım kimsele-
rin i"çiler adına sahte 
üye giri" fi"leri düzen-
lemesinin önüne geçi-
lemeyecektir; sahteci-
lik bir takım kimselere 
i"çilerin sırtından gelir 
sa#layan kârlı bir i" ha-
line dönü"ecektir. Oy-
sa suç ortadadır ve bu 
suçu i"leyenler, karar-
ların uzun yıllar süren 
duru"ma safhalarından 
sonra verildi#ini gö-
rerek aynı suçu tekrar 
tekrar i"leyeceklerdir.

c) !"çiler, üye olmadıkları sendi-
kaların kendi adlarına toplu söz-
le"me yaptıklarını görerek infial 
duyacaklar ve bu tepki, iyi niyet-
li i"çiler aleyhine bir kısım i"ve-
renlerin yarattıkları ko"ullar için-
de istenmeyen bazı sonuçlar do-
#uracaktır.

d) Yaygınla"an sahtecilik bazı 
çevrelerce hemen sendika seçme 
özgürlü#ünün kötüye kullanılma-
sı biçiminde nitelendirilerek Ana-
yasada yer alan bir temel ilke-
nin uygulanmasına kar"ıt akımlar 
kuvvetlenecektir.

Bu sakıncaların sona erdirilmesi, 
ba"ta referandum olmak üzere 
yeni ilkeleri düzenlemek için ya-
sal de#i"ikliklere gidilmesi kaçı-
nılmaz bir zorunluluktur.

Aslında çalı"ma hayatını ilgilen-
diren çok önemli yasaların tümü-
nü aynı açıdan yeni ba"tan ele al-
mak, gereken de#i"iklikleri yap-
mak, yasalar arası çeli"kileri or-
tadan kaldırmak gereklidir. Belki 
bu çok zaman isteyecektir. Fakat 
herhalde birbirleriyle çok ba#-
lantıları olan Sendikalar Kanu-
nu ile Toplu Sözle"me, Grev Ka-
nunu’nu süratle ve birlikte ele al-
mak zorunludur. Böylece yasa-
lar, imza sah tekârlıklarına, hak-
sız sözle"me yetkisi alınmasına, 
grev hakkını i"lemez hale getiren 
ve uygulamanın ortaya çıkardı#ı 
pürüzleri kaldıracak, grev hakkını 
tam olarak sa#lıyacak yasalar çı-
karılmalıdır.

Kaynak: D!SK (1973), D!SK 4. Genel Kurul Ça-
lı"ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları, s. 18-
19-20.

D!SK’!N REFERANDUM GÖRÜ"ÜD!SK’!N REFERANDUM GÖRÜ"Ü

D!SK'in Referandum Kitapçı#ı, 1973.

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/DISK-10-REFERANDUM-1973.pdf
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Türk-#!’in referanduma bir yöntem ola-
rak yöneltti"i ele!tiriler zorlama gerek-
çelere/iddialara dayanmaktadır. Top-
lu sözle!me yetkisinin tespitine ili!kin 
herhangi bir yöntemin toplu pazarlık sü-
recinin âdemi merkezile!mesine neden 
olaca"ı görü!ü, dayanaktan yoksundur. 
Türk-#!, sahtecilik gerçe"ine kar!ı da me-
seleyi küçümsemekten ba!ka bir çözüm 
sunamamaktadır.

D!SK’.% R);)*$%6,# T)@.

Referandumun yasala!ması, kurulu!un-
dan bu yana D#SK’in önemli hedeflerinden 
biri olmu!tur. Referandum, her dönemde 
D#SK tarafından desteklenmi!, savunul-
mu!tur.

D#SK, 1973 yılında !u saptamayı yapmak-
tadır: “Uygulamada toplu sözle!me yetki-
sinin saptanmasına ili!kin uyu!mazlıklar 
ço#u zaman, üyelik kayıtlarındaki yolsuz-
luklar nedeniyle gerçe#e uymayan hak-
sız sonuçlar do#urmaktadır. Bir i!yerinde 
üyelik belgelerine göre en fazla üyeyi tem-
sil etti#i görünen bir sendikaya yetki veril-
mesinden sonra i!çilerinin tümünün ya da 
büyük ço#unlu#unun bu durumu protes-
to için direnmeye geçtikleri, i!yerini i!gale 
varan türlü olaylar yarattıkları görülmü!-
tür.” D#SK, yetki uyu!mazlıklarının çözü-
münde 70’lerde oylamaların “kanunun im-
kân vermemesine ra#men” uygulandı"ını, 
asıl olarak kanun de"i!ikli"ine dayanan bir 
yolun bulunmasının zorunlu oldu"unu or-
taya koymaktadır. D#SK “i!çilerin e#ilimi-
ni” esas almaktadır: “Oylama sisteminin 
kabulü halinde i!yerindeki kesin durum ve 
i!çilerin e#ilimi, tıpkı grev oylamasındaki 
gibi, Seçim Kanunu’ndaki gizli oy verme ve 

açık sayım ilkesine uyularak, demokratik 
bir !ekilde belirmi! olacaktır.”17

Referandum talebi, D#SK 5. Genel Kuru-
lu kararları arasında 8. sırada ve “Sendika 
Seçme Özgürlü#ünün Yasal Bir Zorunluk 
Haline Getirilmesi (Referandum)” ba!lı"ı 
altında yer aldı:

“Toplu sözle!meleri düzenleyen Yasa-
nın, bugün, sarı sendika !ebekelerinin, 
i!çilerin imzalarını taklit etmeleri ve 
benzeri kanunsuz yollara ba!vurmala-
rı ve böylece i!çileri aldatmada zaman 
zaman ba!arıya ula!mada etkin bir araç 
haline geldikleri saptandı"ından, top-
lu sözle!me yapmaya yetkili sendika-
nın kararla!tırılmasında, sendika seçme 
özgürlü"ünün, ilgili i!yerindeki i!çilerin 
istedikleri sendikayı ‘gizli oy - açık sa-
yım’ (Referandum) yoluyla belirtmeleri 
biçiminde, bir Yasanın kabul ettirilmesi 
amacıyla gerekli çalı!malarda bulunul-
masına oybirli"i ile karar verildi.”18

Referandum talebini 1980 Eylül’üne kadar 
gündemde tutan D#SK, hakkında açılan 
davanın beraatla sonuçlanmasının ardın-
dan sendikal faaliyetlerine hukuken yeni-
den ba!ladı"ı 1991 yılı 20 Temmuz günün-
den sonra da referandumun yasala!masını 
önemli hedeflerinden biri olarak savundu.

D#SK’in referandum modeli, “Toplu "! Söz-
le!mesi ve Grev Kanunu Tasarı Tasla#ı” 
ba!lı"ıyla kamuoyuna açıkladı"ı ve Çalı!-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ı’na “D"SK 
önerisi” olarak iletti"i 28 Mart 2006 tarihli 
Yasa önerisinde ortaya kondu.

D#SK’in Tasarı Tasla"ı, gerek 275 ve ge-
rekse 2822 sayılı yasalar gibi üye ço"un-
lu"u sistemini esas almaktaydı. “Alterna-
tif Toplu "! Sözle!mesi ve Grev Kanunu” 
tasarısının da ekinde oldu"u (e-posta ile 
17 D#SK (1973), s. 62-64.
18 D#SK (1975), 5. Genel Kurul Belgeleri, #stanbul: D#SK Yayın-
ları No: 17, s. 43.
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gönderildi"i kaydediliyor) Çalı!ma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlı"ı’na gönderilen 27 
Nisan 2006 günlü yazıda “II-Toplu "! Söz-
le!mesi ve Grev Hakkı Yönünden” ba!lı"ı 
altında !u kurallar önerilmekteydi:

“#!yeri yetkisi için ça"rı Bakanlı"a ya-
pılmalı, bu yetki istemine kar!ı bir itiraz 
vaki oldu"unda, yetki, üyelik ili!kisine 
ba"lı olmaksızın, Bakanlık tarafından o 
i!yerinde uygulanacak referandum so-
nucunda belirlenmelidir.”19 

D#SK 13. Genel Kurulu’nda oybirli"iyle ka-
rar altına aldı"ı “Yönlendirici Belge/Aya-
#a Kalkı! Ça#rısı” ile “Sendikal barajlara 
ve sendikaya üyelikte noter !artına kar-
!ı mücadeleyi sürdürmeyi ve referandu-
mun yetki uyu!mazlıklarında tek çözüm 
mekanizması olarak yasal düzenleme 
sa#lanması yolunda, referandum uygula-
malarının i!yerlerinde fiili olarak ba!latı-
laca#ını” ilan etmi!tir. 

S?%,:

Yetkili sendikanın tespitinin üyelik ili!-
kisine dayalı olarak ve kayıtlar üzerinden 
yapılması yönteminde sahtecili"i önleme-
nin bir yolu yoktur. Bunu gerek 274–275 
sayılı yasaların on sekiz yıllık uygulaması 
ve gerekse 2821–2822 sayılı yasaların ve 
nihayet 6356 sayılı Yasa’nın prati"i, hiçbir 
tartı!maya yer vermeyecek açıklıkta or-
taya koymu!, göstermi!tir. 

2821 ve 2822 sayılı yasaların bir çözüm 
olarak ortaya koydu"u sendika üyeli"i-
nin ve istifanın tespitinde “noter !artı” 
da sendikaya üye olmayı paralı hale geti-
rip !arta ba"ladı"ından sendika özgürlü-
"üne aykırı olması bir yana, yetkili sendi-
kanın tespitinde sahtecili"i ve dayatmayı 
19 D#SK, 27 Nisan 2006 gün ve 153/GB-014 sayılı yazı.

önleyememi!tir. Üstelik noter !artı, i!ve-
renlerin i!yerlerinde sendika örgütlenme-
sinden haberdar olmalarını kolayla!tır-
mı!, gidi!ata “zamanında” müdahalelerine 
imkân yaratmı!tır. #!verenlerin sendika 
rekabetinde taraf oldukları, i!çilere ken-
dilerine yakın sendikaları i!aret ettikle-
ri, tehdit ve baskı yoluyla i!yerlerine no-
ter getirerek i!çileri sendikalardan istifa 
ettirerek sendikalara üye kaydettirdikle-
ri bilinmektedir. Uygulamada noterlik ku-
rumunun zaman zaman usulsüz uygula-
malara alet oldu"u da görülmü!tür. 6356 
sayılı Yasa’da büyük iddialarla getirilen 
e-üyelik sisteminin de yetki uyu!mazlık-
larının çözümü açısından hiçbir fayda sa"-
lamadı"ı, yetkili sendikanın yine yıllara 
varan (ve bu süre içinde de i!verene sendi-
kasızla!tırma olana"ı sunan) uzun mah-
keme süreçleriyle tespit edilmeye çalı!ıl-
dı"ı sayısız örnekle ortadadır. 

Buna ra"men devletin (ve Türk-#!’in) aynı 
noktadaki ısrarı; pahalı, büyük bir zaman 
kaybına neden olaca"ı ve bugüne kadar 
oldu"u gibi kamu vicdanını incitecek so-
nuçlar yarataca"ı açıkça bilinen bir sis-
temin bir kısım karma!ık düzenlemelerle 
desteklenerek sürdürülmesi çabalarının 
tek açıklaması olabilir: Referandumun 
sendika hareketinde yaratabilece"i de"i-
!imden çekinmek…

Gerçekten de referandum, yasala!tı"ı tak-
dirde sendika özgürlü"ü açısından çok ile-
ri bir adım olacak, sendika hareketine çok 
önemli bir ivme katabilecek bir mekaniz-
madır. Bu siyasi iktidarın i!çi ve sendi-
ka hareketi üzerindeki kontrolünü zayıf-
latabilecek, güdümlü sendikacılı"ın hayat 
damarlarını koparacak bir de"i!im ola-
caktır. Referandum mekanizması yetkili 



D!SK, kurulu"uyla birlikte Tür-
kiye sendikacılı#ına yeni bir ba-
kı" açısı, yeni bir güç getirmi"-
tir. Demokratik sendikacılı#ın, 
Anayasal do#rultuda mücade-
leci bir tavrın, politikayı yalnız 
sermayeci sınıfların tekeline bı-
rakmaya razı olmayan bir anla-
yı"ın yenilmez gücüdür bu. Her 
geçen gün daha geni" kitlele-
re yayılan ve giderek her i"ye-
rinde, her "ehirde, her i"çi ör-
gütünde savunucularını ve ay-
nı inanca gönül verenleri ço#a-
lan bir güç..

Nitekim, D!SK’in izledi#i politika 
"imdi daha etkin olmaya ba"la-
mı"tır. Yabancı devletlerden i"-
çi örgütlerinin paraca yardım al-
maması, teknik yardım kabul 
etmemesi, yabancı uzmanla-
rın çizdi#i ve onların öngördü-
#ü sendikacılık anlayı"ına bo-
yun e#ilmemesi ve benzeri ilke-
leri ilk önce ortaya atan D!SK, bu 
ve benzeri tezlerin Türk-!" için-
de de taraftar buldu#unu gör-
mü"tür. D!SK’in ortaya attı#ı il-
keleri savunan örgütlerin sayı-
ları artmı", bu ilkeleri yumu"a-
tarak da olsa sosyal demokrat 
düzen biçiminde sergilemek is-
teyen sendikacılar kendi örgüt-
leri içinde bir grup te"kil edecek 
kadar etkinle"mi"lerdir.

Özellikle “partiler üstü politi-
ka” denen uydurmaca sloga-
nı i"lemez hale getiren D!SK il-
keleri, dı"ımızdaki sendikacıla-
rın da güven duydukları bir po-
litika halini almı"tır.

Bugün kendilerine Sosyal De-
mokrat Sendikacılar diyen ve 
bir de Konsey te"kil eden Türk-
!" içindeki ve dı"ındaki sendi-
kalar Türk-!"’i ciddî bir süzgeç-
ten geçirmi", D!SK’in ortaya at-
tı#ı ve ısrarla savunmakta ol-
du#u görü"leri ve cesaretle be-
lirtti#i hataları, yaptı#ı ele"ti-
rileri hemen hemen tüm ola-
rak benimsemi"lerdir. Türk-!"’in 
içine dü"tü#ü hatalar kuyu-
sundan nasıl çıkabilece#i ger-
çekten merak konusu olmu"-
tur. Fakat önemli olan bugün-
kü Türk-!" yöneticilerinin hata-
lar kuyusundan nasıl kurtarıl-
maları de#il, daha çok i"çi kitle-
lerinin hak ve menfaatlerini her 
yerde savunanların, görü"leri-
ni mertçe bildirenlerin, Anaya-
sada yer alan temel ilkelerin ha-
yata geçirilmesi için çalı"anların 
yasal u#ra"ılarını önlemek iste-
yen çevrelerin oyununa gelme-
mektedir.

Onun için Türkiye Sendikacılı#ı-
nın bugünkü görünümünü sap-
tamak ve ona göre adım atmak 
gereklidir.

Bugün bir tarafta gerçek de-
mokrasinin savunucusu D!SK 
ve üye sendikalar,

Bir tarafta yalnız toplu sözle"-
melerle zamlar almakla yetinip 
iktidarlara payanda olan, tutucu 
sendikacılı#ı temsil eden Türk-
!" ve üyelerinden bir kısım sen-
dikalar,

Bir tarafta da Türk-!" içinde-
ki bazı sendikalar ile fikir birli-
#i halindeki bazı ba#ımsız sen-
dikaların olu"turdukları parti-
ler üstü sendikacılı#ı reddeden, 
sosyal demokrat sendikalar,

Bunlar dı"ında da kapkaççı sen-
dikacılar vardır, ki bunlar i"ve-
renlerle özel "ekilde anla"arak 
i"çi haklarını dolaylı olarak orta-
dan kaldırmaya bakan, yaptık-
ları toplu sözle"melerden son-
ra özel çıkarlar sa#lıyan sendi-
kalardır.

!"çiler, bu ortamda haklarını en 
iyi kullanan ve i"çilere en yarar-
lı çözüm yollarını gösteren sen-
dikaların devrimci sendikalar ve 
onların birle"ti#i D!SK oldu#unu 
çok iyi bilmektedirler. 0nun için 
de akın akın bu saflara geçmek-
tedirler. Fakat gerek 274 sayı-
lı Sendikalar Kanunu’nun, ge-
rekse 275 sayılı Toplu Sözle"-
me, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 
aksaklıklarına Bölge Çalı"ma 
Müdürlüklerinin büyük bir bö-
lümünün ekledikleri güçlükler, 
formalite Türkiye Sendikacılı#ı-
nın sa#lıklı bir yapıya kavu"ma-
sını önlemektedir. Bu çıkmaz-
dan kurtulmanın çareleri ara-
sında en önemlisi i"çinin sen-
dika seçme özgürlü#ünün tam 
olarak kullanılabilmesini sa#lı-
yacak referandum uygulaması-
na gidilmesidir.

Kaynak: D!SK (1973), D!SK 4. Genel Kurul Çalı"-
ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları, s. 17 ve 18.

D!SK !LKELER! YAYGINLIK KAZANIYORD!SK !LKELER! YAYGINLIK KAZANIYOR
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sendikanın belirlenmesinde sendika üye-
li"ini de"il i!çilerin gizli oyla güvence altı-
na alınmı! gerçek iradelerini esas aldı"ın-
dan i!verenlerin, i!çilerin sendika seçme 
özgürlüklerine müdahale imkânını büyük 
ölçüde daraltacaktır. Referandum sendi-
kaların (dolayısıyla i!çilerin) kendi arala-
rındaki rekabetini ortadan kaldıracaktır. 
Sendikaların örgütlenme ve yetki sürecini 
kısaltacak, i!verenlerin sürece müdahale 
!ansını zayıflatacak, böylece sendikaların 
örgütlenmeleri önündeki engelleri de his-
sedilebilir ölçüde azaltacaktır.

Referandum, büyük ölçüde sadele!tiril-
mi!, yalın bir toplu pazarlık prosedürünün 
parçası olarak dü!ünülmelidir. Genel ola-
rak da sendika yasalarının demokratik, 
ayrıntıdan uzak ve sendika hareketinin, 
toplu pazarlık sürecinin ve endüstri ili!ki-
lerinin geleneklerinin hayatın do"al akı!ı 
içinde gene kendisinin ortaya çıkıp geli!-
mesine olanak sa"layacak bir yakla!ımla 
düzenlenmesi büyük önem ta!ımaktadır. 

D#SK’in çok haklı olarak ve çok anla!ılır 
bir dille ifade etti"i gibi yasaların amacı bir 
gelenek yaratmak olamaz.20

T9J), 8" S20)!"+!)!%., 
Ü7%!* 6! A'@(%. Ü7%!* 

D#SK bir konfederasyon olmasına ra"men 
üye sendikaların merkeziyetçi bir !ekil-
de ve e!güdümle çalı!malarına önem ver-
mi! ve politikaları merkezile!tirmeye ça-
lı!mı!tır. Sendikaların en önemli faaliyet 
alanlarından biri olan toplu i! sözle!mesi 
ba"ıtlanması konusunda D#SK üye sendi-
kalar için ortak ilkeler olu!turmaya çalı!-
mı!tır. D#SK toplu i! uyu!mazlıklarında da 
üye sendikaların tıkandı"ı noktaları çöz-
meye çalı!mı!tır. Örne"in Yürütme Kuru-
lu 6 Temmuz 1973 tarihinde Maden-#!’ten 
grev ve lokavtlarla ilgili rapor istenmesine, 
Maden-#!’in grev ve lokavt olaylarına D#SK 
Komisyonu’nun çözüm getirmesine karar 
vermi!tir.21

3. ve 5. genel kurullar arası öne çıkan top-
lu i! sözle!mesi politikaları a!a"ıda yer 
almaktadır.22

Toplu i! sözle!melerinde i!çilere yeni hak-
lar ve çıkarlar sa"larken bazı istekleri ve 
ilkeleri ön plana çıkarma konusunda yapı-
lan çabalar olumlu sonuçlar vermi!tir. Üye 
örgütler ba!kanlarıyla Geni!letilmi! Yöne-
tim Kurulu toplantılarında olsun, üye ör-
gütlerin yetkilileriyle yapılan çalı!malarda 
olsun, özellikle !unların toplu sözle!me-
lerde yer almasına önem verilmi!tir: 
20 D#SK (2008), 13. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: D#SK 
Yayınları No: 55, #stanbul: s. 153.
21 6 Temmuz 1973 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
22 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 137.

Asgari Ücret 
Raporu, 1972, 

ço"altma
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a) Kıdem tazminatının hesabında her ça-
lı!ma yılı için en az 30 günlük ücret tuta-
rının ödenmesi,

b) Her geçen gün artan hayat pahalılı"ı 
kar!ısında i!çilerin ya!amına ferahlık ge-
tirecek ücret zamlarının sa"lanması, 

c) #!çilere yılda verilen ikramiye sayıları-
nın arttırılması, bunların yan ödemelerle 
güçlendirilmesi, 

d) Sosyal yardım türlerinin geni!letilmesi,

e) Greve neden olan isteklerde, grevden 
sonra hiç bir geri adım atılmaması, ancak 
olumlu bir anla!ma ortamı sa"lanabilir-
se, isteklerin adlarında de"i!iklik yaparak, 
parasal içeri"inde ilk iste"in elde edilmesi, 
ya da bu parasal tutarın yükseltilmesi.

Raporda üye örgütlerin toplu sözle!me gö-
rü!meleri sonunda greve gidilen önemli 
i!yerlerinde gerçekten çok büyük müca-
deleler verildi"i, bazı grevlerin i!verence 
bile çizilen direnme sınırını a!arak, yılını 

doldurdu"u belirtilmektedir. Grevlerin i!çi 
sınıfının dayanı!ması, üyelerin örgüt di-
siplinine sımsıkı sarılmaları ile ba!arıya 
ula!tı"ı vurgulanmaktadır.23

Ücret artı!larında oynak merdiven olarak 
bilinen “e!el mobil” sistemi D#SK dergisin-
de 1973 yılında yayımlanan bir yazıda sa-
vulmu! ve uygulanması istenmi!tir.24

H()# S!#*2%$ 6! H(5(* 
H9)1.-@

Bülent Ecevit tarafından gündeme getirilen 
ve CHP-MSP Hükümeti’nin hedefleri ara-
sında yer alan Halk Sektörü’ne D#SK ve Ma-
den-#! Genel Ba!kanı Türkler de ilgi duyu-
yordu. Ecevit’in giri!imiyle Halk Sektörü’ne 
öncülük edecek bir holding kuruldu. Halk 
Yatırımları Holding Anonim Ortaklı"ı’nın 
amacı ana sözle!mede !u !ekilde belirmi!ti:

“Holding, Türkiye’nin iktisadi ve top-
lumsal kalkınmasına katkıda buluna-
bilmek için yurt içinde ve yurt dı!ın-
daki i!çi, memur, esnaf ve di"er küçük 
gelir sahiplerinin tasarruflarını bir ara-
ya getirerek de"erlendirmeyi, böyle-
ce geni! halk kitlelerinin, büyük i!let-
melerin ortakla!a sahip olabilmelerini 
te!vik etmeyi, kuraca"ı veya katılaca-
"ı ortaklıklarda ça"da! demokratik ça-
lı!ma ilkelerinin uygulanmasına öncü-
lük ederek adaletli ve etkili bir çalı!ma 
düzeninin kurulmasına yardım etmeyi, 
bu ortaklıkların örgütlenme, yönetim, 
finansman ve yatırım sorunlarına top-
lu bir bünye içinde getirece"i çözümlerle 
bu giri!imlerin daha güvenli bir biçimde 
geli!meleri sa"lamayı amaç alır.”

D"SK dergisinde yer alan habere göre i!çi, 
memur, esnaf ve di"er küçük gelirlileri bü-
yük i!letmelerin orta"ı kılmayı amaçlayan 
23 D#SK V. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, s. 137.
24 Sina Pamukçu, “Oynak merdiven sistemi”, D"SK dergisi, 
Sayı 4-5, Eylül-Ekim 1973, s. 27.

Görsel: Polat Nahaba!, 
D"SK dergisi Sayı 9-10, 
$ubat-Mart 1974.



Gerçek ücretleri fiyat artı"ların-
daki patlamalara kar"ı koruma-
nın Türkiye gibi ülkelerde en açık 
ve çabuk uygulanır yolu, ücretle-
rin, hayat pahalılı#ındaki artı"lara 
göre otomatik olarak arttırılma-
sını öngören «oynak merdiven» 
sistemidir. Buna oynak merdiven 
denmesinin nedeni, hayat paha-
lılı#ı kar"ısında ücretlerin de bir 
merdivenin basamakları gibi oto-
matik olarak arttırılmasıdır.

Fiyatların artı"ları yüzünden i"-
çilerin aldıkları ücret zamlarının 
ortadan silinmesi -hemen bütün 
kapitalist ülkeleri etkilemi" olan 
enflasyon yüzünden her yer-
de böyle olmakla birlikte- Türki-
ye’de çok daha kötüdür. 

Zaten toplu sözle"melerle gös-
terilen sendika çabaları büyük 
çapta ücretlerin satınalma güç-
lerinin sürdürülmesi "eklinde-
ki bir sosyal mücadele halinde-
dir, fakat buna ra#men satınalma 
gücünün, özellikle dü"ük ücretli 
i"çiler ba"ta gelmek üzere, etki-
lenmesinin önüne önemli ekono-
mik dengesizlikler yüzünden ge-
çilememi"tir.

Bütün bunların kar"ısında Türk 
sendikalarının oynak merdiven 
sisteminin uygulanması için bü-
tün a#ırlıklarını koymaları zama-
nı gelmi"tir, geçmektedir.

Sorun, ücretler alanında sendi-
kal mücadeleler sonunda sa#la-
nanların sürdürülmesi ve garanti 
altına alınmasıdır. Amaç, enflas-
yonun sonucunda meydana ge-
len fiyat artı"larına kar"ı teminat 

te"kil edecek bir sistem getir-
mektir. Gerçekten, ula"tı#ı dere-
ce ve süreklili#inden ötürü enf-
lasyon bugünkü a"amasında ka-
pitalist sistemin i"lemesinin ba"-
lıca bir özelli#i olmu"tur. Bu un-
sur hem çeli"kileri arttırmakta 
ve hem de sisteminin kar"ı kar"ı-
ya oldu#u derin çeli"kileri ortaya 
çıkarmaktadır.

NE B!Ç!M B!R OYNAK MERD!VEN

Oynak merdivenin birçok türle-
ri vardır. Önemli olan en do#alı, en 
etkin korumayı sa#layan türü-
nü ortaya koymaktır. Bu da fiyat 
artı"ları ile ücret artı"ları arasın-
da otomatik bir ba# kuran türü-
dür. Bu arada ücreti meydana ge-
tiren bütün farklı unsurlar hesa-
ba katılmalıdır. Fiyat artı"ları bel-
li bir tavana eri"meden ücretlere 
zam gelmiyece#i görü"ü bize gö-
re hem hatalıdır hem yerinde de-
#ildir.

Oynak merdiven sisteminin tüm 
etkisi büyük nispette fiyatla-
rın de#erlendirilmesine ba#lı ol-
du#undan bu i"lemde seçilecek 
olan fiyat indeksi büyük önem 
ta"ır. Resmi fiyat indeksleri-
ni bundan önce de ele"tirmi"tik, 
fakat bu ele"tirilerimiz "imdi da-
ha büyük önem kazanmaktadır, 
çünkü istekle bunun arasında bü-
yük ili"ki vardır.

Resmi indekslere olan itirazımız 
indeksin meydana getirilmesi ve 
fiyatların artı"ları ile hesaba ka-
tılan maddelerdeki de#i"iklik-
lerin hangi ko"ullar altında i"le-
di#i ile ilgilidir. Sonra bu indeks-

ler gizlilik içinde hazırlandı#ından 
bunlar denetlenemez. Sendika-
lar bakımından önemli olan i"çi-
lere uygun «tipik bir bütçe»nin 
hazırlanması ve fiyat indeksle-
rinde bunun kullanılmasıdır. Böy-
le hareket edildi#inde resmi ista-
tistiklerden hayli farklı sonuçla-
ra varılır. Çünki resmi indeksler-
de fiyat artı"ları daima az tahmin 
edilmektedir. O halde, böyle ista-
tistiki aracın meydana getirme-
sinin mümkün oldu#u kadar ob-
jektif bir "ekilde ücretlilerin ger-
çek giderlerini yansıtacak bir in-
deks "arttır.

OYNAK MERD!VENE KAR#I 
OLANLAR

!"verenler ve hükümetler i"in ko-
layına kaçıp bu ciddî sisteme mu-
halefetlerini haklı çıkarmak için 
hemen böyle bir sistemin enf-
lasyoncu bir niteli#i oldu#unu id-
dia ederler. Oysa bu görü"ü hak-
lı çıkaracak makul hiç bir gerekçe 
yoktur.

Genel olarak uygulandı#ı takdir-
de oynak merdiven fiyat artı"la-
rını hatta frenleyecektir. Çünkü 
fiyatlar artmayınca ücretler de 
artmayacak demektir.

Bundan ba"ka, ve daha esas-
lı olarak "unu söylemek gerekir 
ki, maliyet enflasyonu ya da talep 
enflasyonunu öne süren akade-
mik teorilerin öne sürdü#ü, üc-
ret artı"larının fiyat artı"larına yol 
açtı#ı teorisinin enflasyonun ne-
denini açıkladı#ını da kabul ede-
meyiz. Enflasyon sermaye biriki-
minden, üretken olmayan harca-

OYNAK MERD!VEN S!STEM!OYNAK MERD!VEN S!STEM!
Sina Pamukçu



maların artan a#ırlı#ından ve üre-
timin kamusal finansmanından 
ortaya çıkar ve geli"ir.

Yalnız, oynak merdiven sistemi ile 
ilgili iste#i, sendikaların ücretler-
le ilgili olan öbür istekleriyle karı"-
tırmamak gerekir. Sendikalar yine 
toplu sözle"meler yolu ile ücretle-
re zam almaya devam edecekler-
dir. Burada söz konusu etti#imiz 
sistemin amacı satın alma gücü-
nü, kanayan bir yaradan kanın akıp 
gitmesi gibi alıp götüren fiyat ar-
tı"larına kar"ı alınan basit bir ted-
bir prosedürüdür. Bu açıdan ga-
ranti sa#layan de#erli bir araçtır. 
Bu sistemin önemi "uradadır ki, 
i"çinin satın alma gücünün arttı-
rılması ve hayat standardının dü-
zeltilmesi ile görevli olan sendika-
ların bu rollerini daha etkin bir "e-
kilde yapmalarına yol açar.

Oynak merdiven sisteminin uy-
gulanması kendini tam olarak 
ya da ücretlerin otomatik ola-
rak gözden geçirelece#ini derpi" 
eden bir hüküm "eklinde gösterir.

$u ya da bu "ekliyle bu sistem 
Kanada, ABD, Belçika, Hollanda, 
!talya, !sveç, Norveç, Danimarka 
gibi ülkelerde sözle"melerle kabul 
edilmi"tir. Fransa, !ngiltere, Avus-
turya ve Almanya’da da bu yola 
girilmi" bulunmaktadır. Ücret ve 
maa"ları toplu sözle"melerle tes-
pit edilemeyen devlet memurları 
için de aynı yol tutulmalıdır ve bu-
nu devlet üstlenmelidir. !ngilte-
re ve Fransa’da bu yola girilmi"tir.

Türkiye’de bu sistemin henüz uy-
gulanmaya konmamı" olması 
hem büyük bir kayıp, hem de ol-

dukça "a"ırtıcıdır. Yukarıda da de-
di#imiz gibi sendikalarımızın bu 
konuyu ele almaları zamanı gel-
mi"tir.

Oynak merdiven sisteminin sa#-
lamı" oldu#u ilerlemeyi kimse ya-
dsıyamaz. Bu sistem "imdi da-
ha da önem kazanacaktır, çünkü 
uluslararası enflasyon artmakta 
devam edecektir ve i"verenlerin, 
enflasyon ile mücadele edilsin di-

ye ücret artı"larını geriletmek is-
tekleri sermayeden yana ve sos-
yal adalete göstermelik bir i#re-
ti ilgi gösteren iktidarlar i"ba"ın-
da oldukça hergün biraz daha be-
lirgin hal alacaktır. !"çilerin çıkar-
larının korunmasında bu sistemin 
genel bir uygulanmasına gidilme-
si hergün biraz daha esaslı bir ta-
lep haline gelmektedir.

Kaynak: D!SK dergisi, Sayı 4-5, Ekim 1973, s. 27 
ve 28.

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1973-09-10-04-05.pdf
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ve “Halk Sektörü”nün öncülü"ünü ya-
pacak olan 1 milyar lira sermayeli Halk 
Yatırımları Holding Ortaklı"ı’nın bütün 
hazırlıkları tamamlanmı! ve ana sözle!-
mesi imzalanmı!tı. Holding’in kurucu-
ları olarak Etibank, Sümerbank, Türki-
ye Petrolleri Anonim Ortaklı"ı, #stanbul 
Petrol Rafinerisi, Türk Hava Yolları ve #! 
Bankası 150’!er milyon lira, Emekli San-
dı"ı 60 milyon lira, D#SK ve Türk-#! ise 
20’!er milyon lira sermaye koymayı ta-
ahhüt etmi!lerdi.25 D#SK’in 1973-1975 dö-
nemi boyunca toplam gelirinin 1,6 
25 D"SK dergisi, Sayı 14-15, sayfa 21.

milyon TL civarında oldu"u dü!ünülecek 
olursa 20 milyon TL tutarındaki taahhü-
dün gerçekçi olmadı"ı görülecektir.

Gerek CHP-MSP Koalisyonu’nun bo-
zulması ve gerekse Maden-#!’in Eylül 
1974’te toplanan Genel Kurulu’nda Türk-
ler’in Halk Sektörü’ne ili!kin politika-
ları ve sendika kaynaklarının sendikal 
amaçlar dı!ında kullanılmak istenme-
sinin giderek güçlenen sosyalist kanat 
tarafından olumlu bulunmaması26 nede-
niyle Halk Sektörü ve Hayat Holding gi-
ri!imi sonuçsuz kaldı.
26 Derinden Gelen Kökler (2017), Cilt 1, 471-472.

Kemal Türkler’in Halk Sektörü Konusunda Görü"leri
“Halk sektörünü, üreticilerin devlet kredileriyle güçlendirilmi", halkın çıkarlarını gözeten yeni bir ekonomik düzen 
olarak görüyor ve destekliyoruz. Halk Sektörü belli bir sermaye kesiminin tekelinde çalı"an bir özel sektör kurulu-
"u olmamalıdır. Halk Sektörü ekonomide, üreticilerin, büyük sermayecilerin, tefecilerin ve aracıların sömürüsün-
den, tüketicileri de pahalılıktan kurtarıcı bir rol oynamalıdır. Her kooperatifin ve her ekonomik birimin yönetimin-
de ve denetiminde ortakların e"it olarak seçecekleri delegeler söz sahibi olmalıdır. Bütün i"letmelerin yönetiminde 
söz sahibi olarak seçilmi" halk temsilcilerinin seçecekleri bir grup, halk sektörünün tümünün çalı"ma ve i"leyi"i-
ni gözetecek, uyarıcı ve denetim yetkisi olan bir konsey halinde çalı"malarını sürdürmelidir. Halk sektörü bu Kon-
sey’in aldı#ı kararlar ve saptadı#ı ilkeler do#rultusunda çalı"malarını sürdürmeli, Konsey tüm ortakları temsil ede-
cek bir yapıya kavu"turulmalıdır.

Tarımsal alandaki Halk Sektörünün birimleri yatırımcı kurulu"larla uyumlu bir düzeni olu"turmalı, pazarlamayı da 
yapacak örgütlenmeyi de ba"armalıdır. Böylece ekonomik hayat içinde yaygın, halkın kendi öz gelirleriyle kurdu#u, 
Devletten kredi alarak geli"tirdi#i ve topluma ucuz hizmet götüren bir yapı yükselmelidir. Hatta parasal biriktirmesi 
olmayanlar Halk Sektöründe eme#iyle çalı"arak bu sektöre ortak olabilmeli ve eme#iyle geçinenlerin bu tür katkı-
sı da halk sektörünü gerçekten tüm emekçileri temsil eden bir içeri#e kavu"turulmalıdır.

D!SK Genel Ba"kanı Kemal Türkler Halk Sektörüne Sosyal Sigortalar Kurumunun, Sendikaların, MEYAK’ın, Ziraat 
Bankası’nın ve benzeri kurumların geni" katkıda bulunmalarının da istendi#ini belirterek demecine "öyle devam 
etmi"tir:

“Halk Sektörü içinde kurulacak yeni örgütlerin ortakları her co#rafî bölgede Birlikler kurarak uygulamaları izlemeli, 
bu Birlikler bir üst kurulu"u olu"turmalı ve bu kurulu" Devlet Plânlama Te"kilâtı ile tam bir i"birli#i içinde çalı"malıdır. 
Bize göre temel ham madde üretimi ile enerji kaynakları ve Büyük Makina Sanayii ile Büyük Ula"ım devletin elinde 
olmalıdır. Kooperatifler yolu ile yapılacak yatırımlarda, Halk Sektörü içinde Devlet, yönetim ve finansman açısından 
öncülük etmeli, devlet kredisi belli bir üniteyi bu krediye ihtiyaç duymayacak hale gelince, kredi yeni bir üniteye kay-
dırılmalıdır. Bu düzen, Anayasanın öngördü#ü, devletin güçsüzden yana olması ilkesini hayata geçirmeye yarayacak 
ve halkımızın ekonomik durumu sınıflar arasındaki a"ırı farklılı#ı durduracak, sonra da sosyal adalet ilkelerine uygun 
bir düzeye getirecektir. Böylece ulusal gelirin da#ılımından daha âdil ölçülerle yararlanma yolu açılmı" olacaktır.”
Kaynak: D!SK dergisi, Sayı 11, Temmuz 1974, s. 8 ve 9.

Milliyet gazetesi, 
23 Haziran 1974.
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D#SK 1. Genel Kurulu’nda alınan Sanayi #!-
çilerinin Ko!ulları hakkında 7 no.lu Ka-
rar’da “i!çilerin konut sorunları açısından 
gerekli tedbirlerin alınması için kanun, 
toplu i! sözle!meleri ve uygun yollardan 
çaba harcanması gerekti#i” vurgulanmı!-
tı. Bu karar 2. Genel Kurul’da da aynen ka-
bul edildi. 4. Genel Kurul’da ise (1973) konut 
sorunu konusunda özel bir karar alındı:

“D#SK Türkiye’de uygulanmakta olan 
konut politikasının ba!tan sona bozuk 
oldu"u inancındadır. Bir yanda müteah-
hitlerin çok karlı buldukları için sıra sıra 
yükselen lüks daireli apartmanlar öte 
yandan en ilkel sa"lık kurallarına ay-
kırı gecekondular anayasanın anlamını 
apaçık belirtti"i sosyal devlet ilkesi bu-
nun devamına izin veremez. $ehir arsa-
larını hesapsız bir spekülasyonu mekân 
halinden çıkarıp, bütün belediye hiz-
metlerinin sa"landı"ı yerlerde, insanlık 
onuruna yakı!acak i!çi konutlarının ya-
pılması, köyden !ehre dalga dalga göçen 
i! gücünün peri!an bırakılmaması bü-
tün yoksul yurtta!larımızın kira bela-
sından kurtarılması gereklidir. Deney-
ler, sosyal sigortalar kurumunca verilen 
konut kredisinin de hem yetersiz oldu-
"unu hem de kooperatifleri sömürme-
yi kendisine i! edinmi! bir avuç kapkaç-
çının eline dü!üldü"ünün göstermi!tir. 
Onun için D#SK do"rudan do"ruya dev-
letten ve SSK’dan ucuz maliyetli konut-
lar yaptırmasını ve bunları dü!ük faizli 
ve uygun vadeli taksitlerle çalı!an halka 
da"ıtılmasını bekler.”

Bu Genel Kurul kararının ardından D#SK, 
i!çilerin konut sorununa bilimsel açıdan 
aydınlık getirmek ve D#SK’in görü!lerinin 

açıklık kazanmasına yardımcı olmak, 
yeni geli!meleri izleyebilmek amacıyla da 
bir seminer düzenlemi!tir.27 Ankara’da 18 
Mart 1974 tarihinde ba!layıp üç gün sü-
ren seminerde ele alınan konular !unlar-
dır: konut kooperatifçili"inin ilkeleri, i!çi 
yapı kooperatifleri ve sorunları, yeni mil-
li ve kentsel konut politikası üzerinde gö-
rü!ler, Türkiye’de konut politikasının ilke-
leri ne olmalıdır, arsa politikası ve konut ile 
konut üretiminde politik kararların önemi. 
Bu seminerde Köy #!leri ve Kooperatifler 
Bakanı Mustafa Ok da bulunmu! ve bir ko-
nu!ma yapmı!tır. Ayrıca #mar ve #skân Ba-
kanı Ali Topuz da semineri izlemi! ve ko-
nu!ma yapmı!tır. 

Konut sorunu D#SK’in gündeminde yerini 
koruyacak ve 1977’de D#SKKENT kurula-
caktır. Bir sonraki bölümde D#SKKENT ko-
nusu ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

27 D#SK 5. Genel Kurul Çalı!ma Raporu.

D"SK dergisi, Sayı 3, 
A"ustos 1973.
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12 Mart döneminde D#SK-siyaset ili!kilerinin en önemli özelli"i, T#P’in kapatılmasının ar-
dından ve CHP’deki de"i!ime paralel olarak D#SK’in CHP’yi desteklemeye ba!lamasıdır. 
D#SK’in bu tutumu 1970’li yıllar boyunca devam edecektir. Kuruldu"undan itibaren se-
çimlerde aktif bir tutum alan ve destekledi"i siyasal partiyi açıklayan D#SK, 12 Mart’tan 
çıkarken CHP’yi destekledi"ini açıklamı!tır. 12 Mart dönemi aynı zamanda D#SK’in sen-
dika-siyaset ili!kisinde yeni bir evredir.

D8SK 6! S9'5().0+

D#SK’in 12 Mart’tan kısa bir süre önce yayımladı-
"ı ve dört yıllık mücadelesini anlattı"ı D"SK’in Dört 
Mücadele Yılı adlı bir yayında “i!çi sınıfının ideolo-
jisinin sosyalizm” oldu"u ve bu do"rultuda e"itim 
yapmak gerekti"i vurgulanıyordu. Bu, D#SK’in ku-
rulu!undan bu yana sosyalizm üstüne en açık tu-
tumlardan biriydi:

“#!çi sınıfının ideolojisi Sosyalizm’dir. Bu neden-
le sendikalar, bir yan dan ekonomik mücadele-
yi sürdürürken, öte yandan da i!çi sınıfını ken-
di ideolojisine sahip çıkaracak e"itimi yapmak 
zorundadırlar. 

“Buna inanan D#SK toplulu"u, Türk-#! yönetici-
lerinin sosyalizme iftira lar atmak suretiyle geni! 
kitleleri !artlandırmalarına kar!ı çıkmı! ve isçi-
lerimizin bu !artlardan arındırılmaları gerekti"i-
ni belirtmi!lerdir. “1

Ancak D#SK’in sosyalizme ili!kin vurguları 12 Mart 
döneminde bir yana bırakılacaktır. T#P’in kapatıl-
ması, baskı rejimi ve D#SK’in CHP’yi destekleme-
siyle birlikte sosyalizm söylemi arka planda kala-
caktır. Ta ki 1975’teki 5. Genel Kurul’a kadar…
1 D#SK (1971), D"SK’in Dört Mücadele Yılı, #stanbul: D#SK Yayınları No: 5.

Tan Oral, D"SK dergisi, 
Sayı 4-5, Eylül-Ekim 

1973.
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T#P 15-16 Haziran direni!ine yol açan ve 

Sendikalar Kanunu’nu de"i!tiren 1317 sa-

yılı Yasa’nın iptali için 13 A"ustos 1970’te, 

Anayasa Mahkemesi’ne ba!vurdu.2

T#P’in açtı"ı iptal davasının karara ba"lan-

dı"ı ve 1317 sayılı Yasa’nın D#SK’in itiraz et-

ti"i hükümlerinin bazılarının iptal edildi"i 

9 $ubat 1972’deyse T#P artık yoktur. Çün-

kü aynı mahkeme 20 Temmuz 1971’de ver-

di"i kararla T#P’i kapattı.3 
2 Aktaran Algül (2015), Türkiye #!çi Partisi Genel Merkezi Ba-
sın Bürosu tarafından yapılan ve 274-275 sayılı yasalarda de-
"i!iklik yapan Kanun’un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne 
ba!vuruldu"unu belirten Basın Bülteni, 13 A"ustos 1970, #s-
tanbul: Tarih Vakfı-T#P Ar!ivi.
3 Algül (2015).

T#P’in kapatılması süreci Genel Ba!kan 
Behice Boran ve çok sayıda parti yöne-
ticisinin 27 Mayıs 1971’de yaygın gözaltı-
na alınma ve tutuklama dalgası ile ba!-
ladı. Cumhuriyet Ba!savcılı"ı tarafından 
Anayasa Mahkemesi’nde açılan dava so-
nucunda T#P hızlı bir biçimde 20 Temmuz 
1971’de kapatıldı. Gerekçeli karar Ocak 
1972’de açıklandı. Anayasa Mahkeme-
si’nin oybirli"iyle aldı"ı kapatma kara-
rında, T#P’in son kongresinde yayımlanan 
bazı rapor ve bildirilerin Anayasa ve Siya-
si Partiler Kanunu’na aykırı oldu"u görü!ü 
etkili oldu.

Kapatma kararının en önemli nedeni ise, 
partinin son kongresinde “Türkiye’nin’ do-
#usunda Kürt halkının ya!adı#ı” yolunda 
bir karar alınmı! olmasıydı.

Kapatma kararından birkaç gün sonra an-
cak henüz gerekçeli karar açıklanmadan 
Ankara Sıkıyönetim Savcılı"ı parti yöne-
ticileri hakkında dava açtı. T#P yöneticileri 
Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanarak 
12,5 ile 15 yıl arasında de"i!en çe!itli hapis 
cezalarına çarptırıldı. Hükümlü T#P yöne-
ticileri 1974’te çıkartılan af yasasıyla öz-
gürlüklerine kavu!abildi.

T#P’in kapatılması D#SK açısından da bir 
dönemin sonu anlamına geliyordu. Daha 
sonra D#SK’i kuracak olan sendikacıla-
rın kurmu! oldu"u T#P, 1970’lere do"ru gi-
derek sendikacıların etkisinden çıkmı!tı. 
Ancak buna ra"men T#P ve D#SK arasında 
yakın ili!kiler vardı.

T#P’in kapatılmasıyla birlikte D#SK’li sen-
dikacılar partisiz kalmı!tı. 12 Mart’tan çı-
kılırken D#SK açısından artık T#P de"il CHP 
vardı.

Cumhuriyet gazetesi, 
21 Temmuz 1971.



15-16 Haziran’ın ba"ta Kemal 
Türkler olmak üzere D!SK yöne-
ticilerinin T!P’e yakla"ımları açı-
sından da önemli sonuçları ol-
du#unu söylemek mümkündür. 
Öncelikle, tasarının TBMM’de 
görü"ülmesi sırasında oldu#u gi-
bi, D!SK yöneticileri örgütlerinin 
T!P’in yan kurulu"u oldu#u iddi-
asıyla suçlanmı"lardır. Aynı suç-
lamanın yo#un biçimde dava sü-
recinde de yapıldı#ı belirtilmeli-
dir. Bu suçlamaya, D!SK yönetici-
lerinin gerek D!SK’in kurulu"un-
dan önce ve gerekse sonrasın-
da alı"kın oldukları ileri sürülebi-
lir. Ancak bu kez ko"ulların fark-
lı oldu#u unutulmamalıdır. Her 
"eyden önce, 1968’den beri cid-
di bir ideolojik kriz içinde bulu-
nan ve 1970’e gelindi#inde artık 
partiden çok, hiziplerin mücade-
le halinde oldu#u bir örgüt görü-
nümü veren T!P’in, “ba"a güre"-
mek” bir yana, 1969 seçimlerin-
de ancak iki milletvekili çıkardı-
#ı ve bu süreçte gerilimli bir ili"ki 
içinde olunsa da bir arada hare-
ket edilen Aybar’ın Ba"kanlık’tan 
ayrılmı" oldu#u unutulmamalıdır. 

Öte yandan her ne kadar D!SK 3. 
Kongresi’nde T!P içindeki teorik 
tartı"malar konusunda fikir be-
yan edilmi"se de i"çi hareketi-
nin yükseldi#i, buna kar"ın gerek 
T!P içinde ve gerekse parti dı-
"ındaki sol çevrelerde i"çi sınıfı-
nın rü"tünün sorgulandı#ı bir dö-
nemde, D!SK’in organizasyonuy-
la, 15-16 Haziran gibi, muhteme-
len D!SK yöneticilerinin de öngö-
rüsünü a"an bir eylemin yapıla-
bilmesi Ünsal’ın belirtti#i gibi te-

melde ideolojik bir aydınlar kav-
gası içindeki T!P’e1 üyeli#i, sendi-
kacılar açısından anlamsızla"tır-
mı" olmalıdır. Üstelik aynı süreç-
te bir yandan Türkler’in, T!P’in 4. 
Kongresi’nde kendi yaptıkları ey-
leme di#er sol kesimler gibi Par-
ti’nin de sahip çıkmamasından 
yakındı#ı ve öte yandan da Parti 
içinde sendikacıların çalı"madı#ı 
ele"tirilerine u#radı#ı da hatırla-
nırsa, D!SK yöneticilerinin dönem 
içinde Parti mensubiyetini sor-
gulamasının "a"ırtıcı olmayaca#ı 
dü"ünülebilir. 

15-16 Haziran’ın D!SK yönetimi 
açısından, parçalanmakta olan 
T!P’e baktıklarında kendi güç-
lerinin farkına vardıkları hem bu 
olaylar ve hem de ardından ge-
len 12 Mart’ın ise devlet iktidarı-
nın kendi gücünü hissettirdi#i bir 
sürece i"aret etti#i söylenebi-
lir. Aynı süreçte di#er sol kesim-
lerle birlikte hedefe oturtulan ve 
sonunda da kapatılan T!P’in üye-
si olmanın “yan örgüt” suçlaması 
altındaki D!SK yöneticileri için ta-
"ınması giderek tehlikeli bir un-
van oldu#u öne sürülebilir. Dola-
yısıyla bu durum, yukarıda özet-
lenen nedenlerle birlikte T!P kim-
li#ini D!SK yöneticileri nezdinde 
zoraki bir aidiyete dönü"mü"tür 
denilebilir. 

T!P’ten kopu"un pragmatik bir 
seçim olup olmadı#ı sorusuna 
verilecek cevabınsa bakı" açı-
sına göre hem evet hem de ha-
yır olması mümkündür. Örne#in 
1 Artun Ünsal (2002), Umuttan Yalnızlı$a !"çi 
Partisi (1961-1971), !stanbul: Tarih Vakfı Yurt Ya-
yınları, s. 337.

T!P kimli#ine sahip bir partili için 
muhtemelen süreç içinde görü-
len, sendikacıların özellikle Par-
ti’nin bunalıma dü"tü#ü 1968’den 
itibaren ilgilerini yitirdikleri, 1969 
seçiminden sonra milletvekilli#i-
nin de artık neredeyse olanak-
sızla"tı#ı ve bunalımın derinle"-
ti#i ko"ullar altına ve 15-16 Ha-
ziran’ın verdi#i özgüvenle, üyeli-
#in devamının da tehlikeli olma-
ya ba"lamasıyla pragmatik dav-
randıklarıdır.

Üstelik aynı partili, sendikacıların 
T!P’in kadrolarından gerekti#in-
de sendikal eylemler için yarar-
landıklarını ancak T!P’e gerekti-
#inde yeterli deste#i vermedi#i-
ni de söyleyecektir. Aynı ko"ullar 
içinde bütün yolu birlikte yürü-
dükleri ve güven duydukları Ay-
bar’ın ayrılması, 15-16 Haziran’ı 
gerçekle"tirecek kadar ivme ka-
zanmı" bir i"çi hareketinin tem-
silcileri olarak sert çatı"maların 
içindeki T!P’in içinden ve dı"ından 
sert ele"tirilere muhatap olma 
hali, bir yandan da aynı çatı"ma-
ların kendi sendikaları ve üst ör-
gütleri içinde de ya"anması ola-
sılı#ı söz konusudur. Dolayısıyla 
bu ko"ullar altındaki sendikacılar 
açısından muhtemelen ya"anan, 
pragmatist bir seçim de#il, sür-
dürülme ko"ulları ortadan fiilen 
kalkan bir evlili#in T!P’in kapatıl-
masıyla resmen biti"idir. 

Kaynak: Süreyya Algül (2015), Türkiye’de Sen-
dika-Siyaset !li"kisi D!SK (1967-1975), !stanbul: 
!leti"im Yayınları.

12 MART VE D!SK-T!P !L!"K!S!N!N SONU12 MART VE D!SK-T!P !L!"K!S!N!N SONU
Süreyya Algül
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12 Mart Muhtırası sonrasında Erim Hü-

kümeti’ne destek verilmesine kar!ı çıka-

rak #nönü ile ters dü!en Bülent Ecevit, CHP 

içinde ya!anan mücadelenin ardından 14 

Mayıs 1972’de Parti’nin Genel Ba!kanlı-

"ı’na seçildi. Ecevit, Mart-Nisan 1973’te 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Genelkurmay 

Ba!kanı Faruk Gürler’i Cumhurba!ka-

nı olarak seçtirmek istemesine de kar!ı 

çıktı ve emekli Oramiral Fahri Korutürk’ün 
Cumhurba!kanı seçilmesini destekledi.

Milletvekili Genel ve Cumhuriyet Senatosu 
üçte bir yenileme seçimleri 14 Ekim 1973’te 
Anayasa’nın öngördü"ü zamanda yapıl-
dı. 14 Ekim 1973 seçimleri aynı zamanda 12 
Mart ara rejiminin de sonu anlamına ge-
liyordu. 1965 ve 1969 seçimlerine katılan 
T#P, bu kez seçimlerde yoktu. CHP 1973 se-
çimlerine #nönü’nün yerine Genel Ba!kan-
lı"a seçilen Ecevit ile gidiyordu. Seçimlere 
“bu düzen de#i!melidir” sloganıyla giren 
CHP, yüzde 33,3 oy oranıyla seçimlerden 
birinci parti olarak çıktı. Ecevit’in Genel 
Ba!kanlı"a seçilmesi ve CHP’nin 1973 se-
çimlerindeki ba!arısı 1970’lerde solun ve 
toplumsal muhalefetin i!aret fi!e"i gibiydi. 

S!3.+)!%1! D8SK’.- 
T,*,+,
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D#SK, 1973 seçimlerinde CHP’yi destekle-
me kararı aldı ve bu tutumunu 1970’li yıl-
lar boyunca sürdürdü. Yönetim Kurulu 8 
Eylül 1973 tarihli kararında CHP’ye des-
tek kararını !öyle gerekçelendirecekti: “14 
Ekim 1973 seçimlerinde i!çilerin bir partisi 
seçimlere katılmadı#ı için yalnız genel se-
çimlerde CHP’ye oy verilmesi konusunda 
birle!ilmi!tir.”4

Yönetim Kurulu’nun 12 Eylül 1973 tarihli 
toplantısında kapsamlı bir bildiri ile D#SK’in 
görü!lerinin kamuoyuna açıklanmasına 
karar verildi. Toplantıda D#SK’in temel il-
keleri uyarınca 14 Ekim 1973 genel seçim-
lerine katılan siyasi partileri parlamento 
4 8 Eylül 1973 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK Yö-
netim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

Cumhuriyet gazetesi, 
16 Ekim 1973.
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içi ve dı!ı eylemleri, programları ve seçim 

bildirgeleri açısından ele!tirilmi! ve a!a"ı-

daki karara varılmı!tır:5

1. Bu seçimlerde i!çilerin, köylülerin, esnafın, 
memurların ve tüm dar gelirli vatanda!la-
rın CHP’ye oy vermeye D#SK olarak ça"rıda 
bulunulmasına,

5 12 Eylül 1973 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK Yö-
netim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

2. Bu ça"rı kararının kamu oyuna duyurul-
ması için Yönetim Kurulu’muzca hazırlan-
mı! ve a!a"ıya alınmı! ça"rı bildirisinin 
Genel Ba!kan Kemal Türkler, Genel Ba!kan 
Vekili Hilmi Güner ve Genel Sekreter Kemal 
Sülker imzası ile çıkarılması için Yönetim 
Kurulu adına kendilerine yetki verilmesi-
ne oybirli"iyle karar verildi.

Kararda D#SK Yönetim Kurulu üyeleri Ke-
mal Türkler, Hilmi Güner, Kemal Sülker, 

Soldaki Parçalanmalar ve D!SK’in Dikkatli Tutumu

D!SK Yürütme Kurulu’nun 13 Ekim 
1970 tarihli kararı, solda ya"anan 
tartı"malar konusunda D!SK’in dik-
katli tutumunu ve kendi çizgisini ko-
ruma kaygısını göstermesi açısın-
dan önemlidir.

Yürütme Kurulu’nun 13 Ekim 1970 
toplantısında alınan kararda “muh-
telif örgütlerin zaman zaman çe"it-
li konularda yapmak istedikleri or-
tak toplantılara D!SK’i, D!SK bölge 
temsilcilerini, D!SK’e ba#lı sendika-
ları veya sendikaların temsilcileri-
ni davet ettikleri bunlarla ortak bil-
diriler yayınladıkları görülmü"tür. 
Son zamanlarda bu ortak toplantı-
larda D!SK’i temsile yetkili olmayan 
veya D!SK adına gözlemci olarak katıldıkları halde sonradan toplantıda alınan kararları D!SK’in de onayladı#ı yolun-
da açıklamalar yapıldı#ı oysa gerçe#in böyle olmadı#ı anla"ılmı"tır” denilerek, örgüte bir dizi uyarıda bulunulmu" ve 
a"a#ıdaki kararları almı"tır:

a) D!SK’in son kongresinde onaylanan Çalı"ma Raporunda yer alan ekonomik, politik, sosyal ve kültürel görü"lerin 
temel alınarak yeniden özetlenerek D!SK toplulu#una bildirilmesine,

b) Bu görü"lerin ve geli"en olaylar kar"ısında D!SK ilkelerinin vardı#ı noktaları açıklayan bir genelgenin bütün D!SK 
toplulu#una duyurularak bunların en yetkili organlarında görü"ülüp ele"tirildikten sonra o örgütün kesin görü"ünün 
D!SK’e yeniden bildirilmesinin istenmesine, 

c) D!SK toplulu#unun bu fikir birli#i yeniden teyid olunduktan sonra bu görü"lerin her sendikanın en alt kademeleri-
ne kadar iletilerek tam bir görü" birli#iyle D!SK toplulu#unun tek bir kalb gibi çalı"masının sa#lanmasına,

d) D!SK ilkeleriyle ba#da"mayan görü"lerin temsilci örgüt ve ki"ilerin yapacakları toplantı ça#rılarına D!SK toplulu-
#undan kimsenin katılmamasına,

e) Yapılacak herhangi bir ça#rıya katılma konusunda tereddüde dü"ülüyorsa D!SK Genel Merkezinden durumun ö#-
renilmesine, çok acele durumlarda katılma gere#i duyulmu"sa o toplantıya özgü olmak üzere gözlemci olarak bu-
lunmaya ve sonucunun D!SK’e bildirilmesine 

D!SK Yürütme Kurulu kararı, 13 Ekim 1970



Türkiye Devrimci !"çi Sendikala-
rı Konfederasyonu, III. Genel Ku-
rulu’nu yaptıktan az sonra sabık 
Adalet Partisi !ktidarının ve ona 
yanda" olanların hazırladıkları 
sendikal demokrasiye son verme 
giri"imiyle kar"ıla"mı"tır. D!SK, 
bunu ba"arıya ula"tırmamak için 
fikirsel planda geni" bir mücade-
le vermi"tir. Bilindi#i gibi; 

D!SK, kuruldu#u günden ba"lıya-
rak hayatın her alanında demok-
rasinin egemen olması için çalı"-
tı#ından, AP iktidarının sendikal 
alanda kurmak istedi#i tekelcili-
#e kar"ı demokratik sendikacılı#ı 
savunmayı ba"lıca görev bilmi"-
tir. Zira D!SK, demokrasiye yürek-
ten ba#lıdır; D!SK, demokratik yö-
netimi bütün yönetim tarzlarından 
daha etkin ve insan tabiatına daha 
yatkın oldu#u inancındadır. Çün-
kü demokrasi her alanda açıklı-
#ı, aydınlı#ı gerektirir. Gizli pazar-
lıklar, kapalı kapılar ardında yapılan 
çıkarcı hesaplar, aldatıcı giri"im-
ler, sömürüyü maskeleyen para-
vanalar demokrasinin gücü ile or-
taya çıkarılır ve halk, hile ile do#ru-
yu, zararlı ile yararlıyı, aldatıcı söz-
lerle gerçe#i rahatlıkla görebilir ve 
kapkaççı politikacıların kirli i"le-
ri rahatlıkla açıklanabilece#i için, 
bu tıynette olanların plânlamala-
rını önler. Demokrasi erdemli in-
sanların itibarda olmasını sa#lıyan 
bir yönetimdir ve halkın halk tara-
fından halk için yönetimini gerek-
tirir. Bunun içindir ki D!SK, demok-
ratik düzenin ekonomik, sosyal ve 
siyasal özüyle bir bütün halinde 
ya"antımızın her alanında varlı#ı-
nı sürdürmesini ister, bu ilkeyi sa-
vunur, bu düzenin gerçekten ku-
rulması için çaba harcar. 

Demokrasi halkın aldatılması-
nı önler. Demokrasi, bir zümre-
nin, bir ailenin, bir sınıfın diktası-
na izin vermez. Demokrasi, top-
lum hayatının tüm katlarında ge-
çerlik kazanmak isteyen yalanı, 
hileyi, aldatmacayı, yutturmacayı 
ömürsüz yapar, kapkaçcı ekono-
mik i"leyi"i, bilimi, felsefeyi, vic-
dan özgürlü#ünü, sanatçının hür 
bir dü"ünce ile yapıt vermesini 
kabakuvvet ve deh"et tedbirle-
riyle önleme giri"imlerinin ba"a-
rısını önler; demokrasi, para ka-
zanmak için her "eyi mübah sa-
yan sömürücü tutuma ahlâklı ol-
manın bereketli projektörünü çe-
virir ve hiçbir karanlık i"in tezgâh-
lanmasına olanak sa#lamaz. De-
mokrasi sadece seçimden seçi-
me oy vermekten ibaret olmadı#ı 
için emekçi halk kitlelerinin dev-
let yönetimine a#ırlıklarını koy-
malarına yarayacak e#itimde fır-
sat e"itli#ini amaçlar, yönetimde 
halkın söz ve karar sahibi olmasını 
en ba"ta gelen ilke sayar ve onun 
içindir ki, D!SK çalı"an halk sınıf ve 
tabakalarının ortak çıkarlarının, 
Türkiye’nin gerçek çıkarlarıyla 
özde" oldu#una inanır ve emek-
çi halkın gittikçe artan ölçülerde 
millet ve memleket i"lerinde söz 
ve karar sahibi olmasının gerekli-
li#ini savunur. Halkın özlemlerine 
kar"ıt bir yönetim, Anayasamızın 
öngördü#ü ilkelere aykırı oldu-
#u için de D!SK içtenlikle Anaya-
sanın en önde gelen savunucu-
sudur. Çünkü Anayasa’mızın 4. ve 
12. maddeleri ile toplumumuzun 
sosyal sınıflardan meydana gel-
di#ini ve de millî egemenlik hakla-
rının hiçbir ki"iye ve zümreye ve-
ya sınıfa devredilemeyece#ini ka-
bul etmi"tir. Böylece diktayı red-

deden Anayasamız sosyal sınıflar 
arasında yasa açısından e"itli#i 
öngörüyor ve D!SK de iktisaden 
ba"kalarına ba#lı, iktisaden zayıf 
zümre ve ki"ileri, müstahdemleri, 
dar gelirlileri, yoksulları koruma-
yı amaçlıyan sosyal devlet ilkesini 
getiren Anayasamızın günlük ya-
"antımızın her dalında geçerli ol-
masına yönelmi" çalı"malar yap-
mayı görev sayıyor. 

Sömürücü bir azınlı#ın tahakkü-
münü sürdürmeye çalı"anlar, do-
laylı söz, yorum ve "atafatlı bildi-
rilerle bu gerçe#i gözlerden kaçır-
mak için demokrasiyi savunanla-
ra, gerçekten demokrasiye inan-
mı", Anayasanın öngördü#ü kök-
lü reformların bir an önce gerçek-
le"mesini istemi", sosyal adalet 
içinde kalkınmanın yollarını öner-
mi" ki"i ve örgütleri gözden dü-
"ürmeye önem verirler. Onun için 
de bu ki"iler ve çevreler D!SK’i de 
karalamak sevdasına kapılmı" ve 
hazırladıkları bir karga"alı dönem 
içinde D!SK’i suçlamayı ba" gö-
rev saymı"lardır. Oysa D!SK, Ana-
yasamızın öngördü#ü demokra-
tik düzenin bütün icaplarıyla uy-
gulanabilmesinin özlemi içindedir 
ve bu amacının dı"ında hiçbir ard 
niyet beslemedi#i için de demok-
ratik i"leyi"in sendikal alanda so-
na erdirilmesi çabalarının gerçek 
yüzünü ortaya çıkarmı", sonunda 
da Anayasaya aykırı yasaların i"-
lerlikten kalkması alanında üstün 
ba"arılı görevlerini sürdüren yüce 
Anayasa Mahkemesi, tarihi ka-
rarını vererek demokrasiye sen-
dikal alanda tuzak kuranların ça-
balarını bo"a çıkartmı"tır. Ne var 
ki, D!SK sendikal alanda elde edi-
len olumlu sonucun demokrasi-

D!SK’!N DEMOKRAS! ANLAYI"ID!SK’!N DEMOKRAS! ANLAYI"I



nin tam bir i"lerlik kazanmasıy-
la her alanda ve günlük ya"antı-
mızın her safhasında elle tutulur, 
gözle görülür hale gelmesini, hal-
kın söz ve karar sahibi olmadı#ı bir 
yerin kalmamasını yürekten iste-
mektedir. Demokrasi ekonomik 
sömürüyü, sosyal yabancıla"ma-
yı, kültürel yozla"mayı önler ve 
halka ra#men kendilerini halk adı-
na yönetici, buyurucu sananların, 
bu bir avuç kötü politikacının gü-
dümlü yöntem sürdürme e#ilim-
lerine uygulama olana#ı bırakmaz. 
Demokrasi halkın kendisinin su-
yun ba"ına geçip kendi eliyle Ana-
yasayı eksiksiz uygulamayı sa#lı-
yacak kararlar vermesini gerçek-
le"tirir. Onun için D!SK, demokra-
siye bilinçle ba#lıdır, içtenlikle onu 
savunur ve cesaretle bu inanç ve 
ba#lılı#ın gereklerini yerine getirir. 

Politika, sermayeci sınıflarla 
emekçi sınıflar arasında iktidara 
seçimle gelip memleketi yönetme 
i"lemidir. Böyle oldu#u için her 
sosyal sınıf, kendine çıkar açısın-
dan ba#lı olanlarla birlikte suyun 
ba"ına geçip devlet çarkının o sı-
nıflar çıkarına dönmesini gerçek-
le"tirmeye bakar. Demokrasinin 
gerçek anlamı da budur. Kalkınma 
plânları ve bütçeler, bu plânla-
rın yönünü saptayanlarla devlet 
gelirlerinin da#ıtımını kendi eko-
nomik-sosyal durumlarına göre 
ayarlıyanlar yararına hazırlanır. Bu 
bakımdan demokrasi, sermayeci 
sınıflarla emekçi sınıf ve tabakalar 
arasındaki iktidar mücadelesinde 
insan haklarına dayalı, lâik, sosyal 
ve demokratik Ana yasamızın hü-
kümlerini ve öteki yasaları e"it-
likle uygulamayı zorun lu bulur. Biz 
yasalar kar"ısında e"itli#in ger-

çekten bilinçli savunucuları oldu-
#umuz için demokrasinin bütün 
gerekleriyle i"lemesini isteriz ve 
demokrasi bizim benli#imizi saran 
bir tabiat haline gel mi"tir.

Bu nedenledir ki, sabık Adalet 
Partisi iktidarı sendikacılık ha-
yatında demokratik i"leyi"e son 
vermeye yöneldi#i vakit D!SK, bu 
gidi"in ne gibi sakıncalar ve zarar-
lar do#uraca#ını açık-seçik orta-
ya koymaya önem vermi"tir. Çün-
kü AP’nin getirmek istedikleriy-
le bazı politikacıların varmak iste-
dikleri amaç demokratik sendika-
cılı#a keskin bir darbe indirecek ve 
sendikal hayatta fa"izan bir tutum 
egemen olacaktı. Demokrasiye 
olan inancımız ve tutkumuz, bizi 
bu tür antidemokratik giri"imlerin 
kar"ısında yer 
almaya sev-
ketti. Biz, ken-
di örgütlerimiz-
de uyguladı#ı-
mız demokra-
tik kuralların en 
do#ru kararla-
rın alınmasında 
etken oldu#unu 
görmenin mut-
lulu#u içindeyiz. 
Kitlelerin söz 
ve karar sahi-
bi olması, temsil 
etti#imiz sen-
dikacılık anlayı-
"ını zafere gö-
türmü"tür. De-
mokrasi, mut-
laka her alanda 
ba"arıya ula"tı-
rılacaktır. Dev-
let yönetiminin 
her organında 

ve her katında iktisaden ba"kala-
rına tâbi, ekonomik bakımdan za-
yıf durumdakiler ve dar gelirliler-
le hizmet erbabının da söz ve ka-
rar sahibi olmaları gerçekle"ince 
demokrasi en geni" anlamda güç-
lenecektir. Ulusça kalkınmamız 
böyle bir güç kazanacak olan de-
mokratik yönetimin mümkün kı-
lınmasıyla sa#lanacaktır. Herke-
sin gönlünce hür ya"adı#ı ve her-
kesin birbirlerinin e"it hakları-
na saygılı, uygarlık âleminin içinde 
"erefli yerini alan bir mutlu Türki-
ye’nin mimarları demokrasiye bi-
zim gibi içtenlikle inanan insanla-
rın topluca olu"turdukları çabaları 
sürdürenler olacaktır.

Kaynak: D!SK (1973), D!SK 4. Genel Kurul Çalı"-
ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları, s. 5-6-7.

Tan Oral, D!SK dergisi, Sayı 8, Ocak 1974.
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Dinçer Do"u, Cevat #yigün, Cavit $arman, 
Remzi Ersoylu, Salih Özbek, Rıza Erdo"an, 
Hüsamettin Bakan ve Osman Özkan’ın 
imzaları yer alıyordu. Toplantıda alınan 
karar gere"i 1973 seçimleri hakkında-
ki bildiri 13 Eylül 1973’te açıklandı. Bildiri-
de “D"SK, 1973 genel seçimlerinde Anaya-
sal özgürlükleri ve demokratik hakları ve 
uygarlıkçı bir anlayı!ı savunan tek par-
ti durumunda oldu#u için i!çileri, köylü-
leri, esnafı, memurları ve tüm dar gelirli 
vatanda!ı CHP ye oy vermeye ça#ırır” de-
niyordu. D#SK’in CHP’ye deste"ini açıkla-
yan bildirisi üzerine #stanbul Cumhuriyet 
Savcılı"ı’nda D#SK yöneticileri hakkında 

Sendikalar Kanunu’na aykırı hareket et-
tikleri iddiasıyla kovu!turma açıldı.6 

D#SK’in CHP’yi destekleme kararının örgüt 
tabanında da bir kar!ılık buldu"u söylene-
bilir. Bu karar farklı görü!lere sahip D#SK 
yöneticileri ve üyeleri tarafından benim-
sendi. Bu kararı alan yönetime kar!ı çı-
kılmadı, tam tersine desteklendi. CHP’ye 
destek kararını genel merkez, bölge ve i!-
yerlerindeki ço"unlu"u sol sosyalist olan 
kadrolar da benimsedi. Bu kadrolar için 
Ecevit’in 12 Mart Darbesi’ne ve Erim Hü-
kümeti’ne bakan verilmesine kar!ı çıkmı! 
olması oldukça takdir toplamı!tı. Tabii çok 
sayıda sol sosyalist i!çi, aydın ve genç ha-
piste oldu"u ko!ullarda Ecevit’in genel af 
vaadi de deste"in bir di"er nedeniydi.7

D#SK CHP’yi destekleme tutumunu 9 Ara-
lık 1973 yerel seçimlerinde de sürdürdü. 
D#SK Yönetim Kurulu 20 Kasım 1973 ta-
rihli toplantısında 9 Aralık 1973 yerel se-
çimlerinde CHP’nin desteklemesine ve bu 
konuda bir bildiri yayımlamak üzere Yü-
rütme Kurulu’na yetki verilmesine ka-
rar verdi. Yürütme Kurulu aynı gün yaptı"ı 
toplantıda Yönetim Kurulu’nun yerel se-
çimlerde CHP’nin desteklemesine yönelik 
kararı gere"ince Genel Ba!kan, Genel Ba!-
kan Vekili ve Genel Sekreter’ce imzalı bir 
bildiri yayımlanmasına karar verdi.8

CHP 14 Ekim seçimlerinde ba!arıyla çık-
tı ancak tek ba!ına hükümeti kuracak ço-
"unlu"a ula!amadı. CHP geçerli oyların 
yüzde 33,3’ünü alarak 185 milletvekili çı-
kardı. Seçimlerde AP 149, MSP 48, DP 45, 
CGP 13, MHP 3 ve TBP 1 milletvekilli çıkardı. 
6 D"SK dergisi, Sayı 7, Aralık 1973, s.15.
7 Derinden Gelen Kökler (2017), Cilt 1, sayfa 450.
8 20 Kasım 1973 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

Tan Oral, D"SK dergisi, 
Sayı 7, Aralık 1973.



12 MART ve SONRASINDA D!SK (1971-1975) | 521

Bu tablo siyasal bunalım yarattı. Bunalım 
ko!ullarında Cumhurba!kanı Korutürk 
CHP-AP Koalisyonu ve “milli koalisyon” 
önerilerini gündeme getirdi ve hükümet 
bunalımının çözülmesi için kamuoyundan 
destek istedi. D#SK Yürütme Kurulu 8 Ara-
lık 1973 tarihli toplantısında hükümet ku-
rulmasıyla ilgili kurumların, ki!ilerin ve 
örgütlerin görü!lerini ö"renmek istedi"i-
ni açıklayan Cumhurba!kanı Korutürk’e 
Genel Ba!kan ve Genel Sekreter imza-
sıyla bir mektup yollanmasına karar ver-
di. D#SK’in Genel Ba!kan Türkler ve Genel 
Sekreter Sülker imzasıyla Korutürk’e yol-
ladı"ı mektupta hem CHP-AP Koalisyonu-
na hem de milli koalisyona kar!ı çıkılıyor 
ve CHP’nin hükümeti kurması ve bu olma-
dı"ı takdirde ise seçimlerin yenilenmesini 
öneriyordu. Üç aydan fazla süren hükümet 
bunalımı, 26 Ocak 1974’te CHP-MSP Koa-
lisyonunun kurulması ile sona erdi. Ece-
vit’in Ba!bakanlı"ı’nda kurulan Koalis-
yonda Erbakan Ba!bakan Yardımcısı idi. 
Çalı!ma Bakanlı"ı’na ise CHP’den Önder 
Sav getirildi. Koalisyon protokolünde dü-
!ünce ve inanç suçları için genel af ve si-
yasi hakları iadesi yanında, halk sektörü 
hedefi, kıdem tazminatının her yıl için bir 
aylık ücret tutarına yükseltilmesi, yetki-
li sendikanın belirlenmesinde anla!mazlık 
halinde i!çilerin gizli oyuna ba!vurulma-
sı (referandum) gibi D#SK’in talepleri ara-
sında yer alan konular da yer alıyordu. Bu 
nedenle D#SK, Hükümet tarafından vaad 
edilen bütün hakları ve menfaatleri hayata 
geçirmek için Hükümet’i var gücüyle des-
tekleyece"ini açıkladı.9 D#SK Yürütme Ku-
rulu 5 $ubat 1974 tarihli toplantısında yeni 
Hükümet’le temaslar için Ankara’ya gidil-
mesine karar verdi.10

9 D"SK dergisi, Sayı 9-10, $ubat-Mart 1974, s. 3.
10 5 $ubat 1974 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 

D#SK, 1973 seçimlerinden çıkan sonuçtan 
ve CHP’yi destekleme kararının sonuçla-
rından ho!nut kalmı!tı. D#SK AP’nin ikti-
dardan uzakla!tırılmasında kendi rolünün 
önemine dikkat çekiyordu. D#SK’in 7. ku-
rulu! yıldönümü için Yürütme Kurulu ta-
rafından yayımlanan bildiride seçimler ve 
CHP’ye verilen destek konusunda !u de-
"erlendirme yapılıyordu:11

“(…) D#SK e"itimde uyguladı"ı sınıf-
sal bilinç verme çalı!malarının bir so-
nucu olarak, 1973 Parlamento, Bele-
diye ve #l Genel Meclisi seçimlerinde 
aktif görev yapmı! ve tamamen ser-
maye kesimlerinin çıkarlarını koruyan 
partiler yerine i!çi, köylü, küçük es-
naf ve dar gelirli yurtta!ların özlemle-
rine cevap veren CHP’ne oy vermi!tir. 

Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
11 11 $ubat 1974 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, #SK Ar!ivi.

D#SK Ajansı, 
21 Kasım 1973



!stanbul: 13 Eylül 1973

!"çilerin, genellikle tüm çalı"anla-
rın tek umudu olan Türkiye Dev-
rimci !"çi Sendikaları Konfederas-
yonu-D!SK, ba#ımsız bir örgüt-
tür. Bugüne dek oldu#u gibi bun-
dan böyle de ba#ımsızlı#ını bilinç-
le ve titizlikle korur ve korumak-
ta azimlidir.

D!SK, demokrasiye ve özgürlük-
lere yürekten ba#lıdır. Onun için 
Anayasa ve onun temel ilkeleri-
ni içtenlikle savunur ve bunu as-
li görevinin gere#i sayar.

D!SK her türlü diktaya ve dik-
ta e#ilimlerine kar"ıdır. !nsanla-
rın, tüm kural ve kurumları ile i"-
leyen bir demokraside, özgürlük-
lerine ve insanca ya"ama hakları-
na kavu"abildi#i zaman mutlu o-
labileceklerine inanır.

Onun için Anayasanın bütün ilke-
leri ile uygulanmasını ve hayata 
geçirilmesini ister. 

Onun için Anayasaya aykırı, öz-
gürlükleri kısıtlayan veya yok e-
den anlayı"a kar"ıdır ve bu tür 
anlayı"ın ürünü Yasaların kaldırıl-
masını ister.

Onun için D!SK, sendika içi de-
mokraside sendika seçme hak-
kını sendika özgürlü#ü olarak 
görür, bu hakkın i"çiler tarafın-
dan oy kullanmak suretiyle yeri-
ne getirilmesi demek olan Refe-
randumu ister. Ve sendika içi de-
mokrasinin gere#i olarak da i"çi-
nin ya"ama ve çalı"ma ko"ulla-
rı ile ilgili her konuda söz ve karar 
sahibi olması ilkesini uygular.

Onun için, bu ilkeden hareketle 
D!SK, i"çilerin, köylülerin, esna-
fın, memurların ve tüm dar gelir-

li halkımızın devlet yönetiminde 
de söz ve karar sahibi olmasını is-
ter. D!SK, bu ilkelerin gere#i ola-
rak her seçim öncesi, seçimlere 
katılan siyasi partileri, parlamen-
to içi ve dı"ı eylemlerini, program-
larını, o seçim bildirgelerini yetkili 
yöneticileri ile birlikte ele"tirir; i"-
çi sınıfı ve dar gelirli halkımızın çı-
karları açısından en yararlı olanına 
oy verilmesine ça#rıda bulunur.

Bu amaçla D!SK Yönetim Kurulu 
8.Eylül.1973 ve 12.Eylül.1973 gün-
leri toplanmı", D!SK’in bu temel il-
keleri açısından yaptı#ı ele"ti-
ri sonucunda bu seçimlerde CHP 
ye oy verme ça#rısında bulunma-
yı kararla"tırmı"tır.

NEDEN CHP

- Çünkü özellikle 12 Mart sonra-
sı dönemde, parlamento içinde 
ve dı"ında demokrasinin, tüm öz-
gürlüklerin ve i"çi haklarının sa-
vunmasını yapmı", bunlara kar-
"ı tüm giri"imlere kar"ı çıkmı" ve 
mücadele etmi"tir.

- Anayasaya ve demokratik ha-
yata aykırı dü"en yasaların ipta-
li için Anayasa Mahkemesine ba"-
vurma kararı almı"tır.

- Çalı"anları ezerek, sömürerek, 
yoksulla"tırarak kalkınma ve sa-
nayi anlayı"ını ça#ın gerisinde 
bulmu", insanca ve demokratik 
bir çalı"ma hayatını gerçekle"ti-
recek bir düzen de#i"ikli#i anlayı-
"ına yönelmi"tir.

- Grevleri yasaklayan, Lokavtları 
serbest bırakan devlet politikası-
na kar"ı çıkmı"tır.

CHP 1973 seçim bildirgesinde ö-
zellikle, halkımızın bütün fertle-
rinin ya"ama ve çalı"ma ko"ul-

larının demokrasi ve özgürlük-
ler içinde geli"mesini ve mutlulu-
#a ula"masını sa#layıcı derinli#ine 
tedbirler getirmekte ve genellikle, 

1- Toplu sözle"me yetkisi tespi-
tinde i"çinin oy kullanarak sendi-
ka seçme hakkını (Referandum),

2- !"sizlik Sigortası kurulmasını,

3- !"çilerin haksız yere i"ten atıl-
masını önleyici yasal tedbirler a-
lınmasını (i" garantisi),

4- Lokavtın kısıtlanmasını (anla-
dı#ımız anlamda kaldırılmasını),

5- Kıdem tazminatının 30 güne 
çıkarılmasını,

6- Memur Sendikalarının kurul-
masını,

7- !"çi memur ayırımının kaldı-
rılmasını ve ça#ımızın teknolojik 
geli"melerinin getirdi#i a"amala-
ra göre yeniden düzenlenmesini,

8- !"çi haklarını ve demokrasiyi 
sınırlayan yasaların demokratik 
kurallara uygun olarak de#i"tiri-
lece#ini, özellikle bunların ba"ın-
da Sıkıyönetim, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri, Dernekler, Toplan-
tı ve Gösteri Yürüyü"leri yasaları 
bulundu#unu, 

9- Tüm çalı"anların !" ve Sosyal 
Sigortalar Yasaları kapsamına a-
lınaca#ını,

10- Adaletli ve dengeli geli"me i-
çin gerekli ücret politikası hakkın-
da Danı"ma Kurulu kurulaca#ını,

11- E#itimin daha geçerli temel e-
saslara ba#lanmasını, yüksek e#i-
timin parasız olmasını, halk e#iti-
mine yeni uygulamalar getirilme-
sini, ö#retmen özgürlü#ü ve temi-
natını, e#itimde e"itlik ilkesini,
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Bu bilinçli oy vermenin sonucunda da her türlü !ikâyetle-
re yol açan bir bozuk düzenin temsilcisi olan AP iktidardan 
uzakla!tırılmı!tır.

 “(…) D#SK i!çi sınıfının devrimci mücadelesinin bilime dayalı, 
devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olma azminin me!’a-
lesini ta!ımaktadır. (…) D#SK yöneticileri mevkilerinde kal-
mak için u"ra!an de"il, D#SK ilkeleri u"runda sade birer i!çi 
olarak mücadele veren sendikacılardır (…)” 

Ancak Koalisyon Hükümeti’nin istenen sonuçları vermeme-
si üzerine D#SK, erken seçimi gündeme getirdi. D#SK Genel 
Ba!kanı Kemal Türkler 6 Eylül 1974’te yaptı"ı bir konu!ma-
da hükümetin koalisyon protokolünde yer alan bazı konula-
rın henüz gerçekle!tirmemi! oldu"unu belirterek erken se-
çim istedi:12

“Toplu Sözle!me yetkisinin saptanmasında referandum il-
kesi yasala!mamı!tır. Asgari geçim indirimi asgari ücret 
düzeyine yükseltilmemi!tir. #!çilerin kıdem tazminatı 30 
güne çıkarılmamı!tır. Sendikalar Kanununun aksayan mad-
deleri de"i!tirilmemi!tir. Bu durum koalisyondaki MSP ka-
nadının anlayı!ının tutuculu"undan ileri gelmektedir. Ayrı-
ca çe!itli ekonomik konularda CHP’nin seçmenlerine vaad 
etti"i konuların uygulama alanına getirilmesinde koalisyon 
ortakları arasında tam bir uyum sa"lanmadı"ı anla!ılmı!tır. 
#!çi sınıfı bunlardan zarar görmektedir. Bu duruma son ver-
mek için iktidarın CHP kanadıyla ana muhalefet partisi yeni 
bir seçim kanununda birle!erek erken seçime gidilmesi ger-
çekle!tirilmelidir. “

CHP-MSP Koalisyon Hükümeti kısa sürdü. Koalisyonun yürü-
memesi üzerine Ecevit 18 Eylül 1974’te istifa etti ve yeni bir hü-
kümet bunalımı dönemi ba!ladı. Hükümet kurma çalı!maları 
ba!arısız olunca Cumhurba!kanı Korutürk kontenjan senatö-
12 D"SK dergisi, Sayı 12-13, A"ustos-Eylül 1974.

12- Yabancı ülkelerde çalı"an i"çilerin ve 
çocuklarının e#itim problemlerinin yeni-
den ele alınaca#ını, bunların Türk kültü-
rüne kar"ı yabancıla"malarının önlene-
ce#ini, emeklilik haklarının yurda akta-
rılması, tasarruflarının de#erlendirilmesi, 
gümrük i"lerinin kolayla"tırılması ve se-
çimlerde oy kullanmaları gibi önemli so-
runlarının çözülece#ini,

13- Dü"ünce ve Basın özgürlü#ünün ge-
reklili#ini, kabul etmi" ve bunları gerçek-
le"tirmeye söz vermi"tir.

Bu nedenlerle, D!SK, 1973 genel seçimle-
rinde Anayasal özgürlükleri ve demokra-
tik hakları ve uygarlıkçı bir anlayı"ı savu-
nan tek parti durumunda oldu#u için i"-
çileri, köylüleri, esnafı, memurları ve tüm 
dar gelirli vatanda"ı CHP ye oy vermeye 
ça#ırır.

D!SK YÖNET!M KURULUNU TEMS!LEN

Genel Ba"kan Kemal Türkler

Genel Ba"kan Vekili Hilmi Güner

Genel Sekreter Kemal Sülker
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D!SK Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 1973 tarihli kararı.

D!SK dergisi, Sayı 6, Kasım 1973

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1973-11-06.pdf
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rü Sadi Irmak’ı hükümet kurmakla görev-
lendirdi. Irmak parlamentoya dayanmayan 
partiler üstü bir hükümet formülünü de-
nedi. Ancak güvenoyu alamadı. Sadi Irmak 
Hükümeti’ne de güven duymadı"ını belir-
ten D#SK, erken seçim talebini yineledi. Hü-
kümet bunalımı Nisan 1975’e kadar sürdü.

Demirel tarafından kurulan AP, MSP, CGP 
ve MHP’den olu!an ve Milliyetçi Cephe 
(MC) Hükümeti olarak bilinen yeni hükü-
met, 12 Nisan 1975’te güvenoyu alarak gö-
reve ba!ladı. Bu hem Türkiye hem D#SK 
için yeni bir dönemdi. 

:4 M(%*’*(- Çı#(%#!- 
S9'5().'* S9), CHP 6! 
D8SK

12 Mart döneminde a"ır bir baskıyla kar!ı-
la!an sol, 12 Mart sonrasında, özellikle 1973 
seçimleri sonrasında yeniden toparlan-
maya ba!ladı ve 1970’lerin ikinci yarısın-
da yeniden yükseldi. 12 Mart döneminde 
T#P’in kapatılması sonrasında T#P içinde-
ki ayrı!malar 1974 sonrasında ayrı partiler 
ve örgütler !eklinde ortaya çıkmaya ba!-
ladı. Çok sayıda sosyalist partinin yanı sıra 
parti biçimi dı!ında örgütlenen sosyalist 
ve devrimci yapılar sahneye çıktı. 

Solun 12 Mart dönemi sonrası yeniden to-
parlanma ve 1974 sonrası yeni sosyalist 
partilerin kurulması sürecinde D#SK bu 
partilere mesafeli davrandı ve bu parti-
lerle bir ilgisinin olmadı"ını özellikle açık-
ladı. Türkler 25 Haziran 1974’te yaptı"ı 
açıklamada “D"SK’in yeni kurulan ve bir 
ba!kasının da kurulaca#ı söylenen par-
ti ile uzaktan veya yakından hiçbir ili!ki-
si yoktur.” diyordu.13 Temmuz 1974 tarihli 
D#SK dergisi kapa"ında “Kurulan ve Ku-
rulacak Partilerle D"SK’in Hiçbir "lgisi Yok” 
ifadesine yer veriyordu. “Kurulan parti” 15 
Haziran 1974’te Ahmet Kaçmaz ve arka-
da!ları tarafından kurulan Türkiye Sosya-
list #!çi Partisi (TS#P), “kurulacak” parti ise 
Behice Boran ve arkada!ları tarafından 1 
Mayıs 1975’te kurulacak olan Türkiye #!çi 
Partisi (T#P) idi. Nitekim Türkler, Boran ta-
rafından T#P’in yeniden kurulu!u için ken-
disine yapılan daveti cevapsız bırakmı! 
ve yakın çevresine “yeni bir partiye gerek 
yok CHP’yi desteklemek lazım” demi!ti.14 
13 D"SK dergisi, Sayı 11, Temmuz 1974.
14 Derinden Gelen Kökler (2017), Cilt 2, s. 13.

D"SK dergisi, Sayı 9-10, 
$ubat-Mart 1974.
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14 Ekim 1973 seçimleri ve 1974 a%ıyla bir-
likte 12 Mart’tan çıkarken sosyalist solda 
yeni parti giri!imleri gündeme geldi. D#SK’li 
sendikacıların bir bölümü de bu parti ça-
lı!malarının içindeydi. Kemal Nebio"lu (Gı-
da-#!) ve Cenan Bıçakçı (AS#S) Aybar’ın 
kurmaya hazırlandı"ı (Sosyalist Devrim 
Partisi; Burhan $ahın (Basın-#!) Türkiye 
Sosyalist #!çi Partisi (TS#P); Özcan Kesgeç 
(Sosyal-#!), Dinçer Do"u (Kimya-#!), Tur-
gut Gökdere (Turizm-#!), Mustafa Aktulga-
lı (Keramik-#!) ve Selim Mahmuto"lu (Ma-
den-#!) 2. T#P’in kurulu! hazırlıkları içinde 
yer alıyordu. Ku!kusuz bu partiler ve bun-
ların yanında CHP ile di"er sol çevreler de 
D#SK’te etkilerini artırmaya ve D#SK’in 
deste"ini almaya çalı!ıyordu. 

Aynı günlerde Behice Boran, tüm Maden-#! 
Genel Yürütme Kurulu üyeleri için ayrı 
ayrı olmak üzere 2. T#P kuruculu"u ça"-
rı mektubu gönderdi. Dönemin Maden-#! 

yöneticisi Mehmet Karaca, bu geli!meyle 
ilgili !unları anlatıyor: “Bunun duyulması 
üzerine Aybarcılar ba!ta olmak üzere bü-
yük bir tantana koptu. Bu gerilimin yıkıcı 
havası kar!ısında Kemal Türkler de tansi-
yonun yükselmesine sebep oldu#unu dü-
!ündü#ü Behice Boran ekibine kar!ı tu-
tum almaya ba!ladı. Türkler’in, 1. T"P’ten 
itibaren Aybar/Aren-Boran safla!masın-
da taraf olmaktan kaçındı#ı ancak Ay-
bar’a kar!ı daha ılımlı oldu#u biliniyordu. 
Gönen Toplantısı’ndan dileyen herkes par-
ti kurabilir; ancak bugün için CHP’ye des-
tek sürdürülmelidir kararı çıktı.”15 Böylece 
D#SK net bir biçimde T#P’in devam niteli-
"inde kurulan sosyalist partiler ile T#P dö-
neminde oldu"u gibi bir ili!ki içinde olma-
yaca"ını ilan etmi! oluyordu.
15 Barı! Öz tarafından 26 Mayıs 2005 tarihinde Mehmet Kara-
ca ile yapılan görü!me Barı! Öz (2005), “Kalkınma Sürecinde 
Sektörel/Sendikal Dinamikler Örnek Olay: Türkiye Maden-#! 
Sendikası”, Yayımlanmamı! Yüksek Lisans Tezi, #stanbul: 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .

Kurulan ve Kurulacak Partilerle D!SK’in Hiçbir !li"kisi Yok

Türkler Açıkladı

D!SK Genel Ba"kanı Kemal Türkler, 25 Haziran 1974 tarihinde yeni kurulan ve 
kurulaca#ı duyulan bazı partilerle ilgili olarak basına ve T. R. T. ‘ye "u deme-
ci vermi"tir:

“Yeni bir partinin kuruldu#unu basından ö#rendik. Bir yenisinin daha kurulaca-
#ı söyleniyor. Herhangi bir yanlı" anlamaya imkân vermemek için bu konuda bir 
hususu kesinlikle aydınlatmak isterim. D!SK’in bu yeni kurulan ve bir ba"kası-
nın da kurulaca#ı söylenen parti ile uzaktan veya yakından hiç bir ili"kisi yoktur.

Geçen hafta toplanan D!SK Genel Yönetim Kurulu, genel do#rultudaki politika-
sını yeniden görü"mü" ve kararla"tırmı"tır.

Bu kararla, D!SK’in politikası, 14 Ekim Seçimlerinden önce yayınladı#ı ça#rı bil-
dirisi do#rultusunda daha belirgin ve kesin hale gelmi" bulunmaktadır. 

D!SK i"çi sınıfının çıkarlarının hangi do#rultuda oldu#unu ve günün ko"ulları-
na göre meydana gelen nasıl bir ortam içinde ve yönde gerçekle"ece#ini iyi 
bilmektedir. Bu nedenlerle bu konuda i"çi sınıfı üzerine bir oyun söz konusu 
olursa, D!SK böyle bir oyun kar"ısında seyirci kalmamakta kararlı ve ısrarlıdır.”
Kaynak: D!SK dergisi, Sayı 11, Temmuz 1974, s. 7.

D!SK dergisi, Sayı 11, Temmuz 1974

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1974-07-11.pdf


12 Mart’ın çıkı"ında CHP, sosya-
list solun yeniden ülke siyasetin-
de güç kazanmaya ba"ladı#ı ko-
"ullarda, Ecevit’in liderli#e geli-
"i ile birlikte görü" ve eylemle-
ri ile dönem içinde kamuoyun-
da yankı yaratmaya ba"lamı"tır. 
Parti’nin “Akgünlere” ba"lıklı 1973 
seçim bildirgesi de temelde e"it-
lik ve özgürlük söylemini "u ifade-
lerle öne çıkararak ses getirmi"-
tir:1 “(…) hakça bir düzen olacak-
tır bu.. Kimse kimseden insanca 
ya"ama hakkını esirgemeyecek-
tir, bu düzende; insan insanı, ya-
bancılar vatanı sömüremeyecek-
tir. Herkes özgür olacaktır bu dü-
zende. Özgürlük, e#itimdeki, ge-
lirdeki dengesizliklerin sınırlama-
sından kurtulacaktır. Halkın üs-
tünde egemenlik olmayacaktır bu 
düzende. Devlete de servete de 
kul olmayacaktır hiç kimse”.

Ecevit’in liderli#inde kamuoyunda 
etkinli#ini arttıran CHP’nin, sendi-
kalara yönelik ilgisini de aynı dö-
nemde arttırdı#ı söylenebilir. Ece-
vit’in bu dönemde Türk-!"’i ele"-
tirmeye ba"ladı#ı görülmekte-
dir. Ecevit Türk-!"’in 9. Kongre-
si’nin yapıldı#ı günlerde, Konfede-
rasyon’un partiler üstü politikası-
nı "öyle ele"tirmektedir:2 “Türk-
!"’in partilerüstü politikası, ba-
zı Türk-!" yöneticilerinin iddiaları-
nın tersine Türk demokrasisine de 
hizmet etmemektedir. Çünkü bu 
1 Suna Kili (1976), 1960-1975 Döneminde Cum-
huriyet Halk Partisinde Geli"meler, !stanbul: Bo-
#aziçi Yayınları, s. 351.
2 Cumhuriyet gazetesi, 30 Mayıs 1973.

politika yüzünden siyasal denge-
nin büyük sermaye çevreleri le-
hine gitgide bozulması, rejimi hız-
la sa#a do#ru kaydırarak Türk de-
mokrasisini ciddi ölçüde tehlikeye 
sokmaktadır”. Aslında Türk-!"’e 
yönelik ele"tiriler, Türk-!" içinde 
daha önceki yıllarda ba"layan ve 
CHP’nin de AP’ye kar"ı Konfede-
rasyon içinde güç kazanmaya ça-
lı"tı#ı bir mücadeleyle de ili"kilidir. 
Nitekim Türk-!"’e yönelik ilk ele"-
tiriler de önceki yıllarda CHP’ye 
yakın Türk-!" içindeki sendikacı-
lardan gelmi"tir. Ocak 1971’de, ay-
nı zamanda CHP’li milletvekili olan 
Genel-!" Sendikası Ba"kanı Ab-
dullah Ba"türk’ün de içinde oldu#u 
ve Yol-!" Ba"kanı Halit Mısırlıo#-
lu, Petrol-!" Ba"kanı !smail Topkar 
ile Ula"-!" Ba"kanı Feridun $akir 
Ö#ünç’ten olu"an bir grup, Türk-!" 
Yönetimi’ne sundu#u ve sonradan 
4’ler raporu olarak anılan bir rapor 
ile Türk-!"’in partilerüstü sendika-
cılık anlayı"ını a#ır biçimde ele"tir-
mi", örne#in Türk-!"’in 1967-1970 
dönemindeki faaliyetini “tered-
dütsüz davaya ihanet” olarak ni-
teleyerek Türk-!"’in “Babil Kulesi” 
oldu#unu öne sürmü"tür.3 

D!SK’in e#itim notları haline ge-
tirerek örgüt içinde da#ıttı#ı Ra-
por’da sonraki yıllarda D!SK’e ka-
tılacak olan Tekstil sendikası gibi 
bazı sendikaların defalarca Türk-
!"’e üye olmaya çalı"tıkları halde 
3 D!SK, D!SK Sunar: Türk-!"’e Verilen 4’lü Rapor 
(D!SK e#itim notları-tarihsiz), !stanbul: TÜS-
TAV-D!SK Ar"ivi.

geri çevrildikleri ele"tirisinin ya-
nı sıra, görü"lerine katılmasalar da 
D!SK’in politikalarının “topluluk-
lar” üzerinde derin etkiler yarattı#ı 
gözlemi dile getirilmektedir (sayfa 
38, 152). Söz konusu Rapor ile bir-
likte, Abdullah Ba"türk’ün de için-
de bulundu#u sendikacılar, Türk-
!" içinde bir muhalefet hareke-
ti ba"latmı"lar, bunun için de ön-
celikle Mayıs 1973’te yapılacak 9. 
Türk-!" Kongresi’nde yönetime 
kar"ı mücadele ederek seçimlerde 
ba"arılı olmayı hedeflemi"lerdir. 

Ancak Türk-!" içinde mücade-
le veren ve ba"ını Abdullah Ba"-
türk’ün çekti#i CHP yanlısı sen-
dikacılar Türk-!" Kongresi’ni kay-
betmi"lerdir. Ba"türk’ün Kong-
re sonrası yaptı#ı açıklama çarpı-
cıdır:4 “Türk-!", sa# siyasal güçle-
re teslim edildi. Tıpkı Odalar Birli-
#i, i"veren sendikaları gibi Türk-!" 
de sermayenin yönetti#i bir kuru-
lu" görüntüsüne itilmi"tir”.

Yukarıda özetlendi#i üzere 
CHP’nin Türk-!" içinde nüfuz ka-
zanma giri"imlerinin ba"arısızlı#a 
u#radı#ı ve Ecevit ve Ba"türk’ün 
Türk-!"’i ele"tirdi#i bir dönem-
de, D!SK’e yönelik olarak temkin-
li olmakla birlikte olumlu bir ba-
kı"ın sergilendi#i görülmektedir. 
Nitekim CHP’ye yakınlı#ı ile bili-
nen Özgür !nsan dergisinin Mart 
sayısında D!SK’in önemine vurgu 
yapılmakta ve D!SK’in 4. Kongre-
si dolayısıyla D!SK hakkında de-
4 Cumhuriyet gazetesi, 08 Haziran 1973.

CHP’DE DE#!"!M VE D!SK’!N CHP’Y! CHP’DE DE#!"!M VE D!SK’!N CHP’Y! 
DESTEKLEMES!N!N NEDENLER!DESTEKLEMES!N!N NEDENLER!

Süreyya Algül



12 MART ve SONRASINDA D!SK (1971-1975) | 527

#erlendirmelerde bulunulmakta-
dır. Önemi dolayısıyla söz konusu 
de#erlendirmelerin geni" bir öze-
ti a"a#ıda sunulmaktadır:5 “(…) 
1967’de kurulan D!SK, Türk i"çi ha-
reketine büyük katkılarda bulun-
mu"tur. Ancak zaman zaman, De-
mokratik Sol çizginin dı"ına çık-
ması ve T!P paralelinde bir sendi-
kal kurulu" haline gelmesi sonu-
cu, kısmen T!P’in takındı#ı tavır ve 
kısmen de i"çilerle bütünle"me-
ye çalı"ılırken benimsenen yanlı" 
taktikler ve büyük baskılar nede-
niyle D!SK, üye sayısı yüz bini a"-
mayan ve dolayısıyla Türkiye i"-
çi sınıfının ço#unun sesini duyu-
ran bir örgüt de#il, i"çi ço#unlu#u-
nun büyük ço#unlu#undan tecrit 
olmu" bir kurulu" haline gelmi"-
ti. Günümüzde herkes tarafından 
bilinen bir gerçek varsa o da artık 
i"çi hareketinin a#ırlık merkezinin 
demokratik sol oldu#udur. Bilin-
mesi gereken di#er bir gerçek ise, 
sendika-parti-kooperatif örgütler 
kenetlenmesi olmadan Demokra-
tik solun ba"arıya ula"amayaca#ı-
dır. (…) Demokratik Sol partiler de 
güçlü bir sol hareket olabilmek için 
sendikalara gereken önemi ver-
mek zorundadırlar. Tabanı büyük 
ölçüde Demokratik Sol fikre açık 
i"çilerden olu"an D!SK’in bundan 
sonraki örgütlenme çabalarında 
alaca#ı sonuçlar, D!SK yöneticile-
rinin saptayacakları stratejinin tu-
tarlılı#ı, Türkiye ko"ullarına uyarlı-
#ı (halkçı-devrimci-demokratik) 
sol ile özde"le"mesi ile yakından 
ilgili olacaktır. D!SK son zamanlar-
da olumlu çizgisini sa#lamla"tıra-
rak geli"tirme yolundadır. (…) Tür-
kiye i"çi hareketinin yakın gelece#i 
5 “D!SK Genel Kurulu”, Özgür !nsan, Sayı 10, Mart 
1973, s. 1.

S.D. (sosyal demokrat) sendikala-
rın Mayıs içinde alaca#ı sonuçlara 
ba#lı oldu#u gibi D!SK’in tutumuna 
ba#lı kalmaktadır. Demokratik Sol 
Cephe, D!SK’in bundan sonraki tu-
tarlı davranı"larını dikkatle bekle-
yecek ve izleyecektir”. 

CHP’nin D!SK’e oldukça olum-
lu yakla"tı#ı, ancak i"birli#i için 
D!SK’ten beklentileri oldu#una 
ili"kin olarak yukarıda örne#i ve-
rilen i"aretlerin görülmeye ba"-
landı#ı dönem, D!SK açısından ise 

hayli olumsuz ko"ullarda var olu-
nan bir döneme tekabül etmek-
tedir. Zira hatırlanaca#ı üzere, 12 
Mart rejiminin yalnızca T!P’i kapat-
makla yetinmeyip neredeyse bü-
tün sol muhalefeti ezdi#i "artlar-
dan henüz yeni yeni çıkılmaktadır. 
Üstelik devlet iktidarı ve Türk-!" 
tarafından 12 Mart öncesi ve son-
rasında yan örgüt suçlamalarıyla 
kar"ıla"an D!SK, 12 Mart sürecin-
de, önemli bir geli"me göstereme-
di#i gibi, bazı sendikaların üyelik-
ten ayrılmaları durumuyla da kar-

D!SK dergisi, Sayı 9-10, $ubat-Mart 1974.



"ı kar"ıya kalmı"tır. Bu ko"ullar al-
tında Türkler ba"ta olmak üze-
re D!SK yöneticileri için, Ecevit ile 
birlikte daha sol bir söylem tut-
turan CHP’ye destek vermek çı-
kar yol olarak görülmü" olmalı-
dır.6 Üstelik Mayıs 1973’te CHP’nin 
Türk-!" ile ili"kilerinin bozuk bir hal 
alması ve kendilerini sosyal de-
mokrat olarak nitelendiren sen-
dikaların da Türk-!" içinde yenil-
giye u#ramaları hem Türk-!" için-
de ve hem de dı"ındaki CHP e#i-
limli sendikaları çekmek yönün-
de D!SK yöneticilerini umutlandır-
mı"tır denebilir. Ayrıca söz konu-
su sendikalar D!SK’e hemen ka-
tılamasalar dahi Türk-!"’i yıpra-
tacak bir sürecin yaratılaca#ı da 
muhtemelen hesaba katılmı" ol-
malıdır. Her "ey bir yana, “devle-
ti kuran parti” olan CHP’ye destek 
yönünde yapılacak tercihin, D!SK’i 
devlet iktidarı ve kendisine uzak 
duran sendikaların gözünde me"-
rula"tıraca#ının dü"ünülmesi de 
kuvvetle muhtemeldir. 

6 Koç ve Koç (2008), s. 188.

Dönemin bazı D!SK yöneticileriyle 
yapılan görü"meler, bütün bu hu-
suslara ek olarak CHP’nin Ecevit 
ile yöneldi#i siyasetin D!SK yöne-
ticileri üzerinde de etkili oldu#unu 
ve CHP’ye yakınlık hisseden bazı 
yöneticilerin de T!P’in kapatılma-
sından sonra CHP’yi desteklemek 
yönünde daha açık davrandıkla-
rını göstermektedir. Örne#in Hil-
mi Güner, kendisinin dönem için-
de hiçbir partiye üye olmadı#ını, 
ancak sempati duymakla birlikte 
CHP’ye bürokratik yapısı dolayı-
sıyla mesafeli durdu#unu, CHP’de 
Ecevit hareketinin ba"lamasından 
sonraysa CHP’den etkilendi#i-
ni vurgulamaktadır.7 Mehmet Ka-
raca da dönem içinde D!SK mer-
kez yönetiminde olmamakla bir-
likte Ecevit rüzgarının D!SK için-
de ve merkezinde etkili oldu#unu 
hissetti#ini, T!P’in kapatıldı#ı sü-
reçte bazı T!P’li arkada"larının da 
CHP’ye üye oldu#unu söylemek-
tedir. Karaca, özellikle Türkler’in 
CHP deste#i konusunda çok is-

7 Hilmi Güner ile 06 Kasım 2009’da gerçekle"ti-
rilen görü"me.

tekli oldu#unu, 1974’te Maden-!" 
yönetimine girdi#inde de bunu 
bizzat gördü#ünü ifade etmekte-
dir.8 Bu konudaki oldukça dikkat 
çekici bir yorumda Eylül 1974’te 
Maden-!" Genel Sekreteri olan 
Mehmet Ertürk’ten gelmi"tir. Er-
türk 1974 ve sonraki dönemi kas-
tederek “Kemal Türkler’in gönlü 
CHP’deydi” demektedir.9 

Sonuçta D!SK yukarıda özetle-
nen nedenlerin etkisiyle, Ekim 
1973’te yapılacak genel seçimler-
de CHP’yi desteklemeye 8 ve 12 
Eylül 1973’te yaptı#ı Yönetim Ku-
rulu toplantıları sonucunda karar 
verdi#ini açıklamı"tır. D!SK bu ka-
rardan bir süre sonra Yürütme Ku-
rulu’nun 24 Kasım 1973’te yayın-
ladı#ı bir bildiri ile yerel seçimler-
de de CHP’ye destek ça#rısı yap-
mı"tır10 ve sonraki dönemde de bu 
deste#ini sürdürmü"tür. 
8 Mehmet Karaca ile 28 Ekim 2009 tarihinde 
gerçekle"tirilen görü"me.
9 Mehmet Ertürk ile 09 Kasım .2009 tarihinde 
gerçekle"tirilen görü"me.
10 D!SK’in CHP’ye Aralık 1973 yerel seçimlerinde 
deste#ini açıkladı#ı Bildiri (iki sayfa), 24 Kasım 
1973, Mehmet Karaca Özel Ar"ivi.

Öte yandan D#SK Yönetim Kurulu’nun 13 
Aralık 1974 tarihli toplantısında aldı"ı D#SK 
dı!ındaki kurulu!ların toplantıları, bunlara 
katılım, ortaya çıkabilecek sorunlar konu-
sunda uyarıcı karar dikkat çekicidir.

D8SK’.- G!-!) AA 
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12 Mart döneminde sola yönelik tutuk-
lamalar ve cezalandırmalar sonucunda 
binlerce siyasi tutuklu ve hükümlü orta-
ya çıkmı!tı. Çok sayıda aydın ve yazar ya 
ceza almı! ya da ceza alma tehdidi ile yüz 

yüzeydi. Bir bölümü D#SK’li sendikacıla-
rı da ilgilendiren davalar devam diyordu. 
Bir yandan 12 Mart’ın yarattı"ı tahribat öte 
yandan Cumhuriyet’in 50. yıl dönümü ne-
deniyle genel af tartı!ları 1973 yılının ikin-
ci yarısında yo"unla!tı. D#SK de bu süreçte 
genel af tartı!malarına aktif olarak katıldı.

D"SK dergisinin Haziran 1973’te yayımlanan 
ilk sayısında yer alan “genel af çıkarılma-
lı” ba!lıklı yazıda afla ilgili yürüyen tartı!-
malara ili!kin D#SK’in yakla!ımları özetlen-
di.16 Yazıda affa ili!kin yakla!ım !u !ekilde 
ifade ediliyordu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
16 D"SK dergisi, Sayı 1, Haziran 1973, s.22-23.



1960 ve 70’lerde Maden-!" ve 
D!SK’te uzun süre hukukçu ola-
rak çalı"an deneyimli ve usta hu-
kukçu Mü"ür Kaya Canpolat Türk-
ler’in yeni kurulacak partilerle ilgi-
li tutumunu bir anısına dayanarak 
"öyle anlatıyor:

Kemal Sülker D!SK Genel Sek-
reteri, ben, Kemal Bey, Kimya-!" 
Sendikası [Ba"kanı] Dinçer Do#u, 
Nurettin [Çavdargil]... Be", altı ki"i 
zannediyorum. Arabayı kullanan 
$ükrü [Özbayrak]... $ükrü götür-
dü bizi. !zmit’e do#ru gidiyoruz.

Ben o sırada, bir hafta evvel Behi-
ce [Boran] Hanımı ziyaret etmi"-
tim, Adapazarı Ceza Evi’nde. Be-
hice Hanım da demi"ti ki, yanım-
da da $inasi Yeldan vardı. O gö-
rü"mede, o günlerde Oya Baydar 
gelmi", ‘Biz yeni bir parti kuraca-
#ız, deste#inizi istiyoruz, ne di-
yorsunuz?’ diye, Behice Hanım’a. 
TS!P’in kurulmasıyla ilgili. Behice 
hanım demi" ki, “Hayır, bu do#ru 
olmaz!” demi". “Türkiye !"çi Par-
tili arkada"larımız, Parti’nin gele-
ce#ine onlar karar verecekler, ben 
burada cezaevinde yatıyorum. 
Tek ba"ına ben karar veremem, 
o yüzden arkada"larımız ne dü-
"ünüyor, onlara ula"mamız lazım 
gelir” demi". Bunu bana nakletti 
Behice Hanım, “Onların niyeti an-
la"ılıyor ki [bir parti] kurmak” de-
di. “Biz burada cezaevinde yatıyo-
ruz ama dı"arıdaki arkada"larımız 
örgütlenme konusunda ne dü"ü-
nüyor? Önemli olan o...” dedi. 

Ben de bu yol uzar konu"alım, bi-
çimindeki öneri üzerine konuyu 
açtım. Kemal Bey’in politikasının 
yeni bir parti kurulmasından yana 
olmadı#ını, [buna] muhalefet et-

ti#ini [herkes] biliyor ama bunun 
açıklaması yapılmamı". Ve bunun 
CHP ile geçi"tirilmesi lazım gel-
di#ini dü"ündü#ünü herkes a"a-
#ı yukarı tahmin ediyor ama kim-
se a#zından duymu" de#il. !lk defa 
orada, Alaplı yoku"unu çıkarken... 
“Ben” dedim, “geçen hafta Be-
hice Hanım’ı ziyaret ettim, ceza-
evinde” dedim... Suratı asıldı Ke-
mal Bey’in. Behice Hanım’ın söy-
ledi#i "u, “Biz cezaevinde yatıyo-
ruz, bizim bir "ey yapmamıza ola-
nak yok ama dı"arıdaki arkada"-
larımız ne dü"ünüyor? Oya bana 
geldi Parti kuraca#ız diyor, bizim 
arkada"larımız ne yapacak, onlar 
neye karar veriyor?” dedim.

Kemal Bey dedi ki, “Bakın arka-
da"lar” dedi, ilk defa orada, “Ben, 
daha üç veya dört dönem, seçim 
dönemi, bir siyasal parti kurmak, 
onu geli"tirmek... Bunun müm-
kün olmadı#ını görüyorum. Bunun 
yerine, hazır bir Cumhuriyet Halk 
Partisi var ve ortanın solunu kabul 
etmi" bir Cumhuriyet Halk Parti-
si var, dolayısıyla politik faaliyeti 
onu desteklemek suretiyle yeri-
ne getirebiliriz 
diye dü"ünü-
yorum” de-
di. “Bana gö-
re” dedi, “Üç 
ya da dört se-
çim dönemi 
için ba"ka bir 
yol göremi-
yorum” de-
di. Türkiye !"-
çi Partisi ka-
patılmı", ye-
ni yeni herke-
sin gözü açıl-
maya ba"la-

mı", dolayısıyla en uygun örgüt-
lenme bicimi ne? Ve özellikle D!SK 
ve D!SK’e ba#lı sendikalar bu ko-
nuda, daha önce Türkiye !"çi Par-
tisi’ni kurmu" olan sendikacılar bu 
parti kapatıldıktan sonra ne dü"ü-
nüyor, bu tecrübeden ne çıkart-
tılar ne sonuca vardılar? Aslın-
da daha bu enine boyuna tartı"ıl-
madı. !lk defa Kemal Bey [...] Alaplı 
yoku"unda bunu söyledi.

Herkes gene suskun, o sırada. Ke-
mal Sülker [Türkiye] !"çi Parti-
li, D!SK’in Genel Sekreteri, Dinçer 
Do#u [Türkiye] !"çi Partili hem de 
militan... Orada kimse "u veya bu 
biçimde tartı"maya girmedi. Öyle 
gittik. Tartı"ılmadı ama bu laf Tür-
kiye !"çi Partili tüm sendika üye-
lerine, ba"kanlarına, D!SK’e ba#-
lı i"çilere, hepsine ula"tı. Bu laf 
ula"tı. Dolayısıyla Kemal Bey’in bu 
tespiti, te"hisi aslında TS!P’in ku-
rulmasında da sonradan 2. T!P’in 
kurulmasında da etkili oldu. Bu-
nun kar"ısına daha güçlü daya-
naklarla çıkılamadı.
Kaynak: Can #afak (2015), Ere$li 1965-1980 Çe-
lik !"çileri, !stanbul: Sosyal Tarih Yayınları, s. 159-
160 (Özetlenmi"tir).

MÜ"ÜR KAYA CANPOLAT: B!R ALAPLI ANISIMÜ"ÜR KAYA CANPOLAT: B!R ALAPLI ANISI

Av. Mü"ür Kaya Canpolat (solda), Kemal Türkler ve 
Av. Enis Co"kun, D!SK Ar"ivi.
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50. Yıldönümü dolayısıyla bir af kanunu 
tasarısı hazırlanırken, amacın ne oldu#u-
nu gözden kaçırmamak gerekir. 50. Yıl af 
için güzel bir vesiledir. Fakat asıl önemli-
si, suçun toplumsal kökenli bir gerçek ol-
du#unu kavrayarak, bir takım yurtta!ları-
mıza hayatlarını için bir !ans tanımaktır.”

Yazıda daha sonra affın kapsamına ili!kin 
de"erlendirmelere yer veriliyordu. Siyasal 
suçların af kapsamı dı!ında bırakılmak is-
tenmesinin ele!tirildi"i yazıda siyasal suç-
luların Cumhuriyet’in 50. yılı gibi bir vesi-
lede öncelikle affa katılmaları gerekti"i 
vurgulanmakta ve “toplumca geçirdi#imiz 
sarsıntılardan sonra, açılan yaraları sar-
manın artık zamanı gelmi!ti” görü!ü dile 
getirilmekteydi. Yazıda siyasal suçların af 
dı!ı bırakılmak istenmesi !u çarpıcı de-
"erlendirme ile ele!tiriliyordu:

“Çe!itli adi suçlar bir yana, i!çi sını-
fına kar!ı suç i!leyen i!verenlerden 
mahkûm edilebilmi! olanlar affedile-
cek, büyük vergi ve gümrük kaçakçıları, 

rü!vet ve irtikâp suçluları, kredi yolsuz-
luklarından hüküm giymi! olanlar af-
fedilecek, fakat siyasal suçlular affe-
dilmeyecek-böylece toplumsal barı!ın 
gerçekle!tirilebilece"ini dü!ünmek bile 
abes olur.”

Yazıda “önyargısız ve geni! kapsamlı bir af 
çıkarılırsa, o zaman Türkiye’nin demokra-
tik düzene dönü! umutları hak kazanabi-
lecektir” görü!ü dile getiriliyordu. Yazı afla 
ilgili sa"duyulu davranılmasının önemine 
dikkat çekiliyor ve genel affa kar!ı çıkan 
kindarlı"ın olabilecek en zararlı tutum ol-
du"u vurgulanıyordu.

D#SK, genel af çıkarılması için çalı!ma-
larını sürdürdü. Aralık 1973’te D#SK Ge-
nel Sekreteri Sülker, TBMM Ba!kanlı"ı’na 
bir telgraf yollayarak geni! kapsam-
lı bir genel affın çıkarılması görü!ünü 
tekrarladı.17

D#SK, 20-21 $ubat 1974 günlerinde #s-
tanbul’da Maçka otelinde “Genel af ve 
17 D"SK dergisi, Sayı 7, Aralık 1973, s.12.

D#SK'in "Genel Af" 
konulu toplantısı, 
20-21 $ubat 1974, 
#stanbul.
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sorunları” ba!lıklı bilimsel bir toplantı dü-
zenledi. #ki gün süren ve genel affın çe-
!itli yönleriyle tartı!ıldı"ı toplantıda Prof. 
Dr. Nevzat Gürelli, Prof. Dr. Öztekin Tosun, 
Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Prof. Dr. Bahri 
Savcı, Doç. Dr. Sait Kuran ve Avukat Kemal 
Kumkumo"lu tebli"ler sundu. Toplantıda 
affın geni! kapsamlı olması gerekti"i dile 
getirildi.18 Bu toplantıda yapılan konu!-
malar ve sunulan tebli"ler bir kitap olarak 
yayımlandı.19

12 Mart’tan çıkı!ın son adımı 1974 affı oldu. 
CHP-MSP Koalisyonunun TCK’nin 141-142 
ve 163. maddeleri kapsamındaki siyasi hü-
kümlüleri de kapsayacak !ekilde hazır-
ladı"ı af kanunu 14 Mayıs 1974’te 141-142 
kapsamındaki siyasi suçları kapsam dı!ı 
bırakacak !ekilde yasala!tı. CHP’nin ko-
alisyon orta"ı MSP, Meclis’te son anda 
18 D"SK dergisi, Sayı 9-10, $ubat-Mart 1974, s.11.
19 D"SK (1974), Genel Af, #stanbul: D#SK Yayınları No: 12

141-142. maddelerin af kapsamına alınma-
sına onay vermedi. Ancak Anayasa Mah-
kemesi, 2 Temmuz 1974’te Yasa’nın siyasi 
suçları kapsam dı!ı tutan hükmünü Ana-
yasa’ya aykırı bularak iptal etmesi üzeri-
ne Türk Ceza Kanunu’nun 141., 142., 146. ve 
149. maddelerden hükümlü 1.164 ki!i ile bu 
maddelerden yargılanan 2 bin 30 tutuklu 
da af kapsamına girerek tahliye oldu. Böy-
lece 12 Mart sona ermi!ti. 

K&/%&' S9%,-, 6! D8SK

Türkiye’de sendikaların 1940’lı yıllardan 
beri dı! politika sorunları konusunda dö-
nemin devlet politikasına paralel hare-
ket ettikleri biliniyor. Bunların en biline-
ni Kıbrıs konusundaki tutumdur. Türk-#! 
1950’li yıllardan itibaren Kıbrıs sorunu ko-
nusunda dönemin hükümetlerine para-
lel hareket etmi!tir. Türk-#!’li sendikacılar 
tarafından Kıbrıs Türktür Cemiyeti (KTC) 
kurulmu! ve 1950’li yıllarda Kıbrıs miting-
leri ve Kıbrıs’a ziyaretler yapılmı!tır.20

D#SK de kurulu!undan itibaren Kıbrıs so-
runu ile ilgilendi. Toplumun çok geni! 
bir kesiminin duyarlı oldu"u bir konuda 
D#SK’in kayıtsız kalması dü!ünülemezdi. 
D#SK’in Kıbrıs sorunu konusunda ilk tu-
tumu 1967’de Yunanistan’da yapılan fa-
!ist Albaylar Cuntasına kar!ı olmu!tur. 
Kemal Türkler tarafından yapılan açıkla-
mada hem cunta hem de ABD Ba!kanı sert 
ifadelerle protesto edilmi!tir. Açıklamada 
ABD ve NATO’ya sert ele!tiriler yer almı! 
ve “topun, tüfe#in senin olsun, biz fa!ist 
Yunan Cuntasını tükürü#ümüzle bo#arız” 
20 Detay için bakınız: Aziz Çelik (2010), Vesayetten Siyasete 
Türkiye’de Sendikacılık, #stanbul: #leti!im Yayınları.

Görsel: D#SK 
tarafından 
düzenlenen 
Genel Af ile ilgili 
açık oturumun 
kitabı.

D#SK Yayınları, 
#stanbul: 1974

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/DISK-12-GENEL-AF-1974.pdf


Yönetim Kurulu 20 Temmuz ve 21 
Temmuz 1974

D!SK Yönetim Kurulu Genel B"k. 
Kemal Türkler’in ba"kanlı#ında 
20.7.1974 günü saat 14.00 den 
18.00’e kadar ve 21.7.1974 gü-
nü saat 9.00 dan 16.00’ya kadar 
toplanmı", bu toplantılara D!SK 
üyesi sendika ba"kanları da mü-
"ahit olarak katılmı"tır.

KARARLAR

Madde 1: Yunan cuntası tarafın-
dan Kıbrıs’ta yapılan darbe so-
nucunda ortadan kaldırılan Kıbrıs 
anayasal düzeninin ve ba#ımsızlı-
#ının yeniden kurulması amacıy-
la garantör devlet olarak Kıbrıs’a 
çıkarma ve indirme yapan Hükü-
metimizin bu konudaki politikası-
nın desteklenmesini,

Madde 2: Barı", demokrasi, ba-
#ımsızlık ve Kıbrıs anayasal dü-
zeninin kurulmasını amaçlayan 
Türk çıkarma ve indirme hare-
ketine kar"ı Kıbrıs’ta Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin kontrolü dı"ında 
kurulan bölgelerde da#ınık du-
rumda olan Kıbrıs Türklerinin Yu-
nan ve Rumlar tarafından hun-
harca öldürülmeleri olayının dün-
ya kamu oyunda protesto edil-
mesine,

Madde 3: Barı" amacıyla Kıbrıs’a 
çıkarma yapan Türk Silahlı Kuv-
vetlerine kar"ı darbeciler tarafın-
dan ate" açılması ve Yunan alayı 
tarafından saldırıda bulunulması 
sonucunda Türkiyenin sava" ha-
line girmi" oldu#u ve fiili olarak da 
sava" durumunda bulunuldu#u 
nedeniyle devletin sava" duru-
munun desteklenmesi ve sava" 

fonuna i"çilerin katkıda bulunma-
ları için, kampanya açılmasına;

(a) Bu kampanya içinde D!SK üye-
si sendikalara ba#lı bütün i"yerle-
rinde çalı"an üyelerimizden brüt 
birer yevmiyeleri tutarında pa-
ra kestirilmesi için i"yeri müdür-
lüklerine D!SK olarak yazı yazıl-
masına,

(b) !"yerlerindeki fabrika ba" tem-
silciliklerine yazı yazılarak konu-
nun anlatılmasına, ve konunun i"-
çilere de anlatılarak veya D!SK ya-
zısının ilân tahtalarına astırılarak 
i"çilere duyurulması konusunda 
sendika temsilcilerine görev ve-
rilmesine, bu parayı kesmeyen i"-
yerlerindeki üye i"çilerimizin imza 
toplamak suretiyle i"yeri müdür-
lü#üne ba"vurarak paranın kesti-
rilmesi ile ilgili olmak üzere sendi-
ka temsilcilerine görev verilme-
sine; ve ayrıca bu tip i"verenlerin 
derhal D!SK’e bildirilmesi için sen-
dika temsilcilerine talimat yazıl-
masına,

(c) Bu kampanya ile kesilecek pa-
raların D!SK’te açılacak bir fonda 
toplanmasına ve devletin sava" 
fonuna peyderpey D!SK tarafın-
dan yatırılmasına,

(d) Bu paraların yatırılması gerekli 
devlet sava" fonunu temsil eden 
ve devlet adına yetkili para alan 
makam veya devlet hesabının 
neresi ve hangisi oldu#unun Mali-
ye Bakanlı#ına resmen yazı yazı-
larak sorulmasına,

(e) D!SK üyesi sendikalara tali-
mat yazılarak bu kampanyanın en 
olumlu bir biçimde yürütülebil-
mesi için D!SK’e yardımcı olmaları 

açısından görevli olduklarının bil-
dirilmesine,

(f) !"yerlerinden ücret ödeme ta-
rihleri süresi uzunsa konunun 
aciliyet kespetmesi nedeniyle i"-
çilerden kesilecek toplam mik-
tarın daha önceden avans olarak 
i"veren tarafından ödenmesinin 
fabrika müdürlüklerinden isten-
mesine;

Madde 4: Barı", ba#ımsızlık ve 
Kıbrıs’ın Anayasal düzeninin ye-
nide tesisi açısından Türkiye’nin 
içinde bulundu#u sava" duru-
munun çok önemli olması nede-
niyle devletin sava" fonuna ken-
di ekonomik gücü oranında katkı-
da bulunması için D!SK olarak bü-
tün vatanda"lara ça#rıda bulu-
nulması;

Madde 5: Sava" hali uzadı#ı ve 
hükümetimizce de gerekli ve zo-
runlu görüldü#ü takdirde kanun 
veya kararname çıkarılarak yasal 
yoldan bütün çalı"anların gün-
de 1 fazla saat çalı"mak suretiy-
le bu fazla çalı"ma kar"ılıkları sa-
va" fonuna intikal ettirilerek kat-
kıda bulunmaları konusunun Hü-
kümetçe uygulanma konusun-
da Hükümete öneride bulunul-
masına,

Madde 6: Hernehal olursa olsun 
i"çinin ekonomik çıkarlarıyla ilgi-
li grev hakkının durdurulmasının 
D!SK anlayı" ve ilkelerine uygun 
olmadı#ı nedeniyle, devletin sa-
va" gücüyle yakından ilgili olma-
yan i"yerlerindeki grevlerin psi-
kolojik açıdan etkenli#i göz önün-
de tutuldu#undan bütün grevle-
rin veya grev durumuna gelen i"-
yerlerindeki anla"mazlıkların en 

D!SK’!N KIBRIS BARI" HAREKÂTI ÜZER!NE KARARI (1974)D!SK’!N KIBRIS BARI" HAREKÂTI ÜZER!NE KARARI (1974)



kısa sürede halledilmesini D!SK’in 
yararlı görmesi açısından, bu ko-
nuda fedakârlık yapılmasını ge-
rekli gören D!SK Yönetim Kuru-
lu, fedakârlı#ın günlük geçimine 
etki yapan i"çilerden de#il, özel-
likle i"verenlerin fedakârlık yap-
ması inancında oldu#undan i"ve-
renlere fedakârlık ça#rısında bu-
lunulmasında ve gerekti#inde bu 
konuda, gerek D!SK bünyesinde-
ki ve gerekse ba#ımsız sendikalar 
bünyesindeki grevlerde res’en ve-
ya ça#rılması halinde arabuluculuk 
yapma görevini üstlenmesini,

Madde 7: Ülkemizin sava" halinde 
ve durumunda olması nedeniyle 
sava" hali ve barı", ba#ımsızlık ve 
Kıbrıs’ın yeniden anayasal düze-
ninin kurulması konusunda birlik-
te hareket etmek üzere Türk-!"’e 
D!SK olarak i"birli#i ça#rısında bu-
lunulmasına,

Madde 8: Bütün i"çilerin ve hal-
kımızın kan ba#ı"ında bulunmaya 
ça#rılmasına,

Madde 9: Yurt dı"ındaki i"çilerin 
de devletin sava" fonuna katkıda 
bulunmaları ça#rısında bulunul-
masına,

Madde 10: !"çi ve tüm halkımızı 
resmi devlet açıklamaları dı"ında 
bazı ki"ilerin olumsuz davranı" ve 
konu"maları kar"ısında dikkatli ve 
tedbirli olmaları konusunda uyarı-
da bulunulmasına,

Madde 11: D!SK ve üye sendikalar-
da bulunan her türlü araç ve gere-
cin devletin iste#inde verilebilme-
si için i"ler ve hazır durumda bu-
lundurulmasına

oybirli#i ile karar verildi.

Kemal Türkler Genel Ba"kan

Hilmi Güner Genel Ba"kan V.

Rıza Erdo#an, üye

Cevat !yigün, üye

Dinçer Do#u, üye

Hüsamettin Balkan, üye

Osman Özkan, üye

Macit Karabulut, üye

Mü"ahit olarak bulunan sendika 
ba"kan veya yetkilileri:

Turgut Gökdere

Kemal Yılmaz

Remzi Çakar

!brahim Çetkin

Kaynak: 20-21 Temmuz 1974 tarihli D!SK Yö-
netim Kurulu toplantısı, D!SK Yönetim ve Yü-
rütme Kurulu Karar Defterleri, D!SK Ar"ivi.

D!SK Yönetim Kurulu'nun 20-21 Temmuz 1974 tarihli toplantısında alınan karar
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denmi!tir:21 D#SK’in Kıbrıs sorununa yakın 
ilgisi 1970’li yıllarda da devam etti. 

F$9."0 Y,%$%."0$% C,%0$"'%$ 
S)*0 T)D+.

Kıbrıslı Rumlar tarafından kurulan ve Yu-
nan milliyetçisi silahlı bir örgüt olan EOKA 
(Kıbrıslıların Millî Mücadele Örgütü) Yuna-
nistan’daki fa!ist cuntanın emri ile Nikos 
Sampson liderli"inde 15 Temmuz 1974’te 
bir darbe yaparak dönemin Kıbrıs Cum-
hurba!kanı Makarios’u devirdi. Sampson 
Kıbrıs Elen Cumhuriyetini ilan etti ve bir 
dikta yönetimi kurdu. Bunun üzerine Tür-
kiye #ngiltere ve Yunanistan’la imzalamı! 
oldu"u 1960 Garanti Antla!ması’nın ver-
di"i yetkiye dayanarak 20 Temmuz 1974’te 
Barı! Harekâtı olarak adlandırılan bir as-
keri müdahalede bulundu. Müdahalenin 
21 D"SK gazetesi, Sayı 4, Aralık 1967, sayfa 1.

ardından Yunanistan’da fa!ist albaylar 
dönemi sona erdi, ardından Kıbrıs’ta dar-
be yönetimi son buldu. Türkiye’nin aske-
ri müdahalesinden sonra 22 Temmuz’da 
ate!kes ilan edildi. Türkiye 14 A"us-
tos 1974’te Kıbrıs’ta ikinci askerî harekâtı 
ba!lattı. 

D#SK, Türkiye’nin 1974 Kıbrıs askeri mü-
dahalesini net bir biçimde desteklemi! ve 
bu konuda hem ülke içinde destek kam-
panyası düzenlemi! hem de uluslarara-
sı sendikal çevrelere Türkiye’nin tezleri-
ni anlatmı!tır. Türkiye’nin Kıbrıs askeri 
harekatının ba!ladı"ı 20-21 Temmuz 1974 
günlerinde D#SK Yönetim Kurulu ola"a-
nüstü toplandı. Toplantıya D#SK üyesi sen-
dikaların genel ba!kanları da katıldı. Top-
lantıda Hükümet’in Kıbrıs’a müdahale 
kararının ve bu yöndeki politikasının des-
teklenmesi kararla!tırıldı. Açıklamada 
“Kıbrıs anayasal düzeninin ve ba#ımsız-
lı#ının yeniden kurulması” vurgusu yer 
aldı. Böylece D#SK yaygın söylemin tersi-
ne ilhakçı de"il hukuksal bir çözüme i!a-
ret etmi!tir. Toplantıda bir sava! fonu açıl-
ması ve i!çilerin bu fona destek olmaları 
için kampanya ba!latılması, üyelerin brüt 
birer yevmiye ile katılmaları karar altına 
alındı. D#SK Yönetim Kurulu ayrıca sava-
!ın uzaması durumda bir saat fazla çalı!ı-
larak sava! fonuna katkıda bulunulması-
nı da kararla!tırdı. Alınan bir ba!ka karar 
ise Kıbrıs konusunda ortak hareket edil-
mesi için Türk-#!’e de ça"rı yapılmasıydı. 
Ancak D#SK grevlerin bütünüyle yasak-
lanmasına kar!ı çıktı ve grevlerin i!ve-
renlerin fedakarlı"ı ile kısa zamanda çö-
zülmesini istedi.22

22 20-21 Temmuz 1974 tarihli D#SK Yönetim Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.

Cumhuriyet 
gazetesi,

16 Temmuz 1974 
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D#SK bu karar do"rultusunda i!yerlerin-
de bir maddi dayanı!ma kampanyası ba!-
lattı ve i!çilerden birer günlük ücretlerinin 
kesilerek D#SK adına kurulan sava! fonu-
na aktarılmasına ba!landı. D"SK dergisi-
nin Ekim-Kasım 1974 tarihli 14 ve 15. sa-
yılarında “D"SK’in Açmı! Oldu#u Devletin 
Sava! Fonuna Yardım Kampanyasına Ka-
tılanlar” ba!lıklı uzun bir liste yayımlan-
dı. Listede i!yerlerinin adları ve yaptık-
ları yardım miktarı yer alıyordu. Listeye 
göre kampanya için 2 milyon 178 bin 279 
lira 90 kuru! yardım toplanmı!tı. Dergide 
listenin devam edece"i belirtiliyordu. An-
cak bir sonraki D#SK dergisi 5. Genel Kurul 

sonrasında, Ekim 1975’te yayımlanabildi. 
Bu dergide listenin devamı yer almadı.

Öte yandan D#SK adına Cumhurba!kanı 
Fahri Korutürk, Ba!bakan Bülent Ecevit ve 
Genelkurmay Ba!kanı Semih Sancar ba!-
ta olmak üzere çe!itli devlet yöneticilerine 
destek telgrafları çekildi.23 

“Sayın Bülent ECEV#T 

BA$BAKAN 

ANKARA

Bugün acele olarak toplamı! olan D#SK 
üyesi Sendika Ba!kanlarının Kıbrıs’ın 
ba"ımsızlı"ını ve Anayasal düzenini ko-
rumak amacıyla Kıbrıs’a Türk Silâhlı 

23 D"SK dergisi, Sayı 12-13, A"ustos-Eylül 1974.

"D!SK, S!LÂHLI KUVVETLER!M!Z!N BARI# HAREKÂTINI DESTEKL!YOR"
Genel Ba"kan Kemal Türkler’in ba"kanlı#ında toplanan Yürütme Kurulu, basına ve T.R.T’ye verilmek üzere a"a#ıda-
ki bildiriyi yayınlamaya oybirli#iyle karar vermi"tir.

“D!SK, S!LÂHLI KUVVETLER!M!Z!N 

BARI$ HAREKÂTINI DESTEKL!YOR

D!SK Yürütme Kurulu olarak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu sabah Kıbrıs’ta ba"lattı#ı barı" harekâtının kaçınılmaz bir 
görevin haklı ve insanî bir gere#i oldu#unu saptamı"tır. Bu nedenle Kıbrıs’ta Rumların savunmasız Türklere kar"ı 
yapageldikleri esir alma ve rehin tutma gibi insanlık dı"ı ve gayriahlâkî tutumlarını tel’in ve dünya kamu oyu önün-
de Rum vah"etini protesto eder. Bu tutumun Yunanlılar ve onların destekliyicilerinin yarattıkları gayri me"rû duru-
ma son vermekle sa#lanaca#ını bildi#i için, D!SK toplulu#u olarak, izlenen harekâtı bütün gücümüzle destekledi#i-
mizi belirtmekten büyük onur duyarız.

Kıbrıs Devleti’nin ba#ımsızlı#ını ve Kıbrıs Türklerinin varlı#ını ve tüm haklarını korumak için Türk Hükümetinin Ce-
nevre’de giri"ti#i barı" müzakerelerini çıkmaza sokmakta yarar gören Yunanistan ve Kıbrıs Rumları’nın Türkiye 
Cumhuriyeti’nin güvenli#ine, Kıbrıs’taki Türklerin mal ve can varlıklarına kasteden tutumları kar"ısında; 

D!SK barı"tan yana olan bütün ülkelerin i"çi sendikalarını, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta sa#lamaya çalı"tı#ı Kıb-
rıs Devleti’nin ba#ımsızlı#ını ve Kıbrıs Türkleri’nin varlı#ını ve haklarını koruyucu çabalarını desteklemeye ça#ırma-
yı kararla"tırmı"tır.

D!SK Yürütme Kurulu, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs barı" harekâtını desteklemek için ba"lattı#ı i"çilerin birer 
günlüklerini ba#ı"lama kampanyasını sürdürmeye devam etmektedir. Kampanyanın tam sonucu bu ay sonunda 
alınmı" olacaktır.

D!SK, her türlü parti ve görü" farkı gözetmeden bütün vatanda"ları Türk Silâhlı Kuvvetlerini bütün olanakları ile 
desteklemeye ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Kıbrıs politikası etrafında tam bir bütünlük göstermeye da-
vet eder.”
Kaynak: 14 A#ustos 1974 tarihli D!SK Yürütme Kurulu toplantısı, D!SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D!SK Ar"ivi 
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Kuvvetlerince yapılan çıkartmayı oy 
birli"iyle destekleme kararı aldı"ını arz 
eder, saygılarımı sunarım.

KEMAL TÜRKLER

D#SK GENEL BA$KANI “

“SAYIN ORGENERAL SEM#N SANCAR 

GENEL KURMAY BA$KANI

ANKARA

Bugün acele olarak toplanmı! bulunan 
D#SK üyesi Sendika Ba!kanları kahra-
man Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a 
yaptıkları çıkartma hareketini oybirli-
"iyle destekleme kararı almı! oldukla-
rını ve bu yüce mücadelede Türk i!çi-
lerinin silâhlı kuvvetlerimizin yanında 
oldu"unu arzeder, saygılarımı sunarım.

KEMAL TÜRKLER 

D#SK GENEL BA$KANI”

D#SK Yürütme Kurulu adına Genel Ba!-
kan Türkler tarafından gönderilen telg-
raflara verilen cevaplar D#SK dergisinde 
yayımlandı:24 
24 D"SK dergisi, Sayı 12-13, A"ustos-Eylül 1974.

“Sayın Kemal TÜRKLER

D#SK Genel Ba!kanı 

#STANBUL, 5. 8.1974

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta teme-
linden yıkılan anayasal düzeni yeniden 
kurmak ve Türk Toplumunun huzur ve 
güvenli"ini sa"lamak amaciyle giri!ti"i 
hareket dolayısıyle göndermi! oldu"unuz 
telgrafı memnunlukla aldım. Beni son de-
rece mütehassis eden vatansever duygu-
larınız ve asil davranı!ınız için sizlere te-
!ekkür ederim.

FAHR# KORUTÜRK 

CUMHURBA$KANI”

Cumhurba!kanı Fahri Korutürk, #kin-
ci Kıbrıs Harekâtı dolayısıyle gönderilen 
tebrik mesajına da 22/8/1974 tarihinde 
cevap göndermi!tir. Bu mesajında mem-
nunluklarını belirterek te!ekkür etmi!tir.

“Sayın Kemal TÜRKLER 

D#SK Genel Ba!kanı 

#STANBUL, 21.8.1974

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta ba-
rı!, karde!lik ve özgürlük için giri!ti"i ha-
rekât dolayısıyle belirtmek lütfunda bu-
lundu"unuz duygu ve dü!ünceler bana 
güç kattı. Gösterdi"iniz duyarlı"a içten-
likle te!ekkür ederim.

Ba!arılar ve mutluluklar dile"iyle saygı-
lar sunarım.

BÜLENT ECEV#T 

BA$BAKAN “

“Sayın Kemal TÜRKLER 

D#SK Genel Ba!kanı 

#STANBUL, 20.8.1974

Yavru vatan Kıbrıs’ta soyda!larımızın gü-
venli"i, barı!ın kurulması ve Adanın ba-
"ımsızlı"ının sa"lanması u"runda giri!i-
len ikinci barı! harekâtını kutlayan pek 
de"erli mesajınız için te!ekkür eder, ba-
!arı dileklerimle saygılar sunarım.

SEM#H SANCAR 

ORGENERAL

GENEL KURMAY BA$KANI”

D"SK dergisi, Sayı 14-15, 
Ekim-Kasım 1974.
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D#SK sadece 20 Temmuz 1974 tarihin-
de yapılan ilk harekâtı de"il, 14 A"ustos 
1974’te yapılan ikinci harekâtı da destekle-
mi!tir. Aynı gün toplanan Yürütme Kuru-
lu “D#SK Silâhlı Kuvvetlerimizin Barı! Ha-
rekâtını Destekliyor” ba!lıklı bir açıklama 
yayımlamı!tır.

D#SK, Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri müda-
halesini uluslararası sendikal kamuoyu 
nezdinde de savundu ve çe!itli giri!imler-
de bulundu. D#SK, 27 A"ustos 1974’te bü-
tün uluslararası i!çi federasyonlarına ve 
konfederasyonlarına Genel Sekreter Ke-
mal Sülker imzasıyla Kıbrıs Barı! Harekâtı 
ile ilgili bir yazı gönderdi. D#SK dergisinde 
“Kıbrıs Harekâtı "çin Muhtıra Yayınladık” 
ba!lı"ı ile yer alan ve muhtıra olarak ni-
telenen ön yazının ekinde “Kıbrıs’ta ce-
reyan eden hunharca cinayetler ve Türk-
leri yok etme giri!imleri” ile ilgili belgeler 
yer aldı. “Muhtıra” adlı yazıda Türkiye’nin 
Kıbrıs müdahalesinin Kıbrıs’ı i!gal amacı 

gütmedi"i, Kıbrıs’ı bölmek için yapılmadı-

"ı ve Rumları günlük ya!antılarından alı-

koymayı amaçlamadı"ının altı çizildi. 25 

Bunun dı!ında D#SK ve Maden-#! sendikası 

Genel Ba!kanı Kemal Türkler, Türkiye’nin 

Kıbrıs tezini Avrupa’daki sendikalara an-

latmak üzere Maden-#! Genel Ba!kan Ve-

kili $inasi Kaya ve uzmanlarla birlikte bir 

Avrupa gezisine çıktı. Avrupa’nın en bü-

yük sendikası olan 7 milyon üyeli Alman 

Metal Sanayii #!çileri Sendikası’nın (IG Me-

tall) Hannover’de yapılan kongresine katı-

lan Türkler Kıbrıs konusunda bir konu!ma 

yapmı! ve Hükümet’in politikasını des-

teklediklerini açıklamı!tır. Türkler’in bu 

çalı!maları D#SK dergisinde “Kemal Türk-

ler Kıbrıs Tezini Avrupa’da Anlattı” ba!lı"ı 

ile yer almı!tır.26

25 D"SK dergisi, Sayı 12-13, A"ustos-Eylül 1974.
26 D"SK dergisi, Sayı 14-15, Ekim-Kasım 1974, s. 16.

Türkler’in IG Metall Kongresinde Kıbrıs’la !lgili Konu"ması
“Kıbrıs’ın Türkiye’ye ya da Yunanistan’a ilhakı, asla mümkün de#ildir ve mümkün olmayacaktır.

Gerçekle"tirilmesi istenen ve çözüm bekleyen sorunlar "öyle özetlenebilir:

1. Kıbrıs’ta ya"ayan Türk ve Rum halklarının demokratik özgür ve barı"çı bir ortam içinde insanca ya"ama ve çalı"-
ma haklarına kavu"turulmaları gerekir.

2. Savunma açısında Türkiye ve Yunanistan ili"kilerini daha olumlu bir sonuca ba#layan ve her iki ülkeyi de memnun 
eden bir durum sa#lanmalıdır.

3. Bulunacak formül, Rusya ve Amerika, yani Do#u ve Batı Blokları ve bu arada Akdeniz’e kom"u, Avrupa, Afrika ve 
Asya ülkeleri açısından denge ili"kilerini bozucu de#il, olu"turucu bir nitelik ta"ımalıdır. Kısacası, tüm bu ülkelerin de 
i"ine gelmeli ve onları da memnun etmelidir. “

Bu formülün co#rafi esasa dayalı olmak üzere, Kıbrıs’ta Türk ve Rum Devletlerinden meydana gelecek Ba#ımsız Fe-
deratif Kıbrıs Cumhuriyeti olması gerekti#ine i"aret eden Türkler, sözlerini "öyle tamamlamı"tır:

“Bu nedenle D!SK ve ona ba#lı sendikalar yukarıda açıkladı#ımız 3 hedefli genel amaca aykırı dü"en Kıbrıs darbe 
hareketine kar"ı çıkmı" ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çıkartma ve barı" harekâtını ve Türk Hükümetinin Kıbrıs politi-
kasını desteklemi"lerdir. “
Kaynak: D!SK dergisi, Sayı 14-15, Ekim-Kasım 1974, s. 16.



“Aziz Meslekda"ımız,

Kıbrıs’ta yıllardır Türklere kar"ı 
süregelen zorbalı#a dayalı i"ken-
celere, öldürmelere, iktisaden çö-
kertmelere yönelmi" Rum ve Yu-
nan çabaları son bir kaç ay içinde 
en yo#un dönemine girmi"tir.

Ba#ımsız Kıbrıs’ın Akdeniz’de 
devletler arası bir güvensizlik ve 
mücadele sorunu haline getiril-
mesine neden olacak ENOS!S gi-
ri"imini gerçekle"tirme yolundaki 
son adım Makarios’a kar"ı giri"i-
len ve Sampson’un i"ba"ına geç-
mesiyle tamamlanan barbarlık 
hareketi olmu"tur. Bu ise Türkle-
ri imha politikasına çekinmeden 
ba"lama demekti. Biz, D!SK ola-
rak bütün Türkler gibi ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti gibi Kıb-
rıs adasında bir jenosid uygula-

masına asla sessiz ve hareketsiz 
kalamazdık. Bütün Türklerin tek 
bir kalp gibi çarparak adada Türk-
lere kar"ı giri"ilecek cinayetle-
ri önleme özlemini Hükümetimiz 
de çok yerinde de#erlendirmi"-
tir. Ve böylece Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinden aldı#ı karar do#-
rultusunda Türk Silâhlı Kuvvetle-
rine Kıbrıs’ta toplumlararası barı-
"ı getirecek ve Rumların barbarca 
cinayetlerine set çekici harekâta 
geçme emrini vermi"tir.

Aziz Meslekda"ımız,

Bir ço#unlu#un bir azınlı#ın mah-
vetmesini insanlık dı"ı bir hareket 
sayanlar;

Bir adada, bir "ehirde, bir ülkede 
hangi dinden, hangi renkten olur-
sa olsun hangi dili konu"ursa ko-
nu"sun orasını vatan bilenlerin 

karde"çe, özgürce, barı" 
içinde ve bir arada e"itçe 
ya"amasını isteyenler;

Yasal düzen yerine zorba-
lı#a yönelenlerle bir safta 
olamıyacaklarını söyleye-
cek anlayı"ta olanlar;

Uluslararası anla"mala-
ra uymamayı dünya barı"ı 
için tehlike sayanlar;

Sorunları dikta rejimle-
riyle çözmek isteyenlere 
müzakere ve barı" yolunu 
gösterenler

Evet sizler; D!SK’in görü"-
lerini eklice sundu#umuz 
muhtırada etraflıca ö#-
renmi" olacaksınız. Kısaca 
belirtmek isterim ki, Tür-

kiye’nin Kıbrıs’ta ba"lattı#ı barı" 
harekâtı:

Kıbrıs’ı i"gal amacı gütmemekte-
dir.

Kıbrıs’ı taksim için yapılmamı"tır.

Rumları günlük ya"antılarından 
alakoymayı amaçlamamaktadır.

Aksine; Türk askerî harekâtı

1. Adada ya"ayan Türkleri öldür-
me giri"imlerini önlemeyi,

2. Yıllardan beri sürüncemede bı-
rakılan toplumlararası barı" gö-
rü"meleri yerine tarafların ulus-
lararası anla"malara dayanarak 
adada geçerli ve gerçekçi bir dü-
zenin kurulmasını,

3. Kıbrıs’ta ya"ayan Türklerin can 
ve mal güvenli#inin kesin bir Ana-
yasal ve uluslararası güvence al-
tına alınması isteklerinin gerçek-
le"mesine yardım amacı güt-
mektedir.

Bu nedenlerle Türkiye’nin hak-
lı giri"iminden yana olmanızı, Kıb-
rıs’ta Türkleri yok etme duygu-
larıyla barbarla"an Rumları suç-
lamanızı ve onların yüreklerinde 
hak ve hürriyetlere saygılı be"erî 
duygulara yer vermelerini iste-
menizi rica ederiz.

Karde"çe selâmlarımızla.

D!SK GENEL SEKRETER! 

KEMAL SÜLKER”
Kaynak: D!SK Dergisi Sayı 12-13, A#ustos-Ey-
lül 1974.

ULUSLARARASI SEND!KALARA GÖNDER!LEN ULUSLARARASI SEND!KALARA GÖNDER!LEN 
KIBRIS MUHTIRASIKIBRIS MUHTIRASI

D!SK dergisi, Sayı 12-13, A#ustos-Eylül 1974.

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1974-08-09-12-13.pdf
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Türkiye-Avrupa Birli"i (AB) (eski adıyla 
Ortak Pazar veya Avrupa Ekonomik Top-
lulu"u-AET) ili!kileri 12 Eylül 1963 yılın-
da imzalanan ve Türkiye’yi AET’ye “ortak 
üye” yapan, taraflar arasında bir gümrük 
birli"ine dayanan ve ileride tam üyeli"i ön-
gören ortaklık antla!masına (Ankara Ant-
la!ması) dayanmaktadır. 1970 yılında ise 
Ankara Antla!ması’nın eki olarak kabul 
edilen ve Türkiye-AET ortaklı"ının geçi! 
ve son dönemini düzenleyen Katma Proto-
kol imzalandı.

D#SK Kurulu! Bildirisi’nde (1967) do"rudan 
Ortak Pazar veya AET’ye ili!kin de"erlen-
dirme yoktur. Ancak “kapitalist kalkın-
ma yoluna” kar!ı sert ele!tiriler söz konu-
sudur. D#SK, ilerleyen yıllarda Türkiye’nin 
Ortak Pazar’a girmesine kar!ı çıktı ve ol-
dukça ele!tirel yakla!tı. D#SK kurucula-
rının ve liderli"inin büyük ölçüde Türkiye 
#!çi Partisi’ne ve sosyalist dü!ünceye ya-
kın olması, D#SK’in Ortak Pazar’a kar!ı çı-
kan tutumunu açıklayıcı niteliktedir.

$ubat 1970’te toplanan D#SK 3. Genel Kuru-
lu’nda alınan 31 no.lu karar !öyleydi: “Tür-
kiye’nin ortak pazara i!tirak etmemesi 
için mücadele edilmesine, Amerikan em-
peryalizmine ve yabancı sermayenin Tür-
kiye’ye girmemesi için D"SK olarak gerekli 
kampanyanın açılmasına dair karar öne-
risinin kabulüne oy birli#i ile karar verildi.” 
Bu karar Ortak Pazar’a kar!ı oldukça net 
bir tutumun oldu"u anlamına geliyordu.

D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler Ortak 
Pazar ile Türkiye arasında Geçi! Döne-
mi’ne ba!lanmasını öngören protokollerin 

25 Kasım 1970’te Brüksel’de imzalanması-
nı protesto ederek “Türkiye’nin Ortak Pa-
zar’ın at oynataca#ı bir sömürge olmaması 
için sonuna kadar mücadele edece#iz” de-
di.27 Türkler’in protokollerin imzalanmasını 
“Türkiye’nin sömürücü Avrupa’nın pazarı 
haline getirilmesi için tezgahlanan plan son 
!eklini almı! bulunuyor” !eklinde de"erlen-
dirdi. Açıklamada !u görü!lere yer verildi:

“(…) Türkiye’nin Ortak Pazar’a girmesi-
nin, ba!ta Türk ekonomisi olmak üze-
re çe!itli alanlarda do"uraca"ı olumsuz 
etkilerin bilimsel olarak ispatlanma-
sına ra"men Türk hükümetinin geçi! 

27 D#SK Ajansı, 24 Kasım 1970.

D#SK'in 1974'te 
yayımladı"ı Ortak 

Pazar ile ilgili kitabı.

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/DISK-14-ORTAK-PAZAR-VE-TURKIYE-1974.pdf
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Do#an I$IK

“Türkiye’de Sendikacılık” ad-
lı yapıtıyla, Türkiye i"çi hareketi-
ni, Osmanlıların son döneminden 
itibaren ba"lamak üzere günü-
müze kadar getirerek inceleme-
ye çalı"an genç bir yazar Anıl Çe-
çen’in, Sayın Kemal Sülker’in de 
belirtti#i gibi (Bakınız: “!"çi hare-
ketleri ve gözlemciler” D!SK Der-
gisi Sayı 1) “gerçeklere aykırı ya-
yın yapmayı huy edindi#ini..” gö-
rüyoruz. Hemen "unu belirte-
lim ki yapıt bütünüyle yanlı"lık-
lar ve tutarsızlıklarla dolu olma-
sı yanında, doyurucu olma nite-
li#inden yoksundur. Biz, yazı ala-
nımız yetmeyece#i için bütün bu 
yanlı"lıkları ve tutarsızlıkları te-
ker teker gösteremeyece#iz (an-
cak bunları tespit etmek isteyen 
arkada"lara bu yapıtı okumala-
rını salık veririz) sadece can alıcı 
bir-iki noktaya de#inmekle yeti-
nece#iz.

$unu iyi bilmek gerekir ki, sosyal 
demokrat olmanın genel krite-
ri, devrimci dü"ünceye, devrimci 
örgütlere kar"ı keskin bir tavır al-
mamaktır. Biz sosyal demokrasi-
ye “ilerici” diyorsak, daha çok bu 
kriteri gözönünde tutarak ”ileri-
ci” diyoruz ve objektif olarak da 
bu böyledir. Gelin görün ki, sosyal 
demokrat geçinen sayın Anıl Çe-
çen yapıtında D!SK’i “anar"ik or-
tamın yaratılmasında büyük pa-
yı bulunan... (sayfa 128)” bir ör-
güt olarak suçluyor. Fakat hemen 
altındaki cümlede ve di#er birçok 
yerde bu iddiası ile ba#da"maz bir 
tutum içerisine girdi#ini görüyo-
ruz. “D!SK’in sendikacılık anlayı-
"ı, sendikal hareketlere daha bir 
politik nitelik getirmi"tir. (sayfa 
128)”. Aynı bölümün son parag-
rafında, yukarıdaki suçlamasıyla 
çeli"en ve bu suçlamasının ayak-
larını havada bırakan ilginç bir bö-
lüme rastlıyoruz: “D!SK’in kuru-
lu"u, Türk sendikacılık tarihinde 
her bakımdan bir dönüm noktası 

olmu"tur. Partiler üstü politika-
nın kaypaklı#ı nedeniyle saklı ka-
lan bazı gerçekler, D!SK’in müca-
deleci tutumu ve getirdi#i tartı"-
ma ortamında aydınlı#a çıkmı"tır. 
(sayfa 132)”. Bir yandan D!SK’i en 
adi bir biçimde jurnallemeye çalı-
"ırken (belirtmek gerekir ki, sıkı-
yönetim makamları bile böyle bir 
suçlamaya yönelmemi"lerdir) di-
#er yandan da D!SK’in Türkiye i"-
çi hareketine getirdi#i açılımları 
itiraf etmek zorunda kalıyor. Bu, 
yazarın tutarsızlı#ını gösterme-
si bakımından sadece bir örnek. 
$imdi, yazarın tutarsızlı#ına ba"-
ka bir örnek verelim.

“Gerçekçi olmaktan uzakta ka-
lan bir sendikal politika uygulayan 
D!SK’in... (sayfa 128)” bu görü" ve 
tutumu ile i"çi kitlelerini pe"in-
den sürükleyemedi#ini iddia eden 
yazar, hemen altındaki cümle-
de bu iddiasıyla tamamen çeli-
"ik bir cümleye yer veriyor: “!"-
veren çevreleri, Türk-!"’in ba"lat-
tı#ı D!SK’i yıpratma kampanya-

dönemine, hem de 12 yıllık süreden önce 
girmeyi kararla!tırması, hâkim çevrele-
rin ülkemizi süratle bir çıkmaza götür-
mekte nasıl ısrarlı olduklarının yeni bir 
delilidir.

“Türkiye Ortak Pazar’a girmeyi ka-
bul etmekle, Anayasamızın öngördü"ü 
ekonomik ve sosyal reformların yapıl-
ması yolunu hukuken ve fiilen kapamı! 
bulunmaktadır. Artık Türkiye’nin kısa 
zamanda a"ır sanayini kurarak ça"da! 
uygarlık düzenine ula!ması imkânla-
rı tamamen ortadan kaldırılmı!tır. Artık 
Türkiye’nin dı!a ba"lı kapitalizmi daha 
da ba"lı hale gelecek, Türkiyenin geri 
kalmı!lı"ı daha da artacaktır.

“Türkiye’nin rekabet imkânları Ortak 

Pazar’a üye öbür ülkelerin rekabet im-
kânlarından farklı oldu"undan, Ortak 
Pazar ile Türkiye arasındaki ili!kiler, 
tam bir ‘hâkim ülke-tâbi ülke’ ili!kile-
ri haline gelecektir. Bu durumun do"al 
sonucu olarak, emek ihraç eden Türki-
ye, Ortak Pazar ülkelerinin en dü!ük ni-
telikteki hizmetlerinde çalı!an emek-
çi sınıfın sahibi; Ortak Pazar ülkeleri de 
bunları kullanan patron haline gelir.

“D#SK ba!ından beri Türkiye’nin Ortak Pa-
zar’a katılmasına kar!ı çıkmı!tır ve bun-
dan sonra da çıkmaya devam edecektir.

“D#SK, Türkiye’nin Ortak Pazar’ın üye-
lerinin at oynataca"ı bir sömürge haline 
getirilmemesi için sonuna kadar müca-
dele edecektir.”

ANIL ÇEÇEN’!N ÇEL!"K!LERLE DOLU YAPITI: ANIL ÇEÇEN’!N ÇEL!"K!LERLE DOLU YAPITI: 
“TÜRK!YE’DE SEND!KACILIK”



sını sonuna kadar desteklemi"-
ler ve bu amaçla milyonlarca lira-
yı gözden çıkartarak i"çileri sa-
tın almaya kalkı"mı"lardır. (sayfa 
128)”. Nitekim, yine aynı parag-
raftan "u cümleyi okuyalım: “!"-
verenler D!SK’e ba#lı sendikala-
ra kar"ı açıkça sava"a giri"mi"ler 
(dir) (sayfa 129)” D!SK’in geli"imi-
ni hangi güçlerin (ki bunlar büyük 
sermaye sınıfı ve büyük serma-
yenin güdümünde bir sendikacılık 
uygulamasını yürüten Türk-!"’in 
yönetici kli#i) i"birli#i ederek dur-
durmak istedi#ini kendisi de ka-
bul etmek zorunda kalan yazarın, 
D!SK’in tutumunun i"çi sınıfı ha-
reketinin geli"imi için bir alterna-
tif olamayaca#ı görü"ünün tutar-
sız, tutarsız oldu#u kadar da saç-
ma oldu#u ortadadır. Bütün güç-
lüklere ra#men D!SK, Türkiye i"-
çi sınıfının hareketinin geli"imin-
de "imdiye kadar önemli bir rol al-
mı" ve bundan sonra da alacaktır.

Bütünüyle tutarsız ve yanlı"lık-
larla dolu oldu#unu ifade etti#i-

miz yapıtta yazar, yöneltti#i bir 
suçlamayı kendi sözleriyle bo-
"a çıkarmakta, kendi suçlamala-
rına kendisi de katılmamaktadır. 
Bütün bu tutarsızlıklar, do#ru bir 
çizgiyi yanlı" gösterme çabala-
rından ileri gelmektedir.

Unutmamak gerekir ki, ülkemiz-
de sosyal demokrat akımın do#-
masına kaynaklık eden etken-
ler arasında D!SK’in do#u"u, ge-
li"imi ve “partilerüstü politika”-
ya kar"ı olan tutarlı mücadele-
sinin önemli ve belli bir yeri var-
dır. Bugün, i"çi sınıfının devrim-
ci potansiyelini ba#rında ta"ı-
yan D!SK, kendi konumunu "a"ı-
ran SOSYAL DEMOKRAT yaza-
rın suçlamaları kar"ısında sahip-
siz de#ildir. Bütün kar"ı- güçlerin 
engellemelerine ra#men, D!SK’i 
daha ileri noktalara ula"tıracak 
olan, O’nun ilkelerini özümseyen 
do#rudan do#ruya i"çi sınıfıdır. 
Üstelik i"çi sınıfının mücadele-
sine geni" ölçüde zarar verecek 
olan anar"ist karakterli eylem-

lere D!SK i"çi sınıfının dü"ünce-
si açısından kar"ıdır. Bu mesnet-
siz suçlamalar, ancak suçlamayı 
yapanları te"hir ekmekten, onla-
rı açı#a vurmaktan ba"ka bir "e-
ye yaramaz.

Kaynak: D!SK dergisi, A$ustos 1973, Sayı 3, s. 
30 ve 31.

1973 yılında yapılan Genel Kurul’da Ortak 
Pazar konusunda bir karar alındı ancak bu 
kararda bir tutum yoktu. Karar daha çok 
Ortak Pazar konusunun ara!tırılmasına 
dönüktü: “D"SK’in Ortak Pazar konusu-
nu ve özellikle i!çileri etkileyece#i konu-
ları en titiz !ekilde ara!tırarak bu konuda 
Ortak Pazar ülkelerindeki sendikaların bu 
yönde sarf etmi! oldukları çabaları yasa-
lar ve D"SK ilkeleri do#rultusunda destek-
lemesine oy birli#i ile karar verildi.”

Bu çerçevede Türkiye Maden-#! uzmanı 
Hasan Ceylan tarafından Ortak Pazar ve 

Türkiye adlı kitapçık hazırlandı.28 Yürütme 
Kurulu 25 Mayıs 1973’te bu bro!üre D#SK il-
keleri do"rultusunda önsöz yazılarak ba-
sılmasına karar verdi ancak bro!ür olduk-
ça gecikmeli olarak Temmuz 1974’te 3 bin 
adet basıldı.29

Kitapçı"ın sunu! yazısında Kemal Türk-
ler’in 24 Kasım 1970 tarihli açıklaması ak-
tarıldıktan sonra, “B"ZE GÖRE, Türkiye 
28 Hasan Ceylan (1974), Ortak Pazar ve Türkiye, #stanbul: D#SK 
Yayınları No: 14.
29 11 Temmuz 1974 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.

Anıl Çeçen (1973), Türkiye'de Sendikacılık, 
Ankara: Özgür !nsan Yayınları.
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Ortak Pazar’a girmekle çok yanlı! adım 
atmı!tır. Türkiye’nin kalkınması Anaya-
samızın öngördü#ü planlı kalkınma içinde 
devlet sektörüne a#ırlık ve özel sektörün 
giri!imlerine yön veren bir anlayı!ta olma-
lı” denmektedir. 

Kitapçıkta Ortak Pazar “Ortak Me-
zar” olarak de"erlendirilmektedir: “Türk 

ulusunun, ulusal güçlerin ve ulusal sa-

nayicilerin Katma Protokolün yükümlü-

lüklerine evet demelerine olanak yoktur. 

Çünkü kapitalist ülkelerin monopolü olan 

ORTAK PAZAR, onunla gümrük birli#ine 

gitmeyi ye#liyen az geli!mi! ülkelerin sa-

nayileri için olsa olsa ORTAK MEZARDIR.”30

30 Ceylan (1974), s. 118.
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D#SK 15-16 Haziran sonrasında da önemli grev ve direni!lere imza attı. 1970 sonbahar 
aylarında D#SK’in Güney bölgesindeki örgütlenme giri!imi ve kar!ıla!ılan baskılar ile 
Gislaved direni!i 12 Mart öncesinin en önemli eylemleri olarak öne çıkmaktadır. D#SK 
ve üye sendikaların eylemlerinde 12 Mart döneminde bir so"uma ya!andı"ı görülmek-
tedir. D#SK, 12 Mart döneminin ko!ullarını da dikkate alarak büyük çaplı ve ses getirici 
eylemler yapmamı! veya yapamamı!tır. Ancak 
12 Mart dönemi ve 12 Mart’tan çıkı! sürecinde 
de D#SK üyesi sendikaların etkili eylemlere ba!-
vurdukları görülmektedir. 12 Mart döneminden 
çıkı! sürecinde en önemli eylemler 1973 yılında-
ki Ere"li grevi ile 1974 yılındaki Ülker direni!idir. 
Bu yıllarda gerçekle!tirilen D#SK üyesi sendika-
ların çok sayıda eylem ve grevi bu kitabın konu-
su dı!ındadır. Ancak D#SK’e mal olmu!, kamuo-
yunda yankı taratmı! ve D#SK’in merkezi olarak 
müdahil oldu"u eylem ve grevlerden bazılarını 
burada ele alınacaktır.

:4 M(%* Ö-7!'. M.*.-@ 
G.%.".+.

D#SK Yönetimi 1970 yılının sonlarında #stan-
bul’da bir miting düzenleme kararı aldı. D#SK Yö-
netim Kurulu 24-25 Kasım 1970 tarihinde 1971 
yılba!ından önce veya hemen sonra #stanbul’da 
bir miting yapılmasına, temel konu ile yan ko-
nuların tespit edilmesine, miting konusunun ol-
gunla!tırılması için yönetici, temsilci ve uzman-
larla toplantı yapılmasına, D#SK öncülü"ünde 

D#SK dergisi, Sayı 3, 
A"ustos 1973.
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yapılacak mitingden di"er ilerici ve dev-
rimci kurulu!lara bilgi verilmesine karar 
verdi. Yürütme Kurulu da sendika yöne-
ticilerinin 9 Aralık günü toplantıya davet 
edilmesine ve yapılacak bir miting için ke-
sin görü!lerin alınmasına, toplantı yeri için 
bir salon tutulmasına karar verdi.1 Ancak 
bu miting gerçekle!tirilemedi. D#SK’in mi-
ting düzenlemesi için aradan be! yıl geç-
mesi gerekecekti. D#SK ancak 1975 Ey-
lül ayında #zmir ve #stanbul’da mitingler 
düzenleyebildi.

:4 M(%* D2-!+.-1! 
G%!6)!%

12 Mart döneminde grevlerle ilgili kimi sı-
nırlamalar getirilmi! olsa da grevler bü-
tünüyle yasaklanmadı. Sıkıyönetim ko-
mutanlıklarının grevleri izne ba"lama gibi 
uygulamaları ile grev erteleme uygulama-
ları söz konusu oldu. Bu durum 12 Mart dö-
neminde grev sayısında ve greve katılan i!çi 
sayısında nispi bir dü!ü!e yol açtı. Örne"in 
1970’te 72 olan grev sayısı 1971’de 78’e yük-
selirken, 1972’de 48, 1973’te 55 grev gerçek-
le!ti. 12 Mart’tan çıkı!la birlikte grev sayısı 
artmaya ba!ladı. 1974’te 110 grev gerçekle-
!irken, 1975’te grev sayısı 116’ya yükseldi.

Greve katılan i!çi sayısında da benzer bir 
e"ilim gözlenmektedir. 1970’te 21 bin i!çi 
yasal grevlere katılırken bu sayı 1971, 1972 
ve 1973 yılarında önemli ölçüde dü!tü. An-
cak grevlerin etkisinin asıl ölçüsü olarak 
de"erlendirilebilecek olan grevde geçen 
i!gününe bakıldı"ında ise ilginç bir tablo 
ortaya çıkmaktadır. Grevde geçen i!günü 
1 24-25 Aralık 1970 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantı-
sı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.

sayısında düzenli bir artı! görülmektedir. 
1970’te 220 bin i!günü grevde geçerken, bu 
sayı 1971’de 476 bin, 1972’de 659 bin oldu 
ve 1973’te 671 bine yükseldi. Grevde ge-
çen i!günü sayısının 12 Mart’ta düzen-
li artması grevlerin daha uzun sürdü"ünü 
göstermektedir. 

Tablo 21: Grev, Greve Katılan 8Hçi ve 
Grevde Geçen 8Hgünü Sayıları (1967-
1975)

Yıl
Grev 

Sayısı
Greve Katılan 

8Hçi Sayısı
Grevde Geçen 

8Hgünü

1967 101 9.499 350.037

1968 54 5.289 174.905

1969 77 12.601 235.134

1970 72 21.156 220.189

1971 78 10.916 476.116

1972 48 14.879 659.362

1973 55 12.286 671.135

1974 110 25.546 1.109.401

1975 116 13.708 668.797

Toplam 711 125.880 4.565.076

Kaynak: Çalı!ma Bakanlı"ı verilerinden derlendi. 

D8SK’.- :4 M(%* 
G%!6)!%.

Grevlerin konfederasyonlar arasında da-
"ılımına bakıldı"ında D#SK yeni kurulan 
bir konfederasyon olmasına ve üye sayı-
sının Türk-#!’inkine göre az olmasına ra"-
men grevlerin içindeki payının oldukça 
yüksek oldu"u görülmektedir. D#SK, ku-
rulu! tarihi olan 1967’de yasal grevlerin 
yüzde 45’ini gerçekle!tirdi. Bu oran yılla-
ra göre de"i!mekle birlikte 1970’te yüzde 
50’ye ula!tı. 12 Mart döneminde D#SK üye-
si sendikalar tarafından gerçekle!tirilen 
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grevlerin sayısında ve oranında bir gerile-

me oldu"u gözlenmektedir. Ancak 12 Mart 

sonrası D#SK’in grevler içindeki payı tekrar 

yükseldi ve 1975’te yüzde 35 civarına ula!-

tı. Sonraki bölümlerde de görülece"i gibi bu 

oran 1970’li yılların ikinci yarısında daha da 

artacaktır.

Tablo 22: Grev Sayılarının Türk-8H ve 
D8SK Arasında DaGılımı (1967-1975)

Yıl
Türk-8H 

Grev Sayısı 
D8SK Grev 

Sayısı

Toplam 
Grev 

Sayısı

D8SK’in 
Grev Oranı 

(Yüzde)

1967 12 10 22 45

1968 14 9 23 39

1969 32 9 41 22

1970 23 23 46 50

1971 38 11 49 22

1972 41 1 42 2

1973 36 8 44 18

1974 59 15 74 20

1975 69 37 106 35

Toplam 324 123 447 28

Kaynak: Tunç Tayanç ve di"erleri (1987), Türkiye’de Yapı-
lan Grevlerin Nicel ve Nitel De"erlendirmesi (1963-1980), 
#stanbul: Türkiye Denizciler Sendikası Yayını, s. 40. 

Greve katılan i!çi sayısı açısından 1972 yılı 

hariç D#SK üyesi i!çilerin grevci i!çiler için-

deki payı oldukça yüksektir. 1971’de yasal 

grevlere katılan i!çilerin yüzde 43’ü D#SK 

üyesidir. Bu oran 1972’de yüzde 19’a geri-

lerken, greve katılan D#SK üyesi i!çilerin 

toplam grevciler içindeki payı 1973 yılında 

yüzde 64, 1974 yılında yüzde 40 ve 1975 yı-

lında yüzde 30 olmu!tur. D#SK’in üye sayı-

sının dönem boyunca Türk-#!’ten oldukça 

dü!ük olmasına ra"men greve katılan üye 

oranı ciddi biçimde fazladır. D#SK üyesi i!-

çiler arasında grev e"ilimin oldukça yük-

sek oldu"unu söylemek mümkündür.

Tablo 23: Grevlere Katılan 8Hçilerin Türk-
8H ve D8SK Arasında DaGılımı (1967-1975)

Yıl
Türk-8H 

8Hçi Grevci 
8Hçi Sayısı 

D8SK 
Grevci 8Hçi 

Sayısı

Toplam 
Grevci 8Hçi 

Sayısı

D8SK’in Grev-
ci 8Hçi Oranı 

(Yüzde)

1967  2.253  2.249 4.502 50

1968  1.592  5.734 7.326 78

1969  16.350  2.072 18.422 11

1970  23.829  2.930 26.759 11

1971  10.149  7.649 17.798 43

1972  10.876  2.500 13.376 19

1973  893  1.573 2.466 64

1974  5.450  3.697 9.147 40

1975  10.137  4.328 14.465 30

Toplam 81.529 32.732 114.261 29

Kaynak: Tunç Tayanç ve di"erleri (1987), Türkiye’de Yapı-
lan Grevlerin Nicel ve Nitel De"erlendirmesi (1963-1980), 
#stanbul: Türkiye Denizciler Sendikası Yayını, s. 42. 

Grundig grevi 
dayanı!ma 

bilidirisi, 1971.
TÜSTAV D#SK 

Ar!ivi
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12 Mart döneminde D#SK üyesi sendikalar 
azımsanmayacak ölçüde grev yolunu kul-
landılar. Tek tek sendika grevleri bu ça-
lı!manın konusu olmamakla birlikte, dö-
nem içinde birkaç grevin öneminin altı 
çizilmelidir.

Aynı i!veren grubuna ait olan Grundig 
Radyo TV Fabrikası ile Pertrix Pil Fabrika-
sı’nda D#SK üyesi sendikaların ortak ha-
reketinin bir örne"i olan grevler 31 Aralık 
1970 ve 6 Ocak 1971’de ba!ladı. 

Grevlere Maden-#!’in örgütlü oldu"u Grun-
dig ve Kimya-#!’in örgütlü oldu"u Pert-
rix fabrikalarında çalı!an 450 i!çi katıldı. 
#ki sendikanın birlikte yürüttü"ü grev so-
nucunda i!veren geri adım atmak zorun-
da kaldı. 30 Nisan 1971’de Maden-#! ve on 
gün sonra da Kimya-#! imza atarak grevi 

bitirdiler.2 Grevler sürerken i!verenin evi-
ne kimli"i belirsiz ki!ilerce dinamit atıldı.3

12 Mart rejimi içinde 5 Ekim 1972’de ba!-
layan 2 bin 500 i!çiyi kapsayan ve 99 gün 
süren Demirdöküm gibi büyük grevler de 
gerçekle!ti. Grev 11 Ocak 1973’e kadar sür-
dü. 5 Nisan 1974’te ba!layan ve 504 gün sü-
ren Elektrometal grevi Türkiye i!çi hare-
ketinin en uzun grevlerinden biri oldu. 

Ancak bu dönemin karakteristi"i küçük 
i!letmelerde, kısa süreli ve ba!arılı grev-
lerdi. Ba!langıcı, geli!imi ve sonucuyla is-
tisnai olan, daha sonraları da “farkını ko-
ruyacak” Erdemir’de gerçekle!en grevdir.
2 Barı! Öz (2005), “Kalkınma Sürecinde Sektörel/Sendikal 
Dinamikler Örnek Olay: Türkiye Maden-#! Sendikası”, Ya-
yımlanmamı! Yüksek Lisans Tezi, #stanbul: Marmara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
3 Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi (1998), Cilt 1, s. 512.

Hürcam-#! üyeleri 
grevde.

D#SK Ar!ivi
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1971 yılında, sıkıyönetim ko!ullarında cam 
i!kolunda yürütülen toplu pazarlık mü-
cadelesi ve i!kolunun neredeyse bütünü-
nü kapsayan grev, 1979 yılı sonlarında ve 
1980 yılında sendika hareketi içinde ge-
li!tirilerek hayata geçirilecek olan “güç ve 
eylem birli#i” politikasının genel çizgileri-
ni ta!ıması bakımından önemli ve dikkat 
çekicidir. 

D#SK’e ba"lı Hürcam-#! sendikası ile Türk-
#!’e ba"lı Kristal-#! sendikası cam tekeli-
ne kar!ı güçlerini birle!tirdiler. Ayrı konfe-
derasyonlara üye olmalarını, cam i!çisinin 
toplu pazarlık ve grev sürecinde omuz omu-
za mücadele etmelerinin önünde bir engel 
olarak görmediler. 1971 Ekim ayında, Pa!a-
bahçe grevinin ilk günlerinde Kristal-#! Ge-
nel Ba!kanı, “mü!terek dava” için “tek kuv-
vet olarak” hareket edeceklerini açıkladı: 

“Bizler ayrı grupların sendikalarıyız. 
Ama davamız mü!terek. #!çi hakları-
nı almak için tek kuvvet olarak hareket 
edece"iz.”4

Toplu pazarlık süreci ve uyu!mazlık, Hür-
cam-#!’in örgütlü oldu"u 3 ve Kristal-#!’in 
örgütlü oldu"u 7 i!yerini kapsamaktay-
dı. Bir grup toplu pazarlı"ı yürütülüyordu. 
#!veren tarafı da Türkiye Cam Sanayii #!-
verenleri Sendikası’ydı. #!veren sendika-
sının politikalarında belirleyici olan ise, 
toplu pazarlık kapsamındaki 4 fabrikasıy-
la cam sektörünün lokomotifi ve en büyük 

4 Ak!am, 31 Ekim 1971.

kurulu!u olan Türkiye $i!e ve Cam Fabri-
kaları A$ idi. 

Grev a!amalı olarak hayata geçirildi. Önce, 
25 Ekim sabahı saat 05.00’te Pa!abahçe 
Cam $i!e ve Cam Fabrikaları’nda çalı!an 
i!çiler, Kristal-#!’in pankartı altında gre-
ve çıktılar. Bunu, 10 Kasım 1971 tarihinde 
Hürcam-#! tarafından ba!latılan Çayırova 
Cam Fabrikası grevi izledi. Greve çıkan i!çi 
sayısı 3 bin 500’ün üzerindeydi.5 Çayırova 
grevinin ikinci günü Hürcam-#! ve Kris-
tal-#! ortak bir bildiri yayımladılar:

“#!kolumuzda kurulu ve aynı i!vere-
nin Pa!abahçe fabrikalarında grev ha-
linde olan Kristal-#! Sendikası ile Ça-
yırova’da grev halinde olan Hürcam-#! 
Sendikaları olarak bütün isteklerimizi 
ve i!verene kar!ı mücadelemizi birle!-
tirmi! olmamız cam i!çilerinin bugünü 
ve gelece"i bakımından bizim için bü-
yük bir de"er ta!ımaktadır. Bu neden-
ledir ki, yapılacak sözle!meler i!verenin 
4 fabrikasını aynı hüküm ve menfaat-
lerle kapsayacak ve bu sonuç alınınca-
ya kadar mücadelemiz 4 fabrikada da 
birlikte sürdürülecek ve her iki sendi-
ka el ele bu mücadeleyi sonuna kadar 
sürdürecektir.”6

11 Aralık sabahı, Pa!abahçe grevinin 48. 
günü, saat 10.00 sıralarında grevciler ve 
grev gözcüleri Pa!abahçe Fabrikası’ndan 
mamul mal çıkarmak isteyen bir kamyonu 
engellemek istediler. Kamyonun !oför ta-
rafından grevcilerin üzerine sürülmesiyle 
grev gözcülerinden 6 çocuk babası, 40 ya-
!ındaki Kadir Peker tekerleklerin altında 
kalarak can verdi. Olay üzerine Sıkıyöne-
tim Komutanlı"ı fabrika çevresinde ola"a-
nüstü önlemler aldı. Pa!abahçe Fabrika-
sı’nın giri! ve çıkı!ları askerler tarafından 
kesildi; sahil, sendika binasından fabrika 
5 Kristal-#!, 25 Ekim 1971 gün ve 664/71 sayılı Bildiri, Kris-
tal-#! Ar!ivi.
6 Kristal-#!, 6 Kasım 1971 gün ve 676/71 sayılı Bildiri, Kris-
tal-#! Ar!ivi.
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kapılarına kadar asker ve polis kontrolü 
altına alındı. Cadde boyunca, sahilden fab-
rika tarafına olan geçi!ler askeri araçlar-
la kapatıldı. Peker’in topra"a verilmesinin 
ardından fabrikada gerilim daha da yük-
seldi. Grevci i!çilerle grev kırıcıları ara-
sında kimileri basına da yansıyan olaylar 
meydana geldi. Kaynaklarda, #stanbul Sı-
kıyönetim Komutanlı"ı’nın olayların tır-
manmasının yarattı"ı tedirginlikle grevin 
bitirilmesi için sık sık sendikalara baskı 
yaptı"ı, telkinlerde bulundu"u kaydedil-
mektedir.7 Ve bu baskı ve “telkinlerin” de 
etkisiyle grevler, Peker’in ölümünden 10 
gün sonra, 21 Aralık günü cam i!verenle-
ri ile her iki sendika arasında tutulan pro-
tokollerin ardından kaldırıldı. Pa!abahçe 
Cam Fabrikası’nda 58 gün, Çayırova Cam 
Fabrikası’nda 42 gün devam eden grevler-
den sonra i!çiler, 22 Aralık 1971 günü i!ba-
!ı yaptılar.
7 Mehmet $i!mano"lu ile $ubat 2008’de gerçekle!tirilen gö-
rü!me kayıtları; Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi (1998).

1971 cam grevlerinin ve genel olarak da 
toplu pazarlık sürecinin yürütülmesi sıra-
sında “grup sözle!mesi” ve hatta “eylem 
birli#i” sendika hareketinin gündeminde 
de"ildi. Cam i!kolunda 1971 toplu pazar-
lık sürecinde sendikalar, toplu pazarlı"ın 
kendi dinami"i ve do"allı"ı içinde kendi-
lerine kar!ı bir bütün olarak hareket eden 
Türkiye Cam Sanayii #!verenleri Sendika-
sı ve Türkiye $i!e ve Cam Fabrikaları A$ 
kar!ısında, i!çileri aynı mücadele içinde 
birle!tirmi!lerdi. Cam i!kolunda 1963 yı-
lından ba!layarak yürütülen “çok i!ve-
renli toplu pazarlık” ya da “grup pazarlı#ı” 
hukuken “i!yeri” ya da “i!kolu” düzeyin-
de alınan yetkilere dayanılarak kendili-
"inden ortaya çıkmı!tı. 1971 toplu pazarlık 
sürecinde ama özellikle grevlerin yürü-
tülmesi a!amasında ortaya çıkan “müca-
dele birli#i” ya da “güç birli#i” de sürecin 
kendi dinami"i içinde yaratılmı! ve kısa 
zamanda kendi ilkelerini de olu!turmu!-
tur. Buna göre:

1971 $i!ecam grevi 
sırasında Pa!abahçe 

$i!ecam Fabrikası 
önünde öldürülen 

grev gözcüsü Kadir 
Peker'in cenaze 

töreni.

Kristal-#! Ar!ivi
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1. Sendikalar “bütün isteklerini ve i!-
verene kar!ı mücadelelerini” bir-
le!tirmi!lerdir.8 Her iki sendikanın 
yöneticileri, ortak isteklerini birle!-
tirip imzalayarak i!verene vermi!-
lerdir ve hiçbir suretle birbirlerin-
den ayrı görü!meler ve birbirlerinden 
farklı anla!malar yapmayacaklarına 
dair oy birli"i ile aldıkları kararları da 
iletmi!lerdir.9

2. Aynı taleplerle yürütülecek müzake-
reler sonunda “yapılacak sözle!meler 
i!verenin 4 fabrikasını aynı hüküm ve 
menfaatlerle kapsayacak” ve “bu so-
nuç alınıncaya kadar” süreç birlikte 
yürütülecektir.10 

3. Grevler ortak bir politika/programa 
ba"lı olarak ve “zincirleme” biçimde 
yürütülecek, Pa!abahçe ve Çayıro-
va’da sürdürülen grevler, çok kısa bir 
zamanda i!verenin anlayı! yoluna gir-
mesi ile sona erdirilmezse esasen grev 
kararı üstünde bekletilen di"er iki 
fabrikada da grevler ba!latılacaktır.11

Bu ilkeler, uygulanmaları sırasında kimi 
aksaklık ve eksikliklere ra"men, sendi-
ka hareketi içinde sonraki yıllarda orta-
ya atılarak kimi i!kollarında ve 1980 cam 
grevleri sürecinde gene Kristal-#! ve Hür-
cam-#! tarafından uygulanan “eylem bir-
li#i” politikasının da en temel ilkeleridir 
aslında.12 
8 Kristal-#! ve Hürcam-#! Sendikaları, 11 Kasım 1971 günlü 
Mü!terek Bildiri, Kristal-#! Ar!ivi.
9 Kristal-#!, 6 Kasım 1971 gün ve 676/71 sayılı Bildiri, Kris-
tal-#! Ar!ivi.
10 Kristal-#! ve Hürcam-#! Sendikaları, 11 Kasım 1971 günlü 
Mü!terek Bildiri, Kristal-#! Ar!ivi.
11 Kristal-#! ve Hürcam-#! Sendikaları, 11 Kasım 1971 günlü 
Mü!terek Bildiri, Kristal-#! Ar!ivi.
12 Can $afak (2008), 1971 Cam Grevleri, #stanbul: Kristal-#! Ya-
yını, s. 121-122 s. 116.

1971 cam müzakerelerinin ve grevinin 
önemli bir yanı da Türkiye’de ilk kez bir i!-
veren sendikasına kar!ı birden fazla i!çi 
sendikasının fiilen tarafı oldu"u bir grup 
sözle!mesinin imzalanmasıyla sonuçlan-
mı! olmasıdır. 1971 ve 1979-80 yıllarında 
Hürcam-#! ve Kristal-#! eylem birli"i pro-
tokollerindeki ifadeler “arasında bir jargon 
farkı bulunsa da esas olarak her iki poli-
tikaya da hâkim olan irade; parçalanmı! 
toplu pazarlık sürecinin, ‘cam tekeli’ kar-
!ısında birle!tirilmesi ve toplu pazarlı#ın 
birlikte yürütülmesidir.”13

1971 cam grevleri sürecinde iki sendikanın 
izledi"i “güç birli#i” politikası 1979 ve 1980 
yıllarında önerilen ve hayata geçirilen “Güç 
ve Eylem Birli#i” politikasıyla aynı vizyona 
sahipti: Sektörlerde/i!kollarında sendi-
kal bölünmü!lü"ün yarattı"ı parçalanmı! 
toplu pazarlık birimlerinin birle!tirilme-
si ve büyük kitle grevlerinin örgütlenme-
si... 1971 deneyimi, 1979 ve 1980 yıllarında 
“kafa ve kasa birli#i” sloganıyla bir dizi i!-
kolunda yürütülen eylem birli"inin en et-
kili ve kalıcı !ekilde cam i!kolunda hayata 
geçirilmi! olmasının da önde gelen neden-
lerinden biridir.

E%!C).-E%1!+.% G%!6. 
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Maden-#!’in Ere"li Demir Çelik Fabrika-
ları’nda örgütlülü"ü, fabrikaların kurulu! 
yıllarına kadar uzanır. Maden-#! 1964 yı-
lında Erdemir’in ilk toplu i! sözle!mesi-
ne imza koymu!tur. 27 $ubat 1965 günü 
13 Can $afak (2008), 1971 Cam Grevleri, #stanbul: Kristal-#! Ya-
yını, s. 116.
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imzalanan sözle!me 1 Ocak 1965 ile 31 
Aralık 1966 tarihleri arasında yürürlük-
te kalmı!tır. Henüz tam anlamıyla üretime 
geçip kâr sa"layamadı"ı bu ba!langıç dö-
neminde ba"ıtlanan toplu sözle!me tep-
kilere neden olmu!, Maden-#!, Metal-#!’le 
ortaya çıkan yetki uyu!mazlı"ını kaybet-
mi!, sonraki iki dönem için Metal-#!, Erde-
mir’de yetkili sendika olmu!tur.

Bu dönemde Metal-#!’in tutumu ve özel-
likle de 1969 grevi ve sonrasında ba"ıt-
lanan toplu sözle!me Erdemir’de, i!çi ile 
Türk-#! ve Metal-#! arasında telafi edile-
mez bir huzursuzluk ve güvensizlik yarat-
tı. #!yerinde Metal-#!’e kar!ı büyüyen tep-
kiyi de arkasına alan Maden-#!, Ere"li’de 
örgütlenme çalı!malarına daha da a"ırlık 
vermeye ba!ladı. D#SK ve Maden-#! Genel 
Ba!kanı Kemal Türkler Ere"li’ye giderek, 
Ere"li Belediye Sineması’nda toplanan bü-
yük bir i!çi kitlesine hitap etti. Toplantının 
ardından Metal-#!’ten istifa kampanyası 
ba!ladı ve 1971 yılının ba!larında Maden-#! 
ço"unlu"u sa"ladı. 11 Mart 1971 tarihinde 
i!yerine ça"rı yapan Maden-#!, çıkan yetki 
uyu!mazlı"ında kazanan taraf olacak ve 
Erdemir’in 4. dönem toplu i! sözle!mesini 
imzalayacaktı.

Maden-#!, 1980 12 Eylülü’ne kadar Erde-
mir’de örgütlü sendika oldu. 1978 $ubat 
ayında Erdemir’de ba!layan ve kar!ı sen-
dika Devrimci Maden-#!’in kurulmasıyla 
büyüyen sendika rekabeti ve yetki uyu!-
mazlı"ı 12 Eylül sabahına kadar sürdü. 

Bütün bu süreç içinde Erdemir’de 1973 yı-
lında ba!latılan grev, Maden-#!’in ve Erde-
mir i!çisinin tarihi içinde çok özel bir yer 
tutar.

23AF M8@$+)*)&)*.

Erdemir’in 5. dönem toplu i! sözle!mesi gö-
rü!meleri 1973 Mayıs ayında uyu!mazlıkla 
sonuçlandı. A"ustos’ta Maden-#!, Uzla!tır-
ma Kurulu kararını reddetti ve Erdemir’de 
grev yolu açıldı. Prosedür ilerlerken taraf-
lar zaman zaman bir araya geldiler. Ücret 
zammı ve sosyal yardım artı!ı talepleri ya-
nında uyu!mazlı"ın çok önemli bir nedeni 
de i!çilerin, yıllık 2,5 aylık (75 günlük) üc-
ret tutarındaki i!letme ikramiyesi talebi idi. 

Nihayet, 30 A"ustos 1973 günü Maden-#!, 
#stanbul’da yapılan görü!melerin sonucu-
nu Erdemir’de düzenledi"i taban toplantı-
larında açıkladı ve i!çilerin oyuna sundu. 
Fabrikanın dört kapısı ile sendika binasına 
iki tip oy pusulası kondu. Pembe olan pu-
sulada “GREV-Mevcut !artlarla toplu söz-
le!me imzalanmasını kabul etmiyorum”, 
beyaz olanında ise “ANLA$MA-Mevcut 
!artlarla toplu i! sözle!mesinin imzalan-
masını kabul ediyorum” yazıyordu. Sabah 
07.00’den ak!am 19.00’a kadar süren oyla-
maya katılan 3 bin 615 i!çiden 3 bin 599’u 
“greve evet”, 16’sı “greve hayır” oyu kul-
landı. Yıllık iznini kullanan ya da istirahatli 
olan 400’e yakın i!çi ise oylamaya katıla-
madı. Oylamanın ardından i!çilere sesle-
nen Maden-#! 9. Bölge Temsilcisi Özer Er, 
grevin kaçınılmaz oldu"unu, greve sade-
ce kapsamdı!ı/sendikasız “memur” kesi-
minin katılmayaca"ını, bunun dı!ında Er-
demir’de her türlü faaliyetin duraca"ını ve 
sonuna kadar direneceklerini söyledi.

G*)(: 2 E/&8& 

Maden-#! 1 Eylül 1973 gecesi Ere"li Demir 
Çelik Fabrikaları’nda grevi ba!lattı. 16.00-
24.00 vardiyasında çalı!an i!çiler saat 

Cumhuriyet gazetesi, 
2 Eylül 1973.
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23.00’te makineleri durdurup fabrika ka-
pısı önünde toplandılar. 24.00-08.00 var-
diyası i!ba!ı yapmadı. Sendika, fabrika-
daki iki yüksek fırının –Ay!e ve Zübeyde 
yüksek fırınlarının- donmaması ve fab-
rikanın kalıcı bir zarar görmemesi konu-
sunda dikkatli ve titizdi. 

Grev Ere"li esnafından da destek gördü. 
Esnaf grevci i!çileri desteklemek amacıy-
la i!yerlerine pankartlar asmı!tı. Bir esnaf 
dükkânına astı"ı pankartta, direnen Er-
demir i!çilerinden “kâr alınmayaca#ını” 
belirtiyordu.

Grev sürerken içlerinde Kemal Türkler, 
Kemal Sülker, Dinçer Do"u, Mü!ür Kaya 
Canpolat ve Nurettin Çavdargil’in de ol-
du"u D#SK heyeti Ere"li’ye giderek tek 
tek grev çadırlarını ziyaret etti, i!çilerle 
bulu!tu. 

Grev “sessiz sedasız” devam etmektey-
ken, 18 Nisan gecesi, i!verenin fabrikaya 
kaya tuzu yüklü bir kamyon sokmak is-
temesi üzerine ilk olay patlak verdi. Grev 

gözcüleri kapıda kamyonu durdurdular ve 
fabrikaya girmesini engellediler. Bunun 
üzerine polis müdahale etti. Ancak i!çiler 
direndiler. Polis be! grevciyi gözaltına aldı. 
Ama kamyon fabrikaya sokulmadı.

Grevin ekonomi üzerindeki etkisi büyük-
tü. Özellikle yassı demirle i! gören beyaz 
e!ya üreten fabrikalar, otomobil karoser 
ve römork fabrikaları, soba borusu, soba 
yapan ve sacla i! gören bütün fabrikalar-
da grevin etkisi hissedilmeye ba!lamı!tı. 
12 Eylül tarihli gazeteler, Türkiye Demir ve 
Çelik Fabrikaları Genel Müdürlü"ü’nün de-
mir fiyatlarına zam yaptı"ını yazdı. O yıl-
larda Türkiye’de yassı mamul üreten tek 
kurulu! olan Erdemir’de sürmekte olan 
grevin makro-ekonomik etkileri i! dünya-
sında da greve olan ilgiyi arttırmı!tı. Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birli"i #kinci Ba!ka-
nı $inasi Ertan, Ere"li grevinin çözümü için 
çaba gösterilmedi"inden yakınarak, soru-
nun seçimler öncesinde politik bir hüviye-
te büründü"ünü söyledi.14 
14 Barı!, 2 Ekim 1973; Günaydın, 2 Ekim 1973.

D#SK heyetinin Ere"li 
grevi ziyareti. Sol 
ba!ta Ere"li'den Özer 
Öz, yanında D#SK 
Yürütme Kurulu 
üyesi Dinçer Do"u, 
onun yanında D#SK 
Avukatı Mü!ür Kaya 
Canpolat ve bir grev 
gözcüsü. Sol ba!ta 
D#SK Genel Sekreteri 
Kemal Sülker, yanında 
bir grev gözcüsü ve 
onun yanında Kemal 
Türkler.

Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi
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CHP, 14 Ekim milletvekili genel seçimle-
rinden, oyların yüzde 33,3’ünü alarak bi-
rinci parti olarak çıkmı!tı. Seçimlerin 
hemen ardından Erdemir Genel Müdü-
rü Metin #plikçi görevinden istifa etti"ini 
açıkladı. Basında #plikçi’nin istifasında se-
çim sonuçlarının ve fabrika Yönetim Ku-
rulu’nun baskısının etkili oldu"u yazıldı. 
Buna göre, #plikçi’yi istifaya götüren ne-
denler Yönetim Kurulu’na yanlı! bilgi ve-
rerek grevin uzamasına neden olmak, 
sac karaborsası olu!masına yol açmak ve 

i!letme bütçesinden aldı"ı “sarı yaldızlı 
Mercedes” otomobili AP’nin seçim gezisi-
ne tahsis etmekti.15 

Ç1@8# $*$/'9'

Grevin 64. günü taraflar #stanbul’da bir 
araya geldiler. D#SK ve Maden-#! Genel 
Ba!kanı Kemal Türkler, Maden-#! Genel 
Ba!kan Vekili $inasi Kaya, 9. Bölge Temsil-
cisi Özer Er ile Erdemir’in yeni Genel Mü-
dürü Ali Çimen ve yardımcısı Asım Bay-
rak’ın katıldıkları toplantıda sendika eski 
isteklerinde direndi.

Kasımın ilk günlerinde Devlet Bakanı ve 
Ba!bakan Yardımcısı Kemal Satır, Ba!ba-
kan Naim Talu tarafından uyu!mazlı"ın 
çözümü için arabulucu tayin edildi. Satır, 9 
Kasım günü $inasi Kaya ile görü!tü ve gö-
rü!melerin sürdürülmesi öngörüldü. Satır, 
taraflarla görü!melerini sürdürdü ancak 
bir çözüm bulunamadı.16 

G*)( )*0)&)%./?*: 24 K$"'#

Arabulucu görü!melerinden de sonuç alı-
namamasının ardından Bakanlar Kuru-
lu’nun, Erdemir grevini otuz gün sürey-
le erteleyen kararı, 15 Kasım 1973 günlü 
Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararda er-
teleme gerekçesi olarak, “Grevin Ortado-
#u’daki son geli!meler nedeniyle memle-
ket güvenli#i ile son derece yakından ilgili 
olması ve millî güvenli#imizi bozucu nite-
likte görülmesi” oldu"u ileri sürülüyordu. 

Erteleme kararı i!çiler arasında ve basın-
da tepkiyle kar!ılandı. #!çiler, 17 Kasım 
15 Günaydın gazetesi ve Yeni Ortam gazetesi, 18 Ekim 1973.
16 Milliyet gazetesi, 9 Kasım 1973; Yeni Ortam gazetesi, 10 Ka-
sım 1973 ve 14 Kasım 1973; Cumhuriyet, gazetesi 14 Kasım 1973.

Ere"li grevinin 
ertelenmesi 
üzerine Kemal 
Türkler'in 
Devlet Bakanı 
ve Ba!bakan 
Yardımcısı Kemal 
Satır'a çekti"i 
telgraf.

D#SK Ajansı

21 Kasım 1973
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günü saat 08.00’den itibaren i!ba!ı yaptı-
lar. Fabrika kapısındaki grev gözcüleri çe-
kildi, pankartlar kaldırıldı. Maden-#!, erte-
leme kararına kar!ı Danı!tay’a ba!vurdu.

Erteleme süresi sona ermek üzereyken 
basında grevin iki ay daha ertelenmesi ile 
ilgili kararname hazırlandı"ı ve Bakanla-
ra elden imzalatılmaya ba!landı"ı haberi 
yer aldı. Habere göre Yüksek Hakem Ku-
rulu Hükümet’e ba!vurarak grevle ilgili bir 
sonuç alınamadı"ını bildirerek grevin iki 
ay daha ertelenmesini istemi!ti. Nitekim, 
grevin bir kez daha ve 60 gün süreyle er-
telendi"ine ili!kin Bakanlar Kurulu kara-
rı, 16 Aralık 1973 günlü Resmî Gazete’de 
yayımlanacaktı.

Grevin ikinci kez ertelenmesinin ardın-
dan yapılan görü!meler 9 $ubat 1974 günü 
anla!mayla sonuçlandı ve ön protokol tu-
tuldu. “Söz ve karar sahibi tabandır” ilke-
si gere"i, Erdemir i!çisinin onayı alınarak 
ba"ıtlanan toplu i! sözle!mesinin yürürlük 

tarihi 19 Nisan 1973-19 Nisan 1975 olarak 
saptandı ve toplu i! sözle!mesinin imza 
töreni 1 Mart 1974’te yapıldı.

G*)(.% H$9$*'"'

Çok genel bir ölçü olarak, sendikanın ta-
lepleriyle elde edilenleri kar!ıla!tırdı"ı-
mızda, ücret pazarlı"ı açısından 1973 toplu 
i! sözle!mesi ba!arılı bir sözle!me olarak 
kabul edilmelidir.

Ancak 1973 toplu i! sözle!mesinin en önemli 
kazanımı, “i!letme ikramiyesi” maddesinin 
kabul edilmesi olmu!tur. Bu madde toplu i! 
sözle!mesinin “ikramiye” ba!lıklı 41. mad-
desinde öngörülen ve Devlet ve Ona Ba"lı 
Müesseselerde Çalı!an #!çilere #lave Tediye 
Yapılmasını Düzenleyen 6772 Sayılı Kanun 
gere"ince ve bu Kanun’da belirtilen esasla-
ra göre ödenen yılda iki ilave tediyeden ayrı 
bir düzenleme olarak sözle!meye girmi!ti. 
#!yerinde A personeli olarak adlandırılanla-
ra ödenen bu ikramiyenin B personeline de 

Erdemir i!çileri, 
1 Mayıs 1976'da 
#stanbul'da 
düzenlenen yürüyü! 
ve mitingde.

D#SK Ar!ivi
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alınması toplu sözle!me hedeflerinin ba-
!ında geliyordu. Bu hedefe varılmı! olması, 
göz ardı edilemeyecek, çok kritik önemde 
bir ba!arıydı. 

D.%!-." 6! E5)!+)!%

Yasa çerçevesinde yapılan grevlerin ya-
nında 1970’li yıllarda me!ru haklar çer-
çevesinde yapılan i!çi direni!lerinde de 
önemli bir artı! ya!andı. MESS tarafından 
hesaplanan verilere göre düzenlenen tab-
lodan da anla!ılaca"ı üzere 12 Mart’tan çı-
kı!tan itibaren bu tür i!çi eylemleri de hız-
la arttı. Yine aynı !ekilde bu direni!lere 
katılan i!çi sayısı da 1970’lerin ikinci ya-
rısında hızla tırmandı. Bu direni!lerin çok 
önemli bir bölümü D#SK üyesi sendikaların 
üyeleri tarafından gerçekle!tirildi.

Tablo 24: 1971-1975 Arasında DireniHler 
ve Katılan 8Hçi Sayısı

Yıl Sayı 8Hçi

1971 1 7.749 

1972 1 1.325 

1973 3 7.415 

1974 12 18.862 

1975 28 31.657 

Toplam 45 67.008

Kaynak: MESS (1999), Gelenek ve Gelecek, 1. Cilt, #stan-
bul: s. 388.

Ü)#!% D.%!-.". (:;=F)
 M#$"? B"(#*

#stanbul’da kurulu ve Sabri Ülker’e ait Ül-
ker Bisküvi Fabrikası’nda 18 Eylül 1974’te 
ba!layan ve Türk-#! üyesi Tek Gıda-#! ile 
D#SK üyesi Gıda-#! sendikaları arasındaki 

yetki uyu!mazlı"ından kaynaklanan i!çi 
direni!i sırasında polis i!çilere oldukça 
sert müdahalede bulundu ve çok sayıda 
i!çi yaralandı.17

#stanbul, Topkapı Davutpa!a’da kurulu Ül-
ker Bisküvi Fabrikası, 1965 yılında üreti-
me ba!ladı. 850 i!çinin çalı!tı"ı fabrikada 
1960’lı yılların sonunda bir nevi i!yeri sen-
dikası olan Birle!ik Gıda-#! sendikası ör-
gütlüydü. Birle!ik Gıda-#! toplu sözle!me 
yapıyor, fakat yapılan sözle!menin içeri-
"inden i!çilerin bilgileri olmuyordu. Örne-
"in i!çiler ne kadar ücret zammı aldıkları-
nı bilmiyorlardı. Ayba!ı geldi"inde, kimisi 
25 kuru!, kimisi 50 kuru!, kimisi 1000 ku-
ru! zam almı! oluyor; aynı i!i yapanlar 
arasında bile alınan zamlarda farklılıklar 
bulunuyordu. 

Bir saatlik ö"le yeme"i izninde i!çilerin 
fabrika bahçesine çıkmaları, camdan dı!a-
rı bakmaları yasaktı. Hatta camdan dı!arı 
bakmak #! Kanunu’nun 17. maddesine göre 
i!ten çıkarılma nedeni sayılıyordu. Kadın 
ve erkek i!çiler yemekhanede ayrı yerler-
de yemek yiyor, fakat servis denilen kam-
yondan bozma arkası kapalı araçlarda ba-
lık istifi kadın ve erkek aynı yerde i!yerine 
gelip gidiyorlardı. Olmadık sebeplerden 
dolayı i!çiler i!ten çıkarılabiliyor, tazmi-
natları da verilmeyebiliyordu. Bu sıkıntı-
lar, baskılar i!çilerde huzursuzluk yarat-
maya ba!lamı!tı. Bu durumda i!çiler yeni 
bir arayı! içine girdiler. Fakat huzursuz-
luk ve yeni arayı! süreci i!verenin yakı-
nında olan insanların örgütledi"i Türk-#!’e 
ba"lı Tek Gıda-#! sendikasında örgütlen-
meyle sonuçlandı. Ancak Tek Gıda-#!’te de 
17 D"SK dergisi, Sayı 14-15, Ekim-Kasım 1974, Cumhuriyet ga-
zetesi 18 ve 19 Eylül 1974 ve Türkiye Sendikacılık Ansiklope-
disi “Ülker Bisküvi Fabrikası #!gali, 18.9.1974” maddesinden 
yararlanılarak yazılmı!tır.
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umduklarını bulamayan i!çiler D#SK Gı-
da-#!’te örgütlenmeye ba!ladılar.

#!çiler sessiz ve gizli bir biçimde D#SK’e 
ba"lı Gıda-#!’te örgütlenme çalı!malarına 
ba!ladılar. 1974 Mayıs ayına gelindi"inde 
fabrikadaki 850 i!çiden yakla!ık 785’i Tek 
Gıda-#!’ten istifa ederek D#SK Gıda-#!’e üye 
olmu!tu. #stifalar kar!ısında kaybetme 
korkusuna kapılan Tek Gıda-#! sendikası 
25 Mayıs 1974’te 8 ay 25 gün kullanmadı-
"ı i!yeri seviyesindeki toplu i! sözle!mesi 
yetkisini i!çiler aleyhine kullanarak toplu 
i! sözle!mesi görü!melerine ba!ladı. 

Ülker i!çileri 2 A"ustos 1974 tarihinde ken-
di iradeleri dı!ında, kendi isteklerine aykı-
rı toplu i! sözle!mesi imzalayaca"ını gö-
rünce, Bölge Çalı!ma Müdürlü"üne, Tek 
Gıda-#!’ten Mayıs 1974 tarihinde istifa et-
tiklerini ve D#SK Gıda-#!’e geçtiklerini içe-
ren 675 imzalı dilekçelerini verdiler. Ayrıca 
“hangi sendikayı istedi#imizi gösterecek 
en iyi yolu deneyin” diyerek referandum 
önerdiler.18

Ço"unlu"u kaybeden Tek Gıda-#! 5 A"us-
tos’ta i!yeri düzeyinde toplu i! sözle!mesi 
imzaladı. 5 Eylül 1974’te ise i!veren ile Tek 
Gıda-#! bu kez i!kolu düzeyinde bir top-
lu i! sözle!mesi imzaladı. #!veren “iyi bir 
toplu sözle!me yaptık di#er sendikaya ge-
rek yok, Gıda "!’ten ayrılın” diyerek baskı-
ya ba!ladı.

Ancak i!çiler yapılan toplu i! sözle!me-
lerine ra"men D#SK Gıda-#!’ten ayrılmadı. 
#!veren çaresiz Gıda-#!’i muhatap almak 
zorunda kaldı ve protokol görü!mele-
ri ba!ladı. D#SK Gıda-#! Genel Ba!kanı Ke-
mal Nebio"lu ve di"er sendika yetkilile-
ri Ülker Bisküvi Fabrikası’na geldiklerinde 
18 D"SK dergisi, Sayı 14-15, Ekim-Kasım 1974.

kapıların kapalı oldu"unu gördüler. #!ve-
ren görü!meyi Unkapanı’ndaki yazıhane-
sinde yapaca"ını, sendika yetkililerinin de 
oraya gelmeleri gerekti"ini söyleyip git-
mi!ti. #!verenin bu tutumuna kar!ılık Ke-
mal Nebio"lu “biz fabrikada randevu ver-
dik ba!ka bir yerde görü!meyiz” diyerek 
bu talebi reddetti ve Gıda-#! heyeti sendi-
kaya geri döndü. Bu esnada i!verenin bu 
tavrını ö"renen i!çiler hemen i!i durdur-
dular. Bu geli!meler kar!ısında i!veren 
çaresiz, görü!mek için Gıda-#! sendikası-
na geldi. 

Gıda-#! ile 16 Eylül 1974 sabahı yapılan gö-
rü!melerin sonuna gelinmi! ve kar!ılık-
lı mutabık kalınan sözle!me imzaya kal-
mı!tı. Fakat o sabah i!veren imza törenine 
gelmedi ve mü!avirini gönderdi. Mü!avir, 
“Gıda-"!’in ço#unlu#u olmadı#ı ve muha-
tap olmadı#ı”nı söyledi. #!verenin bu tutu-
mu yapılan görü!meleri sabote etmek ola-
rak de"erlendirildi. Gıda-#! Ba!kanı Kemal 
Nebio"lu bu i!e çok sert tepki göstererek 
ve mü!aviri sendikadan kovdu.

Anayasal hakları olan sendika seçme öz-
gürlü"ü ve toplu sözle!me haklarının el-
lerinden alınması üzerine 16 Eylül 1974 
ak!amı yakla!ık 20 i!çi temsilcisi bir top-
lantı yaptı. Toplantı sonucunda, haklarının 
gasp edilmesine izin vermemek için fab-
rikayı i!gal edip üretimi durdurma kara-
rı aldılar: “$alteri indirece#iz, i!i durdura-
ca#ız, bütün kapıları kapataca#ız, barikat 
kuraca#ız.”

17 Eylül sabahı 24:00-08:00 vardiyası çık-
madan 08:00-16:00 vardiyası fabrikaya 
girdi ve hep birlikte üretimi durdurdular. 
Fabrikada makinelerin ba!ında oturdular, 
herkes çalı!tı"ı makineden sorumlu oldu 

Cumhuriyet gazetesi, 
18 Eylül 1974.
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ve bir zarar gelmemesi için dikkat etti. #çe-
ride yakla!ık 450-500 i!çi fabrikayı i!gal 
etti. Kakao, un ve !eker çuvallarını kapı-
ların arkalarına barikat yaptılar. Yan ka-
pılardan girmeye çalı!an polislere i!çiler 
yukardan teneke bisküvi kutuları atarak 
kar!ılık verdiler. Dı!ardaki i!çiler de arka-
da!larını desteklemek için fabrika önünde 
toplandı. #!çilerin tek bir talebi vardı: 850 
i!çiden 810 i!çinin üye oldu"u D#SK Gıda-#! 
ile toplu sözle!me görü!melerini devam 
etmesi.

Dayanı!ma devam etti, i!çiler direni!te-
ki arkada!larını aç bırakmadılar, içeriye 
gizlice kumanya gönderdiler. #stanbul’da 
sürmekte olan sıkıyönetim devreye girdi, 
askerler geldi. Komutan i!çilerin içerde ma-
kineleri kırdıklarını, buna izin vermeyecek-
lerini söyledi. #!çilerin “Biz üretim araçları-
nı tahrip etmeyiz, silahınızı çıkarın sizi içeri 
alalım, fabrikayı gezdirelim arkada!larımız 

üretim yerlerinde oturmaktalar, sadece, 
üretimi durdurduk” diye yanıt verdiler. 

#!veren uzla!madan yana de"ildi, sert bir 
müdahaleyle direni!in kırılmasını iste-
mekteydi. Ak!am, özel bir operasyon dü-
zenleyen polis, panzerler ve elektrikli cop-
larla saldırdı. Kapıyı kırarak içeri giren 
kolluk kuvvetleri kadın-erkek demeden 
i!çileri elektrikli coplarla kıyasıya dövdü, 
ikisi a"ır yaralı olmak üzere onlarca i!çi 
yaralandı. Saldırı sonrası direni!çi 16 i!çi 
gözaltına alındı. Ak!am karakolda tutulan 
i!çiler ertesi gün savcılı"a çıkarıldı. Arka-
da!larının Zeytinburnu Adliyesi’ne götü-
rülece"ini ö"renen i!çiler Adliye’nin etra-
fını ablukaya almı!lardı. #!çiler Savcılık’tan 
serbest bırakıldılar.

18 Eylül 1974 sabahı fabrika müdürü Faruk 
Ülker ve Tek Gıda-#! i!yeri ba!temsilcisi 
kapı önünde durarak i!ba!ı yapmak iste-
yen i!çilerden D#SK Gıda-#!’e üye olan ve 

Ülker direni!inde 
polis tarafından 
dövülen bir i!çi.

D#SK Ar!ivi
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Tek Gıda-#!’e geçmek istemeyen öncü ve 

sözü geçen i!çileri fabrikaya almadılar.

Saldırıya u"rayan i!çiler çalı!maya devam 

etmekteydiler. #!veren de"i!ik saldırı tak-

tikleri ile i!çileri yıldırmaya çalı!ıyordu. Sivil 

giyimli yanda! “komando” denilen adamlar 

getirdi, bu ki!iler fabrikaya gelir, i!çilerin 

ba!ında dururlar ve nefes aldırmazlar, silah 

göstererek vb. i!çileri taciz ederlerdi. 15-

20 gün sonra, 24 Eylül’de daha önce i!ten 

çıkartılan ve dı!arıda bekleyen i!çilerden 

15-20 ki!i fabrikanın arka tarafından içeri 

girdiler ellerinde sopalarla bütün kesimlere 

da"ıldılar. Pabucun pahalı oldu"unu gören 

“komandolar” kurtulu!u kaçmakta buldu-

lar. Çalı!makta olan i!çilerden büyük bir al-

kı! tufanı koptu, hak yerini bulmu!tu.

#!verenin !ikâyeti üzerine fabrikaya gelen 

polis 5 i!çiyi gözaltına alırken di"er i!çiler 

kaçmayı ba!ardı. Daha sonra fabrikada-

ki durumu protesto ederek oturma eylemi 

yapan 20 i!çi daha i!ten çıkarıldı. Fabrika 

içinde meydana gelen çe!itli olaylarda i!-

ten çıkarılanların sayısı 96’yı buldu. 

Ülker Fabrikası Olayları
Ülker Bisküvi Fabrikası’nda çalı"an 854 i"çiden 785 i"çinin D!SK’e 
ba#lı Gıda-!" Sendikası’na üye olmalarına ve bu i"yerinde toplu söz-
le"me yapma yetkisini Gıda-!"’in almasına ra#men i"verenin Türk-
!"’e ba#lı Tek Gıda-!" Sendikası ile toplu i" sözle"mesi imzalaması ve 
785 i"çinin Gıda-!"’ten ayrılmaması halinde hiçbir haktan yararlana-
mayacaklarını bildirmesi üzerine meydana gelen olaylarla ilgili olarak 
D!SK Genel Sekreteri Kemal Sülker a"a#ıdaki yazılı demeci vermi"tir: 

‘‘Anayasamıza ve yasalarımıza aykırı olarak Sendika seçme özgür-
lükleri ellerinden alınan ve ba"ka bir sendikaya üye olmaya zorlanan 
Ülker Bisküvi Fabrikası i"çileri bu çok yanlı a#ır tahrik kar"ısında so-
#ukkanlılıklarını korumakla birlikte yasaların uygulanmasını isteyince 
17 Eylül 1974 günü polis gerekli hiç bir uyarıda bulunmadan, ikna yo-
lunu seçmeden üzerlerine, ancak sava" zamanı kullanılan “panzer” 
tipi zırhlı araçlarla hücum etmi" ve bir çok i"çinin yaralanmasına se-
bep olmu"tur.

Anayasal haklarını kullanmakta olan Ülker Bisküvi Fabrikası i"çileri-
ne uygulanan bu baskı ve saldırıyı i"çilerin kitle halinde i"lerine son 
verilmesi olayı izlemi"tir. Ülker Bisküvi Fabrikası’ndaki i"çilerin büyük 
ço#unlu#unun üye oldu#u D!SK’e ba#lı Gıda-!" Sendikası’nın toplu i" 
sözle"mesi yapmasını engellemekten sorumlu olan Ülker i"vereni ile 
ilgililerden hesap sorulmak gerekirken tam aksine 85 i"çiye kar"ı gi-
ri"ilen sendika seçme özgürlüklerine tecavüz gibi yasa dı"ı hareketlere giri"en zihniyeti "iddetle protesto eder ve 
i"çilere saldırı emri verenler hakkında hemen soru"turma açılmasını bekleriz.

Gözü dönmü" i"verenlerin ve de yasa dı"ı davranı"lar içine dü"en yetkililerin, i"çilerin Anayasa ve yasalarla tanın-
mı" olan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan davranı"larını protesto ederiz. Ülker Bisküvi Fabrikası i"çilerine uygula-
nan tutumu tüm i"çi sınıfımıza yapılan bir saldırı olarak gördü#ümüzü ve sorumluların mutlaka hesap verecekleri-
ni kamuoyumuza duyururuz.”
Kaynak: D!SK (1975), D!SK V. Genel Kurul Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları, s. 112-113.

D!SK dergisi Sayı 14-15, Ekim-Kasım 1974.
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Ülker !"çileri Anlatıyor
Hüsniye TUNÇ: Yeni Sendikaya Yazıldık Diye Patron Kızmı"

Pasta dairesinde çalı"ıyorum, ya"ım 52. Oturum yapıldı, ben de oturdum, kimseye bir "ey yapmadım, bir "ey söy-
lemedim. Ak"amüstü kızlar camdan bakıyorlardı. Biz oruçluyduk. Çalı"tı#ımız yere bir ka#ıtça#ız üzerine sofraya 
kurdum yanımda üç ya"lı ve oruçlu kadın da vardı. Kızlar geldiler “Teyze araba kapıyı kırdı” dediler. Öteki arkada"lar 
kalktılar ben yalnız kaldım. Topladım ekmekleri yerden koydum benim masanın üstüne. Hamurhane tarafından dört 
polis geldi, “Teyze sen dı"arı çıkmıyor musun?” dediler. Ben de “Önlü#ümü atıp pardösümü giyeyim çıkıcam.” de-
dim. $ekerden Ali Bey geldi, “Teyze ı"ıkları söndür de çık.” dedi.

A"a#ıya indim gördüm ki tank içerde, mallar yerlere dökülmü" her taraf cam içinde. Duvarlarda kırmızı kan lekeleri.

18 Eylül’de fabrikaya gitti#imizde Faruk Bey beni yukarı ça#ırdı. Yanında 5 ki"i vardı. Bana bir defter gösterdi “imza 
at” dedi. “Seni 17. maddeye göre atıyorum” dedi. Ben “!mza atmam” dedim. Oradakilere döndü, “!"te imzalamıyor 
siz de "ahitsiniz” dedi. Bende “Hakkımı verirseniz imzalarım” dedim.

1953 senesinden beri Ülker Fabrikası’nda çalı"ıyorum. 4 ki"ilik ailemi ben geçindiriyorum, kocam hasta. Ne diyeyim 
sefalet.

Bu olaylar sendika davasından çıktı. Eskiden yeniye yazıldık diye patron kızmı". Kapıya kilit vururum yine yeni sen-
dikayı buraya sokmam dedi.

Ömer Ç!ÇEK: !"verenin Yanında “Komandolar” Vardı

Fırınlar kısmındanım. !"verenin baskısı artınca yine oturuma geçtik. Sabri Ülker, Faruk Ülker, Selçuk Ülker, koman-
domu nedir dört be" yabancı, aralarında poliste vardı benim çalı"tı#ım bölüme geldiler, kolumdan çekip kenara al-
dılar. Makinaları çalı"tırmamı istediler, ben direndim. Bunun üzerine sivil giyimli (Beyaz montgomerili) kıvırcık saçlı, 
ince bıyıklı biri arkasında demin söylediklerim de olmak üzere üstüme geldiler, sivil giyimli olan bana üç tane pat-
lattı. Sana i" vermiyoruz kenarda dur dediler. Ben de “Te"ekkür ederim” dedim. Bir ara ellerinden kurtulup ko"maya 
ba"ladım. O sivil giyimli "ahıs silahını çıkararak “Kaçma vururum” diye ba#ırdı. Ben de “Vuracaksan arkamdan vur” 
diye ba#ırdım. Fabrika kapısından çıktım. O sırada yoldan bir kamyon a#ır a#ır geçiyordu, onun arkasına geçerek ko-
valayanlardan kurtuldum. Durmakta olan bir ba"ka kamyonun "oför mahalline girerek yere yattım. Tanımadı#ım bi-
ri bana gözcülük ederek yardım etti. Pe"imi bıraktıklarını anlayınca saklandı#ım yerden çıktım. !"te gördü#ünüz gi-
bi yalın ayak bu kahveye geldim.
Kaynak: D!SK Dergisi, Sayı 14-15, Ekim-Kasım 1974, s. 25.

#!çilerin haklı mücadelesini zorla bastır-

ma çabaları fabrika dı!ında da devam etti. 

D#SK Gıda-#! üyesi i!çiler saldırıya u"ra-

dı ve içlerinden Ahmet Özçelik bıçakla 

yaralandı.

Direni!ten sonra fabrikada çalı!an 80 i!çi 

i!ten atıldı. Atılan i!çiler her gün i!e gelir 

gibi fabrikanın önüne geldiler ve bekleme-

ye ba!ladılar. Görü!meler devam etti, ara-

dan birkaç ay geçtikten sonra i!ten atılan 

i!çiler peyderpey i!e geri alındı. #!veren 

çalı!madıkları dönemdeki haklarını da 
geri ödemek zorunda kaldı.

Aralarında TÖB-DER’in de bulundu"u 22 
demokratik kurulu!, Ülker i!çilerinin haklı 
mücadelesini desteklediklerini ve i!çilerin 
haklı taleplerinin bir an önce yerine geti-
rilmesinin Anayasal bir zorunluluk oldu-
"unu hatırlatan bir bildiri yayımladı:

“17 Eylül 1974 günü sendikalarını öz-
gürce seçmek isteyen Ülker i!çileri-
nin üzerine polis, panzerler ve elekt-
rikli coplarla saldırmı! ve birçok i!çi 
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yaralanmı!tır. #!veren ve sarı sendika 
baskısı, i!ten çıkarmalar ve silahlı ko-
mandolarla sürmektedir.

Bu, i!çi sınıfımızın üzerinde yıllardır de-
vam eden anti demokratik baskıların 
yeni bir örne"idir. Anayasal haklara in-
dirilmi! bir darbedir. Bu darbe demok-
ratik hak ve özgürlüklerimizin gelece"i 
konusunda bizleri, ciddi endi!elere sevk 
etmektedir.

Ülker i!çilerinin Sendikalarını özgürce 
seçmelerinin bir an evvel saptanması-
nı ve fabrikada sürmekte olan anti de-
mokratik baskıların kaldırılmasını ka-
nunsuz olarak i!ten çıkarılan i!çilerin 
i!lerine alınmasını istiyoruz.

A!a"ıda imzaları bulunan demokra-
tik kurulu!lar olarak bizler i!çi sınıfımı-
zın 1961 Anayasasının sa"ladı"ı haklar 
do"rultusunda vermi! oldukları mü-
cadelelerini ve referandum isteklerini 
destekliyoruz.”

D#SK Gıda-#! sendikası üyesi Ülker i!çile-
ri her türlü zorluk ve baskıya kar!ı müca-
delelerinden, kararlılıklarından, sendikala-
rından vazgeçmediler. Bunun sonucunda 
i!veren sendikası D#SK Gıda #!-ile Toplu #! 
sözle!me görü!melerine oturmak zorunda 
kaldı. 

:4 M(%* D2-!+.-1! 
: M(5&' G.%.".+.

1 Mayıs “"!çi Bayramı” kurulu!undan iti-
baren D#SK’in hep gündeminde oldu. 1970-
1975 yılları arasında da D#SK yönetimi 1 
Mayıs’ı kutlamak için çe!itli giri!imler-
de bulundu. Yönetim Kurulu 24-25 Ka-
sım 1970 tarihli toplantısında 1 Mayıs i!çi 

D!SK’in Sert Polemikleri
D!SK 1970’lerde kendisine dönük çe"itli saldırılar ve iftiralar kar"ısında sert tepkiler gösterdi ve muhataplarının tu-
tum ve üslubuna aynı sertlikte cevap vermekten kaçınmadı. Bu polemikler arasında Güven Partisi Genel Ba"kanı 
Turhan Feyzio#lu ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü !hsan Do#ramacı’ya dönük olanları dikkat çekicidir.

“!t ürür kervan yürür. !"te bu kadar”

D!SK Genel Sekreteri Kemal Sülker Güven Partisi Genel Ba"kanı Turhan Feyzio#lu’nun D!SK dönük suçlama ve ifti-
ralarına kar"ı yaptı#ı açıklamada Feyzio#lu’nu müfteri ve tahrifçi olarak olmakla ele"tirerek, “it ürür kervan yürür, 
i"te bu kadar” demi"tir.

“!nsan Sevgisinden Yoksun Bilim Adamı” da Olurmu"!

Hacettepe Üniversitesi Rektörü !hsan Do#ramacı, A#aç E"ya !"çileri Sendikasına, ba#lı i"çilerin, Tepe Mobilya Fab-
rikası’nda sürdürdükleri grev sırasında, üniversite arazisine kurdukları grev çadırı ve briket barına#ın yıkılması için 
Çankaya Kaymakamlı#ına ba"vurdu. Grevci i"çilerin grev barına#ı yapmaları sırasında da çe"itli olaylar çıkmı"tı. Bu 
davranı"ından dolayı i"çiler rektörü “En kötü i"veren ve insan sevgisinden yoksun bilim adamı” olarak nitelendirdiler.
Kaynak: D!SK dergisi, Sayı 8, Ocak 1974.

D#SK Genel 
Sekreteri 
Kemal Sülker'in 
Feyzio"lu'na 
cevabı. D#SK Ajansı, 
27 Ekim 1970.
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bayramı, 24 Temmuz yas günü, 15-16 Ha-
ziran direni! yıldönümü gibi günlerde ne-
ler yapılaca"ına dair Yürütme Kurulu’nca 
bir program hazırlanmasına karar verdi. 
Ancak 12 Mart’ın bu giri!imleri engelledi"i 
anla!ılmaktadır.

D#SK Yürütme Kurulu 14 Nisan 1971 ta-
rihli toplantısında 1 Mayıs 1971 tarihinde 
bir tören yapılıp yapılmaması konusun-
da sendika genel ba!kanlarıyla görü!ülüp 
bir karara varılması tutumunu benimser-
ken, Adapazarı Bölge Temsilcili"i’nin 1 Ma-
yıs için düzenleyece"i gece için bir har-
cama yapmanın mümkün olmadı"ına ve 
temsilcili"in kutlamayı kendi olanakla-
rı ile yapmasına karar verdi. Yürütme Ku-
rulu 19 Nisan 1971’de ise 1 Mayıs kutlaması 

konusunda bölge temsilciliklerinin tören 
veya toplantı, bildiri yayımında serbest bı-
rakılmasına, mahalli !artlar dikkate alına-
rak kendi imkanları ile 1 Mayıs #!çi Bayra-
mı’nın kutlanmasına karar verdi. Ancak 
sıkıyönetim ilanı nedeniyle 1 Mayıs kutla-
malarından vazgeçildi"i anla!ılmaktadır. 

Yürütme Kurulu 27 Nisan 1971’de, sıkıyö-
netim ilan edilen gün, 1 Mayıs 1971 tarihiy-
le çıkarılmak üzere hazırlanan ve May Ya-
yınevi’nde basılmakta olan 15 günlük D"SK 
dergisinin yayınına aynı gün yürürlü"e 
girmi! olan sıkıyönetim nedeniyle ara ver-
meye, bir tarafı basılan 50 bin nüsha D"SK 
gazetesinin de herhangi bir yanlı! anla-
maya imkân vermemesi için imhasına ka-
rar verdi.
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Bu bölümde D#SK’in kurulu!undan Mayıs 1975’te toplanan 5. Genel 
Kurul’a kadar olan dönemde D#SK’in genel merkez çalı!malarının 
bir dökümü ile D#SK yönetim organlarına seçilenler, D#SK üyesi 
sendikalar, D#SK’e emek verenler ile D#SK’in daire ve büro çalı!maları 
yer alacak. Bu nedenle bu bölüme D#SKografi adını verdik. 

D#SK’in merkezî daire ve büro çalı!maları hukuk, basın-yayın, 
e"itim, ara!tırma ve uluslararası ili!kiler gibi alanları kapsamaktadır. 
D#SK’in kurulu! yıllarında kurumsal kapasitesinin ve olanaklarının 
zayıf oldu"u bilinmektedir. 1967-1975 döneminde D#SK’in büro 
faaliyetleri son derece sınırlı kaldı ve daha çok Maden-#!’in ve di"er 
sendikaların uzmanlarının deste"i ile yürütüldü. Bu dönemde D#SK 
merkezinde çalı!an uzmanların sayısı birkaçı geçmedi. D#SK’in 
uzmanlık bürolarının eksikli"i çalı!malara da yansıdı.

2. Genel Kurul’a sunulan Çalı!ma Raporu’nda D#SK’in araçlar ve 
gereçler ile donatılmı! geni! ve yeti!mi! bir kadrodan yoksun 
bulunması nedeniyle bu konuda da gerekli çalı!ma ve faaliyeti 
gösteremedi"i belirtilmektedir.

D#SK’in merkezî daire faaliyetlerinde 4. Genel Kurul (1973) 
sonrasında bir iyile!me ya!andı"ı ve özellikle ara!tırma ve basın-
yayın konusunda uzman kadroların çalı!tırılmaya ba!landı"ı 
görülmektedir. 

D!SK?=*$;.
1967-1975 DÖNEM! GENEL MERKEZ ÇALI$MALARI
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U-,*,)+('&-)(% D.5! (:;<=-:;=?)
D!SK Eylemlerinde Öldürülen !Nçiler

Adı Sendikası/!Nyeri Olay Tarih

$erif Aygün Maden-#!/Gamak Gamak direni!i 29 Aralık 1969

Mehmet Gıdak Tek Gıda-#!/Cevizli Tekel 15-16 Haziran direni!i 16 Haziran 1970

Mustafa Baylan Lastik-#!/Vinylex 15-16 Haziran direni!i 16 Haziran 1970

Ya!ar Yıldırım Petrol-#!/Mutlu Akü 15-16 Haziran direni!i 16 Haziran 1970

Hüseyin Çapkan Lastik-#!/Gislaved Gislaved direni!i 15 Ekim 1970

Maden-!" gazetesi, 1 Aralık 1970.
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D8SK G!-!) M!%#!0 
B.-()(%&
D#SK kurulu! a!amasında Maden-#!’in #s-
tanbul Ca"alo"lu’ndaki genel merkez bi-
nasının bir bölümünü kullandı. D#SK’in ilk 
genel merkezi Ca"alo"lu Nuruosmaniye 
Caddesi, Ali Baba Türbe Sokak, No. 8 Özbay 
Han Kat 3 adresindeydi.

D#SK Yürütme Kurulu 28 $ubat 1968 tarih-
li toplantısında aylık azami kirası bin 500 
TL olmak üzere Sultanahmet, Ca"alo"lu ve 
Aksaray civarında en az 3 odalı bir yer ki-
ralanmasına karar verdi.1 D#SK, kısa bir süre 
sonra Beyazıt’taki #brahim A"a Mahallesi, 
Yeniçeriler Caddesi 23/1 adresine ta!ındı.

D#SK Yürütme Kurulu 6 A"ustos 1970’te 
aldı"ı bir kararla D#SK genel merkezinin 
Merter’de bulunan Lastik-#! sendikasının 
binasına ta!ınmasına ve genel merkezin 
nakli dolayısıyla ihtiyaç olmayacak demir-
ba!larının üye sendikalara da"ıtılmasına 
karar verdi. Ancak daha sonra bu ta!ın-
ma gerçekle!medi. D#SK, 1973 yılına kadar 
Çemberlita! Yeniçeriler Caddesi adresinde 
faaliyetlerini sürdürdü.

D#SK Yürütme Kurulu 14 $ubat 1973’te, Ye-
niçeriler Caddesi’ndeki binada kiracı olarak 
bulunan D#SK genel merkezinin, bu bina 
yeni çalı!malara elveri!li olmadı"ından 
yeni bir binaya ta!ınmasına karar verdi. 
Alınan kararla yeni genel merkez, Be!ik-
ta!’taki Barbaros Bulvarı’nda 64 sayılı i!-
yerinde 4 sayılı daire olarak belirlendi. Mal 
sahibi Ergun Ulu"’dan yıllı"ı 50 bin liraya 
kiralanan yeni genel merkez için gerek-
li olan yıllık kiranın pe!in parası Maden-#! 
sendikasından borç olarak talep edildi. 
1 28 $ubat 1968 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantı kararla-
rı, USTE Kemal Sülker Ar!ivi.

D#SK genel merkezi 5. Genel Kurul sonra-
sında Merter’de bulunan Lastik-#! sendi-
kasının binasına ta!ındı.

D8SK G!-!) 
K,%,))(%ı
(:;<=-:;=?)

D!SK G)%)& K,*,&&$*'%'% 
T$*.- () Y)*&)*. (237A-23A4)

D8SK 1. Genel Kurulu

Toplantı Tarihi: 15 Haziran 1967

Toplantı Yeri: BANK-#$ Sendikası Salonu, 
Nuruosmanıya Cad. Atay Apt. No: 5 Eminö-
nü, #STANBUL

D8SK 2. Genel Kurulu

Toplantı Tarihi: 24-25 $ubat 1968 

Toplantı Yeri: TÖS Salonu, Aksaray, Fatih, 
#STANBUL

D8SK 3. Genel Kurulu 

Toplantı Tarihi: 13-14-15 $ubat 1970 

Toplantı Yeri: Çınar Oteli Ye!ilyurt, 
#STANBUL

D8SK 4. Genel Kurulu 

Toplantı Tarihi: 12-13 $ubat 1973 

Toplantı Yeri: N#S Dü"ün Salonu $i!li, 
#STANBUL 

D8SK 5.Genel Kurulu

Toplantı Tarihi: 21-24 Mayıs 1975

Toplantı Yeri: Tepeba!ı Kazablanka Salonu 
Beyo"lu, #STANBUL
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D!SK Y1%)0.<.&)*. (237A-23A4)

D#SK’in kurulu!undan 1975 yılındaki 5. 
Genel Kurul’a kadar D#SK’in merkez or-
ganlarına seçilenlerin listesi a!a"ıda yer 
almaktadır. Bu liste genel ba!kanlar, ge-
nel ba!kan vekilleri, genel sekreterler, yö-
netim ve yürütme kurulu ile denetim ve 
onur kuruluna seçilen asıl ve yedek üye-
leri kapsamaktadır. Liste D#SK Genel Ku-
rul tutanak defteri ile Yönetim ve Yürütme 
Kurulu karar defterlerinden yararlanıla-
rak olu!turuldu. Kurucular ile genel ba!-
kan, genel ba!kan vekilleri ve yürütme 
kurulu üyelerinin biyografileri ana metin 
içinde yer almaktadır.

K2*2;2 Y<,#+"-

D#SK’in kuruldu"u 13 $ubat 1967 ile ilk Ge-
nel Kurul’unun toplandı"ı 15 Haziran 1967 
arasında görev yapan Genel Ba!kan, Ge-
nel Sekreter, Yürütme ve Yönetim Kurulu 
üyeleri !u !ekildeydi:

Adı Soyadı Görevi Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

#brahim Güzelce Genel Sekreter Basın-#!

Kemal Ayav Yürütme Kurulu Üyesi Lastik-#!

Macit Karabulut Yürütme Kurulu Üyesi Gıda-#!

$inasi $engün Yürütme Kurulu Üyesi Türk Maden-#!

Rıza Kuas Yönetim Kurulu Üyesi Lastik-#!

Kemal Nebio"lu Yönetim Kurulu Üyesi Gıda-#!

Mehmet 
Alpdündar

Yönetim Kurulu Üyesi Türk Maden-#!

$inasi Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Maden-#!

Ehliiman Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi Basın-#!

2. G)%)& K,*,&’6$ Z?*,%&, 
O*=$%&$*$ S):.&)%&)*

15 Haziran 1967’de toplanan 1. Genel Ku-
rul ve sonrasında D#SK Yönetim Kurulu’na 
seçilenler:

Adı Soyadı Görevi Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

#brahim Güzelce Genel Sekreter Basın-#!

Mehmet Alp-
dündar

Yönetim Kurulu Üyesi Türk Maden-#!

Rıza Kuas Yönetim Kurulu Üyesi Lastik-#!

Kemal Nebio"lu Yönetim Kurulu Üyesi Gıda-#!

Avni Erakalın Yönetim Kurulu Üyesi EMS#S

Binali Ökçe Yönetim Kurulu Üyesi TADS#S

Ehliiman Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi Basın-#!

$inasi Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Maden-#!

Nusret Önsüer Yönetim Kurulu Üyesi Bank-#!

Nurettin Tezel Yönetim Kurulu Üyesi Turizm-#!

5. G#,#$ K2*2$ S4,*):/ Y0*0+-# 
K2*2$2

Anatüzük gere"i D#SK 1. Genel Kurulu’n-
dan sonra D#SK Yürütme Kurulu’nun Genel 
Ba!kan ve Genel Sekreter dı!ındaki üyelik-
lerine Yönetim Kurulu tarafından Ehliiman 
Tuncer, Kemal Ayav ve Necat Akbay seçildi. 

Adı Soyadı Görevi Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

#brahim Güzelce (*) Genel Sekreter Basın-#!

Ehliiman Tuncer (**) Yürütme Kurulu Üyesi Basın-#!

Kemal Ayav Yürütme Kurulu Üyesi Lastik-#!

Necat Akbay Yürütme Kurulu Üyesi Kimya-#!

Nurettin Tezel (***) Yürütme Kurulu Üyesi Turizm-#!

(*) Güzelce 1967 sonlarında istifa etti.

(**) Tuncer Genel Sekreter seçildi.

(***) Tezel bo!alan Yürütme Kurulu üyeli"ine getirildi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: $inasi $en-
gün, Necat Akbay, #brahim Balcı, Kemal 
Keskin, Halil A"ırdemir, #brahim Atılal, Hil-
mi Güner, Salih #rge ve Faik Akmaz.

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Nurettin 
Çavdargil, Erdo"an Özen ve Cavit $arman.
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Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Kemal Hü-
nülülü, #brahim Atılal ve Osman Çavu!o"lu.

Onur Kurulu Asıl Üyeleri: Ya!ar Önsen, 
Ruhi Yümlü, Yusuf Sıdal, Kemal Atabilen 
ve Yılmaz Sıvacı.

Onur Kurulu Yedek Üyeleri: Samet Ercan, 
Gül Esmer ve Necat Ökten.

B. G)%)& K,*,&’6$ Z?*,%&, 
O*=$%&$*$ S):.&)%&)*

24-25 $ubat 1968’de toplanan 2. Genel Ku-
rul’da seçilenler a!a"ıdaki gibidir:

Adı Soyadı Görevi Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

Kemal Sülker Genel Sekreter Basın-#!

Ehliiman 
Tuncer

Yürütme Kurulu Üyesi Basın-#!

Necat Ökten Yürütme Kurulu Üyesi Kimya-#!

Kemal Ayav (*) Yürütme Kurulu Üyesi Lastik-#!

Avni Erakalın 
(*)

Yürütme Kurulu Üyesi Hür Mensucat-#!

Mehmet 
Alpdündar

Yönetim Kurulu Üyesi Türk Maden-#!

Rıza Kuas Yönetim Kurulu Üyesi Lastik-#!

Kemal Nebio"lu Yönetim Kurulu Üyesi Gıda-#!

Nurettin Tezel 
(**)

Yönetim Kurulu Üyesi Turizm-#!

Remzi Çakar Yönetim Kurulu Üyesi Serçip-#!

#brahim Atılal Yönetim Kurulu Üyesi Basın-#!

Celal Beyaz Yönetim Kurulu Üyesi EMS#S

#mam Ate! (***) Yönetim Kurulu Üyesi TADS#S

Cavit $arman Yönetim Kurulu Üyesi Maden-#!

Salih #rge Yönetim Kurulu Üyesi Bank-#!

(*) Yürütme Kurulu üyesi Kemal Ayav’ın istifası nedeniyle 14 
Ekim 1968 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Avni Erakalın 
Yönetim Kurulu üyeli"ine getirildi.

(**) Nurettin Tezel yerine daha sonra yedek üye Faik Aksa-
maz getirildi. 

(***) #mam Ate! TADS#S kapandı"ı için Ekim 1968’den sonra 
toplantılara ça"rılmadı.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Hilmi Gü-
ner, Necat Akbay, Bekir Çiftçi, Avni Era-
kalın, Özcan Özkan, Faik Aksamaz, Cavit 
Zengin ve Nuri Türko"lu.

Onur Kurulu Asıl Üyeleri: Ruhi Yümlü, Hü-
samettin Bakan, Sadık Çalı!kan, Fikri Yıl-
dız ve Ersan Süer. 

Onur Kurulu Yedek Üyeleri: Kemal Yılmaz, 
Adil Öztümer ve Hüseyin Ekinci.

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: $inasi Kaya, 
Nurettin Çavdargil ve Ya!ar Önsen.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Erdo"an 
Özen ve Yalçın Kaya.

F. G)%)& K,*,&’6$ Z?*,%&, 
O*=$%&$*$ S):.&)%&)*

13-14-15 $ubat 1970’te toplanan 3. Genel 
Kurul’da seçilenler a!a"ıdaki gibidir:

Görev Adı Soyadı Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

Kemal Sülker Genel Sekreter Basın-#!

Rıza Kuas Yürütme Kurulu Üyesi Lastik-#!

Ehliiman Tuncer Yürütme Kurulu Üyesi Basın-#!

Kemal Nebio"lu Yürütme Kurulu Üyesi Gıda-#!

Necat Ökten Yönetim Kurulu Üyesi Kimya-#!

Erdo"an Özen Yönetim Kurulu Üyesi Gıda-#!

Celal Beyaz Yönetim Kurulu Üyesi EMS#S

Mustafa Ba!tan Yönetim Kurulu Üyesi Basın-#!

Salih #rge Yönetim Kurulu Üyesi Bank-#!

$inasi Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Maden-#!

Remzi Çakar Yönetim Kurulu Üyesi Serçip-#!

Turgut Gökdere Yönetim Kurulu Üyesi Turizm-#!

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ya!ar Ön-
sen, Ahmet Ertan, Salih Çetin, Muammer 
Büyükfiliz, Kazım Uygun, Hilmi Güner, 
Nusret Önsüer ve Rıza Erdo"an.
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Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Ertu"rul Al-
tay, Ya!ar Önsen ve Hüseyin Ekinci.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Cavit $ar-
man, Bekir Çiftçi ve Dinçer Do"u.

Onur Kurulu Asıl Üyeleri: Kemal Yılmaz, 
Salih Özbek, Ruhi Yümlü, #smet Demir Uluç 
ve Hüsamettin Bakan.

Onur Kurulu Yedek Üyeleri: #smail Sı"ın, 
Kemal Atabilen ve Celâl Küçük.

I. G)%)& K,*,&’6$ Z?*,%&, 
O*=$%&$*$ S):.&)%&)*

12-13 $ubat 1973’te toplanan 4. Genel Ku-
rul’da seçilenler a!a"ıdaki gibidir:

Adı Soyadı Görevi Sendikası

Kemal Türkler Genel Ba!kan Maden-#!

Kemal Sülker Genel Sekreter Basın-#!

Hilmi Güner Yürütme Kurulu Üyesi Maden-#!

Dinçer Do"u Yürütme Kurulu Üyesi Kimya-#!

Turgut Gökdere Yürütme Kurulu Üyesi Turizm-#!

Rıza Kuas Yönetim Kurulu Üyesi Lastik-#!

Cevat #yigün Yönetim Kurulu Üyesi Hürcam-#!

Cavit $arman Yönetim Kurulu Üyesi Maden-#!

Remzi Ersoylu Yönetim Kurulu Üyesi Keramik-#!

Macit Karabulut Yönetim Kurulu Üyesi Kimya-#!

Rıza Erdo"an Yönetim Kurulu Üyesi Turizm-#!

Nusret Köksal Yönetim Kurulu Üyesi Basın-#!

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Osman Öz-
kan, Cevat #yigün, Ruhi Yümlü, Remzi Ça-
kar, Erdo"an Özen, Kazım $im!ek, Memi! 
Yıldırımcan. 

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Kemal Yıl-
maz, Hüsamettin Bakan, #lyas Demircan.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ertu"rul 
Altay ve $ükrü Özbayrak.

Onur Kurulu Asıl Üyeleri: #smet Demir 
Uluç, Ahmet Ertan, Zafer Demirbilek, Cen-
giz Turhan ve Mehmet Bekiro"lu.

Onur Kurulu Yedek Üyeleri: Taylan Suna 
ve Hüseyin Yazıcı.

237A-23A4 Y'&&$*' A*$"'%6$ 
G1*)( Y$D$% D!SK G)%)& 
B$9+$% V)+.&&)*. 

Adı Soyadı Sendikası

Ehliiman Tuncer Basın-#!

Hilmi Güner Maden-#!

Kemal Ayav Lastik-#!

Kemal Nebio"lu Gıda-#!

Kenan Akman Lastik-#!

Mehmet Alpdündar Türk Maden-#!

Özcan Kesgeç Sosyal-#!

Rıza Kuas Lastik-#!

Kadın Temsili Yok

 1967-1975 
döneminde 

D#SK zorunlu 
organlarında 

neredeyse hiç 
kadın üye olmadı"ı 

görülmektedir. 
Yönetim, Yürütme, 

Denetim ve Onur 
Kurulları asıl 

üyeleri arasında 
hiç kadın üye 

yoktur. Sadece 
1967’de toplanan 1. 
Genel Kurul’da Gül 

Esmer, Onur Kurulu 
yedek üyeli"ine 

seçilmi!tir. Gül 
Esmer’in i!yeri 
ve sendikasına 

ili!kin bilgi 
edinilememi!tir. 

1967-1975 dönemi 
D#SK’te kadınların 

yönetimlerde 
temsil edilmedi"i 

bir dönemdir.
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Bu listede D#SK’te çalı!anlar ile D#SK çalı!malarına emek verenler yer almaktadır. Yönetsel görevlerde 
yer alanlar ile D#SK’e ba"lı sendikalarda çalı!anlara bu listede yer verilmemi!tir. Ancak üye sendika-
larda çalı!ıp D#SK’in merkezî faaliyetlerine destek verenler saptanabildi"i kadarıyla bu listede yer al-
maktadır. Yönetim ve Yürütme Kurulları karar defterlerinden, D#SK yayınlarından ve di"er kaynaklar-
dan derledi"imiz bu listenin eksikler içerebilece"inin farkındayız. Olası eksikleri D"SK Tarihi kitabının 
sonraki ciltlerinde gidermeyi hedefliyoruz. (Liste isme göre alfabetiktir.)

Adı Soyadı MesleGi ve D8SK’e Katkısı Adı Soyadı MesleGi ve D8SK’e Katkısı

Abdullah Özkan D"SK dergisi çalı!anı Kuzgun Acar D#SK için heykel

Abdullah Sert Hukukçu M. Cengiz Turhan Adana Bölge Temsilcisi

Adnan Cemgil Çevirmen, D#SK için çeviri Mehmet Ali Aybar Hukukçu, hukuksal destek

Ahmet Akbıyık Güney Bölge Temsilcisi Mehmet Atay Örgütlenme ve e"itim çalı!maları

Ahmet Aykanat Karikatürist, D"SK dergisi Meral Savcı Muhasebe çalı!anı

Ahmet Kırnak Örgütlenme çalı!maları Meral Ün Muhasebe çalı!anı

Alev Ate! D"SK gazetesi, D#SK çalı!anı Mete Tunçay D#SK ara!tırma uzmanı

Ali Albayrak D#SK genel merkez çalı!anı Metin Gür D"SK gazetesi yazı

Ali Özgentürk
Maden-#! uzmanı, D#SK basın-yayın 
çalı!maları

Metin Tüzün Maliyeci, D#SK için bro!ür

Alp Selek
Hukukçu, Maden-#! avukatı, hukuksal 
destek

Mim Uykusuz Karikatürist, D"SK dergisi

Alpaslan I!ıklı
Akademisyen, hukuksal destek, D#SK 
dergisi yazı

Murat Sarıca Ö"retim üyesi, D#SK için bilimsel görü! 

Alper Karikatürist, D"SK dergisi Mustafa Atik Eski!ehir Bölge Temsilcisi

Arslan Ba!er Kafao"lu Ara!tırmacı, D"SK dergisi yazı Muzaffer Sencer Ara!tırmacı, D"SK dergisi

Aydın Meriç Mühendis, D"SK dergisi yazı Mü!ür Kaya Canpolat Hukukçu

Bekir Çiftçi Ankara ve Adana Bölge Temsilcisi Necati Ertürk Hukukçu, Genel Sekreter Yardımcısı

Be!ir Hamito"ulları Akademisyen, D#SK dergisi yazı Necmettin Rıfat Arman Basın-yayın, D#SK çalı!anı

Cahit Talas Akademisyen, D"SK dergisi yazı Nermin Aksın Hukukçu, D#SK danı!manı

Canol Kocagöz (Can Ol) Karikatürist, D"SK dergisi Nilgün #!eri (Sa"söz) Sekreter, D#SK çalı!anı

Celal Beyaz Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Çavdargil Seydi!ehir Bölge Temsilcisi, D#SK müfetti!i

Çimen Turan Maden-#! uzmanı, e"itim çalı!maları Osman Nuri Koçtürk Ö"retim üyesi, D"SK dergisi yazı

Demircan Türkdo"an Karikatürist, D"SK dergisi Osman Saffet Arolat Maden-#! uzmanı, basın-yayın çalı!maları

Do"an I!ık D"SK dergisi yazı Polat Nahaba! Karikatürist, D"SK dergisi

Ekrem Suna Muhasebe sorumlu müdürü Rasim Öz Hukukçu

Engin Ünsal Avukat, D"SK gazetesi yazı Remzi Akpınar Samsun D#SK Bölge Temsilcisi

Faruk Türko"lu Maden-#! uzmanı, D"SK dergisi Sait Maden Tasarımcı, D#SK yayın tasarım çalı!maları

Faruk Pekin E"itim ve yayın çalı!maları Selçuk Demirel Karikatürist, D"SK dergisi

Ferruh Do"an Karikatürist, D"SK dergisi Sema Eracun Daktilo sekreteri, D#SK çalı!anı

Genç Sinemacılar (Ah-
met Soner, Osman Er-
tu" ve Üstün Barı!ta)

D#SK için belgesel film çekimi Sevinç Arıman Sekreter, D#SK çalı!anı

Güney Dinç #zmir Bölge Temsilcisi Sina Pamukçu Genel Sekreter Yardımcısı

Hâkî Cantürk Muhasebe sekreteri Suha Bulut Karikatürist, D"SK dergisi

Hakkı Öztürk Kocaeli Bölge Temsilcisi Suna Çilingiro"lu Avukat, D"SK gazetesi yazı

Hasan Basri Ceylan Ara!tırma çalı!maları Süleyman Üstün Sendika e"itimcisi

Hasan Basri Gürses D"SK dergisi çalı!anı $aban Yıldız Sayman, D#SK çalı!anı

#brahim Çetkin Genel Sekreter Yardımcısı Tan Oral, Karikatürist D"SK dergisi ve di"er yayın çalı!maları

#brahim Ege D"SK gazetesi yazı Tonguç, karikatürist D"SK dergisi

#brahim Türk Avukat, D"SK gazetesi U"ur Cankoçak
D"SK gazetesi yazı i!leri müdürü, Ankara 
Bölge Temsilcisi

Kâmil Seçkin Kupür i!leri, D#SK çalı!anı Vehbi Ersü Ara!tırmacı, D"SK dergisi

Kemal O"uzman Ö"retim üyesi, D"SK gazetesi yazı Veysel Donbaz Karikatürist, D"SK dergisi
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1967-1975 (5. Genel Kurul öncesi) arasında D#SK’e üye olmu! sendikaların listesi a!a"ıda 
yer almaktadır. Bu sendikaların bir kısmı D#SK üyeli"inden ayrılmı!, bir kısmı ise ba!a-
rısız olup da"ılmı!tır. Aynı i!kolunda kurulu sendikaların bir bölümü birle!mi!, bir bölü-
mü ise di"erine katılmı!tır. Sendikalara ili!kin ayrıntılı bilgiler kitabın ana metni içinde 
örgütlenme ba!lıkları altında yer almaktadır. 

Be! sendika ile kurulan D#SK yeni üyelikler, ayrılmalar, birle!meler, katılmalar ve ka-
panmalar sonunda 5. Genel Kurul öncesinde 26 üyeye ula!tı. D#SK’in üyeli"e kabul ta-
rihleri ile sendikaların üyelik tarihlerinin ba!langıcı arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
Bunun temel nedeni Yönetim Kurulu kararlarında, üyelik ba!langıcının sendikanın ken-
di genel kurulunda D#SK’e katılma kararı aldı"ı veya bu karara do"rultusunda yaptı"ı 
ba!vuru tarihine göre yer almasıdır.
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Tablo 25: D8SK Üyesi Sendikalar (1967-1975)

Sendika Üyelik Tarihi Açıklama (Mayıs 1975’te Durum)

1 Türkiye Maden-#! $ubat 1967/Kurucu Üye

2 Basın-#! $ubat 1967/Kurucu Üye

3 Lastik-#! $ubat 1967/Kurucu Üye

4 Gıda-#! $ubat 1967/Kurucu Üye

5 Türk Maden-#! $ubat 1967/Kurucu Ayrılma (1968)

6 Turizm-#! Nisan 1967 Üye

7 Kimya-#! Nisan 1967 Üye

8 Bank-#! Nisan 1967 Dü!me (1970)

9
EMS#S 
(Mensucat-#!)

1967 Tekstil’e Katılma (1971)

10 TADS#S 1967 Kapandı (1968)

11 Tekstil (Gaziantep) 1967 Tekstil’e Katılma (1970)

12 TAM-#$ 1967 Ayrılma (18 Ocak 1970)

13 Serçip-#! Aralık 1967 Bilgi edinilemedi

14 Karayol-#! 1968-1970 Belirsiz

15 Hür Mensucat-#! Aralık 1969 Ayrılma (13 Ekim 1971)

16 TAHL#S 14 Ekim 1968 Sönümlendi 

17 Keramik-#! 6 Aralık 1969 Üye

18 Hürcam-#! 25 Kasım 1970 Üye

19 EMG#S 5 A"ustos 1971 Bilgi edinilemedi

20 Tüm-#! (Tarsus) Mart 1970 Ayrılma (1971)

21 Devrimci Yapı-#! 27 Ekim 1971 Üye

22 Tümka-#! 6 $ubat 1973 Üye

23 Ba"ırsak-#! 6 $ubat 1973 Üye (Barder-#! adını aldı)

24 Sosyal-#! 18 Haziran 1974 Üye

25 Baysen-#! 27 A"ustos 1974 Üye

26 AS#S 30 Eylül 1974 Üye

27
Devrimci 
Toprak-#!

13 Aralık 1974 Üye

28 Tek-#! 13 Aralık 1974 Üye

29 Özgür Haber-#! 13 Aralık 1974 Üye

30 Has-#! 13 Aralık 1974 Üye

31 Petkim-#! 10 Ocak 1975 Üye

32 Tekstil 1 $ubat 1975 Üye

33 Çapa-#! 2 $ubat 1975 Üye

34 Ziraat-#! 24 $ubat 1975 Üye

35 Yeni Haber-#! 8 Mart 1975 Üye

36 Kapfer Genel-#! 16 Mart 1975 Üye

37 Tek Bank-#! 6 Nisan 1975 Üye

38 Petrokimya-#! 17 Mayıs 1975 Üye
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D#SK’in kurulu!unun ardından Çetin Altan, #lhan Selçuk, Refik Erduran, Fethi Naci, Do-
"an Özgüden, Cahit Talas, Metin Kutal ve Haydar Kazgan’ın da aralarında oldu"u bilim in-
sanları ve yazarlar D#SK hakkında çe!itli fıkra, makale ve yazılar yayımladı. 

Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi 
#pekçi ile yapılan görü!meler sonucunda, 
D#SK ve Türk-#!’in sendikacılık anlayı!larının 
bir seri yazı içinde ele alınması kararla!tırıl-
dı. Çalı!ma raporuna göre bu !ekilde D#SK’in 
ilke ve çalı!malarının geni! bir kamuoyuna 
duyurulması sa"landı.1

“Türk-#! ve D#SK; Sendikalar ve Partiler” üst 
ba!lı"ı ile 3 Nisan 1967 tarihinde yayımlan-
maya ba!layan yazı dizisindeki ilk yazı Türk-
#! Genel Ba!kanı Halil Tunç imzasıyla ve “Türk 
#!çi Hareketi ve Siyasi Partiler” ba!lı"ıyla ba-
sıldı. 4 Nisan 1967 tarihinde yayımlanan ve 
D#SK Genel Sekreteri #brahim Güzelce tara-
fından yazılan ikinci yazı ise ve “Demokra-
si için D#SK” ba!lı"ını ta!ımaktaydı. Son yazı 
5 Nisan 1967 tarihinde “Türk-#! ve D#SK Kav-
gası” ba!lı"ı ve Prof. Dr. Cahit Talat imzasıyla 
yayımlandı.

Yayımlanan bu makaleler daha sonra der-
lenerek, “Sosyal Bilim ve Fikir Adamlarının 
Kalemi ile #!çilerin Uyanı!ı” ba!lı"ıyla kitap 
1 D#SK (1968), D"SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: D#SK 
Yayınları.

D#SK Basın Dairesi 
Raporu, 1967.

USTE Ar!ivi, Kemal 
Sülker Koleksiyonu
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haline getirildi.2 D#SK yayınlarının üçün-

cüsü olan ve 1967’de yayımlanan kitapta 

Milliyet’teki yazı dizisinden Güzelce ve Ta-

las’ın makalelerine de yer verildi. Arka ka-

pa"ından kitabın yayımlanı! amacı !öyle 

açıklanmaktaydı:

“Bu küçük kitap, i!çilerin uyanı!ını iz-
leyen bilim adamlarının, toplumcu ya-
zarların görü!lerini bir araya getirmi!-
tir. D#SK hareketi üzerine ortaya çıkan 
fikirleri bir plân içinde birbirleriyle yo-
"uran bu kitap Türk-#!’in içine dü!tü"ü 
çıkmazı da ap açık ortaya koymaktadır. 
D#SK’in kurulu! nedenleri de çe!itli ya-
zarların kalemiyle ve çizgileriyle göste-
rilmi!tir. Bu küçük kitap, büyük i!çi so-
runlarının ele!tirisidir.”

2 D#SK (1967), Sosyal Bilim ve Fikir Adamlarının Kalemi ile #!-
çilerin Uyanı!ı, #stanbul: D#SK Yayınları, No: 3.

Ancak D#SK’in kurulu!undan itibaren ba-
sında çe!itli engellerle kar!ıla!tı"ı görül-
mektedir. D#SK 2. Genel Kurulu’na sunulan 
Çalı!ma Raporu’nda bu konuda ciddi ya-
kınmalar yer almaktadır. 

D8SK’*! B('&--Y(5&- 
E*60, &'#*"

D#SK 2. Genel Kurulu’na sunulan Çalı!ma 
Raporu’nda D#SK’in kurulu!undan 2. Genel 
Kurul’a kadar olan dönemde ($ubat 1968) 
basın ve yayın çalı!malarında kar!ıla!ılan 
güçlükler anlatılmaktadır.

Türk-"! Çıkmazı adlı yayın, D#SK’in ku-
rulmasından önceki günlerde Türkiye 

D!SK’in Basınla !li"kileri Üstüne

D!SK, Henüz bir yılını doldurmu" ve malî güçü “kendi ya#ıyla kavrulma” ölçüsünde kalabilmi" oldu#u halde, sa#lam 
fikirleri, memleket yararına görü"leri, i"çilerin gerçek kurtulu"unu öngören amaçları ile çok yaygın bir ilgi görebil-
mi"tir. Basın bültenleriyle kendi görü"lerini yaymaya çalı"an D!SK’in etrafında ba#ımsız yazarlardan ve bilinçli i"çi-
lerden çevrili bir dostluk hâlesi kurulabilmi", ancak güçlü bir kar"ı kamp da her türlü yalan, iftira, tezvir, yakı"tırma 
ve suçlamayı malzeme yaparak D!SK’i yıpratma amacıyla D!SK örgütünün paçalarına saldırmı"lardır. Büyük tirajlı 
gazetelerde tüneyen bir kaç gerici fıkra yazarı; kimlerin sermayesiyle çıktı#ı kolayca anla"ılan satı"sız bir kaç der-
gi; özel sektörün ilânlarıyla beslenen ve sadece geçimlerini bu ilân sadakalarıyla sa#layan çı#ırtkan bir kaç gazeteci 
benzeri; yalanı, iftirayı, tezviri ba"tacı eden Türk-!" örgütlerinin ücretleri A ! D Bütçesinden kar"ılanan adamları bir 
yıl içinde D!SK’i yok etmek için, güne"i balçıkla sıvamaya kalkanlar misali saldırılarına her yandan yapmı"larıdır. (…) 
Bazı basın emekçilerinin D!SK Basın Dairesinde belirttikleri gerçek "udur:
D!SK’e ait haberleri koymamak için Türk-!" kanalı ile yapılan a#ır baskı, basın mensuplarından bazılarına vaadedi-
len dı" geziler ve çe"itli biçimde kayırmalar bizim verdi#imiz haberlerin gazetede yer almasına engel oluyor. Ne ya-
palım, biz de emekçiyiz. Her verdi#imiz yazının konmasını sa#layacak güçte de#iliz.
Gerçekten de, bir kısım basında Türk-!"’in, daha do#rusu Türk-!"’in arkasındaki etkin güçlerin a#ır baskısı D!SK’e 
ait haberlerin yer almasını önlemektedir. Ne var ki Basının özel ilânlarla, iktidarın tutumuyla, yabancı sermayenin 
ilân kampanyalarıyla ve de özel bankaların malî etkileriyle çevrili çalı"ma ortamı D!SK’in bu basında kendi sesini du-
yurmasını önlemekte ise de i"çilerin geçim sıkıntıları, çıkarcı sendikalarca sömürülmesi, Türk-!"’in su yüzüne çıkan 
i"çi sınıfına kar"ı tutumu geni" emekçi kitlelerin uyanı"ını hızlandıran davranı"lar olmaktadır. Bunun için Basın Da-
iresi basınımızın en güçlü dergisi ANT’ta i"çi hareketlerini ele"tirme olana#ı bulmu", D!SK’e ait haberler bu önem-
li dergide itibarlı yer görmü"tür. Huzurunuzda ilerici yazarlara, özellikle Basın emekçilerinden sayın Çetin Altan’a, 
sayın !lhan Selçuk’a, sayın Refik Erduran’a sayın ANT yazarı Fethi Naci, Do#an Özgüden ve arkada"larına huzuru-
nuzda derin saygılarla te"ekkür eder, bilim adamlarını da saygı ile selâmlarız.
Kaynak: D!SK (1968), D!SK 2. Genel Kurul Çalı"ma Raporu, !stanbul: D!SK Yayınları.
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Maden-#! sendikasının Basın Dairesi’nce 
hazırlanmı!tı. Nitekim D#SK’in ön toplan-
tılarında da Maden-#! Basın Dairesi çalı-
!anları bulunmu! ve kurulu! çalı!maları 
basına yansıtılmı!tır. D#SK’in basın-yayın 
çalı!maları ba!langıçta Maden-#! Basın 
Dairesi tarafından yürütülmü!tür. Rapor-
da D#SK’in yayın çalı!malarında kar!ıla!tı-
"ı güçlükler !öyle ifade edilmektedir:3

“D#SK, yalnız kendi para gücüyle eylem-
lerinin maddi yönünü kar!ılayan bir örgüt 
oldu"u için, yayın çalı!malarının arzulanan 
ve planlanan ölçüde gerçekle!tirme olana-
"ı bulamamı!tır. Bu nedenle D#SK gazete-
si istenilen kaliteye ula!tırılamamı!, ancak 
5 sayı çıkarabilmi!tir. D#SK yayınları olarak 
ancak 3 bro!ürün bastırılması sa"lanmı!, 
Basın Dairesince hazırlanan üç bro!ürün 
basılması mümkün olmamı!tır.”

Raporda da belirtildi"i gibi bu dönem-
de D#SK gazetesi 1967 ve 1968 yılla-
rında toplam 5 sayı çıkartılabildi. An-
cak D#SK gazetesi bu dönemde düzenli 
yayınlanamamı!tı.

D#SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu’nda 
basın ve yayın çalı!malarına özel bir yer 
ayrılmamı!, D#SK’in sınırlı imkanları nede-
niyle uzmanlık isteyen çalı!maların yapı-
lamadı"ı belirtilmi! ve aralarında Basın ve 
Haber Alma Dairesi olmak üzere çe!itli da-
irelerin kurulması önerilmi!ti. 

D#SK 4. Genel Kurulu’na sunulan Çalı!ma 
Raporu’nda da basın-yayın çalı!malarına 
ili!kin bir de"erlendirme yoktu. 1970 yı-
lının sonrasında yeniden yayımlanmaya 
ba!layan D"SK gazetesi 5 sayı çıkarılabil-
dikten sonra 12 Mart nedeniyle kesintiye 
u"radı.
3 D#SK (1968), D"SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları No. 4.

D!SK’.% S8*)&. Y$/'%&$*'

D#SK’in süreli yayınları; D#SK’in haber bülte-
ni niteli"ini ta!ıyan D#SK Ajansı, 1969-1970 
döneminde çıkarılan D"SK gazeteleri, 1973 ile 
1980 arasında çıkan D"SK dergisi ve D"SK’in 
Sesi gazetesinden olu!maktaydı. D#SK ayrı-
ca düzenli olmayan #ngilizce haber bültenleri 
de çıkardı. D#SK’in süresiz yayınları (kitap ve 
bro!ürler) ayrı bir ba!lıkta ele alınmaktadır.

D&SK AH),:/

D#SK’in kurulu!undan ba!layarak en yo-
"un kullandı"ı basın-yayın araçlarından 
biri D#SK Ajansı adlı haber bülteniydi. D#SK 
Ajansı bazen basın duyurusu, bazen basın 
açıklaması, bazen özel sayı ve bildiri olarak 

#brahim Güzelce 
tarafından 

basına yollanan 
yazı, 13 Haziran 

1967.

USTE Ar!ivi 
Kemal Sülker 
Koleksiyonu.
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da basılmı! bir basın-yayın aracıydı. Bası-
na bilgi vermek yanında i!yerlerinde bildiri 
olarak da"ıtılmı!tı. D#SK Yönetim Kurulu 16 
Aralık 1971’de haftada en az bir defa D#SK 
Ajansı bülteninin çıkarılmasına karar ver-
di. Ancak özellikle 12 Mart döneminde D#SK 
Ajansının düzenli hale gelmesi mümkün 
olmadı. D#SK Ajansı’nın kurumsalla!ması 
ve yaygınla!ması 1975 yılında toplanan 5. 
Genel Kurul sonrasında mümkün oldu. 

D&SK G)!#+#$#*" (5B=C-5BCD)

D#SK’in ilk süreli yayını olan D"SK gazete-
si kurulu!tan kısa bir süre sonra çıkmaya 
ba!lamı! ancak sadece 5 sayı yayımlana-
bilmi!ti. D"SK gazetesinin ilk sayısı 19 Ni-
san 1967 tarihinde yayımlandı. Gazetede 

logonun altında “devrimci sendikaların 
sesi” sloganı yer almaktaydı. Gazetenin sa-
hibi Konfederasyon adına Kemal Türkler, 
sorumlu yazı i!leri müdürü ise Kemal Sül-
ker’di. 15 günde bir yayımlanması plan-
lanan gazete, düzensiz aralıklarla 6 Ocak 
1968’e kadar yayım hayatını sürdürdü.

Ocak 1968’de yayımlanan 5. sayısından 
sonra D"SK gazetesi 1970 A"ustos ayına 
kadar çıkarılmadı. D#SK Yönetim Kurulu 3 
A"ustos 1970 tarihli toplantısında “D#SK” 
adında 15 günlük bir yayın çıkarılması-
na, yayının merkezinin Ankara olmasına 
ve gazetenin yazı i!leri müdürünün U"ur 
Cankoçak olmasına karar verdi. Gazetenin 
Ankara’da çıkarılma nedeni #stanbul’da sı-
kıyönetim uygulanmasıydı.

D"SK gazetesi, Sayı 3, 
1 Ekim 1970.

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1970-Sayi-3.pdf
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D#SK Yönetim Kurulu 24-25 Kasım 1970 
tarihli toplantısında ise D"SK gazetesi-
nin 15 günde bir düzenli çıkarılmasına, her 
sendikaya isabet eden payın sendikalar-
dan tahsil edilmesine, sendikaların alaca"ı 
gazete miktarı olan sayıyı liste halinde ka-
rara ba"ladı.

Tablo 26: D8SK Gazetesinden 
Sendikaların AlacaGı Miktar

Sendikanın Adı
AlacaGı Gazete 

Miktarı
ÖdeyeceGi Miktar 

(TL)

Hür Mensucat 1.500 525

Gıda-#! 3.000 1.050

Turizm-#! 1.000 350

Keramik-#! 1.000 350

Basın-#! 2.500 875

Maden-#! 15.000 5.250

Kimya-#! 5.000 1.750

Tüm-#! 1.000 350

Hür Cam-#! 2.000 700

Toplam 32.000 11.200

Kaynak: 24-25 Kasım 1970 tarihli D#SK Yönetim Kurulu 
toplantısı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Def-
terleri, D#SK Ar!ivi. 

Yürütme Kurulu 11 $ubat 1971 tarihinde 
Ankara’da çıkarılmakta olan D"SK gaze-
tesinin #stanbul’da çıkarılmasına, yazı i!-
leri müdürlü"üne Kemal Sülker Okur’un 
atanmasına, en geç 1 Mart’ta çıkarılmak 
üzere hazırlıkların yapılmasına, her ayın 
1’inde ve 15’inde olmak üzere, 4 sayfa 
olarak yayımlanmasına karar verdi. An-
cak D"SK gazetesi 12 Mart döneminde 
çıkarılamadı. 

1 Mayıs 1971 tarihiyle çıkarılmak üzere ha-
zırlanan ve May Yayınevi’nde basılmakta 
olan 15 günlük D"SK dergisinin yayımına 
ise 27 Nisan 1971’de ilan edilen sıkıyöne-
tim nedeniyle ara verilmesine ve bir tarafı 
basılan 50 bin nüsha D"SK gazetesinin de 

“herhangi bir yanlı! anlamaya imkân ver-
memesi için imhasına” karar verildi.4

D&SK D#*6":" (5BCE-5BCG D<,#-")

1967 yılında kurulan Türkiye Devrimci #!çi 
Sendikaları Konfederasyonu (D#SK), ya-
yınlar konusunda oldukça duyarlı bir kon-
federasyon oldu. Önceleri çe!itli konularda 
hazırlanan kitapçıklar, basın bültenleri ve 
bildiriler biçimde ba!layan yayın çalı!ma-
ları, kurulu!tan 6 yıl sonra süreli bir yayın-
la sürdürüldü. 

D#SK Yönetim Kurulu 9 Mart 1973’te “D#SK” 
adıyla aylık bir dergi çıkarılmasına, D#SK 
Ajansı’na ve yayımlanacak dergiye gire-
cek bütün yazıların Hilmi Güner, Kemal 
Sülker ve Mü!ür Kaya Canpolat’tan kuru-
lu bir kontrol komitesince ilkeler ve yasa-
lara aykırılık açısından gözden geçirilerek 
Genel Ba!kan’ın onayına sunulmasına ka-
rar verdi.

Yürütme Kurulu 6 Nisan 1973’te çıkarıl-
masına karar verilen derginin sahibi-
nin D#SK adına Kemal Türkler, yazı i!-
leri müdürlerinin Kemal Sülker Okur ve 
Mete Tunçay olarak gösterilmesine, sen-
dikalardan tüzük hükümlerine göre alı-
nacak e"itim ödeneklerinden dergi mas-
raflarının kar!ılanmasına, derginin para 
ile satılmamasına, sendikalara belli sayı-
da dergi ayrılmasına ve gönderilmesine 
ve D#SK’in görü!lerinin iletilmesi için iki 
bin derginin bilim, politika, sanat ve fikir 
alanlarındaki ki!ilere ve çe!itli müesse-
se ve örgütlere gönderilmesi için bir pro-
tokol listesi hazırlanmasına karar verdi. 
Derginin 5 bin adet basılmasına karar ve-
rildi. D#SK ara!tırma uzmanı Mete Tunçay, 
4 27 Nisan 1971 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi. 
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Mayıs 1973’te D#SK’ten ayrıldı"ı için D"SK 
dergisi çalı!maları içinde yer almadı.5 
Derginin yayına hazırlanmasında bir süre 
Abdullah Özkan çalı!tı, Özkan’ın istifa-
sı üzerine Maden-#! sendikası çalı!anla-
rından Hasan Basri Gürses yarım gün sü-
reyle D"SK dergisi yayın hazırlıklarında 
görevlendirildi.6

D"SK dergisi bazıları birle!ik sayılar ol-
mak üzere 15 sayı (11 basılı dergi) yayım-
landı. #lk dönem D"SK dergisi birinci sayı-
sının yayımladı"ı Haziran 1973’te ba!layıp 
Ekim-Kasım 1974 tarihini ta!ıyan 14-15. 
sayılarla son buldu. Derginin ilk sayısın-
da yer alan “Sunu!” yazısında süreli bir 
5 25 Mayıs 1973 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
6 31 Ocak 1974 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.

yayına ba!lamaktaki gecikme !u !ekilde 

anlatılmaktadır:

“Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Kon-
federasyonu (D#SK), son yılların ola-
"anüstü ko!ulları nedeniyle, yayın 
faaliyetlerine de bir süre ara vermek zo-
runda kalmı!tır. Bu !ubat ayında Kong-
remiz yapıldı. Yeni bir çalı!ma dönemi-
ne girdik. Elinizdeki aylık dergi, yeniden 
ba!lattı"ımız yayınların ilki oluyor.”

Sahipli"ini Konfederasyon Genel Ba!kanı 

Kemal Türkler’in yaptı"ı ve D"SK Aylık Si-

yaset ve Kültür Dergisi adıyla basılan Der-

gi’nin kimli"ini büyük ölçüde yazı i!leri 

müdürlü"ünü üstlenen Kemal Sülker be-

lirledi. Yıllarca gazetecilik ve yazarlık ya-

pan Sülker, Dergi’nin saygın bir yer edin-

mesi için yo"un emek sarf etti.

1973 yılında 
yayımlanmaya 
ba!lanan D"SK 
dergisinin 1 (Haziran 
1973) ve 9-10. sayıları 
($ubat-Mart 1974).

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1973-06-01.pdf
http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/1974-02-03-09-10.pdf


Selçuk Demirel, D!SK dergisi, Sayı 12-13, A#ustos-Eylül 1974..



578 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

Dergi o dönemin birçok yayınında imza-
sı olan Sait Maden’in yaptı"ı kapak dü-
zeniyle yayımlandı. Kapakta o ayın veya 
ayların sorunlarıyla ilgili çe!itli man!et-
ler yer aldı. Kendinden kapaklı olarak ha-
zırlanan, içeri"ine ba"lı olarak kapakta 
çe!itli renklerin kullanıldı"ı dergi, genel-
likle iki forma ve siyah-beyaz olarak ba-
sıldı. Bazı sayılar birle!tirilerek üç forma 
olarak basıldı. #lk sayıdan itibaren arka 
kapakta bazı istisnaların dı!ında hep ge-
li!melere uygun bir karikatür yer aldı. Bi-
rinci sayının arka kapa"ında Tonguç’un, 
daha sonraki sayılarda ise Ferruh Do"an, 
Tan Oral ve Selçuk Demirel’in çizgileri yer 
aldı. Dergi’nin içinde foto"raf ve karika-
tür kullanıldı. #ç sayfalarda Ferruh Do"an, 
Polat Nahaba!, Suha Bulut, Veysel Don-
baz, Tonguç, Demircan Türkdo"an, Alper, 
Can Ol [Canol Kocagöz], Mim Uykusuz, 
Ahmet Aykanat ve Selçuk Demirel’in ka-
rikatürlerine yer verildi.

Dergide “Okur Mektupları”, “Ayın Getirdik-
leri”, “Gözlemler” “D#SK’ten Haberler” gibi 
sürekli bölümlerde güncel geli!meler ele 
alınırken zaman zaman yayımlanan imzalı 
yazılarda ba!ta yasalar olmak üzere, çe!itli 
konularda yorumlar derginin içeri"ini olu!-
turdu. Dergi’de Kemal Sülker, Sina Pamuk-
çu ve Aydın Meriç ba!ta olmak üzere Cahit 
Talas, Alpaslan I!ıklı, Arslan Ba!er Kafao"lu, 
#brahim Güzelce, Be!ir Hamito"ulları, Vehbi 
Ersü, Do"an I!ık, Faruk Türko"lu, Muza%er 
Sencer ve Osman Nuri Koçtürk’un yazıları 
yer aldı. Dergi’de göçmen i!çilerin sorunla-
rı, çok uluslu !irketler, sanayile!me, i!siz-
lik, ücretler, enflasyon, sendikala!ma, pa-
halılık, çocuk i!çili"i, sosyal güvenlik, halka 
açık !irketler ve kalkınma konuları dergide 
i!lenen belli ba!lı konular oldu. 

Dergide sık sık abone olma ve ba"ı! ça"rı-
larına yer verildi. Bu durumun D#SK’in malî 
sorunlarından kaynaklandı"ını söylemek 
mümkündür.



D!SK’in kurulu"undan hemen sonra çe"itli kitapçıklar yayımlanmı"tır. Bu kitapçıklardan biri olan Türk-!" Çık-
mazı, D!SK’in kurulmasından önceki günlerde böyle bir Konfederasyon’un kurulaca#ı bilindi#inden Türkiye Ma-
den-!" sendikasının Basın Dairesi’nce hazırlanmı"tı. Nitekim D!SK’in ön toplantılarında Maden-!" Basın Dairesi 
çalı"anları da bulunmu", kurulu" çalı"maları basına yansıtılmı" ve kamuoyu D!SK’in çalı"malarını ö#renebilmi"-
tir. D!SK 1967-1975 döneminde 15 adet kitap ve kitapçık ile çe"itli bro"ürler yayımladı.*

D!SK (1967), Türk-!" Çıkmazı, !s-
tanbul: D!SK Yayınları No. 1. 

D!SK (1967), D!SK Kurulu" Bildiri-
si, Ana Tüzü#ü, !stanbul: !stanbul 
Matbaası, D!SK Yayınları No. 2.

D!SK (1967), !"çilerin Uyanı"ı, !s-
tanbul: !stanbul Matbaası, D!SK 
Yayınları No. 3. 
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D!SK B!BL!YOGRAFYASID!SK B!BL!YOGRAFYASI

Bu kitapların dı"ında ayrıca Tüm !ktisatçılar Birli#i yayınları ara-
sında çıkan bir de ortak “bro"ür” bulunmaktaydı. T!B Yayınları No. 
5 olarak yayımlanan kitapçık “Türkiye’de !"çi Ücretleri ve Enflas-
yon” ba"lı#ını ta"ımaktaydı. Kitapçıkta T!B, D!SK ve D!SK’e ba#-
lı As-!", Kimya-!", Maden-!", Sosyal-!" ve Turizm-!" ile ba#ımsız 
sendikalardan Ça#da" Metal-!", T. Banka ve Büro-!" imzaları yer 
almaktaydı.

Kitabın arka kapa#ında yayın amacı "u "ekilde açıklanmaktaydı: 1

“Tüm !ktisatçılar Birli#i, ekonomi biliminin halkımızın kurtulu" 
mücadelesinde yararlı hale getirilmesini savunmaktadır. ‘!"çi Üc-
retleri ve Enflasyon’ bro"ürü, sermaye cephesinin pahalılı#ın ne-
deni olarak i"çi ücretlerindeki artı"ı göstererek saldırıya geçme-
si üzerine devrimci ve ilerici sendikalarla ortak olarak yapılan bir 
çalı"manın ürünüdür.”
* Bazı yayınlarda aynı yayın numarası iki kez yer alırken bazı yayınlarda yayın numarası yoktur.
1 Tüm !ktisatçılar Birli#i (1974), “Türkiye’de i"çi ücretleri ve enflasyon”, T!B Yayınları No. 5, An-
kara : Kalite Matbaası.

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/DISK-11-ERDEMIR-GREVININ-IC-YUZU-1974.pdf
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D#SK’in kurulu! sürecinde ve kurulu! ilkeleri arasında sendikal e"itime oldukça geni! 
yer ayrılmı!tı. D#SK’in kurucu sendikalarından Maden-#! ve Lastik-#!’in D#SK kurul-
madan önce de e"itim çalı!malarına büyük önem verdikleri ve büyük ölçüde ABD Hü-
kümeti’nden sa"lanan finansmanla Türk-#! tarafından yürütülen e"itimlerin dı!ında 
kendi güçlerine dayanan, ülkenin o dönemki önemli aydınlarının katıldı"ı e"itimler ver-
dikleri bilinmekteydi. 

D#SK kurulmadan önce 15 Temmuz 1966’da #stanbul’da Basın-#! genel merkezinde Ma-
den-#! Genel Ba!kanı Kemal Türkler, Basın-#! Genel Ba!kanı #brahim Güzelce, Lastik-#! 
Genel Sekreteri Kemal Ayav ve Gıda-#! Genel Ba!kanı Kemal Nebio"lu tarafından imza-
lan Sendikalar Arası Dayanı!ma Anla!ması (SADA) e"itim konularını da kapsamaktaydı. 
SADA, i!verenlerin çalı!malar kar!ısında i!çi sendikalarının da güçlerini birle!tirmeleri 
fikrinden hareket etmekteydi. SADA sendikaların önündeki güç sorunlarla mücadelede 
örgütlenme, e"itim, toplu sözle!me, grev, hukuk, ara!tırma ve basın-yayın gibi meslekî 
ve sendikal konularda maddi ve manevi bir güçbirli"i giri!imiydi. SADA, di"er konular 
yanında sendikal e"itim ve yayın faaliyetlerinde i!birli"i ve e!güdümü hedefleyen bir 
anla!maydı.

D8SK’.- K,%,),",-1( “EC.*.+1! D!6%.+” 
V,%@,',

D#SK kurulurken Türk-#! tarafından izlenen e"itim çalı!malarına yönelik sert ele!ti-
riler yapmı!tı. Türk-#!’in millî bir kurulu! olmaktan çıkması, AID yardımlarının büt-
çenin önemli bir bölümünü olu!turması, sendikal e"itimlerin içeri"inin Amerikan 
Hükümeti’nin Türkiye’de uygulamak istedi"i sendikacılık anlayı!ına göre belirlen-
mesi ve finansmanının, Amerikan Hükümeti’nin deste"iyle sa"lanması sert biçimde 
ele!tirilmekteydi.1

D#SK buna kar!ılık kendi tutumunu !öyle açıklamaktaydı:2

1 D#SK (1968), D"SK Kurulu! Bildirisi, Ana Tüzü#ü, 2. Baskı, #stanbul: D#SK Yayınları No: 2.
2 D#SK Kurulu!una ili!kin 14 Ocak 1967 tarihli ve 17 sendika tarafından imzalanan bildiri, TÜSTAV-D#SK Ar!ivi.
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“Konfederasyonumuz, Türkiye’nin geri 
kalmı!lıktan kurtarılması için bilimi en 
geçerli önder sayacaktır. Konfederas-
yonumuz, i!çi sınıfının kendi sınıf bilin-
cine daha sür’atle eri!mesi için önüne 
dikilen tüm engelleri a!arak, eme"i en 
yüce de"er sayan bir açıdan e"itime bü-
yük önem verecektir.”

D#SK Kurulu! Bildirisi’nde D#SK’in sendikal 
e"itim politikası “E"itimde Devrim” ba!lı-
"ıyla tanımlanmaktaydı:3

“E"itim hizmeti, varlıklı sınıfa mensup 
çocukların tekeline girmi! gibidir. Ana-
yasada öngörülen ilke uygulanmadı"ı 

3 D#SK (1967), D"SK Kurulu! Bildirisi, Ana Tüzü#ü, #stanbul: #s-
tanbul Matbaası, D#SK Yayınları No. 2.

için halkın ö"renim ve e"itim ihtiyaçla-
rı sa"lanamamaktadır. Okulsuz köyler, 
ö"retmensiz okullar, okula alınmayan 
çocuklar ve okuyup yazma bilmeyen-
lerin her yüz ki!ide 60 ki!ilik bir ço"un-
luk te!kil etmesi, e"itime ne kadar çok 
önem vermemiz gerekti"ini açıklamak-
tadır. Biz, bütün i!çilerin okur yazar ol-
malarını istiyoruz. E"itimin meslekle-
rinde ilerlemelerini sa"layacak bir öz 
kazanmasına çalı!aca"ız; seminerler, 
gece kursları, i!ba!ında e"itim yapmak 
suretiyle canlı e"itim kuralı içinde bi-
linçli bir sendikacılar nesli yeti!tirmeye 
önem verece"iz.”

Bu politikalara paralel olarak D#SK Ana-
tüzü"ü’nde e"itim gelirleri için ayrı bir 
maddeye yer verilmi! ve Anatüzü"ün 43. 
maddesinde D#SK e"itim gelirleri !öyle 
sayılmı!tı:

“a) D#SK’in aidat gelirlerinin yüzde 5 i, 

“b) D#SK’e üye sendikaların e"itim için 
ayıracakları yüzde 5 gelirlerinin 3/5 ü, 
(Her 3 ayda bir tahsil edilir.) 

“c) Üye Sendikalarla birlikte düzenle-
necek e!ya piyangosu, müsamere, balo, 
sergi ve benzeri faaliyetlerden elde edi-
lecek safi gelirin yüzde 25’i e"itime 
harcanır.”

:;<=-:;=L D2-!+.

Ancak gerek D#SK kurulu! belgelerinde ve 
gerekse Anatüzük’te verilen öneme ra"-
men D#SK uzunca bir süre merkezî e"itim 
çalı!maları yapamamı!tır. Malî imkânların 
kısıtlılı"ı, uzman yoklu"u ve kurumsalla-
!amama nedeniyle 1975’te toplanan 5. Ge-
nel Kurul öncesi D#SK’in merkezî e"itim 
faaliyetleri yok denecek kadar azdır.

1968’de toplanan 2. Genel Kurul’a su-
nulan Çalı!ma Raporu’nda !u özele!tiri 
yapılmaktaydı:4 
4 D#SK (1968), D"SK 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları No. 4.

D#SK Ankara Bölge 
Temsilcili"i'nin 
Devrimci #!çi Okulu 
ö"retim programı, 16 
Mart 1968. 

USTE Ar!ivi Kemal 
Sülker Koleksiyonu.
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“Üzülerek belirtelim ki, i!çi sınıfının 
kurtulu!u ve sömürünün ortadan kal-
dırılması ile çok yakından ilgili bu ha-
yati konuda [e"itim] D#SK kendine dü-
!en görevi yapamamı!tır. Yeni seçilecek 
yönetim kurulunun en ba!ta ele alması 
gereken konulardan birisinin e"itim ol-
du"unu belirtmeyi borç biliriz.”

Raporda “E"itim #!leri” ba!lı"ı altında !u 
de"erlendirmeler yer almaktaydı:

“#!çi sınıfının ve onun demokratik ön-
cülü"ün etrafında bütün çalı!anların 
devlet yönetimine a"ırlı"ını koyması-
nı amaçlayan Konfederasyonumuz, bu 
i!in her !eyden evvel bir bilinçlenme, 
sorunlara akıl erdirebilme yolu ile ger-
çekle!tirebilece"ine inanmı! bulun-
maktadır. Bilinçlenme ve ülke sorunla-
rına akıl erdirebilme ise ancak e"itimle 
sa"lanabilir.

“#!çinin mesleki görgü ve bilgisi ya-
nından umumi bilgisinin de geli!tiril-
mesi ülkemizin gelece"i bakımında ön 
ko!uldur.

“Emekçi halkımız bilinçlendirilerek 
devlet yönetimine söz sahibi kılınmaz-
sa, sömürü düzenin önüne geçilemez.

“Bunun içindir ki, kapitalist iktidar ve 
çevresi halk çocuklarını karanlıkta bı-
rakmak için ö"retmen zümresi üzerin-
de alabildi"ine bir baskı ve terör havası 
estirmektedir.

“Ülke sorunlarını halk çocuklarına an-
latan, müsbet bilimin ı!ı"ı ile karanlık-
ta bırakılmı! zihinleri aydınlı"a çıkar-
maya çalı!an, gerçekçi ve yurtsever 
ö"retmenlerin bucak bucak sürülme-
si, tedirgin edilmesi, istifaya zorlanması, 
sömürüyü devam ettirmek isteyen bu 
çevrelerin oynadı"ı oyunlardan biridir.

“Konfederasyonumuz kula kullu"u or-
tadan kaldırmayı, ülkemizi emperya-
list dı! sömürücüler ile onların yer-
li ortaklarının kıskacından kurtarmayı, 
çalı!anların insan haysiyetine yara!ır 
bir ortama kavu!masını !iddetle arzu 
etti"inden, sermaye çevrelerinin ve on-
ların sözcüsü kapitalist iktidarın, bu gi-
di!i önleyici her türlü davranı!ına kar-
!ı, demokratik bir baskı gurubu olarak, 
çıkmayı ba!lıca görev saymaktadır.

“Bu yüzdendir ki, kapitalist iktidar ile 
sermaye çevrelerinin ö"retmenlere 
kar!ı giri!ti"i bu hareket, bir basın bildi-
risi ile kamu oyunda protesto edilmi! ve 
yine bu harekete kar!ın TÖS salonunda 
‘‘Ö&RETMEN TEM#NATI’’ konulu bir kon-
ferans düzenlenmi!tir. 

“Konfederasyonumuzun açtı"ı bu mü-
cadele, e"itim sorunu ülkemizin ko!ul-
larına uygun hale gelinceye kadar de-
vam edecektir.

13-15 $ubat 1970 tarihlerinde toplanan 3. 
Genel Kurul’a sunulan 105 sayfalık rapor, 
büyük ölçüde ülkedeki duruma, sendikal 
mücadeleye ve sendikal politikalara ili!-
kindi. D#SK henüz kurumsalla!amadı"ı 
için ayrı bir E"itim Dairesi çalı!maları ra-
poru yoktu.

Genel Kurul’a sunulan rapordaki !u cüm-
leler D#SK’in genel merkez düzeyindeki 
durumunu göstermektedir: 5

“D#SK’in bir tek profesyonel yönetici-
sinin bulundu"unu ve öteki yöneticile-
rin kendi sendikalarının ba!ında görev 
yaparak gerekti"i vakit D#SK’e zaman 
ayırdıklarını unutmadan bazı istekleri-
nizi sınırlamak isteriz.” 

Bu ifade D#SK genel merkezinde o tarihler 
ciddi bir !ekilde yönetici ve uzman eksik-
li"i oldu"u ortaya koymaktaydı.

Raporda D#SK üyesi örgütlerin e"itim fon-
larının yüzde 3’ünü de D#SK’e yatırmala-
rı istenmekteydi. Raporda uzmanlık ge-
rektiren dairelerin ancak malî gerekler 
yerine getirilebilirse kurulabilece"i vur-
gulanmaktaydı. Rapor, D#SK’in bilime sırt 
çeviremeyece"ini ve D#SK’te çe!itli bü-
roların kurulması gerekti"ini belirtmek-
teydi. Bunlar arasında Politik, E"itim, Te!-
kilatlandırma, Basın ve Haber Alma ve 
Hukuk gibi bürolar bulunmaktaydı.
5 D#SK (1970), D"SK 3. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları No. 5, s. 103.

8NSAN ONURUNA 
YARAIIR 8I: D8SK 

ILO’DAN 30 YIL ÖNCE 
KULLANMII

1999 yılında ILO 
Genel Direktörü 

Juan Somavia 
"nsan Onuruna 

Yara!ır "! (Decent 
Work) kavramını 

ortaya attı ve 
ILO bu kavramı 

benimsedi. 
Ardından kavram 

bütün dünyada 
geçerli hale geldi. 

Ancak D#SK’in 
bu kavramı 30 yıl 
önce 1968 yılında 

2. Genel Kurul’a 
sunulan Çalı!ma 

Raporu’nda 
aynı ifadelerle 

kullanmı! 
oldu"unu 

görüyoruz.

“…çalı!anların 
insan haysiyetine 

yara!ır bir ortama 
kavu!masını…”
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Yönetim Kurulu 24-25 Kasım 1970’te 
D#SK’in e"itim çalı!malarının yeni ihtiyaç-
lara ve durumlara göre programla!tırılma-
sı için yapılacakların Yürütme Kurulu’n-
ca tasarlanması kararını alsa da 12 Mart’ın 
baskıcı ortamında bu mümkün olmadı.

Bu nedenle 12-13 $ubat 1973 tarihlerinde 
toplanan 4. Genel Kurul’a sunulan 54 say-
falık Çalı!ma Raporu’nda e"itim çalı!ma-
larından söz edilmemekteydi. Rapor a"ır-
lıkla sendikal haklar, siyasal geli!meler ve 
çalı!ma hayatının çe!itli sorunlarına ili!-
kin de"erlendirmelere yer vermekteydi. 
Bu raporda D#SK e"itim faaliyetlerine dö-
nük bir de"erlendirme yoktu.

:;=L-:;=? D2-!+. 
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D#SK 4. Genel Kurul sonrasında, 12 Mart’tan 
çıkı! süreci olan 1973-1975 döneminde 
e"itim çalı!maları konusunda adımlar at-
maya ba!ladı. 5. Genel Kurul’a sunulan Ça-
lı!ma Raporu’na göre D#SK’in bu dönemki 
e"itim çalı!maları !unlardı:6

“1974 yılı ocak ayında ILO nun 2. Avrupa 
Bölge toplantısı çerçevesinde bir araya 
gelen Avrupa sendika önderleri ’Çalı!-
ma Çevresinin #nsancılla!tırılması’ ko-

6 D#SK (1975), D"SK V. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları No. 15.

nulu bir toplantının yapılması kararını 
vermi!lerdir. Bu karara uygun olarak 28 
$ubat-1 Mart 1975 tarihleri arasında #s-
viçre Cenevre’de yapılan toplantıya D#SK 
Genel Sekreteri Kemal Sülker katılmı!-
tır. Bu toplantıda D#SK konuya ili!kin gö-
rü!lerini 4 ba!lık etrafında sunmu!tur.

“a-#!çinin i!yerindeki tehlikelerden, 
sa"lı"a aykırı ko!ullardan ve öbür fiziki 
tehlikelerden korunması

“b-Çalı!ma ko!ullarının düzeltilmesi

“c-Çalı!ma yoluyla i!çinin ki!ili"ini tam 
olarak geli!tirmesi

“d-#!çinin sendikaları yoluyla söz ve ka-
rar sahibi olması”

Çalı!ma Raporu’nun Örgütlenme ve #ç Ça-
lı!malar bölümünde e"itim faaliyetlerine 
yer verilmi!ti.7 Raporda yer alan düzen-
lenmi! e"itim çalı!maları !unlardı:

“16-18 Mayıs 1973 tarihinde bir seminer 
düzenlenmi!tir. Sendikalar ve toplu i! 
sözle!mesi konularında sorunlar ve çö-
züm önerileri üzerine D#SK ilkeleri çer-
çevesinde sunumlar yapılmı!tır.

“21-22 $ubat 1974 tarihinde Genel Af 
üzerine panel düzenlenmi!tir.8

“22 Ocak 1974 tarihinde göçmen i!çili-
"i konusunda dört gün süren bir semi-
ner yapılmı!tır.

“18 Mart 1974 yılında üç gün süren i!-
çilerin konut sorunu üzerine seminer 
gerçekle!tirilmi!tir.”

7 D#SK (1975), D"SK V. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları No. 15, s. 29.
8 Seminer daha sonra aynı ba!lıkla D#SK Yayınları No. 12 ola-
rak yayımlandı.
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D#SK’in kurulu!undan 1975’teki 5. Genel Kurul’a kadar olan dönemde ara!tırma çalı!-
malarının sınırlı kaldı"ı görülmektedir. D#SK bu dönemde asgari ücretin yanı sıra Ortak 
Pazar hakkında bir çalı!ma da hazırlanmı!tır. Ancak bu çalı!malar daha çok Maden-#! 
uzmanlarının katkıları ile hazırlanmı!tır.

2. Genel Kurul’a sunulan çalı!ma raporunda ara!tırma çalı!malarının önemine !u ifade-
lerle dikkat çekilmi!ti:

“Hastalı"ın tedavisi, ancak isabetli bir te!his koymaya ba"lıdır. Sosyal hastalıkların tedavi-
sinde de aynı yolu izlemek zorundayız. Toplumdaki rahatsızlı"ın neden ileri geldi"i, bozuk-
lu"un hangi noktada hangi noktada oldu"u anla!ılmadan uygulanacak tedaviler, fayda-
dan çok zarar getirir. Toplum olaylarına sıhhatli, do"ru bir te!his koymak, uzun ve yorucu 
bir ara!tırma ve gözlemi gerektirir. Araçlar ve gereçler ile donatılmı! geni! ve yeti!mi! bir 
kadrodan yoksun bulunan Konfederasyonumuz bu konuda da gerekli çalı!ma ve faaliyeti 
gösterememi!tir.”

D#SK 1970’lerin ba!larından itibaren ara!tırma çalı!maları-
nın kurumsalla!masına çalı!tı ve bu yönde adımlar attı. Yü-
rütme Kurulu 13 Mart 1972 tarihli toplantısında D#SK’te bir 
ekonomik danı!manlık tesisine ve üye örgütlerin ara!tırma 
daireleri ile koordinasyon sa"layacak bu görevin eski Ba!-
bakan Ekonomik i!ler Yardımcısı Devlet Bakanı Attila Kara-
osmano"lu’na teklif edilmesine karar verildi. Ancak Karaos-
mano"lu bu teklifi kabul etmedi.

Ardından Yürütme Kurulu 31 Mayıs 1972’de Mete Tunçay’ın 
D#SK ara!tırma uzmanlı"ına 1 Haziran 1972 tarihinden itiba-
ren ba!lamasına karar verdi. Yürütme Kurulu A"ustos 1972, 
Kasım 1972 ve $ubat 1973’te Mete Tunçay’ın uzmanlık sü-
resinin uzatılmasına ve 25 Mayıs 1973’te ara!tırma uzmanı 
Mete Tunçay’ın ayrılma kararı nedeniyle kendisine hizmet-
lerinden dolayı te!ekkür edilmesine karar verdi. Böylece 
Mete Tunçay yakla!ık bir yıl süreyle D#SK ara!tırma uzmanı 
olarak çalı!mı! oldu.1

1 29 A"ustos 1972, 28 Kasım 1972 ve 23 $ubat 1973 tarihli Yürütme Kurulu toplantıları, 
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20 $ubat 1973

Sayın Kemal Sülker

Genel Sekreter

A"a#ıdaki önerilerimi, D!SK Yü-
rütme Kurulunun yapaca#ı çalı"-
malara yön vermekle görevli olan 
Yönetim Kurulunun ilk toplantı-
sına sunmanızı saygılarımla rica 
ederim.

Konfederasyonumuz Ana Tüzü-
#ünün, Yürütme Kurulunun görev 
ve yetkilerini sıralayan 31. madde-
sinin (c) bendi, D!SK’in amaçlarını 
gerçekle"tirmek ve üye sendika-
ların ihtiyaçlarını kar"ılamak için 
ihtisas saire ve büroları kurulma-
sını ve bu daire ve büroların çalı"-
ma programlarının hazırlanması-
nı öngörmektedir. Zaten, D!SK’in 
son Genel Kurul toplantısında oy-
birli#iyle alınan kararlar da, önü-
müzdeki çalı"ma döneminde bir-
çok konularda ara"tırma, e#itim 
ve yayın yapılmasını gerektiriyor. 
Bu üç türlü çalı"ma, nitelikleri ba-
kımından ancak birlikte yürütüle-
bilir.

Ana Tüzü#ün 3. maddesinin (ç) 
bendi "u ilkeyi koymu"tur: “!"-
çi sınıfının devrimci bir niteli#e 
eri"mesi ve bilinçlenmesi ancak 
yurt ve dünya olaylarının emekçi-
ler açısında ve bilimsel yoldan de-
#erlendirilmesine ba#lıdır. Bilim, 
i"çi sınıfının en önemli mücadele 
aracıdır.” D!SK’in görevlerini sa-
yan 4. maddenin (f) ve (g) bent-
lerinde ise "öyle denilmektedir: 
“!"çilerin meslekî bilgilerini arttı-
racak ve genel kültürlerini geli"ti-
recek her türlü e#itici eylemlerde 

bulunmak … !"çilerin refahını veya 
meslekî çıkarlarını ilgilendiren ko-
nular üzerinde bilimsel inceleme-
ler yapmak ve bu amaçla bir ara"-
tırma bürosu kurmak.”

Bu ba#layıcı Tüzük hükümle-
ri uyarınca, yeni Yönetim Kurulu-
muzun, yasaların ve geçici de ol-
sa bugün bizi sınırlayan Sıkı yöne-
tim yasaklarının çizdi#i alan içinde 
çalı"mak üzere, hemen bir ara"tır-
ma (e#itim ve yayın) bürosu kur-
maya karar vermesi yerinde ola-
caktır. Bu vakte kadar, D!SK Genel 
Merkezinde böyle bir büroya ye-
tecek bir yer bulunmaması önemli 
bir engeldi. Oysa, Be"ikta"’ta ye-
ni kiralanan daire, bu sakıncayı da 
ortadan kaldıracaktır. Bu arada, 
Ana Tüzü#ün 32. maddesi hükmü-
nü de hatırlatmak isterim: “Yürüt-
me Kurulu üyeleri, daire ve büro-
ların sekreterliklerini ilk oturumda 
payla"ırlar. Her sekreter bürosu-
nun yürütümünden sorumludur.” 

Kurulmasını önerdi#im büroda so-
mut olarak yapılacak i"ler "unlar-
dır: Bir kere, ilkece bilimsel ara"tır-
maya dayanmayan e#itim ve ya-
yında fayda yoktur. Bu bakımdan, 
çalı"maların a#ırlı#ını ara"tırma 
te"kil edecektir. Ara"tırma, daha 
çok ekonomik ve toplumsal so-
runları kapsayacaktır. Bu sorun-
lar da, önce D!SK’e üye sendikalar 
düzeyinde ve sonra bütün mem-
leket çapında ele alınmak gerekir. 
Bir kaç örnek vereyim. D!SK Ge-
nel Kurulu, mesken sorunu üstün-
de çalı"ılmasını kararla"tırdı. Ön-
ce, bize ba#lı sendikalardaki i"çi-
lerin mesken durumlarını örnekle-

meyle bir ara"tırma yaparak tes-
bit etmemiz gerekir. Daha sonra, 
Türkiye’deki genel mesken politi-
kası ve uygulaması incelenir, ele"-
tirilir ve öneriler hazırlanır. Çe"itli 
D!SK sendikalarının yaptıkları top-
lu sözle"meler de bir ba"ka ara"-
tırma konusudur. Bunlar birbir-
leriyle kar"ıla"tırılır, eri"ilen nor-
malar saptanır, uluslararası plân-
da ula"ılan ölçüler ortaya konulur, 
ilgili mevzuat gözden geçirilir. Çe-
"itli kanun ve yönetmeliklerde ne 
gibi de#i"iklikler gerekti#i belirle-
nir. Her i"kolunun özelli#ine göre, 
D!SK için benimsenebilecek asgarî 
standart ve hedefler, sendikaların 
ilgili bölümlerine bildirilir.

E#itim konuları ise, meslekî-sen-
dikal ve genel kültüre ili"kin olarak 
iki türlüdür. Hangi düzeydeki i"-
çi ve sendikacı arkada"lara ne gibi 
e#itim programlarının faydalı ola-
ca#ı, "imdiye kadar alı"ılmı" kalıp-
ların dı"ında, yeni ba"tan ara"tı-
rılmalı ve saptanmalıdır. Halen Sı-
kı yönetim bölgeleri içinde toplu 
e#itim çalı"maları yasaklanmı"tır. 
Fakat, Sıkı Yönetim kalkmadan bi-
le, komutanlıkların yetkili oldukları 
bölgelerin dı"ında e#itim olanak-
ları sa#lanabilir. Hemen giri"ilecek 
bir e#itim hazırlı#ı, esasen Sıkı Yö-
netimin kalkmasına kadar ancak 
tamamlanabilecektir. 

Yayın, D!SK ilke ve amaçlarına uy-
gun olarak yapılan ara"tırma so-
nuçlarının mümkün olan en ge-
ni" biçimde i"çilere, aydınlara ve 
kamuoyuna duyurulması için dü-
zenlenmelidir. Yayın çalı"malarını 
da birkaç plânda dü"ünebiliriz. Bir 
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ARA"TIRMA ÇALI"MALARI ÖNER!LER!



kere, bizim dü"üncelerimize açık 
gazete ve dergilerin, D!SK ara"-
tırma bürosunca hazırlanan mal-
zemelerle beslenmesi mümkün-
dür. Bu gibi çalı"malar söz konu-
su organlarda yayınlandıkça, hem 
D!SK’in adı geni" kütlelere i"ittiri-
lecek, hem de savundu#umuz fi-
kirler istedi#imiz gibi yankı bula-
caktır. Bundan ba"ka, Dernekler 
Kanunundaki yasaklamalar en-
di"esiyle bir süredir yayınına ara 
verilmi" olan D!SK Ajansı, gerçek-
te Basın Kanunu hükümlerine ta-
bi oldu#u için, tabiatıyla gerekti-
#i ihtiyat ölçülerine uyularak, haf-
tada bir düzenli olarak çıkarılma-
lı ve da#ıtım listesi de geni"letil-
melidir. D!SK’in do#rudan do#ru-
ya yapaca#ı süreli yayınlar konu-
sunda önerim de, "imdilik ayda bir 
kere 32 sayfalık (Toplum boyunda) 
bilimsel nitelikli bir dergi çıkarma-
mız olacak. Bu dergi 2,5 lira fiyat-
la 3.000 adet basılabilir. 1.000’ine 
bizim sendikalarımızın (üye oran-
larına göre) abone olmaları sa#la-
nırsa, masrafları geni" ölçüde kar-
"ılanır. Geri kalan 2.000’ini de iyi 
bir da#ıtıcı eliyle piyasaya sürebi-
liriz. D!SK Genel Sekreterli#inin sa-
hipli#i ve genel denetimi altında, 
derginin yazı i"leri müdürlü#ünü 
ben üstüme alabilirim. Her sayıda, 
ara"tırma büromuzun hazırlaya-
ca#ı 2-3 rapor, ayrıca dürüst bilim 
adamlarından normal telif hakları 
ödeyerek sa#layabilece#imiz çe-
"itli incelemeler yayınlanabilir. Bi-
zi ilgilendiren mahkemem kararları 
gibi belgelerin ve günlük basından 
seçmelerin de yer alaca#ı dergi, bir 
iki karikatürcü, ressam ve foto#-
rafçının yardımıyla gerçekten se-
vimli hale getirilebilir. 

Yukarıda sözünü etti#im süreli ya-
yınlardan ba"ka, D!SK telif ve ter-

cüme kitap ve bro"ürler de yayın-
lamalı; bunların yasal sakıncala-
rı bulunmasının dikkat etmekten 
ba"ka, piyasada satı" yetene#i ol-
ması da sa#lanmalıdır.

Bu çalı"maların gerektirece#i 
masraflara gelince: Bir kere, bir !h-
tisas Kitaplı#ı ve Ar"ivi kurulma-
sı zorunludur. Bunun için, D!SK’in 
malî imkânları ölçüsünde, yılda 30-
40 bin liralık bir tahsisat ayırmak 
gerekir. Yalnız, bu paranın kar"ılık-
sız bir gider olmadı#ı dü"ünülme-
li, bir çe"it yatırım sayılmalıdır. Sa-
tın alaca#ımız ba"vurma kitapla-
rı, dergi kolleksiyonları ve ba"ka 
ara"tırma malzemeleri her zaman 
de#erlerini koruyacak, hatta za-
manla de#erleri artacaktır.

!kinci olarak, personel sorunu gel-
mektedir. Ara"tırma, bir takım 
oyunu i"idir. Kaldı ki, ara"tırma ele-
manları e#itim ve yayın çalı"ma-
larında da yararlı olacaktır. D!SK’e 
ba#lı sendikalardaki ara"tırma uz-
manlarının bizimle yakın bir i" bir-
li#i yapmaları sa#lanabilirse, D!SK 
kadrolarına ekonomi ve toplum bi-
limleri alanlarında yüksek ö#renim 
görmü" iki genç arkada"ın alınma-
sı yetebilir. 

Üçüncü olarak, önerdi#im yeni ay-
lık dergi ve kitap yayınları için dö-
ner-sermaye gibi kullanılacak bel-
li bir ödenek ayrılmalıdır. Fakat, bu 
yayınlar, sendikalara zorla satılma-
ya çalı"ılacak yerde, piyasa "artları 
içinde kendi ya#larıyla kavrulacak 
biçimde yöneltilmelidir. Bu konu-
da ısrarla duru"umun nedeni, yal-
nız yükleyece#i malî külfet açısın-
dan de#il, kendili#inden satın alın-
maya de#er bulunmasının bir kali-
te kontrolü mekanizması olarak i"-
leyece#ini dü"ünmemdir. 

Ana çizgileriyle özetledi#im bu i"-

lere giri"menin masraflarına de#ip 
de#meyece#i konusunda bir ka-
rara varmadan önce, kar"ımızda-
kilerin neler yaptıklarını, nasıl ça-
lı"tıklarını da gözönünde tutma-
mız gerekir. Kar"ımızdakiler der-
ken, önce i"verenleri, sonra Türk-!" 
Konfederasyonunu kastediyorum. 
Bunların kendi zengin imkânlı yayın 
organları da vardır. Ayrıca i"veren-
ler özel ilân verip vermemek yo-
luyla kamuoyunu olu"turma araç-
larını diledikleri yönde etkileyebil-
mektedirler. Gün geçmiyor ki, i"-
veren örgütlerinin çe"itli kademe-
lerdeki temsilcilerinden bir ikisinin, 
Türk-!" Genel Ba"kan ya da Genel 
Sekreterinin radyoda, televizyon-
da, gazete ve dergilerde demeçleri 
yayınlanmasın. Bizim "imdiki bölük 
pörçük, kendi iç sorunlarımıza dö-
nük ve dü"ük tirajlı yayınlarımıza 
kar"ılık, bu güçlü propaganda se-
linin metinlerini, hiç "üphesiz on-
ların uzman kadroları hazırlamak-
ta, çe"itli verilerden i"lerine geldi-
#i gibi çıkardıkları sonuçları, bilim-
sel halkla ili"ki tekniklerine uygun 
bir biçimde ortaya koymaktadır-
lar. Olayları sürekli olarak izleye-
cek ara"tırma büromuzun hazır-
layaca#ı yorumlardan yararlana-
rak tesbit edilecek görü"ler de, ar-
tık aynı "ekilde, D!SK yöneticileri-
nin ya da ba#lı sendika yetkilileri-
nin ki"isel demeçler vermeleri, ör-
güt adına basın toplantıları düzen-
lemeleri, (Dernekler Kanunundaki 
formaliteleri yerine getirerek) bil-
diriler çıkarmaları gibi çe"itli yasal 
yollardan kamuoyuna sunulabile-
cektir.

Saygılarımla,

(!mza)

Mete Tunçay, Ara"tırma Uzmanı
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29 Haziran 1972’de Yürütme Kurulu Ma-
den-#! uzmanları tarafından hazırlanan 
asgari ücret raporunun onanmasına ve 
Çalı!ma Bakanlı"ı’na gönderilmesine ka-
rar verdi.

1974 yılında Ankara’da bir Sosyal ve Po-
litik #li!kiler Merkezi kurulması için ça-
lı!malar ba!latıldı. Yönetim Kurulu 18 
Haziran 1974’te D#SK’in Ankara’da bir Sos-
yal ve Politik #li!kiler Merkezi kurması-
na karar verdi. Bu kararla gerekli binanın 

D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK 
Ar!ivi.

kiralanmasına veya satın alınmasına, tef-
ri! ve büro malzemesi için yürütme ku-
ruluna yetki verildi.2 Bu merkez bir ara!-
tırma merkezi olarak planlanmasa da 
D#SK’in kamuoyu çalı!maları için dü!ü-
nüldü"ü anla!ılmaktadır.

Yönetim Kurulu ayrıca merkezin sorumlu-
lu"unu D#SK Genel Ba!kan Vekilli"i’ne ge-
tirilen Sosyal-#! Genel Ba!kanı Özcan Kes-
geç’e verdi.3 Ancak bu merkez kurulamadı.

2 17 Haziran 1974 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK 
Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defterleri, D#SK Ar!ivi.
3 D"SK dergisi, Sayı 11, Temmuz 1974

Mete Tunçay

#stanbul 1936, tarih 
profesörü.

Türkiye solu 
ve siyasi tarihi 
üzerine kapsamlı 
çalı!maları 
bulunmaktadır. 
Eserlerinden 
bazıları !unlardır:

Türkiye'de Sol 
Akımlar I (1908-
1925) (1966); 
Türkiye'de Sol 
Akımlar II (1925-
1936) (1992); 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nde 
Tek Parti 
Yönetiminin 
Kurulması (1923-
1931) (1981); Eski 
Sol Üzerine Yeni 
Bilgiler (1982); 
1923 Amele 
Birli#i (1989).
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D#SK’in kurulu! ve varolu! yıllarında, Türk-#!’e kar!ı yeni bir sendikal kimlik in!a edilir-
ken, uluslararası faaliyetlerin ve dünyada ya!anan geli!melere yakla!ımın özel bir yeri 
oldu. Bu dönemde anti-emperyalist politikalar, Türk-#!’in uluslararası ili!kilerine yöne-
lik ele!tiriler ve yabancı ortaklı !irketlerdeki mücadeleler D#SK’in enternasyonalist ba-
kı! açısını biçimlendirdi.

D#SK’in uluslararası ili!kiler faaliyetlerini T. Maden-#! ve Lastik-#!’in D#SK öncesi dö-
nemdeki uluslararası ili!kileriyle ba!latmak do"ru olacaktır. T. Maden-#! ilk kez 1959 yı-
lında Uluslararası Metal #!çileri Federasyonu (IMF) ile ba"lantıya geçmi! ve 9 Ekim 1960 
tarihinde bu örgüte üye olmu!tur. Lastik-#! ise 19-21 Temmuz 1960’ta Genel Kurulu’na 
gözlemci olarak katıldı"ı Uluslararası Kimya #!çileri Federasyonu’na (ICF) 16 Aralık 1961 
tarihinde üye olmu!tur. T. Maden-#! ve Lastik-#!’in üyelikleri hem yabancı !irketlerdeki 
örgütlenme faaliyetlerini hem de di"er sendikaların uluslararası üyeliklerini hızlandır-
mı!tır. D#SK üyesi sendikaların birço"u Konfederasyon kuruldu"unda ilgili uluslararası 
i!kolu federasyonlarına üye durumdaydı. 

Aynı yıllarda Türkiye #!çi Partisi’nin (T#P) kurulu!unu ilgiyle takip eden Avrupa sendi-
kal hareket, T. Maden-#!’i Sosyalist Enternasyonal’in 1961 yılında Roma’da düzenlenen 
kongresine davet etti.

1960’lı yıllar boyunca Maden-#!, ABD’nin ilerici sendikalarından Otomobil #!çileri Sendi-
kası (UAW) ve #ngiltere Birle!ik Mekanik #!çileri Sendikası (AUE) ile ili!ki içindeydi. UAW 
Genel Ba!kanı Walter Reuthers Türkiye’ye ziyaretlerde bulunmu!tu. 

1963 A"ustos ayında yayımlanan IMF bülteninde “Genç Sendikanın Grevde Önemli Ba-
!arısı” ba!lıklı yazısında Kavel grevi, Türkiye i!çi hareketinin ba!arıyla sonuçlanmı! en 
anlamlı deneyimlerinden biri olarak tarif edilmi!ti.

Walter Reuthers

(1907-1970). 
ABD'nin ilerici 

sendikalarından 
Otomobil #!çileri 

Sendikası'nın 
(UAW) Genel 

Ba!kanı.
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Lastik-#! Genel Ba!kan Rıza Kuas 1964 yı-
lında 93 gün süren ve Türk-#! tarafından 
durdurulan Good Year grevinin ardından 
!u soruyu soruyordu: “"!çi sınıfının yüksek 
menfaatleri yerine i!çi sınıfını sömüren ta-
bakaların ve egemen güçlerin çıkarını kolla-
yan sözde i!çi sendikası konfederasyonunda 
bizim Lastik-"! olarak kalmamız ne derece 
do#ru olur?” Uluslararası bir lastik firmasın-
da ya!anan bu mücadele D#SK’in kurulu! sü-
recindeki önemli a!amalardan biri sayılabilir.

Kurulu! döneminde, D#SK uluslararası i!çi 
dayanı!masının önemine sürekli olarak 
vurgu yaptı. Konfederasyon’un uluslara-
rası ba"lantılarının güçlenmesinde grev 
yerlerinde ve eylemlerde “Ya!asın #!çi Sı-
nıfının Uluslararası Birli"i” pankartını ta-
!ıyan binlerce i!çinin yanı sıra; yabancı dil 
bilen az sayıda sendika lideri arasında yer 
alan Genel Sekreter #brahim Güzelce, Ge-
nel Sekreter Kemal Sülker ve Genel Sek-
reter Yardımcısı Sina Pamukçu’nun katkısı 
önemliydi. Kurulu! yıllarından 12 Eylül’ün 
cezaevi ve sürgün günlerine kadar “en-
ternasyonalist/sosyalist” kadroların D#SK 
içinde önemli görevlerde bulunmasının 
yarattı"ı katkılar da yadsınamaz.

D8SK K,%,)," 
B.)1.%.'.-1! 
U),')(%(%('& 8)."#.)!%

“Uluslararası i!çi örgütleriyle i!birli#i yap-
mak” D#SK Kurulu! Bildirisi’nde Konfe-
derasyon’un ba!lıca görevleri arasında 
sayılmı!tır. Ayrıca kurucuların tarihsel 
kökenlerinden bahsedilirken 1909’dan 
beri uluslararası i!çi dayanı!masına veri-
len katkılara vurgu yapılmı!tır. 

D#SK Kurulu! Bildirisi’nde yer alan “ken-
di tarihimizin derinliklerinden ve dünya 
i!çilerinin mücadele deneylerinden ya-
rarlanarak, sosyal adalet içinde hızla kal-
kınmayı, i!çi sınıfının, devlet yönetiminin 
her kesiminde söz ve karar sahibi olması 
ve böylece demokrasinin gerçekten uygu-
lanması ile mümkün görürüz. Bütün gü-
cünü i!çi sınıfının bilincinden alan bizler, 
yurt ve dünya olayları kar!ısında ulusu-
muzun ve emekçi halkımızın menfaatle-
rini ve memleketimizin ba#ımsızlı#ını her 
!eyin üstünde tutacak en küçük özgürlü-
#ümüz ve hakkımız için bilinçli bir daya-
nı!ma içinde bütün gücümüzü harekete 
getirece#iz” ifadeleri D#SK’in uluslararası 
geli!melere bakı! açısını tarif etmektedir.

Kurulu! Bildirisi ayrıca Türk-#!’in yabancı 
sendikalarla kurdu"u ili!kiler ele!tirilmi! 
ve “D"SK i!çi örgütleri dı!ında yerli ya da 
yabancı hiçbir kurulu!tan bir kuru! alma-
yacaktır” saptamasına da yer verilmi!tir.

:. G!-!) K,%,)’1( 
U),')(%(%('& 8)."#.)!%

15 Haziran 1967 tarihinde #stanbul’da top-
lanan D#SK 1. Genel Kurulu “Türk emek-
çilerinin ekonomik ve politik gerçek 
kurtulu!u için bütün dünya sendika ha-
reketlerini izleme ve kendi do"rultusun-
daki konfederasyonlarla ili!kiler kurma” 
kararını almı!tır. Ancak dünya sendika-
larından “te!kilatlanma ve e"itim” konu-
sunda yardım alırken bu yardımların “i!çi 
parasıyla sa#lanmı! olması ve bütçede 
a#ırlık merkezi olmaması” benzeri !art-
lar konulmu!tur. 
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14 A"ustos 1968 tarihinde D#SK üyesi sen-
dikalara gönderilen Sina Pamukçu imzalı 
Uluslararası #li!kiler Raporu’na göre1: Ma-
den-#! IMF, Lastik-#!, Kimya-#!, Gıda-#! ve 
Sine-#! ICF, Basın-#! Uluslararası Matbaa 
#!çileri Federasyonu (IGF) üyesidir. Türk-#! 
üyesi Çimse-#! ICF’den çıkartılmı!tı. Ser-
çip-#! ise ICF’ye üye olmak istemektey-
di. Söz konusu raporda ayrıca Uluslararası 
Özgür Sendikalar Konfederasyonu (ICF-
TU) ve Dünya Sendikalar Federasyonu’nun 
(WFTU) durumu de"erlendirilmi!, AFL-
CIO (Amerikan Emek Federasyonu-Sanayi 
Örgütleri Kongresi) Amerikan emperya-
lizmi için oynadı"ı rolden dolayı sert !ekil-
de ele!tirilmi!tir. D#SK sendikalarına ICF-
TU’dan ba"ımsız hareket eden IMF ve ICF 
ile ili!kileri sürdürme ça"rısı yapan rapor-
da “ICFTU’nun ne oldu#u bellidir ne olaca-
#ı belli de#ildir. D"SK’in bu sırada ICFTU ile 
temas kurmasında yarar yoktur” ifadele-
rine yer verilmi!ti. 

D8SK’.- 
E-*!%-('59-().0+. 

D#SK’i 60’lı ve 70’li yıllarda Türk-#!’ten ayı-
ran özelliklerinden biri de uluslararası si-
yasete ve uluslararası sendikal hareke-
te bakı!ıydı. D#SK dönemin e"itimlerinde 
ve yayınlarında NATO’dan çıkılmasını, as-
keri üslerin yabancı ordulara kapatılma-
sını içeren anti-emperyalist bir söylem 
kullanmı!tı. Konfederasyon, dünya gene-
linde fa!ist rejimlerin ve çok uluslu tekel-
lerin siyasi baskılarına kar!ı çıkarak an-
ti-fa!ist hareketleri ve ulusal kurtulu! 
1 Sina Pamukçu (1968), “Amerikan #!çi Hareketindeki Son 
Durumu”, TÜSTAV Lastik-#! Koleksiyonu.

mücadelelerini desteklemekteydi. Sen-
dikal alanda da ABD ile i!birli"i halinde-
ki ABD sendikalarına ve onlarla ba"lantılı 
uluslararası sendikal merkezlere !üphe-
ci biçimde yakla!ması, hatta sert !ekilde 
ele!tirmesi, D#SK’i uluslararası ili!kilerde 
Türk-#!’ten ayırmı!tı. Aynı yıllarda D#SK’in 
yabancı ortaklı !irketlerde örgütlenme fa-
aliyetlerinde bulunması, D#SK’in di"er ül-
kelerdeki sendikalarla ba"lantıya geçme-
sini zorunlu hale getirmi!ti. 

D#SK, kurulu!undan itibaren Batı Avru-
pa’da, sosyalist ülkelerde ve Arap ülkele-
rinde faaliyet yürüten sendikal örgütlerle 
de ba" kurmu!tu. 

D#SK'in 1967'de 
yayımladı"ı 

#ngilizce haber 
bülteninin 4. 

sayısı, 12 Aralık 
1967.

USTE Ar!ivi 
Kemal Sülker 
Koleksiyonu.
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“T$%#.5! 8)!%.7. 
8"3. S!-1.#()(%& 
K9-A!1!%('59-,”

D#SK’in açık adının #ngilizce ve Fransızca 
yazı!malarda kullanılan kurumsal çeviri-
si “Confederation of Progressive Trade Uni-
ons of Turkey/Confédération des syndicats 
progressistes de Turquie !eklindedir. Bu is-
min birebir Türkçe kar!ılı"ı “Türkiye #leri-
ci Sendikalar Konfederasyonu”dur. D#SK’in 
ilk Anatüzü"ü’nde devrimcilik “Biz devrim-
cili#i; bugünkü tutucu, gerici, ekonomik, 
sosyal ve politik ili!kilerin Anayasa uya-
rınca de#i!tirilmesi ve Anayasa ilkeleri-
nin hayata uygulaması anlamına alıyoruz” 
!eklinde tarif edilmi!tir. Bu nedenle “prog-
ressive” sözcü"ünün daha uygun bir çeviri 
oldu"u kabul edilebilir. Ayrıca ”devrimci”-
nin kar!ılı"ı olan “revolutionary/révoluti-
onnaire” sözcükleri o dönem Avrupa’daki 
komünist partilerin daha solundaki siyasi 
çevreleri tarif etmek için kullanırken, “ile-
rici” sıfatı sosyal demokratlardan Avrupa 
komünizmini benimseyen ve sol yelpazede 
yer alan siyasal sendikal akımlar için kul-
lanılmaktaydı. D#SK’in adının çevirisi Genel 
Sekreter #brahim Güzelce ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Sina Pamukçu tarafından “ileri-
ci” olarak tercih edilmi!tir.2 

:;<= Y&)&-1(#. 
U),')(%(%('& 
E*#.-).#)!%

1967 yılında pek çok yabancı sermayeli 
!irkette D#SK üyesi sendikalar örgütlüydü 
2 Aziz Çelik (2010), Sina Pamukçu ile Sendikalı Yıllar, #stanbul: 
Sosyal Tarih Yayınları. 

veya örgütlenmekteydi. D"SK dergisinin 
Nisan 1967 tarihli ilk sayısı Maden-#!’in 
Chrysler’da sözle!me yetkisi aldı"ını ve 
Kimya-#!’in 6 Nisan 1967 günü Pfizer’da 
greve çıktı"ını duyurmu!tu. D"SK dergisi-
nin Mayıs 1967 tarihli ikinci sayısında ise 
Gıda-#!’in Nestle’deki faaliyetlerine yer 
verilmi!ti.

19 Nisan 1967’de gerçekle!en D#SK Yö-
netim Kurulu toplantısının ardından ya-
pılan açıklamada yurt dı!ında çalı!an 
Türkiyeli i!çilerin sorunları kamuoyuna 
duyurulmu! ve Hükümet’in bu konudaki 
politikaları ele!tirilmi!ti. Aynı açıklamada 
Yunanistan ve Hindistan’da devam eden 
grevler de"erlendirilmi!, Vietnam’da de-
vam eden ABD vah!eti kınanmı!tı.

Aynı yıl Kimya-#! ve Lastik-#! heyetle-
ri 22-25 Mayıs 1967 tarihlerinde Münih’te 
düzenlenen ICF’nin 60. Genel Kurulu’na 
katılmı!tı. Rıza Kuas’ın “Türkiye Koordi-
nasyon Komitesi Genel Sekreteri” unva-
nıyla bir konu!ma yaptı"ı Genel Kurul’da 
uluslararası sermayeye kar!ı sendikal i!-
birli"i ve Ortado"u’da barı! gibi konular 
gündeme gelmi!ti.

29 Eylül 1967’de NATO i!yerlerindeki gre-
vinin yasaklanması üzerine D#SK Ankara 
Bölge Temsilcisi Bekir Çiftçi yaptı"ı açık-
lamada “Bu karar, AP hükümetinin, Türk 
i!çilerinin haklarını de#il Amerika’nın çı-
karlarını savundu#unu açıkça ortaya koy-
maktadır”3 demi!ti.

1967 yılı boyunca D#SK, Türk-#!’i ABD yar-
dımlarından faydalandı"ı için sert biçimde 
ele!tirdi. D#SK yayınları di"er ülkelerdeki 
i!çi mücadelelerine, IMF ve ICF raporlarına 
geni! yer verdi. D"SK dergisinin A"ustos 
3 Milliyet, 30 Eylül 1967.
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1967’de yayımlanan üçüncü sayısı IMF’nin 
“Kadın #!çilerin Sorunları” raporunu 
aktardı. 

Kimya-#! sendikasının $ubat 1968’de dü-
zenledi"i Alman #laç Fabrikası i!vereni-
ne kar!ı düzenledi"i “Yabancı Sermayeyi 
Protesto” mitingi de D#SK’in uluslararası 
konulara bakı! açısını göstermekteydi.

4. G!-!) K,%,)’1( 
U),')(%(%('& 8)."#.)!%

25-26 $ubat 1968 tarihinde #stanbul’da 
düzenlenen 2. Genel Kurul için hazırlanan 
Çalı!ma Raporu’nda “Dünya sendikal ha-
reketi” üzerine detaylı de"erlendirmele-
re yer verildi. Raporda ABD sendikacılı"ı-
nın CIA ba"lantısı ve uluslararası hareket 
üzerindeki olumsuz etkisi irdelendi. Türk-
#!’in ABD sendikalarının çatı örgütü olan 
AFL-CIO’yla ili!kileri ve ondan aldı"ı mad-
di destek sert bir !ekilde ele!tirildi. #ngil-
tere, ABD, SSCB ve Çin’in ekonomik, siyasi 
ve askeri güçlerini detaylarıyla inceleyen 
raporda Avrupa sendikaları kapitalist top-
lumda köklü reformlar arzulamamakla ve 
geri bırakılmı! toplumları kendilerine re-
fah sa"layacak geni! pazarlar olarak gör-
mekle suçlandı. 

2. Genel Kurul’da oybirli"i ile “NATO’dan çı-
kılması için di"er devrimci örgütlerle bir-
likte mücadele” edilmesi yönünde bir ka-
rar alındı:

“Emperyalist uluslar, ilk sömürgeci-
lik döneminde sömürecekleri ülkele-
re kırbaçlı-zincirli düzenlerle girerler-
di. Modern ça", bu iste"e kar!ı direnme 
hareketlerinin örnekleriyle, sömürge 
uluslarının uyanı!larıyla yeni bir dönem 
getirdi. Bu arada adına “yeni sömürgeci-
lik sistemi” denilen; milli nitelikleri yok 

eden, ekonomik, sosyal, kültürel ve as-
keri alanda ülkeyi ba"ımlı kılan bir sis-
tem uygulanmaya ba!landı. Türkiye’mi-
zi de içine alan bu sömürü a"ının askeri 
alandaki oyunu NATO sistemidir. Mil-
li niteli"iyle güçlü olan ordular bu sistem 
içerisinde ba"ımlılıkla bu güçlerini yi-
tirmektedirler. Bu nedenden: NATO’dan 
çıkma yılı olan 1968 içerisinde yapılacak 
demokratik direnme hareketlerinde i!çi 
sınıfının gerçek temsilcileri olarak yer 
almamız gerekmektedir. Bunun için NA-
TO’dan çıkılması kararı alınması ve ka-
rarların kamuoyuna açıklanması, ge-
rekti"inde devrimci örgütlerle ili!kiler 
kurarak yasalar gere"ince direnme ha-
reketlerine katılmasına oy birli"i ile ka-
rar verilmi!tir.”

Bu karar çerçevesinde D#SK, daha sonra 
NATO ve emperyalizm kar!ıtı çok sayıda 
etkinlik ve eylemde yer aldı. 9 $ubat 1969 
tarihli D#SK Yürütme Kurulu Bildirisi’yle 
ABD donanmasına ba"lı 6. Filo’nun #stan-
bul’a geli!ini protesto edilirken, 6. Filo pro-
testo eylemlerine katılım sa"landı.

Bu dönemde dikkat çeken ba!ka bir açık-
lama ise 24 A"ustos 1968 tarihinde yayım-
lanan ve Sovyetler Birli"i’nin Çekoslovak-
ya i!galinin kınandı"ı bildiridir.4

Lastik-#! Genel Ba!kanı Rıza Kuas, 16 Ni-
san 1969 tarihinde, T#P adına Akdeniz Ül-
keleri #lerici ve Anti-Emperyalist Partiler 
Konferansı’na katıldı. Daha sonra Kuas’a 
bu konferans nedeniyle soru!turma açıldı. 

L. G!-!) K,%,)’1( 
U),')(%(%('& 8)."#.)!%

13-15 $ubat 1970 tarihlerinde #stanbul’da 
toplanan 3. Genel Kurul’a sunulan Ça-
lı!ma Raporu Amerikan emperyalizmi-
nin Türkiye üzerinde ekonomik ve askeri 
4 Ant, Sayı 87, 27 A"ustos 1968; Milliyet, 24 A"ustos 1968.
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etkilerinin yanı sıra Türkiye sendikal ha-
reketi üzerindeki artan etkilerini de de-
"erlendirmekteydi. Raporun çe!itli bö-
lümlerinde NATO’dan çıkılması, askeri üs 
ve tesislerin kapatılması taleplerine yer 
verilirken, Türk-#!’in Amerikan sendika-
larıyla olan ili!kilerine yönelik görü!ler 
hatırlatılmaktaydı.

D#SK üyesi sendikaların uluslararası sen-
dikal örgütlerle ili!kilerine ve yaban-
cı sermayeli !irketlerdeki faaliyetlerine 
yer verilen raporda ayrıca ayrıntılı olarak 
yurtdı!ına çalı!maya giden Türkiyeli i!çi-
lerin sorunları i!lendi. Göçmen i!çi soru-
nu, D#SK’in üzerinde oldukça yo"un ola-
rak durdu"u, çözümü için çe!itli giri!imler 
yaptı"ı bir konu oldu.

3. Genel Kurul’da “Emperyalizmin Ortado-
"u’daki ma!ası olan #srail’in protesto edil-
mesi”, “Türkiye’nin ortak pazara i!tirak 
etmemesi için mücadele edilmesi”, “Ame-
rikan Emperyalizmine ve yabancı ser-
mayenin Türkiye’ye girmemesi için kam-
panyanın açılmasına” oy birli"i ile karar 
verildi.

24-27 H$@.*$% D.*)%.9. () 
U&,"&$*$*$"' D$/$%'9#$

1970 yılının belki de Türkiye i!çi sınıfı tari-
hinin en önemli olaylarından biri olan 15-
16 Haziran büyük i!çi direni!i dünyada da 
geni! yankı uyandırdı. Uluslararası sendi-
kal örgütler 15-16 Haziran eylemlerine yö-
nelik baskıları kınamı! ve katledilen i!çi-
ler için taziye mesajları yayımlamı!tı. Yurt 
dı!ında ya!ayan Türkiyeli i!çiler de bu-
lundukları ülkelerde gösteriler düzenle-
di. Haziran ayı içerisinde çok sayıda sen-
dika D#SK’e destek, Hükümet’e protesto 

mesajları gönderdi. Bu mesajlardan biri 
Uluslararası Gıda, Tarım ve Turizm #!çile-
ri Federasyonu (IUF) Genel Sekreteri Dan 
Galin’e aittir. Galin 19 Haziran 1970 tarih-
li mektubunda Türk-#!’i anti-demokratik 
yasalara destek veren tutumundan dolayı 
kınamaktadır. 

20 Haziran 1970 tarihinde IMF Genel Sek-
reter Yardımcısı Alfred Dannenberg’in 
ba!kanlı"ındaki heyet Ankara’da CHP Ge-
nel Sekreteri Bülent Ecevit ve Adalet Par-
tisi Grup Ba!kanı $eref Kayalar ile görü!e-
rek “Yeni sendikalar kanunu tasarısının 
batılı özgür sendikacılık anlayı!ına aykı-
rı oldu#unu ve Türkiye’nin imzaladı#ı ILO 
anla!malarına ters dü!ece#ini” belirtti. 
Bu heyete Uluslararası Metal #!çileri Fede-
rasyonu (IMF), Uluslararası Kimya #!çile-
ri Federasyonu (ICF) ve Uluslararası Mat-
baa #!çileri Federasyonu (IGF) temsilcileri 
katılmı!tı. 

29 Haziran 1970 tarihli D#SK Ajansı Türk-
#!’in i!çi haklarını ortadan kaldıran yasa-
ya verdi"i destek nedeniyle ICFTU tarafın-
dan da protesto edildi"ini, hatta ICFTU’nun 
Türk-#!’i üyelikten ihraç etmeye hazırlan-
dı"ını belirtmi!ti.

2 $ubat 1971’de ILO temsilcileri D#SK’i zi-
yaret etti. Bu görü!mede hem D#SK’in hem 
de çe!itli uluslararası sendikal örgütlerin, 
yeni sendikalar yasasının ILO’nun 87 ve 98 
sayılı Sözle!melerine aykırı oldu"u gerek-
çesiyle yaptı"ı ba!vurular de"erlendirildi. 

O*0$+ P$@$* () D!SK

23 Kasım 1970 tarihinde Avrupa Ekono-
mik Toplulu"u ile Türkiye arasında resmî 
ismi “Ortaklık #li!kisi Kurulmasına Dair 
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Anla!maya Katma Protokolü” olan ama 
daha çok “Ortak Pazar” olarak anılan ant-
la!ma imzalandı. 24 Kasım 1970 tarihinde 
D#SK’ten yapılan açıklamada !u görü!lere 
savundu:5 “D"SK ba!ından beri Türkiye’nin 
Ortak Pazar’a katılmasına kar!ı çıkmı!tır 
ve bundan sonradan çıkmaya devam ede-
cektir. D"SK, Türkiye’nin Ortak Pazar üye-
lerinin at oynataca#ı bir sömürge haline 
getirilmemesi için sonuna kadar mücadele 
edecektir.” 

Dönem içinde D#SK Ortak Pazar’ı çe!itli 
vesilelerle ele!tirdi (Bu konu ana metinde 
ayrıntılı olarak ele alınmaktadır).

:;<=-:;=L D2-!+.-.- 
Ö0!)).#)!%.

D#SK 1967-1973 yılları arasında NATO, ABD 
ve AFL-CIO gibi emperyalist kurulu!la-
ra yönelik !iddetli ele!tirilerini her ortam-
da gündeme getirmi!, Vietnam ve Filistin 
gibi ülkelerde devam eden halk direni!le-
rini desteklemi!ti. Yabancı sermayeli !ir-
ketlerdeki örgütlenmelere e! zamanlı ola-
rak çok uluslu !irketlerin i!leyi!i örgütün 
gündeminde önemli yer tutmu!tu. Sen-
dikalara ili!kin yasalarındaki anti-de-
mokratik de"i!ikliklere kar!ı uluslararası 
sözle!meler ve di"er ülkelerdeki sendikal 
uygulamalar ara!tırılmı!tı. Bu dönemde 
uluslararası i!kolu federasyonlarıyla ve 
uluslararası sendikal hareket içindeki ile-
rici unsurlarla ili!kiler güçlendirildi. Genç 
Konfederasyon, 15-16 Haziran 1970’in ar-
dından uluslararası alanda dikkat çe-
ken bir örgüt haline geldi. D#SK bu dö-
nemde kurumsal bir Uluslararası #li!kiler 
5 D#SK Ajansı, 24 Kasım 1970.

Dairesi’ne sahip de"ildi. Genel Sekreter 
Yardımcısı Sina Pamukçu, D#SK’in ulusla-
rarası ili!kilerini yürütüyordu. Genel Sek-
reter Sülker de bu ili!kilerde rol oynamı!tı.

F. G!-!) K,%,) 6! 
U),')(%(%('& 8)."#.)!%

4. Genel Kurul’a sunulan Çalı!ma Raporu 
a"ırlıklı olarak 15-16 Haziran 1970 eylem-
lerinin de"erlendirmesini içermekteydi. 
Çalı!ma Raporu 15-16 Haziran eylemleri-
ni savunurken, #nsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi ve Avrupa Sosyal $artı’na atıf-
lar yapmaktaydı. Bu de"erlendirmeler 
sırasında D#SK’in sendikacılık ilkeleri vur-
gulanmakta ve Türk-#!’e dair “Yabancı 
devletlerden para yardımı almama, teknik 
yardım kabul etmeme, yabancı uzmanların 
çizdi#i sendikacılık anlayı!ına boyun e#-
memeye gibi tezlerin Türk-"! içinde de ta-
raftar buldu#u” !eklinde de"erlendirmeler 
yapılmaktaydı:6

4. Genel Kurul’da uluslararası alanda iki 
karar önergesi oybirli"iyle kabul edildi. 
Bunların ilki, D#SK’in Ortak Pazar konusu-
nu, özellikle i!çileri etkileyecek alanlarını 
titizlikle incelemesi ve Ortak Pazar ülkele-
rindeki sendikalarla D#SK’in ilkeleri çerçe-
vesinde i!birli"ine gidilmesiydi. Bu karar 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ASK, 
ETUC) üyeli"ine gidecek sürecin ba!langı-
cı niteli"i ta!ımaktaydı.

Genel Kurul’da uluslararası ili!kilere yönelik 
ikinci karar ise yurtdı!ında çalı!an Türki-
yeli i!çilerin ko!ullarına ili!kindi. Konu tüm 
detaylarıyla tartı!ıldıktan sonra yabancı 
6 D#SK (1973), D"SK 4. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, #stanbul: 
D#SK Yayınları No. 9.
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ülkelerde çalı!an i!çiler için gerekli faali-
yetlerin yapılması karar altına alındı.

Genel Kurul’un ardından D#SK Yönetim Ku-
rulu 23 $ubat 1973 tarihli toplantısında uz-
manlık dairelerinin kurulmasına karar ver-
di. Bu dairelerden biri de Dı! #li!kiler Dairesi 
oldu ve ba!kanlı"ına Kemal Türkler getiril-
di. Her ne kadar bu karar alınmı! olsa da uy-
gulamada aktif hale getirilemedi. Bu alana 
ili!kin ilk somut adım 5. Genel Kurul’dan 
sonra gerçekle!tirilebildi. 

D#SK’in Ortak Pazar konusuna yönelik il-
gisi ve de"erlendirmeleri 4. Genel Kurul 
sonrasındaki dönemde de sürdü. 11 Tem-
muz 1974’te yayımlanan Hasan Ceylan im-
zalı Ortak Pazar ve Türkiye7 ba!lıklı kitap-
ta D#SK’in Avrupa Ekonomik Toplulu"u’na 
yönelik kapsamlı ele!tirilerine yer verildi. 
7 D#SK (1974), Ortak Pazar ve Türkiye, Haz. Hasan Ceyhan, #s-
tanbul: Gıda-#! Ofset Tesisleri, D#SK Yayınları No. 14.

Çok yönlü olarak konunun i!lendi"i kitap-
ta, Ortak Pazar konusunda oldukça sert de-
"erlendirmeler yer aldı: “Kapitalist ülkele-
rin bir monopolü olan Ortak Pazar, onunla 
gümrük birli#ine gitmeyi ye#leyen az ge-
li!mi! ülkelerin sanayileri için olsa olsa bir 
Ortak Mezardır.”

Ortak Pazar’a yönelik endi!e ve ele!tirilere 
ra"men D#SK’in yeni olu!an Avrupa Sendi-
kalar Konfederasyonu’na sıcak bakması ve 
üyelik için hazırlıklara giri!mesi ilk bakı!ta 
çeli!ki gibi görülebilir. Oysa D#SK, Ortak Pa-
zar (Avrupa Birli"i) sürecinin yaratabilece-
"i sorunlara kar!ı mücadelenin ancak yine 
D#SK’in ilkeleri çerçevesinde Avrupa i!çi sı-
nıfı örgütleriyle yapılacak i!birli"i ile a!ıla-
bilece"i yakla!ımını benimsemekteydi.

22 Ekim 1974 tarihinde toplanan Yü-
rütme Kurulu, “Avrupa #!çi Sendikaları 

Uluslararası sendikal 
örgütler üzerine, Dr. 
Alpaslan I!ıklı, D"SK 
gazetesi, Sayı 4, 13 
Kasım 1970.
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Konfederasyonu Birli"i’ne katılma konu-
sunun Yönetim Kuruluna götürülmesine” 
ve “Türk i!çilerinin çalı!tı"ı yerlerde tem-
silcilik kurulmasına” karar verdi.

D#SK, alınan karar do"rultusunda 24 Ekim 
1974 tarihinde ETUC’a üyelik ba!vurusu 
yaptı. Bu ba!vuru ETUC’un “co#rafi kap-
samının de#i!tirilmesinin dü!ünülmedi#i” 
gerekçesiyle kabul edilmedi. 

:;=L-:;=? D2-!+.-.- 
Ö0!)).#)!%.
1975 yılında D#SK’in hiçbir uluslararası 
sendikal örgüte üyeli"i yoktu. Buna kar-
!ılık çe!itli uluslararası toplantılara katı-
lıyordu. D#SK’e ba"lı sendikalar ise çe!itli 
uluslararası federasyonlara üyeydi. Bu dö-
nemde Maden-#! IMF’ye, Basın-#! IGF’ye, 
Gıda-#!, Hürcam-#!, Keramik-#!, Lastik-#!, 
Petkim-#!, Kimya-#!, Tekstil-#!, Turizm-#! 
ve Tümka-#! ise ICF üyesiydi. Bu tablo 
1977’den sonra de"i!mi!tir. 

1973-1975 döneminde uluslararası ili!kiler 
daha kurumsal bir hale geldi ve D#SK tem-
silcileri etkin bir !ekilde uluslararası sen-
dikalar toplantılara katılmaya ba!ladı. ILO 
çalı!maları, göçmen i!çilere yönelik ulus-
lararası toplantılar ve i!kollarındaki ulus-
lararası toplantılar D#SK’in gündeminde 
yer aldı. Ortak Pazar Antla!ması’nın ardın-
dan D#SK, ETUC’a üyelik ba!vurusu yap-
tı ve bu örgütü yakından izlemeye ba!ladı. 
Bu dönemde D#SK genel merkezinin ya-
yımladı"ı bültenler #ngilizce ve Fransızca-
ya çevrilerek yabancı sendikal merkezlere 
iletildi. D"SK dergisi de dünyanın farklı ül-
kelerinde ya!anan sendikal olaylarla ilgili 
haberlere yer vermeye ba!ladı. $ili, #span-
ya, Portekiz, Fransa gibi çe!itli ülkelerden 

WFTU, ICFTU ve WCL gibi sendikal örgüt-
lerden haberler, “Barı! ve Silahsızlanma” 
konulu yazılar sıklıkla yayımlandı.

D8SK Y(5&-)(%&-1( 
U),')(%(%('& 
S(5A()(%
D#SK’in yayın organlarında uluslarara-
sı politika ve uluslararası sendikal hare-
kete dair yazılar ve haberlere sıklıkla yer 
verildi.

D"SK gazetesinin 19 Nisan 1967 tarihli ilk 
sayısında Maden-#!’in Chrysler Fabrika-
sı’nda yetki alması ve Kimya-#!’in Pfizer 
greviyle ilgili haberler yer aldı. Aynı sayı-
da Türk-#!’in AFL-CIO ili!kilerini ve AID 
yardımlarından faydalanmasını ele!tiren 
“Sendikacılı"ı yemlik haline getirenler…” 
ba!lıklı bir makale bulunmaktaydı.

Gazetenin 1967’de yayımlanan di"er sayı-
larında yine Türk-#! ve AFL-CIO ili!kisini 
ele!tiren yazıların yanı sıra yurtdı!ında ça-
lı!an Türkiyeli i!çilerin durumu, çok uluslu 
!irketlerdeki örgütlenmeler ve farklı ülke-
lerden grev haberleri yer almaktaydı. 

Uluslararası Metal #!çileri Federasyo-
nu’nun (IMF) Kadın #!çilerin Sorunları Ra-
poru’nun yayımlandı"ı A"ustos 1967 sa-
yısında ayrıca Lastik-#! ve Kimya-#!’in 
katıldı"ı ICF Genel Kurulu da haberle!-
tirildi. 1968-1970 yıllarındaki sayılarda 
uluslararası i!kolu federasyonlarından ve 
farklı ülkelerdeki grevlerden haberler ya-
yımlandı. 13 Kasım 1970 tarihli gazetede 
Dr. Alpaslan I!ıklı’nın “Uluslararası sendi-
kal örgütler üzerine” ba!lıklı özgün bir ya-
zısı yer aldı.8

8 D"SK gazetesi, 13 Kasım 1970.
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4. Genel Kurul’un ardından, $ubat 1973 ve 
Mayıs 1975 tarihleri arasında D#SK’in ya-
yın faaliyetlerinde uluslararası konulara 
düzenli olarak yer verilmi!tir. Uluslarara-
sı i!kolu federasyonlarından haberler, çok 
uluslu !irketlerin i!leyi!i, ILO faaliyetleri 

ve sözle!meleri, yurtdı!ındaki Türkiye-
li i!çilerin durumu, dünyadan önemli grev 
haberleri ile D#SK üyesi sendikaların ya-
bancı !irketlerdeki grev ve sözle!meleri 
gibi konular i!lenmi!tir.
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D#SK ilk dönem hukuk çalı!malarının önemli bir bölümünün D#SK aleyhine basında çı-
kan asılsız haber ve yorumlara ili!kin tekzip (yalanlama/düzeltme) bildirimleri ve dava-
lardan olu!tu"u görülmektedir. 

#kinci Genel Kurul’a sunulan Çalı!ma Ra-
poru’nda “Vakitli vakitsiz, yerli-yersiz 
Konfederasyonumuza çamur atmayı, onu 
i!çi gözünde küçük dü!ürmeyi hedef tutan 
bu saldırı, her gün biraz daha hızını arttır-
dı. Bu tezvirat ve iftira kampanyasına kar-
!ı konfederasyonumuz hukuk bürosu il-
kin basın kanunundan yararlanarak cevap 
ve düzeltme yoluna gitmi!, ancak, zaman 
bunun kesin bir sonuç vermedi"i anla!ıl-
dı"ından, sermayenin goygoyculu"unu 
yapan bu ki!iler hakkında cezai ve hu-
kukî kovu!turma yoluna ba!vurmu!tur” 
denilmektedir.

Yukarıdaki bölümlerde aktarıldı"ı gibi 
D#SK’in kurulu!undan itibaren bilinçli bir 
karalama kampanyasının sürdürüldü"ü 
D#SK rapor ve yayınlarında ifade edilmi!-
ti. Do"rudan gazetecilerden alınan bilgi-
lerden bu kampanyanın iki kayna"ı oldu-
"u anla!ılmaktadır; iktidar ile desteklenen 
Türk-#! ve sermaye çevreleri. Yalan dolan 
ve iftiralarla dolu yayınlar kar!ısında ön-
celeri gazetelere gönderilen ve Basın Ka-
nunu çerçevesinde yalanlama ve düzelt-
me giri!imlerinde bulunuldu. Ancak bu 

D#SK Hukuk 
Dairesi raporu, 

1967.

USTE Ar!ivi 
Kemal Sülker 
Koleksiyonu.
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iyi niyetli giri!imlerin bir sonuç vermedi-
"i 2. Genel Kurul Çalı!ma Raporu’na ka-
dar yansıdı. Bu geli!me üzerine D#SK ve 
hukukçular konuları yargıya ta!ıma yo-
luna ba!vurdu. Ceza ve hukuk davalarının 
açılmasından sonra tezvir ve iftira kam-
panyası önemli oranda durduruldu. Kuru-
lu!tan sonraki bir yıl içinde yedi ceza ve 
iki hukuk davası olmak üzere dokuz dava 
açıldı. Bu davalardan bazıları !unlardır:

• #stanbul Toplu Basın Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde Politika dergisinde çıkan 
ve D#SK’i hedef alan hakaret niteli-
"i ta!ıyan yazıdan dolayı Semih Onat 
hakkında açılan dava.

• #stanbul Toplu Basın Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde Hergün gazetesinde mah-
keme kararına ra"men tekzibi ne!-
retmeyen Abbas Parmaksızo"lu ile 
Cengiz Gökalp hakkında açılan dava. 

• #stanbul Toplu Basın Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde Son Havadis gazetesin-
de çıkan “Türk-#! ve D#SK” ba!lıklı 
yazı ile D#SK’e hakarette bulunan Te-
kin Erer, M. Lütfü Ballısoy ve Halil Tunç 
hakkındaki açılan dava.

• #stanbul Toplu Basın Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde Tercüman gazetesinde çı-
kan “D#SK nedir?“ ba!lıklı yazıdan do-
layı Kadircan Kaflı, Ertu"rul Ye!iltepe 
ve Halil Tunç açılan dava.

• #stanbul Toplu Basın Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde Adalet gazetesinde çıkan 
“D#SK’çiler Varto Yardımını Kendileri 
Yemi!” ba!lıklı yazıdan dolayı Semih 
Benli hakkında açılan dava.

• Sakarya Toplu Basın Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde Sakarya’daki Türk-#!’e 

ba"lı sendikaların D#SK’in kurucu ve 
yöneticilerini hedef alan ve suç te!kil 
eden bildirilerinden dolayı açılan dava.

Bu ceza davaları yanında D#SK’e yönelik if-
tira ve hakaretlerinden dolayı bazı ki!iler 
hakkında tazminat davaları da açıldı. Çim-
se-#! Genel Ba!kanı, Türk-#! Genel Ba!kan 
Vekili ve AP Milletvekili olan Hasan Tür-
kay’a D#SK hakkında konu!ması nedeniyle 
50 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

Son Havadis gazetesinde çıkan bir yazıdan 
dolayı yazıyı kaleme alan Tekin Erer ve Son 
Havadis gazetesi aleyhinde 50 bin TL’lik 
tazminat davası açıldı. 

#lgili mevzuata göre Karabük Demir-Çe-
lik #!letmeleri A$ Yönetim Kurulu’na bir 
i!çi üyenin seçilmesi gerekmekteydi. D#SK 
yetkili kurulu! olarak Maden-#!’in Kara-
bük Demir ve Çelik #!letmeleri’nde çalı-
!an bir üyesini bu görev için seçti ve seçi-
mi ilgililere duyurdu. Buna kar!ın i!letme 
yönetimi, D#SK’in seçti"i üyeyi Yönetim 
Kurulu toplantılarına kabul etmedi. D#SK, 
i!letmenin bu kanunsuz tutumunu pro-
testo etti ve Noter aracılı"ıyla Demir-Çelik 
#!letmeleri Genel Müdürlü"ü’ne ve Yöne-
tim Kurulu Ba!kanlı"ı’na birer ihtarname 
gönderdi. Bunun dı!ında i!letmenin bu ka-
nunsuz tutumunu Çalı!ma Bakanlı"ı ile 
Sanayi Bakanlı"ı’na bildirdi.

D#SK tarafından mevzuata uygun ola-
rak seçilen üye kabul edilmezken, bu defa 
Türk-#! Karabük Demir Çelik #!letmele-
ri’nde hiçbir üyesi olmadı"ı halde, bir Yö-
netim Kurulu üyesini seçti ve bu üye i!let-
mece Yönetim Kurulu’na kabul edildi.

D#SK tarafından Sanayi Bakanlı"ı’na ak-
settirilen bu durumu inceleyen Bakanlık, 
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Türk-#!’in seçiminde bir kanunsuzluk gö-
rülmedi"i mütalaasında bulundu. D#SK, 
Sanayi Bakanlı"ı’nın bu mütalaasını bir 
idarî karar niteli"e ta!ıması nedeniyle ip-
tali için Danı!tay’a ba!vurdu.

3. Genel Kurul’a sunulan Çalı!ma Rapo-
ru’nda D#SK’in büro faaliyetlerine, dola-
yısıyla hukuk çalı!malarına dair bir de-
"erlendirme ve bölüm yoktu. Rapor’un 
sonunda yer alan kısa de"erlendirmede 
D#SK’te büro faaliyetlerinin neredeyse ol-
madı"ı ve aralarında hukuk bürosunun da 
oldu"u çe!itli bürolar kurulması gerekti-
"inin altı çizilmekteydi. Bu dönemde D#SK 
hukuk faaliyetlerini daha çok üye sendi-
kaların, özellikle Maden-#! hukukçuları-
nın deste"i ile yürütmekteydi.

4. Genel Kurul Çalı!ma Raporu’nda sen-
dikal yasalarda de"i!iklik yapan 1317 sa-
yılı Yasa’nın hukuksal niteli"i ve Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi süre-
ci üzerinde ayrıntılı olarak duruldu. 4. ve 5. 
Genel Kurul Çalı!ma Raporlarında hukuk 
çalı!malarına ayrı bir bölüm ayrılmadı. 

D#SK Yürütme Kurulu 14 Aralık 1972’de 
Avukat Nermin Aksın’a Aralık 1971’den 
ba!layarak ayda 750 TL danı!ma ücreti 
ödenmesine karar verdi. Böylece Nermin 
aksın D#SK’e danı!manlık yapan ilk kadın 
avukat oldu.

Yönetim Kurulu 9 Mart 1973’te yarım gü-
nünü D#SK’e ayıracak bir hukukçunun 

istihdamı, bölgelerdeki D#SK sendikala-
rının ortakla!a bir hukukçuyla anla!ma 
yapmaları, bu hukukçuların D#SK sendi-
kaları kar!ısında ba!ka bir sendikanın ve 
i!çilere kar!ı i!verenlerin davasını alan 
tipte olmaması ilkesinin göz ününde tu-
tulması yönünde karar aldı.

Yürütme Kurulu 8 Haziran 1973’te Seyfi 
Öztürk, Ali Naili Erdem ve Tekin Erer’in de-
meç ve yazılarının, dönemin Türk-#! Çalı!-
ma Raporu’nda yer alan D#SK ile ilgili iftira 
ve yalanların yasal yönden incelenmeleri-
ne ve gerekli tekzip yazılarının gönderil-
melerine, tazminat davası açılmasına, ka-
rar verdi.

Nermin Aksın (1942-
2007). #stanbul 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi mezunu. 
D#SK'in ilk kadın 
avukatlarından. 
#stanbul Barosu 
yöneticisi.
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D#SK 1967-1975 döneminde sınırlı olanaklarına ra"men kültür sanat 
çalı!malarını da ihmal etmedi. Kültür-sanat dünyası ile sendikal dünya 
arasında ba" kurulmasını önemsedi. 

D#SK’in 1967’de toplanan 1. Genel Kurulu’nda Ankara Sanat Tiyatro-
su’nun (AST) kurucularından olan ve u"radı"ı trafik kazası nedeniy-
le ya!amını yitiren $air Asaf Çiyiltepe anısına bir “Asaf Çiyiltepe Ödü-
lü” olu!turulmasına karar verildi. Karara göre bu “ödül” tiyatro alanında 
toplumcu çalı!ma yönünden ba!arılı olarak seçilen tiyatro sanatçılarına 
her yıl Dünya Tiyatro Günü’nde verilecekti. D#SK’in Çiyiltepe ödülü 1969 
yılında “en ba!arılı topluluk” dalında Devrim #çin Hareket Tiyatrosu, “en 
iyi yönetmen” dalında ise Umur Bugay’a verildi.1

D#SK Yürütme Kurulu, 28 $ubat 1968 tarihli toplantısında Aziz Nesin’in 
Dü!ün Yayınevi tarafından çıkarılan ve fiyatı 4 TL olan Sendikacılık 
isimli kitabının 1 TL’den alınması ve üye sendikalara kitabın bir örne"i-
nin eklendi"i genelge yayımlanmasını kararla!tırdı.

Genç Sinemacılar adlı bir grup D#SK’e bir yazı ile ba!vuru yaptı ve D#SK’in, 
i!çi sınıfının eylemleriyle ilgili belgesel filmler çekmek ve gösterilir hale 
getirmek istediler. Yürütme Kurulu 5 Ocak 1971’de grup üyeleri Ahmet 
Soner, Osman Ertu" ve Üstün Barı!ta’ya üç aylık tecrübe süresi içinde 
gerekli zorunlu harcamalar için ödeme yapılmasına karar verdi. Genç Si-
nemacılar ekibi, 1971 ve 1972’de D#SK ve üye sendikaların eylemleri ile il-
gili belgeseller çekti. Bunların bir bölümü günümüze kadar ula!abildi.

D#SK Nisan 1974’te Karikatürcüler Derne"i’nin her yıl düzenledi"i Kari-
katür Yarı!ması’na en iyi i!çi konulu karikatür için 2.500 lira de"erli ve 
bir gümü! plaketle belirtilmi! bir ödül konmasına, D#SK Ödülü’nün veri-
lece"i jüride D#SK’in iki yetkili temsil edilmesine karar verdi.2

1 D#SK Ajansı, 3 Ekim 1969.
2 25 Nisan 1974 tarihli D#SK Yürütme Kurulu toplantısı, D#SK Yönetim ve Yürütme Kurulu Karar Defter-
leri, D#SK Ar!ivi. 

Üstte: D#SK tarafından Devrim #çin 
Hareket Tiyatrosu ve Umur Bugay'a 
verilen verilen Asaf Çiyiltepe Tiyatro 
Ödülü ile ilgili D#SK Ajansı, 3 Ekim 1969.

USTE Ar!ivi Kemal Sülker Koleksiyonu.

Altta: Genç Sinema dergisi, Sayı 16.

Yılmaz Aysan (2013), Afi!e Çıkmak, 
#stanbul: #leti!im Yayınları
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TÜSTAV D8SK A%".6.

1980 öncesine ait D#SK genel merkez ve üye sendikaların ar!ivleri Türkiye Sosyal Tarih 
Ara!tırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından tasnif edilmekte, saklanmakta ve kullanıma su-
nulmaktadır. 1992’de kurulan TÜSTAV Türkiye sol ve emek hareketinin ar!iv belgelerini 
ve yayınlarını derlemekte ve kullanıma sunmaktadır. 

TÜSTAV/#!çi Hareketleri ar!iv fonu, Birle!ik Metal-#! sendikasının devraldı"ı, 42 kutu, 368 
zarf, 4,62 raf metrelik Türkiye Maden-#! sendikasının ar!iv belgelerinin tasnif edilerek 
TÜSTAV’da kullanıma açılmasıyla ba!ladı. Eylül 2005’te imzalanan bir protokolle, D#SK’in 
ve üye sendikalarının ar!iv varlı"ının kullanım hakları TÜSTAV’a ba"ı!landı. TÜSTAV tara-
fından dosya esaslı olarak tasnif edilen 768 kutu, 4443 zarf, 84,48 raf metrelik D#SK Merkez 
ar!iv fonu tasnif edilerek D#SK’in kurulu!unun 40. yılında, 13 $ubat 2007’de ara!-
tırmacıların kullanımına açıldı. Bu fonda, kataloglama çalı!maları devam eden 292 
kutu, 3422 zarf, 32,12 raf metrelik Lastik-#! ar!iv fonunun yanı sıra Gıda-#!, Deri-#!, 
Genel-#!, Bank-Sen, Bank-#!, Oleyis, Yapı-#!, Dev. Sa"lık-#!, Turizm-#!, Toprak-#!, 
Keramik-#!, Hürcam-#!, Ges-#!, Yeraltı Maden-#!, Dev Maden-Sen sendikalarının 
ar!iv fonları da bulunmaktadır.

TÜSTAV/#!çi Hareketleri ar!iv fonu, Kemal Sülker, Nebil Varuy, Alev Ate! ve Dava 
tustav_dosyaları ar!iv fonları ile birlikte de"erlendirilmelidir.

D!SK Ü/)". S)%6.+$&$*'% A*9.( F?%&$*'

Birle!ik Metal-#! sendikasının devraldı"ı Türkiye Maden-#! sendikasının ar!iv bel-
geleri ve MESS grevleriyle ilgili geni! kararların da içinde yer aldı"ı karar defterleri 
$inasi Kaya’nın aracılı"ıyla TÜSTAV tarafından tasnif edilerek bir kopyası kullanıma 
açıldı. TÜSTAV tarafından tasnif edilerek kullanıma açılan di"er D#SK üyesi sendi-
kaların ar!iv fonları !öyledir:

TÜSTAV/#lerici Deri-#! Ar!iv Fonu, TÜSTAV/TEKST#L Ar!iv Fonu, TÜSTAV/Kera-
mik-#! Ar!iv Fonu, TÜSTAV/Hürcam-#! Ar!iv Fonu, TÜSTAV/Petkim-#! Ar!iv Fonu, 
TÜSTAV/Gıda-#! Ar!iv Fonu, TÜSTAV D#SK Ar!iv fonlarının dökümüne www.tus-
tav.org adresinden elektronik ortamda eri!ilebilmektedir.

Üstte: Türkiye Sosyal 
Tarih Ara!tırma Vak-
fı (TÜSTAV) amblemi

Altta: TÜSTAV D#SK 
Ar!ivi (2007), D#SK 

ar!ivinin ayrıntılı dö-
kümünü içeren kitap.
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Derleyenler: Ergün &7eri, Meliha Kaplan, Deniz Beyazbulut, Zeynep 
Kandaz 

D#SK Güncesi bölümü D#SK’in ve üye sendikaların eylem ve 
faaliyetleri ile D#SK’i etkileyen önemli geli!meleri kronolojik olarak 
bir araya getirmektedir. Günce bir Türkiye i!çi sınıfı tarihi dökümü 
de"ildir. D#SK’in eylem ve etkinlikleri yanında D#SK’i etkileyen 
geli!melere yer veren sınırlı kapsamı olan bir çalı!madır. Güncede 
yer alan geli!melerin bir bölümü kitabın ana metninde ayrıntılı 
olarak ele alınmaktadır.

D#SK Güncesi !u kaynaklardan yararlanarak hazırlanmı!tır: D#SK 
yayınları (gazete, dergi ve ajanslar ile çalı!ma raporları), D#SK 
Yürütme ve Yönetim Kurulu karar defterleri, Cumhuriyet ve Milliyet 
gazetelerinin dijital ar!ivleri, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, 
Sosyalist Kültür Ansiklopedisi, Türkiye "!çi Sınıfı ve Mücadeleleri 
Tarihi (Yıldırım Koç, Tüm #ktisatçılar Birli"i, 1976), Ergün #!eri 
tarafından hazırlanan notlar (ço"altma).

Kitabın bu cildinde yer alan D#SK Güncesi, Temmuz 1966’da SADA’nın 
kurulması ile Mayıs 1975’te toplanan 5. Genel Kurul arasında ya!anan 
olaylara yer vermektedir.

D!SK G8%<)".
T E M M U Z  1 9 6 6 - M AY I S  1 9 7 5
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1966

OCAK KASIM

ARALIK

MART

TEMMUZ

26 Ocak 1966

Türkiye Maden-#! sendikası Genel Yönetim Kuru-
lu 26 Ocak 1966 tarihinde yaptı"ı toplantıda Türk-
#! Genel Kurulu’nda ya!anacak geli!melere ba"lı 
olarak yeni bir konfederasyon kurulması konu-
sunda ilke kararı aldı ve bunun gizli tutulmasını 

benimsedi.

31 Ocak 1966

Kristal-#! sendikasına üye 2 binden fazla i!çi Pa-
!abahçe $i!e ve Cam Fabrikası’nda greve ba!la-
dı. Grev 26 Nisan 1966’ya kadar 85 gün sürdü ve 
Türk-#! içinde önemli tartı!malara yol açtı. Daha 
sonra D#SK’in kurucusu olan Lastik-#!, Maden-#! 
ve Basın-#! sendikalarının da aralarında bulundu-
"u sendikalar Türk-#!’in olumsuz tutumuna ra"-

men grevi destekledi.

24 Kasım 1966

Pa!abahçe grevini yürüten ve destekleyen Kris-
tal-#!, Petrol-#!, Lastik-#!, Maden-#! ve Basın-#! 
(#stanbul) 24 Kasım 1966 tarihli Türk-#! Onur Ku-
rulu kararıyla Türk-#!’ten geçici olarak ihraç edildi.

30 Aralık 1966

#stanbul Belediye Ba!kanlı"ı’na Kemal Türkler, 
Rıza Kuas ve Kemal Nebio"lu imzasıyla 30 Aralık 
1966’da gönderilen bir yazıyla kurulu! toplantısı 
için dönem içinde birçok benzer toplantıya ev sa-
hipli"i yapan Spor Sergi Sarayı istendi.

31 Aralık 1966

Yeni bir konfederasyon kararının yazıya döküldü-
"ü ilk toplantı 31 Aralık 1966 tarihinde yapıldı. Bu 
alınan kararların altında, Lastik-#! Ba!kanı Rıza 
Kuas, Maden-#! Ba!kan Vekili $inasi Kaya, Tekstil 
Genel Ba!kanı Rıza Güven ve Basın-#! Genel Sek-
reteri Ehliiman Tuncer’in imzaları yer alıyordu.

7-14 Mart 1966

Bursa’da yapılan Türk-#! 6. Genel Kurulu’nda da 
AP’yi destekleyen sendikacılar Türk-#! yönetimi-
ni ele geçirdiler ve T#P’li sendikacıların yönetime 

seçilmesini engellediler.

15 Temmuz 1966

Maden-#!, Basın-#!, Lastik-#! ve Gıda-#! sendika-
ları 15 Temmuz 1966’da Sendikalar Arası Dayanı!-

ma Anla!ması’nı (SADA) imzaladı.
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1967

OCAK

"UBAT

2 Ocak 1967

Lastik-#!, Basın-#!, Gıda-#!, T. Maden-#! ve Kim-
ya-#! sendikaları yeni bir konfederasyon kurul-
ması için çalı!malara ba!ladı. Kurucu sendikala-
rın !ubat ayında kendi genel kurullarını yaparak 
yeni konfederasyon için üyelerinin onayını alma-

ları kararla!tırdı.

6 Ocak 1967

Manisa’da lastik i!kolunda kurulu Timsah Fabri-
kası’nda Lastik-#! üyesi 43 i!çi greve ba!ladı. 13 ay 
süren grev Lastik-#!’in o güne kadar uyguladı"ı en 
uzun grev oldu. Grev, i!verenin sendikanın talep-
lerini kabul etmesi üzerine 21 $ubat 1968’de yeni 

toplu i! sözle!mesinin imzalanmasıyla sona erdi.

14 Ocak 1967

17 sendika ve temsilcileri yeni bir konfederasyo-
nun kurulması amacıyla bir araya geldi. Toplan-
tıda kurulacak konfederasyonun adının D#SK ol-

ması kararla!tırıldı.

30-31 Ocak 1967

D#SK’in kurulu! hazırlıklarını yürüten sendikala-
rın 30-31 Ocak 1967 tarihlerindeki toplantısında 

kurucu 5 sendika saptandı.

12 Iubat 1967

D#SK kurulu! genel kurulları #stanbul, Çemberli-
ta!’taki $afak Sineması’nda yapıldı. 

13 Iubat 1967

D#SK’in resmi kurulu! ba!vurusu #stanbul Valili-
"i'ne yapıldı ve kurulu!u ilan edildi.

13 Iubat 1967

Gıda-#! üyesi 159 i!çi Trakya Ya" Fabrikası’nda 
greve ba!ladı.

13 Iubat 1967

Türk-#! Onur Kurulu Türkiye Maden-#!, Türkiye 
Lastik-#!, Türkiye Kimya-#!, Türkiye Bank-#! ve 
#stanbul Basın-#! sendikalarının, Türkiye #!çi Sen-
dikaları Konfederasyonu üyeli"inden kesin olarak 
ihraçlarına ittifakla karar verdi ve gere"i için 13 
$ubat 1967 tarih ve 967/28 sayılı yazıyla Türk-#! 
Ba!kanlı"ı’na tebli" etti.

14 Iubat 1967

D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler D#SK’e dönük 
suçlamalar kar!ısında “D#SK hiçbir siyasi parti-
nin emir ve talimatı ile hareket eden uydu olma-
yacaktır. AID, Amerikan sermayesinin parasını 
kullanır ve AID i!çi çıkarları kar!ısında bir tutumu 
olanlara yardım eder. AID’nin Türk-#!’ten ba!ka-
sına yardım etmeyece"ini biliyoruz. Biz tüm ola-
rak yardımla!maya kar!ı de"iliz. Ancak i!çilerin 
kendi aralarında yardımla!masını istiyoruz” açık-
lamasını yaptı. 

19 Iubat 1967

Maden-#! tarafından Adapazarı’nda düzenlenen 
sohbet toplantısı Türk-#! 1. Bölge Temsilcisi #smail 
Topkar ve bir grup tarafından engellenmeye çalı-
!ıldı. Gazeteler saldırganların i!çilere sandalye fır-
lattı"ını D#SK üyelerinin kendilerine koruduklarını 
ve üç i!çinin yaralandı"ını yazdı. 

27 Iubat 1967

27 $ubat 1967’de Genel Sekreter #brahim Güzelce 
imzasıyla yayımlanan basın bülteninde, Türk-#!’i 
ele!tirdi, anayasa dı!ı davranı!lara girerek D#SK’e 
saldıran Türk-#!’e kar!ı D#SK’in eylemleriyle ce-
vap verece"i belirtildi.
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MART

N!SAN

1 Mart 1967

Türk-#! Yönetim Kurulu yaptı"ı üç günlük toplantı 
sonunda 1 Mart 1967 günü D#SK’e kar!ı mücadele-
de e!güdüm sa"lanması için bir komite kurulma-

sını kararla!tırdı.

10 Mart 1967

D#SK Zonguldak Kozlu kömür madenlerinde Mart 
1965’te ya!anan olaylar sırasında hayatını kaybe-
den Satılmı! Tepe ve Mehmet Çavdar için 10 Mart’ı 
“Büyük Yas Günü” ilan etti. Olaylarının yıl dönü-
münde D#SK yönetimi ve ba"lı sendikalar #stanbul, 

Taksim’deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı.

11 Mart 1967

Kemal Türkler, Temel Haklar ve Özgürlükler Ka-
nun Tasarısı’na kar!ı açıklama yaptı. Türkler, 11 
Mart 1967 tarihli açıklamasında “tatlı kârlar sa"-
lamaya devam etmek isteyenleri korumak için 
getirilen” tasarıya emekçiler olarak kar!ı olduk-

larını vurguladı.

4 Nisan 1967

D#SK Genel Sekreteri #brahim Güzelce “Demok-
rasi için D#SK” sloganıyla açıklamalarda bulundu. 
Açıklamada !unlar yer aldı: “#!çiler olarak, Ana-
yasa’nın çizdi"i demokratik düzenin kurulmasını, 
yalnız i!çilerin çıkarı de"il toplumun ilerlemesi için 
de gerekli sayarız. Türk i!çi hareketini toplumcu 
öze kavu!turmak için kurulan D#SK, onun içindir 
ki, emekçi sınıfların politik bir güç olarak bir par-
ti içinde örgütlenmelerini de destekler. Türkiye’de 
i!çi hareketleri, henüz aydınlı"a kavu!mamı! bir-
çok sorunların a"ırlı"ı altındadır. Ancak, birbirine 
kar!ı görü!ler ileri sürenler arasında uzun süreden 
beri kendini gösteren anla!mazlık, D#SK’in kurul-

masıyla elle tutulur biçime gelmi!tir” dedi. 

4 Nisan 1967

Lastik-#! Genel Sekreteri Kemal Ayav D#SK’in ku-
rulu!unun ardından Lastik-#!’ten istifalar oldu-
"una dair iddialara cevap verdi ve D#SK’in ku-
rulu!undan sonra Lastik-#!’in tek üye dahi 
kaybetmedi"ini açıkladı.

19 Nisan 1967

D#SK Yönetim Kurulu’nun 19 Nisan 1967 günü ba!-
layan toplantısında Genel Ba!kan Kemal Türkler, 
“Demokratik i!çi hareketinin yanında olduklarını 
ve her ülkenin kendi yapısına göre mücadele veri-
lebilece"ini” söyledi.

D#SK Yönetim Kurulu’nun 19 Nisan 1967 tarihin-
de yapılan toplantısında üye olmak için ba!vu-
ran sendikalardan !imdilik dördünün (Kimya-#!, 
Turizm-#!, EMS#S ve Bank-#!) üyelik ba!vurusu-
nun kabul edilmesine karar verildi. Böylece kuru-
lu! sonrası ilk üye artı!ı ile D#SK’in üye sayısı 9’a 
yükseldi.

21 Nisan 1967

D#SK’in iki gün süren Yönetim Kurulu toplantısın-
dan sonra yayımlanan bildiride, “Dı! ticaret, ban-
kacılık, sigortacılık ve özel sektör madencili"inin 
devletle!tirilmesi” istendi. Bildiride bazı millet-
vekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmak is-
tenmesi protesto edildi.

30 Nisan 1967

D#SK’in #zmir’de bilgilendirme yapaca"ı salon, 
Türk-#! üyeleri tarafından i!gal edildi. D#SK yöne-
timi, i!çiler arasındaki bir çatı!mayı önlemek için 
toplantıyı erteledi. 

1967
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MAYIS

HAZ!RAN

21 Mayıs 1967

Türk-#!’in #zmir’de düzenledi"i bir toplantıda Türk-
#! 3. Bölge Ba!kanı Burhanettin Asutay D#SK’i “Do"u 
Bloku devletlerinin uyguladı"ı sistemi benimse-
mekle” suçladı ve “D#SK i!çi haklarını koruma amacı 
ile kurulmu! bir te!ekkül de"ildir. #!çileri bir parti-
nin uydusu yapmak gayesi ile kurulmu!tur” iddia-

sında bulundu.

28 Mayıs 1967

Türkiye Milli Gençlik Te!ki-
latı (TMGT) tarafından ba!-
latılan “Açlıkla Sava! Kam-
panyası” D#SK tarafından da 

desteklendi.

Kampanya çerçevesinde #s-
tanbul, Beyazıt’taki Hürri-
yet Meydanı’ndan Taksim’e 
bir yürüyü! yapıldı. Yürü-
yü! ve mitinge D#SK üyeleri 
de katıldı. Bin be! yüzü a!an 
kitlenin büyük ço"unlu"u-

nu i!çiler olu!turdu.

Yürüyü! ve miting süre-
since en fazla “gıda em-
peryalizmine paydos” slo-

ganı atıldı.

15 Haziran 1967

D#SK 1. Genel Kurulu #stanbul Ca"alo"lu’nda 
Bank-#! sendikasının salonunda toplandı. Kemal 

Türkler genel ba!kan seçildi.

24 Haziran 1967

Yeni hazırlanan #! Kanunu'nu protesto etmek için 
Ankara'da bir miting düzenlendi. Tando"an Mey-
danı'nda yapılan mitingde T#P Milletvekili Çetin 
Altan, D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler, D#SK 
Genel Sekreteri #brahim Güzelce, T#P Milletvekili 
ve D#SK Yönetim Kurulu üyesi Rıza Kuas ve Anka-
ra Üniversitesi ö"retim üyesi Alpaslan I!ıklı birer 
konu!ma yaptı. Bu miting D#SK’in kurulu!undan 
sonra gerçekle!en ilk kitlesel eylem olması bakı-
mından tarihi bir önem kazandı.

TEMMUZ
8 Temmuz 1967

Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederas-
yonu (D#SK), Türkiye Milli Talebe Federasyonu 
(TMTF), #stanbul Üniversitesi Talebe Birli"i (#ÜTB), 
#stanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu Talebe 
Birli"i (#TÜTOTB), #stanbul Yüksek Teknik Okulu 
Talebe Birli"i (#YTOTB) ve Fikir Kulüpleri Federas-
yonu (FKF) tarafından #stanbul, Beyazıt’taki Hür-
riyet Meydanı’nda ba!layan ve Taksim’de sona 
eren bir yürüyü!le Uyanı! Mitingi gerçekle!tirildi.

Hürriyet Meydanı’ndaki mitingde T#P Milletvekili 
ve D#SK Yürütme Kurulu üyesi Rıza Kuas bir ko-
nu!ma yaptı. Kuas konu!masında “i!çinin uyanı-
!ı elbette daha geli!ecek ve i!çi oyları eme"iyle 
geçinenlerin, emekçileri gerçekten savunanların 
Mecliste daha çok sayıda temsil edilmesini sa"la-
yacaktır” dedi.

1967
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A$USTOS

EYLÜL

21 AGustos 1967

Türk-#! ve D#SK yaptıkları açıklamalarla Çalı!ma 
Bakanlı"ı tarafından hazırlanan yeni Toplu Söz-
le!me, Grev ve Lokavt Kanunu tasarısına kar!ı 
olduklarını bildirdi. D#SK Ankara Bölge Temsilcisi 
Bekir Çiftçi Türk i!çilerinin AP’yi kara listeye al-
dı"ını ve genel seçimlerde AP’nin i!çi sınıfından 

muhte!em bir !amar yiyece"ini söyledi. 

25 Eylül 1967

Türk-#! üyesi Harb-#! sendikası Ankara’da 7 ABD 
askeri i!yerinde greve ba!ladı. D#SK yaptı"ı açıkla-
mada üyesi olmamasına ra"men Harb-#! sendika-

sının grevinin desteklenece"ini açıkladı.

28 Eylül 1967

Hükümet NATO i!yerleri grevini erteledi. D#SK An-
kara Bölge temsilcisi Bekir Çiftçi “Bu durdurma ka-
rarı, AP hükümetinin, Türk i!çilerinin haklarını de"il 
Amerika’nın çıkarlarını savundu"unu açıkça ortaya 

koymaktadır” dedi.

1967

EK!M
19 Ekim 1967

Ankara’da Atom Boya ve Kimya Fabrikası’nda 
Kimya-#! üyesi i!çiler greve çıktı. Grev i!çilerin 
ücret artı!ı iste"inin kar!ılanmasını ve i!verenin 
sendikanın sa"ladı"ı hakları sendikasız i!çilere de 

uygulamak istemesini engellemeyi amaçlıyordu.

KASIM
7 Kasım 1967

Kimya-#! sendikasının Atom Boya ve Kimya Fab-
rikası’nda yürüttü"ü grevin 19. gününde jandar-
ma fabrika önünde bekleyen grevcilere müdahale 
ederek i!verenin yeni i!e aldı"ı i!çilerin fabrikaya 
girmesini sa"ladı.
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1968

OCAK

"UBAT

26 Ocak 1968

Adalet Partisi Hükümeti’nin kıdem tazminatını 
kaldırmaya yönelik giri!imleri üzerine D#SK Yö-
netim Kurulu, iki gün süren toplantının ardından 
görü!lerini bir basın toplantısıyla kamuoyuna 

açıkladı.

26 Ocak’ta yapılan basın toplantısında “AP iktida-
rının her geçen gün biraz daha i!çi sınıfı aleyhine 
olan davranı!larını yakından izliyor ve bu gidi!ten 
endi!e duyuyoruz. #ktidarın, zengini daha zengin, 
fakiri daha fakir kılma yolundaki niyetleri elle tu-
tulur, gözle görülür duruma gelmi!tir” denildi. #k-
tidarın kıdem tazminatını kaldırma giri!imi ise 

sert biçimde ele!tirildi.

1 Iubat 1968

Kimya-#! üyesi Birle!ik Alman #laç fabrikası i!çi-
leri, i!verenin i!çi temsilcilerinin i!yerlerini de-
"i!tirmek istemesi üzerine i! yava!latma eylemi 
ba!lattı. #!verenin i! akitlerini feshedece"i uyarı-
sına ra"men i!çiler eylemlerini iki saat boyunca 

sürdürdü. 

6-9 Iubat 1968

6 $ubat 1968’de Ere"li Kömür #!letmesinin Kozlu 
bölgesindeki ocaklarında çalı!an i!çilerden 4 bin 
i!çi toplu sözle!me görü!mesinin uzamasından 
dolayı i!ba!ı yapmadı. Sayıları 10 bini bulan i!çiler 
bütün dükkân ve kahvehaneleri kapattırarak top-
lu halde !ehre kadar yürüyerek sendika yönetici-

lerini protesto etti.

7 $ubat’ta Kozlu’dan yürüyü!e ba!layan i!çiler 
çevredeki di"er maden i!çileriyle birle!erek Zon-
guldak’a ula!tı. Sayıları 25 bini bulan i!çiler Zon-
guldak Maden #!çileri Sendikası yöneticilerinin 

sözle!me görü!melerinin uzatılması için i!ve-
renden para aldı"ı bilgisi üzerine sendika binasını 
bastı. Sendikayı basan i!çiler gazla da"ıtıldı. Çalı!-
ma Bakanı Ali Naili Erdem D#SK üyesi Türk-Ma-
den-#! sendikasını kast ederek “bu olay toplu söz-
le!me hakkını alamayan di"er sendikanın tahriki 
ile olmu!tur” dedi.

8 $ubat’ta Kozlu ve 
Üzülmez'de maden 
ocaklarında direni-
!e geçen yirmi be! 
bin i!çiyi da"ıtmak 
için Ankara ve Kara-
bük'ten gelen toplum 
polisi ve jandarma ile 
i!çiler arasında çatı!-
ma çıktı. On üç polis 
yaralandı. T#P Millet-
vekili ve D#SK yöneti-
cisi Rıza Kuas olayların Hükümetin deste"iyle i!-
çilerden kopmu! sendikanın sözle!meyi uzatması 
üzerine çıktı"ını söyledi. Devlet Bakanı Sadık Te-
kin Müftüo"lu, #çi!leri Bakanı Faruk Sükan, Çalı!-
ma Bakanı Ali Naili Erdem’i Zonguldak’a gönderdi. 
Bakanların sorunların çözülece"ine ili!kin verdi"i 
sözler üzerine i!çiler ocaklara inmeye ba!ladı.

9 Iubat 1968

9 $ubat’ta Kozlu’da i!çilerin i!ba!ı yapmasının ar-
dından iktidar harekete geçti ve T#P üyesi olduk-
ları ve i!çileri kı!kırttıkları gerekçesiyle yirmi i!çi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 150’yi 
buldu. Yine i!çileri kı!kırttı"ı iddiasıyla D#SK ku-
rucularından Mehmet Alpdündar hakkında tu-
tuklama kararı verildi. Ancak açılan soru!turma-
da hiçbir kanıt bulunamadı.

#zmir’de Amerikan filosu protesto edildi. D#SK #z-
mir Temsilcili"i ve bazı ö"renci kurulu!larının 
!ehirde da"ıttı"ı bildirilerde NATO’dan çıkılması 
istendi. 
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16 Iubat 1968

Kimya-#! sendikası, Birle!ik Alman #laç i!yerin-
de üçü temsilci 10 üyelerinin i!ten çıkarılması-
nı protesto eylemi düzenledi. “Yabancı Sermaye-
yi Protesto ve Birle!ik Alman #laçlarını Boykot” 
eylemine D#SK üyesi di"er sendikalar da destek 
verdi. #stanbul, Sultanahmet meydanında topla-
nan i!çiler önce Valili"e, ardından Taksim meyda-
nına kadar yürüyü! yaptı. Taksim’deki mitingde 
bir konu!ma yapan Kimya-#! Genel Ba!kanı Necat 
Akbay yabancı sermayenin sendikaların çalı!ma-

larına engel olmaya çalı!tıklarını belirtti.

Kimya-#!, Birle!ik Alman #laç fabrikası yöneticile-
rinin yapılan yürüyü!e i!çilerin katılımını önlemek 
amacıyla bir gün önce karma a!ı uygulaması yap-
tı"ını ve i!çilerin büyük bölümünün yüksek ate!le 

evlerinde yatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

20 Iubat 1968

T#P milletvekilleri Çetin Altan ve Yunus Koçak 
Mecliste AP’lilerin saldırısına u"rayarak a"ır bi-

çimde dövüldü.

24 Iubat 1968

D#SK’in de içerisinde yer aldı"ı ilerici kurumlar 
Ankara’da bir “Anayasa mitingi” gerçekle!tirdi. 
Mitinge katılanlara 200 ki!ilik bir grup, sopa ve 
demir kancalarla saldırdı. 8’i a"ır, 50 ki!i yaralandı.

25 Iubat 1968

D#SK, #TÜTB, #TÜTOTB, FKF ve TÖS tarafından dü-
zenlenen “#kinci Uyanı! Mitingi” 25 $ubat 1968 
tarihinde #stanbul Taksim Meydanı’nda yapıldı. 
Mitingde Mehmet Ali Aybar, Çetin Altan, Yunus 
Koçak, Cavit Savcı ve ö"renci kurulu!ları temsil-

cileri yer aldı.

26 Iubat 1968

D#SK 2.Genel Kurulu 24-25 $ubat tarihlerinde Tür-
kiye Ö"retmenler Sendikası (TÖS) salonunda top-

landı. Genel Ba!kanlı"a Kemal Türkler seçildi.

1968

N!SAN
Türk Maden-#! sendikasının Nisan 1968’de yapı-
lan ve hukuken tartı!malı genel kurulunda Meh-
met Alpdündar genel ba!kanlı"a seçilemedi. Aynı 
genel kurulda sendikanın D#SK üyeli"inden ayrıl-
masına oybirli"i ile karar verildi.

1 Nisan 1968

Aralarında D#SK’in de yer aldı"ı 26 kitle örgütü 
tarafından Devrimci Güç Birli"i kuruldu. Prof. Dr. 
Bahri Savcı’nın ba!kanlı"ında yapılan toplantıda 
D#SK’i Ankara Temsilcisi U"ur Cankoçak temsil 
etti. Toplantı D#SK, TMTF, FKF ve TÖDMF’den olu-
!an bir yürütme kurulu belirlendi. Toplantı sonun-
da yayınlanan programda amaç !u !ekilde açık-
landı: “emperyalizm ile, iktisadi sömürü düzeni ve 
toprak a"alı"ı ile, din sömürücülü"ü ile, cehalet-
le ve mevcut e"itim düzeni ile, keyfi idare ile !id-
detle mücadele etmek ve bu mücadeleyi hem ki!i-
sel olarak hem de topluca sürdürmek herkesin bir 
Anayasa hakkı ve görevidir.”

25 Nisan 1968

Good Year Lastik Fabrikası’nda Lastik-#! üye-
si 600 i!çi zam iste"i ve patronun toplu sözle!me 
hükümlerine uymaması nedenleriyle 18 Nisan’da 
alınan karar do"rulusunda greve ba!ladı. 31 Mayıs 
1968’de i!çilerin saat ücretlerine 75 kuru! zam, iki 
maa! ikramiye ve bazı sosyal haklar alınması so-
nucu greve son verildi.

MAYIS
2 Mayıs 1968

Good Year lâstik Fabrikası’nda, üyeleri bir hafta-
dan beri grevde bulunan Lastik-#! sendikası ile 
Türk Milli Talebe Federasyonu (TMTF) #zmit’te bir 
sessiz yürüyü! düzenledi. “Amerikalı i!vereni 
protesto” adı altında yapılan yürüyü!e 600 i!çi ile 
D#SK’e ba"lı bazı sendikalar katıldı.
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HAZ!RAN

TEMMUZ

14 Haziran 1968

Ankara ve #stanbul üniversitelerinin bütün fakül-
telerine yayılan boykot ve i!gal ile ilgili olarak D#SK 

üniversite gençli"ini destekledi"ini açıkladı.

4 Temmuz 1968

#stanbul, Kazlıçe!me’de bulunan ve Lastik-#!’in ör-
gütlü oldu"u Derby Lastik Fabrikası’nda i!veren i!-
kolu düzeyinde yetkili sendika oldu"u gerekçesiyle 
Kauçuk-#! sendikası ile toplu i! sözle!mesi imza-
lamak istedi. Aynı gün D#SK’e ba"lı Lastik-#!’e üye 
olduklarını belirten 1000’den fazla i!çi bu durumu 
protesto etmek amacıyla i!yerini i!gal etti. Türk-#! 
ve Kauçuk-#! i!yerine müdahale etmesi için Valiyi 

zorlamalarına ra"men sonuç alamadı.

6 Temmuz 1968

Derby Lastik Fabrikası’nda i!gal ile ilgili olarak Ba-
kırköy Savcılı"ı harekete geçti. #!galciler hakkında 
Türk Ceza Kanunu'nun 201/2. Maddesine göre so-

ru!turma açıldı. 

8 Temmuz 1968

Derby Lastik Fabrika-
sı’nda i!çilerin 4 Tem-
muz’da ba!layan boy-
kot ve i!gali devam etti. 
8 Temmuz günü fabrika-
daki i!çilerin ço"unlu-
"unun ba"lı bulundu"u 
sendikayı tespit etmek 
üzere 13. Asliye Hukuk 
Hâkiminin huzurunda 

referandum yapıldı. 

9 Temmuz 1968

Derby Lastik Fabrikası’n-
da 8 Temmuz günü yar-
gıç önünde yapılan refe-
randum sonucu açıklandı; 
Kauçuk-#!’in aldı"ı 6 oya 
kar!ılık Lastik-#! 930 oy 
alarak yetkili sendika ol-
du"unu kanıtladı. 

15 Temmuz 1968

Lastik-#! Genel Ba!kanı Rıza Kuas, i!çiyi hırsız gibi 
gören zihniyetle mücadele amacıyla 15 Temmuz'da 
"Üstünü Aratma" kampanyasını ba!lattı. 

A$USTOS
23 AGustos 1968

D#SK Yürütme Kurulu, 
23 A"ustos 1968 günü 
yayımladı"ı bir bildi-
ri ile SSCB’nin Çekos-
lovakya’ya yaptı"ı mü-
dahaleyi protesto etti 
ve yapılan saldırının 
kar!ısında oldu"unu 
açıkladı.

29 AGustos 1968

ABD’ye ait 6. Filo gemilerinin #zmir’i ziyaretini pro-
testo etmek amacıyla çe!itli örgütlerce protesto 
yürüyü!ü düzenlendi. D#SK bu yürüyü!e destek 
verdi.

Yürüyü! sırasında polisin müdahalesinin yanı sıra, 
polislerin koruması altındaki fa!ist ve gerici mili-
tanlar tarafından saldırı yapıldı. Bu saldırılar sıra-
sında iki ö"renci saldırganlarca bıçakla yaralandı. 
Bu olay 1969 yılında #stanbul’da ya!anan Kanlı Pa-
zar saldırısının adeta provası niteli"indeydi.

1968
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1968

KASIM
5 Kasım 1968

#stanbul Magirus Karoseri Fabrikası’nda Maden-#!’e 
üye 450 i!çi ücretlerine zam iste"iyle greve ba!ladı. 
#!verenin bazı bölümlerde üretimi sürdürmeye ça-
lı!ması gerilimi artırdı. 6 Aralık’ta bir ustanın grev 
gözcüsü Hamdi Durmaz’ı tabanca kur!unuyla a"ır 
yaralaması üzerine olaylar çıktı. Ücretlerine zam ve 
bazı sosyal haklar elde eden i!çiler 25 Aralık 1968’de 
greve son verdiler.

EYLÜL
7 Eylül 1968

ABD 6. Filosu’nu ve yürüyü!e yapılan saldırıla-
rı protesto etmek amacıyla D#SK ve FKF tarafın-
dan #zmir’de bir miting düzenlendi. “Tam Ba"ımsız 
Türkiye” ba!lı"ı altında Cumhuriyet Meydanı’nda 
yapılan mitingi provoke etmeye yönelik giri!imler 

ise alınan önlemlerle engellendi.

9 Eylül 1968

#stanbul, #stinye’de kurulu Kavel Kablo Fabrika-
sı’nda çalı!an 245 i!çiden 190’ı i!yerinde ço"un-
lu"un örgütlü oldu"u Maden-#! yerine Çelik-#! ile 
toplu i! sözle!mesi yapılmasını protesto etmek 
için referandum talebiyle fabrikayı i!gal etti. Kısa 
süre önce 26 Maden-#! üyesinin örgütlenme ça-
lı!ması yürütmeleri nedeniyle i!ten çıkarıldı"ı i!-
yerindeki i!gale i!çi aileleri de destek verdi. 11 Ey-
lül’de Maden-#!’in isteklerinin kabul edilmesiyle 

ve anla!ma sa"lanmasıyla i!gale son verildi.

11 Eylül 1968

#stanbul’da Emayeta! Fabrikası’nda Türk-#!’e 
ba"lı Metal-#! sendikasıyla D#SK’e ba"lı T. Ma-
den-#! sendikası arasında çıkan yetki anla!maz-
lı"ının sürdü"ü esnada 600 Maden-#! üyesi i!-
verenin toplu sözle!me görü!melerini Metal-#! 
sendikası ile sürdürmesini protesto etmek ama-
cıyla fabrikayı i!gal etti. Polisle çıkan çatı!mada 

10 i!çi gözaltına alındı. Direni! 12 saat sürdü.

23 Eylül 1968

Kimya-#! sendikası ile #stanbul’da kurulu Mutfak-
gaz fabrikası arasında iki yıl süreli yapılan toplu 
sözle!me ile i!çiler Türkiye’de ilk defa “fabrika yö-
netimine yarı yarıya” katıldılar. Yeni sözle!meye 
göre yapılan be! ki!ilik Yönetim Kurulunda iki i!çi, 
iki i!veren temsilcisi ve bir tarafsız ba!kan yer aldı.
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1969

OCAK "UBAT
11-13 Ocak 1969

10 Ocak’ta #stanbul, Kartal’da kurulu Singer Fab-
rikası’nda Çelik-#!’ten ayrılarak T. Maden-#! sen-
dikasına üye olan i!çilerden dördü i!ten çıkarıldı. 
Bunun üzerine i!yerinde çalı!an 520 i!çinin nere-
deyse tamamı, i!çi arkada!larının i!e geri alınma-
sı, haftalık çalı!ma süresinin 45 saate indirilmesi, 
ücretlerine artı! yapılması ve Amerikalı müdürün 

görevden alınması talebiyle fabrikayı i!gal etti. 

12 Ocak’ta Singer Fabrikası’nda ba!layan i!ga-
le polis saldırdı. #!çiler kendilerini demir parça-
larını kullanarak ve polisin üzerine tiner sıkarak 
savundu. Fabrika dı!ında toplanan aileler ve ö"-
renciler, i!çilerin direni!ine destek verdi. #!çilerle 
polis arasında çıkan ve 5 saatten fazla süren çatı!-
mada 8 polis ve 14 i!çi yaralandı. 120 i!çi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan i!çilerden altısı tutuklandı. 
#!veren fabrikanın bo!altılmasının ardından ma-
kinelerinin tahrip edildi"i iddiasıyla hemen tespit 

yaptırdı ancak hiçbir hasarın olmadı"ı anla!ıldı.

13 Ocak’ta Singer i!gali sonucu adliyeye sevk edi-
len 40 i!çinin 20’si tahrip, yangın çıkarmak, i!gal, 
hürriyeti tehdit, polisi darp, fiili mukavemet ve sa-

botaj iddiasıyla tutuklandı.

14 Ocak 1969

D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler Singer Fabrika-
sı’ndaki olaylar nedeniyle yaptı"ı basın toplantı-
sında iktidar, #stanbul Valisi ve Emniyet Müdürünü 

“kanunsuz hareketlerde bulunmakla” suçladı. 

1 Iubat 1969

#çi!leri Bakanlı"ı bütçesi görü!ülürken, Bakan Fa-
ruk Sükan, T#P’li senatör Fatma Hikmet #!men’e 
verdi"i cevapta “Türkiye’de bugüne kadar cere-
yan eden kanun dı!ı grev, boykot, i!gal ve benze-
ri harekelere katılanların yüzde 90’ı T#P’lidir” dedi. 

15 Iubat 1969

Türkiye Ö"retmenler Sendikası (TÖS), Türkiye Ö"-
retmen Dernekleri Milli Federasyonu ve #lk-Sen 
tarafından Ankara’da Büyük E"itim Yürüyü!ü dü-
zenlendi. Yürüyü!ü engelleme çabaları bo!a çıka-
rıldı ve Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce 
ö"retmen Ankara’da toplandı. Yürüyü!ü D#SK’in 
de aralarından bulundu"u çok sayıda kurum ve 
kurulu! destekledi.

16 Iubat 1969

#stanbul’a gelen ABD 6. Filosu’nu protesto için 
D#SK ve üniversite ö"rencileri tarafından düzenle-
nen “emperyalizme ve sömürüye kar!ı i!çi yürü-
yü!ü”ne Taksim’de gericiler ve polis saldırdı. Du-
ran Aydo"an ve Ali Turgut Aytaç adlı iki ki!i öldü, 
ilk belirlemelere göre 114 ki!i yaralandı. Olay tari-
he “Kanlı Pazar” olarak geçti.

Sa"cı basın tahriklere çok önceden ba!ladı ve 
gösteriden iki gün önce yapılan Beyazıt mitingin-
de ‘komünistlerin kanını dökmeye” karar verildi. 
Ayrıca saldırı öncesi camilerde cihat namazı kılın-
dı. Yapılan tüm uyarılara kar!ın yürüyü! ve mitin-
gin güvenli"inden sorumlu kamu görevlileri gö-
revlerini yapmadı"ı gibi polislerin saldırganlara 
destek verdi"i açık biçimde tespit edildi. Olay sı-
rasında çekilen bir film ve foto"raflardan 250 do-
layında polisin kimli"i tespit edilip savcılı"a verildi 
ancak mahkeme sırasında dosyanın kayıp oldu"u 
ortaya çıktı.
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1969

HAZ!RAN

A$USTOS

13 Haziran 1969

Çorum Özel #daresi’ne ait Alpagut Linyit #!letme-
si’nde i!letmenin zarar etti"i gerekçesiyle 73 gün-
dür ücretleri ödenmeyen 768 maden i!çisi i!yerini 
i!gal ederek yönetime el koydu.

21 Haziran 1969

D#SK, yeniden tespit edilen asgarî ücretler temmuz 
ayından itibaren uygulanmazsa “bütün i!çileri i!-
yerlerinde fiilî direnme"e” ça"ıraca"ını açıkladı.

1 AGustos 1969

#!verenin Maden-#!’le ücret zammını içeren bir 
protokol imzalamasını isteyen Maden-#! üye-
si 2300 i!çi bu talebin reddedilmesi üzerine Türk 
Demir Döküm fabrikasını i!gal etti. #!çilerin ço-
"unlu"u Ba"ımsız Çelik-#!’ten istifa ederek Ma-
den-#!’e üye oldu. Polisin i!gale müdahale etmesi 
nedeniyle 18 i!çi ve 61 polis yaralandı. #!çiler as-
keri birliklerin gelmesi üzerine gece fabrikayı terk 
etti. Ertesi gün 33 i!çi hakkında soru!turma açıldı. 
13 A"ustos’ta Demir Döküm i!çileri direni!lerine 
devam etti. 19 A"ustos’ta Maden-#! ile Koç Holding 
arasında imzalanan protokolle i!çiler i!ba!ı yaptı.

6 AGustos 1969

Toplu i! sözle!mesinde çıkan ihtilaf üzerine be! gün 
süresince i!gal altında bulunan Silahtara"a’daki 
Demir-Döküm fabrikasını i!gal eden 200 i!çi, po-
lisin müdahalesine ra"men fabrikayı terk etmedi. 

7 AGustos 1969

Silahtara"a’daki Türk Demir Döküm Fabrikası’nda 
önceki gün sabaha kar!ı meydana gelen olaylarla 
ilgili olarak Eyüp savcılı"ı i!galde eleba!ılık yap-
tıkları iddia olunan 33 i!çi ile olay sırasında polise 
kar!ı gelenler hakkında soru!turma açıldı.

N!SAN

MAYIS

23 Nisan 1969

Samsun’da Tor Lastik Ayakkabı Fabrikası’nda ça-
lı!an Lastik-#! üyesi 33 i!çi greve ba!ladı. Grev 1 

Eylül’de sona erdi.

25 Nisan 1969

D#SK Yürütme Kurulu 25 Nisan 1969 tarihinde ya-
yımladı"ı bir genelgeyle “1 Mayıs 1969 "!çi Bayra-
mı nedeniyle bu yıl da i!çilere bir mesaj yayınlan-

masına” karar verdi.

15 Mayıs 1969

Türk Demir Döküm Fabrikası’nda çalı!an 2.300 
i!çi Çelik-#! sendikasından ayrılıp Maden-#! sen-
dikasına üye oldu. Bunun üzerine i!çiler i!veren-
den yeni sendikalarıyla ücret artı!larını düzenle-
yen bir protokol imzalamasını talep etti. #!veren 
Çelik-#! ile yapılmı! toplu sözle!meyi gerekçe 
göstererek talebi geri çevirdi ve i!çiyi i!ten çıkar-
dı. 1.800 i!çi 31 Temmuz ak!amı fabrikayı i!gal etti. 

5 A"ustos’ta polis i!gali kırmak giri!imi ba!lattı, 
çevredeki halkın da deste"iyle bu saldırı giri!imi 
engellendi. Çatı!ma sırasında 18 i!çi ve 61 toplum 

polisi yaralandı. 

Polisin ba!arısız kalması üzerine 10 tank ve 15 
zırhlı personel ta!ıyıcı e!li"inde 4.000 asker fabri-
kayı ku!attı. #!çiler askerle çatı!mamak için fabri-
kayı bo!alttı. 13 A"ustos’ta i!verenin i!ba!ı ça"rı-
sına hiçbir i!çi uymadı. 15 A"ustos’ta Koç Holding 
ile Maden-#! arasında i!çilerin taleplerinin kabul 

edildi"i bir protokol imzalandı.

20 Mayıs 1969

#stanbul Rami’de kurulu Mehmet Üretmen’e ait Ho-
roz Çivi Fabrikası’nda çalı!an yakla!ık 800 i!çi 20 

Mayıs 1969’da i! bıraktı.
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EYLÜL

EK!M

KASIM

10-29 Eylül 1969

10 Eylül’de #zmit Köseköy’de kurulu Rabak Alümin-
yum Kablo Fabrikası’nda Maden-#! üyesi i!çiler üç 

i!çinin i!ten atılmasına kar!ı direni!e geçtiler.

29 Eylül’de Direni!teki Rabak i!çilerinin istekleri-
nin tamamı Maden-#!’in i!verenle imzaladı"ı pro-

tokolle kabul edildi.

19 Eylül 1969

Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyo-
nu (D#SK) Yönetim Kurulu yaptı"ı toplantıda Ekim 
ayında yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 

Türkiye #!çi Partisi’ni desteklemeye karar verdi.

4 Ekim 1969

12 Ekim'de yapılacak genel seçimler nedeniyle si-
yasi partilere tanınan radyo konu!maları hakkı 
çerçevesinde D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler 

T#P adına bir konu!ma yaptı.

6 Ekim 1969

Basın Savcılı"ından bir yetkili, cumartesi ve pa-
zar günü T#P adına radyo konu!ması yapan Kemal 
Türkler ile Attila A!ut'un “Sınıflar arasında kin ve 
dü!manlık yaratacak” !ekilde konu!tukları gerek-

çesiyle haklarında soru!turma açıldı"ını bildirdi.

14 Kasım 1969

#zmir’de Torna Tesviye Klima Fabrikası’nda çalı!an 
Maden-#! üyesi 17 i!çi greve ba!ladı. Grev 19 Ocak 

1970’de sona erdi.

ARALIK
20 Aralık 1969

#zmir’de Kent Lastik Fabrikası’nda çalı!an Las-
tik-#! üyesi 50 i!çi greve ba!ladı. Grev 4 Mayıs 
1970 tarihine kadar sürdü.

15-18 Aralık 1969

TÖS ve #lk-Sen’in ortak ça"rısıyla Büyük Ö"ret-
men Boykotu gerçekle!tirildi. Boykota Türki-
ye’deki 156 bin ö"retmenin 109 bini katıldı.

Her ne kadar adına boykot denilse de bu uygulama 
biçimi bakımından ö"retmenlerin genel grevi ola-
rak anılmaya de"er bir eylem oldu. Yapılan ça"rı-
da !u talepler öne çıktı: “Yetkili hükümet temsilci-
si, yetkili temsilcimizle görü!meyi ve sonunda bir 
ortak protokol imzalamayı kabul ve beyan etme-
lidir. Bu protokolde ilk i! olarak, yabancı uzman-
ların ve barı! gönüllülerinin bütün e"itim kurum-
larından atılaca"ı ve zehirli niteli"ini saptadı"ımız 
yabancı malzemeli beslenme e"itimin durdurula-
ca"ı belirtilmelidir.”

27 Aralık 1969

Bursa’da D#SK Bölge Temsilcisi Hayrettin Sadak ile 
sekreteri Mustafa Ertungu! tutuklandı. Lastik-#! 
sendikası Bursa !ubesine polis tarafından yapılan 
baskınla el konan ve T#P, TÖS ve Rıza Kuas imza-
sını ta!ıyan 4 bine yakın bildirinin “hükümet aley-
hinde” ve “halkı tahrik edici nitelikte” oldu"u iddia 
edildi.

20 Aralık 1969

#zmir’de Kent Lastik Fabrikası’nda çalı!an Las-
tik-#! üyesi 50 i!çi greve ba!ladı. Grev 4 Mayıs 
1970 tarihine kadar sürdü.

1969
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1970

31 Aralık 1969

Gamak Fabrikası’nda $erif Aygün’ün ölümüyle so-
nuçlanan olaylarla ilgili olarak polisler hakkında 
da soru!turma açıldı. Ölen i!çi $erif Aygün için bü-
yük bir cenaze töreni düzenlendi.

29 Aralık 1969

#stanbul Topkapı’daki #brahim Gamgam’a ait Ga-
mak Elektrik Motorları Fabrikası’nda çalı!an Ma-
den-#! üyesi i!çiler 22 Aralık sabahında fabrikaya 
geldiklerinde kar!ılarında polisleri buldular. #!ve-
ren hammadde yoklu"u nedeniyle fabrikayı 4 Ocak 
1970 tarihine kadar kapattı"ını ve 125 i!çiyi çıkar-
dı"ını açıkladı. Maden-#! i!verenin yasadı!ı lokavt 
uyguladı"ını savundu ve direneceklerini ilan etti. 
29 Aralık’ta ücret alacakları için i!yerine gelen i!-
çileri polis engelledi ve fabrikaya girmek isteyen 
i!çilere ate! açtı. Polisin açtı"ı ate! sonucunda, i!çi 
$erif Aygün ya!amını yitirdi, 2’si a"ır olmak üzere 
4 i!çi yaralandı. Büyük tepkiye neden olay sonra-
sında #stanbul’un her yerine Aygün’ün resmini içe-

ren afi!ler asıldı ve saldırı protesto edildi.

OCAK "UBAT

MART

19 Ocak 1970

#zmir’de Feko Sanayi ve Ticaret Komandit !irke-
tinde çalı!an Maden-#! üyesi 15 i!çi, 140 gün sü-
ren bir grev yaptı. #!veren de lokavt ilan etti. Grev 

8 Haziran’da sona erdi.

31 Ocak 1970

D#SK ve Maden-#! Genel Ba!kanı Kemal Türkler 
öncelikle ulusal kaynakların tam kullanılmasını 
istedi ve “Türkiye ortak pazar ülkeleriyle boy öl-

çü!emez.” dedi.

13 Iubat 1970

D#SK’in 3. Ola"an Genel Kurulu #stanbul Ye!il-
yurt’taki Çınar Oteli Toplantı Salonu’nda toplandı. 
15 $ubat’ta sona eren Genel Kurul’da Kemal Türk-
ler yeniden D#SK Genel Ba!kanı seçildi. 

25 Mart 1970

#stanbul, Alibeyköy’deki Sungurlar Isı Kazan ve 
Teshin Cihazları Fabrikası’nda çalı!an i!çiler Çe-
lik-#!’ten ayrılarak T. Maden-#!’e üye oldular. #!-
veren i!çilerin T. Maden-#!’ten ayrılması için baskı 
yapmaya ba!ladı. Bunun üzerine 600 i!çi i!yerin-
de oturma eylemi ba!lattı. #!verenin T. Maden-#! 
üyelerine baskı yapılmayaca"ını açıklaması üze-
rine aynı gün ak!am eylem sonlandırıldı.
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N!SAN MAYIS
7 Nisan 1970

#stanbul’da #zsal Döküm Fabrikası’nda Maden-#!’e 
ba"lı 700 i!çi toplu sözle!me görü!melerinin çık-
maza girmesi üzerine greve ba!ladı. Anla!maya 
varılması üzerine grev 10 Nisan 1970’de sona erdi.

8 Nisan 1970

#stanbul’daki Sungurlar Kazan Fabrikası’nda T. Ma-
den-#! üyelerine üyelikten ayrılmaları için bas-
kıların yo"unla!ması ve haklarının ödenmemesi 
nedeniyle i!çiler fabrikayı i!gal etti. #ki gün süren 
i!galin ardından i!veren T. Maden-#! ile bir proto-

kol imzaladı ve i!ba!ı yapıldı.

29 Nisan 1970

Çatalkaya matbaasında ba! temsilcinin i!ten çı-
karılmasını protesto eden Basın-#! üyesi 200 i!çi 

oturma grevi yaptı. 

30 Nisan 1970

D#SK Yürüt-
me Kuru-
lu 30 Nisan 
1970 tarihin-
de 1 Mayıs 
#!çi Bayra-
mı nedeniy-
le bir bildiri 

yayımladı.

4 Mayıs 1970

#!verenin daha önceki i!gal sonucu protokolle ka-
bul etti"i hakların uygulanmaması ve hiçbir gerek-
çe gösterilmeksizin aralarında i!yeri temsilcisinin 
de bulundu"u altı i!çinin i!ten atılması üzerine 4 
Mayıs 1970 sabahı Sungurlar’da üretim durdu ve 
fabrika aynı yıl içinde üçüncü kez i!gal edildi. #!-
çiler i!ten çıkarılan i!çilerin geri alınmasını ve Çe-
lik-#! adına kesilen aidatların T. Maden-#!’e öden-
mesini talep etti.

8 Mayıs 1970

Pazartesi gününden beri i!gal altında tutulan 
Sungurlar fabrikası 7 Mayıs gecesi jandarmaya 
teslim edilerek bo!altıldı.

13 Mayıs 1970

Sungurlar i!çileri i!ba!ı yapmadı ve patronu fab-
rikaya sokmadı. Askerlerin fabrikayı ku!atma-
sı üzerine yapılan görü!meler sonucunda i!çiler 
fabrikayı bo!altma kararı verdi. Fabrika bo!altı-
lırken yönetimin geçici olarak askerlere bırakıldı-
"ı hakları verilmezse yeniden harekete geçilece"i 
açıklaması yapıldı. #!çiler bir yürüyü! daha yapa-
rak fabrikanın kar!ısında beklemeye ba!ladı.

23 Mayıs 1970

Sungurlar’daki direni! nedeniyle #stanbul Vali-
si Vefa Poyraz’ın ba!kanlı"ında bir toplantı ya-
pıldı. #!veren toplantıda i!ten çıkarılan i!çilerin 
geri alınması, çalı!ılmayan günlerin ücretlerinin 
ödenmesi, T. Maden-#!’in yetkili sendika oldu"u-
nu kabul etti. #!çilerin taleplerinin kabul edilmesi 
üzerine 25 Mayıs’ta üretim yeniden ba!latıldı.

1970
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HAZ!RAN
13 Haziran 1970

Sendikaların örgütlenme ve toplu sözle!me hakla-
rında de"i!iklik içeren tasarının 12 Haziran gecesi 
Millet Meclisi’nde kabul edilmesi üzerine D#SK, ta-
sarının sendika seçme özgürlü"ünü ve fa!ist sen-
dikacılı"ın temellerini ataca"ını söyleyerek genel 

direni! kararı aldı.

14 Haziran 1970

D#SK’e ba"lı sendikaların #stanbul, Ankara, #zmir, 
Kocaeli ve Sakarya i!yeri temsilcileri 14 Haziran 
günü D#SK Genel Merkezinde yaptıkları ortak top-
lantı sonunda Meclisteki tasarılar geri alınıncaya 
kadar bugünden itibaren ba!lamak üzere “çalı!-
mamak” suretiyle ve di"er çe!itli eylemlerle dire-

ni! kararı aldı.

15-16 Haziran 1970

274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu Sözle!me, 
Grev ve Lokavt kanunlarında yapılması planlanan 
ve i!çilerin sendika seçme özgürlüklerine geni! öl-
çüde kısıtlamalar getirecek de"i!iklikleri protesto 
etmek için D#SK #stanbul ve #zmit’te direni!e geçti.

17 Haziran 1970

D#SK’e ba"lı i!çiler ile Dev-Gençli ö"renciler 16 Ha-
ziran günü Ankara sanayi çar!ısında yürüyü! yap-
mak istedi. Polis saldırısı sonucu 19 i!çi ve 51 ö"renci 

gözaltına alındı.

18 Haziran 1970

274 ve 275 sayılı yasaların de"i!tirilmek istenmesi-
ni protesto etmek için #zmir’de Lastik-#!, Maden-#! 
ve Gıda-#!’e ba"lı i!yerlerindeki i!çiler bir gün sü-

reli grev yaptı. 

15-16 Haziran direni!inden sonra Sıkıyönetim ila-
nıyla birlikte komutanlık, olayların tahrik ve te!-
vikçisi oldukları iddiasıyla tespit edilen 80 ki!inin 

polis tarafından yakalanmasını istedi. Aralarında 
D#SK genel ba!kanı Türkler’in de oldu"u çok sayı-
da D#SK yöneticisi gözaltına alındı.

ODTÜ ö"rencilerinin 17 Haziran günü yaptıkları fo-
rumda D#SK’e ba"lı i!çilerin giri!tikleri fabrika ha-
reketlerini desteklediklerini belirtmek ve i!çilerin 
yanında olduklarını bildirmek için aldı"ı iki günlük 
boykot uygulanmaya ba!ladı.

18 Haziran günü Ankara Rüzgârlı Sokak’ta bulu-
nan aynı zamanda Maden-#! sendikasının !ubesi 
de olan D#SK Bölge Temsilcili"i 50 ki!ilik bir grup 
tarafından basılarak tahrip edildi.

19 Haziran 1970

15-16 Haziran direni!i nedeniyle #stanbul’da 44 ki!i 
tutuklandı. #zmir’de D#SK’e ba"lı 13 i!yerinde i!çiler 
pasif direnmeye geçti. 

20 Haziran 1970

Adalet, Anayasa ve Sosyal #!ler Komisyonu üyele-
rinden kurulu Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis-
yonu 274 sayılı Sendikalar Kanunu’nda bazı de"i!ik-
likler içeren kanun tasarısının tümünü kabul etti.

21 Haziran 1970

Türk-#! Yönetim Kurulu 274 ve 275 sayılı yasalarda 
de"i!iklik yapılmasını öngören tasarının Anayasaya 
aykırı oldu"unu öne süren bilim insanlarına verdi-
"i cevapta, “Bunların arasında bu konudaki teklifi 
hazırlayan partiye mensup olanların da bulundu-
"unu” iddia etti.

23 Haziran 1970

D#SK Genel Ba!kan vekillerinden Rıza Kuas ile Ke-
mal Nebio"lu yayınladıkları basın bildirisinde “poli-
sin nezarete aldı"ı i!çileri dövdü"ünü’ belirtiler. Bu 
konuda Sıkıyönetim Komutanlı"ı’na ba!vurdukla-
rını açıkladılar. Aynı açıklamada bazı i!verenlerin 
sıkıyönetimden yararlanarak bazı i!çi temsilcileri-
nin i! akitlerini feshettiklerini bildirdiler.

1970
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21 Temmuz 1970 

Alman Çiftli"i’nde çalı!an Toprak-#! üyesi i!çiler Gö-
nen’deki D#SK üyesi Maden-#! dinlenme tesislerini 
i!gal etti. 90 i!çi yaptıkları bu hareketle sendikala-
rının bir ilgisi olmadı"ını, sadece kendilerinin biraz 
da dinlenmeye hakları olması gerekti"ini söyledi. 

28 Haziran 1970

#ngiltere’nin en büyük iki sendikası Maden #!çile-
ri Sendikası (AEU) ve Ula!tırma #!çileri Sendikası 
(TWU) 15-16 Haziran direni!iyle ilgili D#SK yöneti-

cilerini desteklediklerini bildirdi.

29 Haziran 1970

D#SK Genel Ba!kan vekilleri Rıza Kuas ve Kemal Ne-
bio"lu basına verdikleri demeçte “#!çinin Anayasal 
direni!ine ve ihtarına ra"men Anayasa’da mevcut 
i!çi haklarının kaldırılmasında ısrar ediliyorsa, o 
ülkede fa!izme gidilmek istendi"inin belirgin ör-

nekleri var demektir” dedi.

30 Haziran 1970

D#SK Genel Ba!kan vekilleri Rıza Kuas ve Kemal Ne-
bio"lu basına verdikleri demeçte i!çi yardımla!ma 
kurumu “#YAK” tasarısı Türk-#! ve iktidarın yeni bir 

oyunun pe!inde olduklarını söylediler.

1970

TEMMUZ
4 Temmuz 1970

15-16 Haziran olayları nedeniyle #stanbul’da 17 i!-
yerinden 422 i!çi çıkarıldı. D#SK i!verenlerin çe-
!itli nedenlere dayanarak kendisine ba"lı sendika 
mensubu i!çilerin i!lerinden çıkarılmalarına engel 
olması için Sıkıyönetim Komutanlı"ı’na ba!vurdu.

8 Temmuz 1970

D#SK Genel Ba!kan vekilleri Rıza Kuas ve Kemal 
Nebio"lu imzasıyla Ak!am, Cumhuriyet ve Milliyet 
gazetelerinde bir ça"rı yayımladı. Ça"rıda, “Ana-
yasa’daki temel hakları yok edici tasarılara kar!ı 
direnen devrimci i!çilerden tutuklanan ile bu ola-
#anüstü durumdan yararlanılarak i!ten çıkarılan-
lara ve ailelerine D"SK gerekli yardımı yapmaktadır. 
Ancak bu olumsuz ko!ulların süresi ve etkileri gö-
zetilerek bir ba#ı! kampanyası öngörülmü! ve bir 
hesap açılmı!tır. Anayasadan yana tüm devrimci 
kurulu!ların, toplulukların ve ki!ilerin bu kampan-

yaya katılmaları tarihi görevleridir” denildi. .

A$USTOS
2 AGustos 1970 

D#SK Genel Ba!kan Vekili Kemal Nebio"lu, Türk-#!’e 
ba"lı çevrelerden sendikaların kapatılmasına ili!kin 
çıkan haberlerle ilgili olarak yaptı"ı açıklamada ne 
Çalı!ma Bakanlı"ı’nın ne de Türk-#!’in sendika ka-
patma ya da kendili"inden sendikaların temsil ka-
biliyetini tespit yetkisi olmadı"ını söyledi.

4 AGustos 1970 

D#SK Yönetim Kurulu toplantısı Çorlu’daki D#SK 
Trakya Bölge Temsilcili"i’nde Kemal Nebio"lu ba!-
kanlı"ında yapıldı. Toplantının a"ırlıklı gündemini 
15-16 Haziran sonrası geli!meler ve 274 ve 275 sa-
yılı yasalarda de"i!iklik yapan 1317 sayılı Yasa’nın 
Anayasa’ya aykırılıkları idi.

6 AGustos 1970 

Alia"a rafinerisi in!aatında çalı!an Yapı-#! üyesi iki 
yüz seksen i!çi 6 A"ustos'ta greve ba!ladı. #!veren, 
grevi kırmak için çe!itli baskı yöntemlerine ba!-
vurdu. 22 A"ustos'ta !antiyeye mühendisleri ta!ı-
yan aracın !oförü Yapı-#! Genel Ba!kanı Necmettin 
Giritlio"lu'nu öldürdü. #!çiler tarafından yakalanan 
!oförün AP'li oldu"u ve i!veren tarafından yönlen-
dirildi"i açıklandı. Giritlio"lu daha önce Karadeniz 
Ere"li’de Maden-#! sendikasında çalı!mı!tı.
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EYLÜL

1 Eylül 1970 

Otomarsan Fabrikası’nda Maden-#! ve Metal-#!’e 
ba"lı i!çiler arasında çıkan olaylardan sonra Ma-
den-#!’e ba"lı 64 i!çi i!veren tarafından i!ten çıkarıldı.

11 Eylül 1970

15-16 Haziran olaylarının sonrasındaki sıkıyöneti-
mi fırsat bilen Derby i!vereni Kauçuk-#!’i yeniden 
devreye soktu. #!yerinde Kauçuk-#! adına hareket 
eden eli sopalı ki!iler Lastik-#! üyelerini taciz etme-
ye, i!yeri dı!ında darp etmeye ba!ladı. Artan gerilim 
çatı!maya dönü!tü. 11 Eylül’de i!yerinde ya!anan 
saldırı sırasında 4 Lastik-#! üyesi yaralandı. Las-
tik-#! olaylar nedeniyle bir açıklama yaparak ça-
tı!manın i!veren ve Kauçuk-#! tarafından düzen-
lendi"ini, i!çilerin çalı!masının zorla engellenmeye 
çalı!ıldı"ını belirterek, referandum talebini yeniledi.

12 Eylül 1970

D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler ile 26 sendika 
yönetici ve temsilcisinin yargılanmalarına 11 Ey-
lül günü 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde 

devam edildi.

15 Eylül 1970 

Sıkıyönetim döneminde D#SK’e ba"lı sendikalara 
üye 1.100 i!çinin tazminatları ödenmeden i!lerine 

son verildi.

26 Eylül 1970

D#SK Genel Ba!kanı ve tutuklu 19 sendika yöneticisi 
ve temsilcisi sıkıyönetimin kalkmasının ardından 
sivil mahkemelerde yargılanmaya ba!ladılar ve 26 

Eylül 1970’te tahliye edildiler. 

1970

EK!M
11 Ekim 1970

D#SK Ankara Bölge Temsilcilisi U"ur Cankoçak #çi!-
leri Bakanlı"ı'nda bir araya gelen bakanlar ve i!veren 
temsilcilerinin i!çi sınıfının Anayasal haklarını elle-
rinden almak için gizli kararlar aldıklarını açıkladı. 

13 Ekim 1970

Gislaved lastik Fabrikası’nda çalı!an Lastik-#! üyesi 
1.300 i!çi 15-16 Haziran tarihlerine ait ücretlerinin 
ödenmemesini protesto etmek amacıyla oturma 
grevine ba!ladı.

15 Ekim 1970

Polis ve jandarma direni!teki Gislaved i!çilerine 
saldırdı. #brahim Çapkan adlı i!çi polis kur!unuyla 
öldürüldü. 16 i!çi ve 15 polis yaralandı. Ertesi gün 11 
i!çi tutuklandı. 20 Ekim’de 103 i!çi i!ten çıkarıldı. 
(Ayrıntılar ana metinde).

15 Ekim 1970

D#SK’e ba"lı Tüm-#! sendikasına üye 616 i!çi Tar-
sus Basma Fabrikası’nda greve ba!ladı. Grev 28 
Aralık’ta sona erdi.

17 Ekim 1970

Toplum polisinin kur!unlarıyla ölen Gislaved fabri-
kası i!çilerinden Hüseyin Çapkan’ın cenazesi D#SK 
tarafından düzenlenen bir törenle topra"a verildi.

21 Ekim 1970

Adana’da Bossa Fabrikası’nda çalı!an 4.000 i!çi üc-
retlerinin dü!üklü"ünü ve i!yerindeki akort ücret 
uygulanmasını protesto etmek amacıyla 21 Ekim 
1970 günü i! bıraktılar. 
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1970

ARALIK
30 Aralık 1970 

D#SK Yürütme Kurulu, Türk-#!’in Ankara’daki ge-
nel merkez binasına patlayıcı madde atılmasını 
protesto eden ve kınayan bir açıklama yapılması 
karara aldı. Kararda D#SK’in fikir mücadelesi yap-
tı"ını, kaba kuvvetten yana olmadı"ını içeren gö-
rü!lerin bir basın açıklamasıyla basına ve TRT’ye 
verilmesine belirtildi.

31 Aralık 1970 

#stanbul’da Grundig Radyo Pikap Fabrikası’nda ça-
lı!an ve Maden-#! üyesi olan 185 i!çi greve ba!ladı. 
Grev 30 Nisan 1971 tarihinde sona erdi. 

KASIM
10 Kasım 1970 

Bossa Fabrikası’nda daha önce i!gale katılan 10 
i!çinin i!ten çıkarılmak istenmesi üzerine fabrika 
1.000 i!çi tarafından i!gal edildi. 12 Kasım’da D#SK’e 
ba"lı i!galci i!çilerin fabrikadan Teksif’e ba"lı i!çi-
lerce çıkarılmak istenmesi üzerine çatı!ma çıktı. 
Polis ve jandarma olaya müdahale etti. 60 i!çi, 27 
polis yaralandı. 160 i!çi gözaltına alındı. 12 i!çi tu-
tuklandı. 16 Kasım’da 140 i!çinin i!ine tazminatsız 

olarak son verildi.

11 Kasım 1970 

Adana’da Teksif'ten ayrılıp D#SK’e geçen i!çiler Pak-
ta! fabrikasını i!gal ettiler. 

16 Kasım 1970 

Jandarma ve polis kordonu altında bulundurulan 
Bossa ve Pakta! fabrikalarında sabahtan itibaren 

i!ba!ı yapılması kararla!tırıldı. 

17 Kasım 1970 

Bir gün önce sabahtan itibaren i!ba!ı yapan Bossa 
Fabrikası’nda iki vardiyada çalı!an 140 i!çinin i!-

lerine son verildi. 

24-25 Kasım 1970 

D#SK Yönetim Kurulu Hürcam-#! sendikasının üye-
li"inin kabulüne karar verirken, Mensucat-#! ve 
Bank-#! sendikalarının üyeliklerinin otomatikman 

dü!tü"ünü onayladı.
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1971

OCAK

"UBAT

6 Ocak 1971

Grundig’teki T. Maden-#! grevinden sonra aynı i!-
veren grubuna ait olan Pertrix Pil Fabrikası’nda bu 

kez D#SK üyesi Kimya-#! üyeleri greve ba!ladı.

12 Ocak 1971

Eski!ehir’deki Entil Endüstri !irketinde çalı!an Ma-
den-#! üyesi i!çiler greve ba!ladı. Grev 15 Mart’ta 

sona erdi.

14 Ocak 1971

Türk-#!’in içindeki sosyal demokratlar sendika yö-
neticileri Türk-#! Yönetim Kurulu’na ‘‘Dörtler Ra-
poru’’ veya “Dörtlü Rapor” olarak da bilinen ‘‘1971 
Türkiye’sinde #!çi Hareketi ve Sendikalarımız: Or-
tak Reform Yolları Üzerinde Ele!tiriler ve Ara!tır-

malar’’ isimli raporu sundu.

16 Ocak 1971

D#SK Ankara Bölge Temsilcisi U"ur Cankoçak son 
geli!meleri de"erlendiren bir basın açıklaması yaptı 
ve “Türk-#! içindeki son çalkantılar, aslında sosyal 
demokrat bir parti kurma çabaları de"il, üçüncü bir 
konfederasyon kurma çabalarının ilk adımı” olarak 
de"erlendirdi. Cankoçak bu çalkantıların Türk-#!’in 
yıllardan beri izlenen partiler üstü politikasının if-

lası oldu"unu belirtti.

19 Ocak 1971

#stanbul'da kurulu Berec pil fabrikasında  12 Ocak’ta 
i!veren vekilinin yemekhanede Petrol-#!’i öven bir 
konu!ma yapması üzerine Petrol-#! ve Kimya-#! 
üyeleri arasında kavga çıktı. #!veren 19 Ocak’ta ikisi 
i!yeri temsilcisi üç Kimya-#! üyesini i!ten çıkardı. 
Ortamın gerilmesi üzerine i!veren ak!am bir Pet-
rol-#! üyesini i!ten çıkardı"ını açıkladı. Kimya-#! 
üyesi i!çiler arkada!larının i!e geri alınması için 
oturma eylemi ba!lattı. Kimya-#! i!yerinde çalı-
!an 1.200 i!çinin üyeleri oldu"u açıkladı. 20 Ocak’ta 

1 Iubat 1971

#stanbul’daki Adel Kalem Fabrikası’nda çalı!an 300 
i!çi Türk-#!’e ba"lı A"aç-#! sendikasından ayrılarak 
D#SK’e ba"lı Kimya-#! sendikasına üye oldu. #!veren 
Kimya-#!’i tanımadı ve aidatları A"aç-#! adına ya-
tırmaya devam etti. Açılan dava sonucu aidatların 
Kimya-#!’e ödenmesine karar verildi. #!veren Kim-
ya-#!’in toplu i! sözle!mesi ça"rılarına yanıt ver-
medi. Bunun üzerine i!çiler 1 $ubat’ta oturma ey-
lemi yaptı. Fabrika önünde çadır kuruldu. #!veren 
tarafından çadırlara yönelik organize edilen bir sal-
dırı sonucu 4 i!çi yaralandı. Bununla da yetinmeyen 
i!veren 200 kadar yeni i!çiyi fabrikaya getirerek 
üretim yaptırmaya çalı!tı. Sorunun iyice çıkmaza 
girmesi üzerine i!veren 23 Mart’ta Kimya-#! ile an-
la!ma yaptı. Anla!ma ile i!ten çıkarılan tüm i!çiler 
geri alındı, haklarında hiçbir !ikâyette bulunulmadı 
ve aidatlar Kimya-#!’e kesilmeye ba!landı.

fabrika dı!ında toplanan i!çiler, i!ten çıkarılan ar-
kada!larını da yanlarına alarak i!ba!ı yaptı. #!veren 
fabrikaya polis ça"ırarak i!ten çıkardı"ı üç i!çi ile 
i!yeri ba!temsilcisini tutuklattı. 25 Ocak’ta i!veren 
ile Kimya-#! arasında anla!maya varıldı.

20 Ocak 1971

630 i!çinin çalı!tı"ı Uniroyal Fabrikası’nda Lastik-#! 
grev uygulamaya ba!ladı. Grev 12 Nisan’da sona erdi.

26 Ocak 1971

Pancar Motor Fabrikası’nda Maden-#!’e üye olan 3 
i!çiyi i!ten çıkardı. Maden-#! üyesi i!çiler i!ten çı-
karılan arkada!larını fabrikaya soktu. Bu !ekilde i!-
verenin i!ten çıkarma kararını tanımadıklarını ilan 
ettiler. #!çiler, Çelik-#!’e geçmeleri için baskı yapan 
bir ustaba!ını yakalayıp, ellerini ba"layarak i!ve-
renin kapısının önüne bıraktı. Mart ayında 23 i!çi-
nin daha Maden-#!’e üye olmaları nedeniyle i!ten 
çıkarılmaları üzerine 500 i!çi 3 saat süreyle otur-
ma grevi yaptı.
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22 Mart 1971 

Gaziantep’te polis D#SK, Dev-Genç ve TÖS !ubele-
rinde arama yaptı. 

29 Mart 1971 

#stanbul Topkapı’da #brahim Ethem #laç Fabrika-
sı’nda Kimya-#! üyesi 410 i!çi sendikalı büro per-
soneli üzerine baskı yapması ve sendika üyesi 2 i!-
çiyi i!ten çıkarması nedeniyle oturma grevi yaptı. 
#!veren, 31 Mart’ta tamirat yapılacak gerekçesiyle 
fabrikayı kapattı. 

29 Mart 1971 

Murat Cam Fabrikası’nda Hürcam-#! üyesi 5 i!çi-
nin sendikala!ma nedeniyle i!ten çıkarılmasını 
protesto eden 60 i!çi direni!e geçti.

12 Iubat 1971

Kurulu!unun dördüncü yıl dönümü nedeniyle 12 
$ubat günü bir bildiri yayınlayan D#SK, “Türkiye’nin 
derin, ekonomik, sosyal ve siyasal bunalım içinde 
bulundu"unu” belirtti ve örgütün sömürü ve ya-
bancıla!maya kar!ı en etkin mücadele örne"ini 

verdi"ini bildirdi.

16 Iubat 1971

#zmit’te Eternit A.$. i!yerinde çalı!an Serçip-#! üyesi 
120 i!çi greve ba!ladı. 26 Nisan’da grev bitti.

26 Iubat 1971 

#zmir’de Egeliler Av ve Kur!un Sanayii i!yerinde ça-
lı!an 60 Maden-#! üyesi i!çi, i!verenin toplu sözle!-
me görü!melerine yana!maması ve sürekli lokavt 
yapması üzerine greve ba!ladı. Grev 18 Mayıs’ta sı-

kıyönetim tarafından kaldırıldı.

28 Iubat 1971 

Ere"li Demir-Çelik Fabrikası’nda Maden-#!’e üye 
olan 4.000 i!çi, aidatlarının Metal-#!’e kesilmesini 

protesto etmek amacıyla 5 saatlik grev yaptı.

1971

N!SAN

6 Nisan 1971 

15-16 Haziran i!çi olayları sırasında, “Halkı hükü-
met aleyhine isyana te!vik için gizli örgütle!tikle-
ri’’ iddiasıyla yargılanan D#SK Genel Ba!kanı Kemal 
Türkler, Genel Sekreter Kemal Sülker ve 25 arka-
da!ının duru!masına #stanbul 4. A"ır Ceza Mahke-
mesinde devam edildi.

14 Nisan 1971 

Profilo’da 1.300 i!çi Maden-#! ile patron arasındaki 
toplu sözle!me görü!melerinin anla!mazlıkla so-
nuçlanması üzerine greve ba!ladı. 

26 Nisan 1971 

26 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Sıkıyönetimin ardın-
dan D#SK yöneticileri kısa bir süre tutuklu kalsa da 
D#SK’e kar!ı dava açılmadı.

MART
12 Mart 1971 

Genel Kurmay Ba!kanı ve kuvvet komutanlarının 
ortak imzasıyla Cumhurba!kanı Cevdet Sunay’a 
hükümetin istifa etmesini isteyen bir uyarı yazı-
sı (muhtıra) verildi. D#SK Yürütme Kurulu kamuo-
yuna açıklanan bu uyarı yazısını de"erlendirerek 
bir bildiri yayımladı. Bildiride; “D#SK, Atatürk dev-
rimlerinin ve Anayasa ilkelerinin korunmasında, 
uygulanmasında ve geli!tirilmesinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin yanında oldu"unu belirtmekten kı-

vanç duyar” denildi.
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MAYIS
18 Mayıs 1971 

Ba!bakan Nihat Erim tarafından yapılan açıkla-
mayla Balyoz Harekâtı adıyla yaygın bir tutuklama 
dalgası ya!andı. Aralarında tanınmı! yazar, edebi-
yatçı, hukukçu, siyasetçi ve sendikacıların da ol-
du"u 427 ki!i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 
arasında D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler, D#SK 
Genel Sekreteri Kemal Sülker, D#SK yöneticile-
rinden Kemal Nebio"lu, $inasi Kaya ve Hilmi Gü-
ner ile Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Prof. Dr. Bahri 
Savcı, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Fakir Baykurt, Çe-
tin Özek, Fazıl Hüsnü Da"larca, Prof. Dr. #dris Kü-
çükömer, Prof. Dr. Sabahattin Eyübo"lu, Azra Er-
hat, Prof. Dr. #smet Sungurbey, Ya!ar Kemal, Vedat 
Günyol, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Prof. Dr. U"ur 
Alacakaptan, Sevgi Soysal, Emin Galip Sandalcı, 
Altan Öymen, Erdal Öz, #lhan Selçuk, #lhamı Sos-
yal, Do"an Avcıo"lu, U"ur Mumcu, Çetin Altan, Can 
Yücel, Do"an Kolo"lu, Muzaffer Erdost, Turhan Dil-
ligil, Bülent Habora, Vasıf Öngören ve ö"retim üye-

si Bülent Tanör de yer alıyordu.

1971

TEMMUZ

A$USTOS

2 Temmuz 1971

D#SK Ankara Temsilcisi U"ur Cankoçak, yazı i!le-
ri müdürlü"ünü yaptı"ı D"SK gazetesinde yayın-
lanan bir yazı nedeniyle yargılandı"ı mahkeme 
tarafından 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Can-
koçak 1 yıl cezaevinde kaldı. 

9 Temmuz 1971

Türk-#! üyesi on iki sendika ve federasyon Anka-
ra’da yapılan Türk-#! Yönetim Kurulu’na ‘‘On #kiler 
Raporu’’ olarak da bilinen ‘‘Türk #!çi Hareketi #çin 
Sosyal Demokrat Düzen #lkeler Amaçlar Yöntem’’ 
ba!lıklı raporu sundu. 

20 Temmuz 1971

Anayasa Mahkemesi verdi"i kararla T#P’i kapattı. 

26 Temmuz 1971

Derby Lastik Fabrikası’nda Lastik-#!’e ba"lı üye-
ler greve ba!ladı. 23 Aralık’ta toplu sözle!me gö-
rü!melerinin anla!mayla sonuçlanması üzerine 
grev bitti. 

24 AGustos 1971

D#SK Yürütme Kurulu toplantısında Ba!bakan 
Erim’e bir muhtıra sunularak sendikacılar ile ba-
kanlar arasında yapılan toplantıya D#SK’i davet 
etmemesinin protesto edilmesine karar verildi. 

HAZ!RAN
14 Haziran 1971 

#stanbul Sıkıyönetim Komutanlı"ı, 24 gündür gö-
zaltında bulundu"u 10 ki!iyi 13 Haziran gecesi sı-
kıyönetimce serbest bıraktı. #stanbul Sıkıyönetim 
Komutanlı"ı tarafından serbest bırakılanlar !un-
lardır: Kemal Türkler (D#SK Genel Ba!kanı), Kemal 
Sülker Okur (D#SK Genel Sekreteri), $inasi Kaya 
(D#SK yöneticisi), Hilmi Güner (D#SK yöneticisi), 
Ya!ar Kemal (Yazar), Prof. #smet Sungurbey, Ne-
jat Sözge (sendikacı), Osman Sercan (i!çi) ve Ra-

sih Nuri #leri. 
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EYLÜL

"UBAT

9 Eylül 1971 

Berec Fabrikası’nda i!çiler i!verenin aidatlarını 
üye oldukları Kimya-#! yerine Türk-#!’e ba"lı Pet-
rol-#! sendikasına kesmesi üzerine pasif direni! 
gerçekle!tirdi. Fabrikaya çok sayıda toplum polisi 
gönderildi ve i!çi temsilcileriyle polis arasında ya-
pılan görü!melerin ardından 9 Eylül’de ba!layan 
çalı!mama eylemi 10 Eylül’de sabah saat 4’te sona 

erdirildi. 

9 Iubat 1972 

Anayasa Mahkemesi, iki gün süren oturumun ar-
dından 15-16 Haziran’a neden olan 1317 sayılı Ya-
sa’nın bazı maddelerini iptal etti. Böylece D#SK’in 
ilk günden beri yapılan yasa de"i!ikli"inin Anaya-
sa’ya aykırı oldu"u tezi kanıtlanmı! ve i!çilerin ör-
gütlenme hakkı üzerindeki tehdit ortadan kaldırıl-

mı! oldu.

1971

1972

ARALIK

MART

6 Aralık 1971

D#SK yöneticileri ve 25 sendika yöneticisinin davası 
2 Numaralı sıkıyönetim mahkemesinde ba!landı. 

24 Aralık 1971

2 Numaralı sıkıyönetim mahkemesi, D#SK yönetici-
leri Kemal Türkler, Kemal Sülker ve arkada!larının 
hakkında açılan dava nedeniyle verilen görevsizlik 
talepleri hakkında bir karar vermek üzere duru!-
mayı ba!ka bir güne erteledi. 

25 Mart 1972

15-16 Haziran 1970 eylemleriyle ilgili olarak D#SK 
Genel Ba!kanı Kemal Türkler ve 26 arkada!ının 
duru!masına 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlı"ı 
2 numaralı mahkemesinde devam edildi. 

KASIM
10 Kasım 1971 

D#SK’e ba"lı Hürcam-#! ile Çayırova Cam fabrikası 
arasındaki toplu sözle!me görü!melerinin anla!-
mazlıkla sonuçlanması nedeniyle 1.377 i!çi greve 
ba!ladı. 22 Aralık’ta varılan anla!ma üzerine grev 

sona erdi.
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EK!M

"UBAT

5 Ekim 1972 

Türk Demir Döküm Fabrikası’nda Maden-#! üyesi 
2.500 i!çi, toplu sözle!me görü!melerinde bir anla!-
maya varılamaması üzerine greve ba!ladı. 99 gün 
süren grev 11 Ocak’ta varılan anla!mayla sona erdi. 

24 Ekim 1972 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlü"ü’nün mer-
kez ve ta!radaki bütün i!yerlerinde Besin-#! ve 
Gıda-#! tarafından uygulanmasına karar verilen 
grev, memleket sa"lı"ı ve millî güvenlik bakımın-
dan sakıncalı görülerek Bakanlar Kurulu’nca 30 

gün süreyle ertelendi. 

12 Iubat 1973 

D#SK 4. Genel Kurulu 12-13 $ubat tarihlerinde $i!-
li'de, Nis Dü"ün Salonu'nda toplandı. D#SK Genel 
Ba!kanı Kemal Türkler Genel Ba!kanlı"a, Kemal 

Sülker Genel Sekreterli"e yeniden seçildi. 

1972

1973

ARALIK

MAYIS

N!SAN

21 Aralık 1972

D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler’e pasaport veril-
memesi nedeni ile ba"lı oldukları Uluslararası Me-
tal #!çileri Federasyonu Kongre ve Genel Yürütme 
Kurulu toplantılarına katılamaması üzerine IMF, 
#stanbul’a bir temsilci gönderdi. 

14 Mayıs 1973 

Kimya-#! üyesi 359 i!çi Roche ve Abbott fabrika-
larında greve gitti. Mayıs ayı içinde grev sona erdi.

16 Mayıs 1973 

D#SK tarafından Sendikalar Kanunu ile Grev ve Toplu 
Sözle!me Kanunu’nda yapılması gereken de"i!ik-
liklere yönelik bir seminer düzenlendi. #stanbul’da-
ki Carlton Hotel’de yapılan seminer üç gün sürdü. 
Toplantının açılı!ında bir konu!ma yapan Genel 
Ba!kan Kemal Türkler 274 ve 275 sayılı kanunların 
uygulamasının, çalı!ma hayatında istenen düzeni 
bir türlü getiremedi"ini belirtti. Çeli!en uygulama 
ve kararların, i!yerlerinde gerçek bir huzursuzlu-
"un kayna"ı oldu"unu belirten Türkler, ILO’nun 87 
sayılı sözle!mesinin onaylanmamı! olmasını büyük 
bir eksiklik olarak gördü"ünü söyledi. 

2 Nisan 1973

#zmit’teki Basta! Fabrikası’nda çalı!an ve Maden-#! 
üyesi olan 96 i!çi greve ba!ladı. Grev 20 Temmuz 

1973 tarihinde sona erdi. 

18 Nisan 1973

#stanbul’da Bufer Fabrikası’nda çalı!an 177 Maden-#! 
üyesi i!çi greve ba!ladı. Grev 22 Eylül’de sona erdi.
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HAZ!RAN
4 Haziran 1973 

$enkaya Çelik Döküm Fabrikası’nda çalı!an 65 
Maden-#! üyesi i!çi 15 Eylül’e kadar sürecek olan 

eyleme ba!ladı.

22 Haziran 1973 

T. Maden-#! yöneticileri yayımladıkları bildiri ile 
kanunun suç saydı"ı fiili överek halkı suç i!leme-
ye tahrik ettikleri iddiasıyla yargılandıkları Anka-

ra Toplu Basım Mahkemesinden beraat etti.

27 Haziran 1973 

Emfa Elektrik Malzemeleri Fabrikası’nda Ma-
den-#!’e ba"lı 96 i!çi greve ba!ladı. Grev 12 Mart 

1974 tarihinde sona erdi.

1973

A$USTOS
1 AGustos 1973 

Süt Endüstri Kurumu’nun #stanbul fabrikasında 
Türkiye Gıda-#! üyesi i!çiler greve ba!ladılar. 15 
saat sonra grev Sıkıyönetim Komutanlı"ı tarafın-

dan ertelendi.

8 AGustos 1973 

Ere"li Demir Çelik i!letmelerinde toplu i! sözle!-
meleri görü!melerinin anla!mazlıkla sonuçlanması 
üzerine Maden-#! grev, i!veren ise lokavt kararı aldı.

10 AGustos 1973 

D#SK’e ba"lı Lastik-#! i!çileri bu seçimde CHP’ye 
oy vermeye ça"ırdı. Lastik-#! çıkan yayın organın 
kapa"ında “#!çi sınıfı seçimlerinde tarafsız kalma-
yacaktır” cümlesinin yer aldı"ı “i!çi gözüyle” kö-
!esinde “oylarımızı, demokrasi için kullanaca"ız” 

ba!lı"ı yer aldı. 

31 AGustos 1973 

Tarafların kar!ılıklı olarak grev ve lokavt ilan et-
tikleri Ere"li Demir Çelik i!letmelerinde i!verenin 
son görü!melerde verebilece"ini bildirdi"i zam ve 
sosyal haklar Maden-#! tarafından i!çilerin oyuna 
sunuldu. #!çiler yeniden grev dedi. 

D#SK yöneticilerinin yargılandı"ı 16 Haziran i!çi 
olayları davası dosyası davaya bakan #stanbul Sıkı-
yönetim Komutanlı"ı 2 Numaralı askeri Mahkemesi 
tarafından Uyu!mazlık Mahkemeleri kuruluncaya 
kadar i!lemden kaldırıldı. 

EYLÜL
1 Eylül 1973

Maden-#! i!çilerle alınan ortak karar uyarınca 1 Eylül 
1973 gecesi Ere"li Demir Çelik Fabrikaları’nda grevi 
ba!lattı. D#SK Genel Sekreteri Kemal Sülker, iktida-
rın i!çilerin istedi"i 15 milyon lirayı vermemek için 
hergün 8 milyonluk zararı göz aldı"ını söyledi. Hü-
kümetin önce 30 ve ardından 60 gün süre ile grevi 
erteledi. Taraflar arasında anla!ma 1 Mart 1974 ta-
rihinde imzalanabildi.

4 Eylül 1973

Basın-#!’e ba"lı 560 i!çi Ankara’da Türk Tarih Ku-
rumu Basımevi, Güven Basımevi ve Baylan Bası-
mevinde greve ba!ladı. 56 gün süren grev anla!-
mayla sona erdi.

13 Eylül 1973

Basın-#!'in Ankara’da dört i!yerinde 208 i!çiyle sür-
dürdü"ü grev uygulaması üzerine, Ankara Bölgesi 
Sıkıyönetim Komutanlı"ı, i!veren sendikasına da 
lokavt izni verdi.
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13 Eylül 1973

D#SK Yönetim Kurulu 8 ve 12 Eylül tarihlerinde ya-
pılan Yönetim Kurulu toplantısında 12 Ekimde yapı-
lacak milletvekili genel seçimlerine ili!kin alınacak 
tavrı tartı!tı. Yapılan de"erlendirmelerin ardından 
yapılan açıklama ile CHP’nin 12 Mart'tan sonra öz-
gürlüklerin ve i!çi haklarının savunucusu oldu"u-
nu belirtti. #!çi, köylü ve dar gelirlileri 14 Ekim se-
çimlerinde CHP’ye oy vermeye ça"ırdı. D#SK'in bu 
ça"rısı nedeniyle #stanbul Cumhuriyet Savcılı"ı'nca 

soru!turma açıldı.

1973

1974

15 Kasım 1973 

3 aya yakın bir süreden beri Ere"li Demir Çelik Fab-
rikası’nda devam eden grev Bakanlar Kurulu tara-
fından otuz gün süreyle ertelendi. Karar 15 Kasım 
1973 günlü Resmî Gazete’de yayımlandı.

20 Kasım 1973 

D#SK Yönetim Kurulu 9 Aralık 1974 tarihinde yapı-
lacak belediye ba!kanları, belediye meclisleri, il ge-
nel meclisleri, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyet-
leri seçimine ili!kin durum de"erlendirmesi yaptı. 
Alınan kararlar bir bildiri ile kamuoyuna açıklandı. 
Yapılan açıklamada; “D#SK Yönetim Kurulu 20 Ka-
sım 1973 günü toplanarak, mahalli seçimlerde CHP 
listelerine oy verme ça"rısında bulunmayı oy birli"i 
ile kararla!tırmı!tır” denildi.

12 Iubat 1974 

D#SK kurulu!unun 7. yılı nedeniyle bir bildiri yayım-
ladı. Genel Ba!kan Kemal Türkler, Genel Sekreter 
Kemal Sülker ve Dinçer Do"u imzalarıyla yayım-
lanan bildiride, “D#SK e"itimde uyguladı"ı sını!la 
bilinç verme çalı!malarının sonucu olarak, serma-
ye kesimlerinin çıkarlarını koruyan bir parti yerine 
CHP’ye oy vermi!tir. Böylece bozuk düzenin tem-
silcisi olan AP iktidardan uzakla!tırılmı!tır” denildi.

20-21 Iubat 1974 
D#SK, 20-21 $ubat 1974 günlerinde #stanbul’da Maç-
ka otelinde “Genel Af ve Sorunları” ba!lıklı bilimsel 
bir toplantı düzenledi.

KASIM

"UBATOCAK
16 Ocak 1974 

#stanbul’daki Emayeta! Fabrikası’nda çalı!an 900 
Maden-#! üyesi i!çi, sendikanın aldı"ı karara uya-
rak greve ba!ladı. Grev 23 Mayıs 1974 tarihinde 

sona erdi. 

24 Ocak 1974 

Tepe Mobilya Fabrikası’nda AS#S üyesi i!çilerin 
grevi 100. gününü doldurdu. 
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5 Nisan 1974 

#stanbul’daki Elektro Metal Fabrikası’nda çalı!an 
Maden-#! üyesi 600 i!çi toplu sözle!me müzakere-
lerinin anla!mazlıkla sonuçlanması üzerine greve 
ba!ladı. Grev 5 Nisan 1975’te 1 yılını doldurdu.

26 Nisan 1974 

Anadolu Döküm Fabrikası’nda çalı!an ve Maden-#! 
üyesi olan 162 i!çi greve ba!ladı. Fabrikadaki i!çiler 
daha önce Hür Maden-#! ismindeki sarı sendikadan 
kurtulmak için mücadele etmi!lerdi.

26 Nisan 1974 

2.100 i!çinin çalı!tı"ı Otosan i!yerinde Maden-#!’e 
üye 25 i!çinin i!ten atılması üzerine i!çiler 1 saatlik 
oturma grevi yaptılar.

2 Mayıs 1974 

ICF Türkiye Koordinasyon Komitesi ile T. Ma-
den-#! tarafından ortak düzenlenen uluslarara-
sı sendikacılık semineri #stanbul Belediye Sara-
yı’nda gerçekle!tirildi. D#SK Genel Ba!kanı Kemal 
Türkler açılı! konu!masında 274 ve 275 sayılı sen-
dikalar ve toplu sözle!me grev ve lokavt yasala-
rının de"i!tirilmesinde büyük yarar gördüklerini, 
yasalara referandumun bir an önce getirilmesi, i!-
çilere sendika seçme hakkı verilmesi gerekti"ini 
savunmu!tur. Üç gün süren toplantıda ayrıca ICF 
Genel Sekreteri Charles Levinson ve TGWU yöne-
ticisi ve #ngiliz #!çi Partisi Milletvekili Bob Edwards 
da birer konu!ma yaptı.

N!SAN

MAYIS

MART
1 Mart 1974 

Maden-#! ile Ere"li Demir Çelik fabrikaları arasın-
da meydana gelen toplu sözle!me uyu!mazlı"ı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Do"ru’nun 
ba!kanlı"ında tarafların yaptıkları görü!mede bir 
anla!maya ba"landı. 10 $ubat 1974 tarihinde im-
zalanan ve “toplu sözle!me redaksiyonu yapılıp 
imzalanıncaya kadar, toplu sözle!me hükmünde 
geçerli” olan anla!ma tutana"ı ile uyu!mazlık bir 
çözüme ba"lanmı! taraflar almı! oldukları grev ve 
lokavt kararlarını kaldırdılar. Toplu sözle!menin 

son hali imzalandı ve yürürlü"e girdi.

11 Mart 1974 

#stanbul’daki Ülker Fabrikası’nda çalı!an i!çiler, 
Türk-#!’e ba"lı Tek Gıda-#!’ten topluca istifa ede-
rek Gıda-#!’e üye oldu. #!veren ve Tek Gıda-#! i!çi-
lerin bu kararını kabul etmedi ve aylar süren san-

cılı bir dönem ba!ladı.

19 Mart 1974 

D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler: “Konut soru-
nunun en büyük sorunlardan biri oldu"unu be-
lirterek, bu konuda bir standarda gidilmesinin 
zorunlu oldu"unu, i!çi konutlarının maliyetleri 

dü!ürücü tedbirler alınması gerekti"ini’’ söyledi.

26 Mart 1974 

Mersin’de Anadolu Cam Sanayiinde Hürcam-#! 
üyesi 150 i!çi i!ten çıkarıldı.

Mart 1974 

Maden-#! 1. Bölge Temsilcili"ine ba"lı i!yerlerin-
deki i!çiler, kendi aralarında para toplayarak çe-
!itli i!yerlerinin temsilci ve ba! temsilcisinden 
olu!an bir yardımla!ma komitesi kurdular. Komi-
tenin amacı, bölgeye ba"lı i!yerlerinde grev yapa-
rak direnen ve lokavta maruz kalan i!çilere yar-

dım etmekti. 

1974
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25 Mayıs 1974 

#stanbul’daki Ülker Fabrikası’nda D#SK’e ba"lı Gı-
da-#! sendikasına üye olan i!çiler i!verenin sen-
dikalarını tanımaması ve Tekgıda-#! ile ili!kilerini 
sürdürmesi üzerine oturma eylemi yaptı. #!veren 
fabrikaya polis ça"ırdı ve müdahale sırasında çok 

sayıda i!çi yaralandı.

1974

4 Temmuz 1974 

#çel’de kurulu Çukurova #plik Fabrikası’nda i!çi-
lerin ço"unlu"unun D#SK’e ba"lı Tüm-#!’e geç-
melerine ra"men Türk-#!’e ba"lı TEKS#F’in top-
lu sözle!me yapma giri!imi tepkilere neden oldu. 
#!yerindeki 450 Tüm-#! üyesi i!çi direni! yaptı ve 
fabrika önünden Atatürk anıtına kadar sessiz yü-
rüyü! gerçekle!tirildi. Sahte kayıt sorununun üst 
noktaya ta!ındı"ı bir ortamda mahkeme sadece 
kayıtlar üzerinden yaptı"ı de"erlendirmede yet-
kiyi TEKS#F’e verince i!çiler 17 A"ustos’ta yeniden 
üretimi durdurdu. Soruna Çalı!ma Bölge Müdür-
lü"ü de dahil olsa da i!veren verilen hiçbir sözü 
tutmadı.

10 Temmuz 1974 

#zmit’te kurulu Petkim i!yerindeki temsilci se-
çimlerini Petkim-#! üyesi Ümit Tok kazandı. Ye-
nilgiyi kabullenemeyen sa"cı i!çilerden Reyhan 
Ba!koç, Tok’u tabanca ile vurarak katletti. D#SK 
Genel Ba!kanı Kemal Türkler, Petkim-#! Genel 
Ba!kanı Yılmaz Özdemir’e bir telgraf gönderdi. 
Türkler mesajında !u görü!leri dile getirdi: “#!ye-
ri sendika temsilcisi Ümit Tok karde!imizin ölü-
mü bütün D#SK toplulu"unu son derece müteessir 
etmi!tir. Sendikal mücadelenin fikir düzeyinden 
kaba kuvvet ve silah kullanma !ekline dönü!tü-
rülmesi asla kabul edilmeyecek bir harekettir. Bu 
cinayeti i!leyenlerin elbette cezasız kalmayaca"ı 
inancıyla size ve bütün i!çi karde!lerimize ba!-
sa"lı"ı diler, sendikacılı"a kan bula!tıranları asla 
affetmeyece"imizden emin olmanızı rica ederim.”

TEMMUZ

HAZ!RAN
3 Haziran 1974 

Sosyal-#! Zonguldak Amele Birli"i i!yerinde gre-
ve gitti. 

8 Haziran 1974 

Hür Aydın gazetesi ve Aydo"du Matbaası’nda ça-
lı!an Basın-#! üyesi 42 i!çi ücret anla!mazlı"ı so-
nucu greve ba!ladı. Grev 18 Aralık’ta 560. günü-
nü doldurdu. Bu grev Türkiye’de o güne kadar en 

uzun grev olma niteli"ini ta!ıdı. 

17 Haziran 1974 

Çakır Albüm i!yerinde çalı!an Basın-#! üyesi i!-
çiler greve ba!ladılar. Grev patronun i!çilerin is-
teklerini kabul etmesi üzerine 2 Temmuz’da sona 

erdi. 

18 Haziran 1974 

D#SK Yönetim Kurulu, Sosyal-#! sendikasının üye-
lik ba!vurusunu de"erlendirdi ve üyeli"e kabul 

edilmesine karar verdi. 

22 Haziran 1974 

D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler, asgari ücretler 
konusunda komisyona katılmak üzere Hüküme-
te yazılı olarak ba!vurduklarını, ancak yürürlük-
teki yönetmelik gere"ince katılamayacaklarını 

söyledi.
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A$USTOS
2 AGustos 1974 

#stanbul’daki Ülker Fabrikası’nda bütün i!çilerin 
D#SK’e ba"lı Gıda-#! sendikasına geçmesi üzerine 
i!veren ve Türk-#!’e ba"lı Tek Gıda-#! gizlice toplu 
sözle!me görü!melerini ba!lattı. Durumu ö"renen 
i!çiler topluca Bölge Çalı!ma Müdürlü"üne giderek 
!ikâyette bulundu. Tek Gıda-#! 5 A"ustos 1974 tari-
hinde ücret zammı bile içermeyen bir toplu sözle!-

meyi Çalı!ma Bölge Müdürlü"ü’ne gönderdi. 

20 AGustos 1974 

D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler, Kıbrıs Barı! 
Harekâtı nedeniyle basına ve TRT’ye bir açıklama 
gönderdi. Açıklamada Fransa hükümetinin Kıbrıs 

konusundaki tutumu ele!tirildi.

27 AGustos 1974 

D#SK Kıbrıs Barı! Harekâtı ile ilgili olarak uluslara-
rası i!çi hareketini bilgilendirmek üzere bir uyarı 
mektubu (muhtıra) yayımladı. Bütün uluslarara-
sı i!çi federasyonlarına ve konfederasyonlarına 
gönderilen yazıda Kıbrıs’ta cereyan eden hun-
harca cinayetler ve Türkleri yok etme giri!imleri 

hakkında bilgi verildi.

13 Eylül 1974 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlı"ı, Sosyal-#!’in Zi-
raat Bankası Genel Müdürlü"ü’nde ba!lataca"ı 
grevi yasakladı.

17 Eylül 1974 

#stanbul’daki Ülker Fabrikası’nda i!verenin i!çile-
ri Gıda-#!’ten istifaya zorlaması ve sendikayı tanı-
madı"ını açıklaması üzerine i!çiler fabrikayı i!gal 
etti. Kapılar kaynakla kapatıldı. Gece polis kapıla-
rı panzerle yıkarak fabrikaya girdi, çok sayıda i!çi 
elektrikli coplarla dövüldü. 16 i!çi gözaltına alındı 
ancak savcılık tarafından serbest bırakıldılar. 18 
Eylül sabahı kapı giri!ine gelen Sabri Ülker ve Tek 
Gıda-#! yöneticileri Gıda-#! üyesi i!çileri içeri al-
madılar. #!veren 40 i!çiyi ele ba!ı oldukları gerek-
çesiyle i!ten çıkardı.

19 Eylül 1974 

Ba!bakan Bülent Ecevit’in istifası hakkında ko-
nu!an D#SK Genel Sekreteri Kemal Sülker “Sayın 
Ecevit’in istifasının çok yerinde bir hareket olarak 
görüyoruz hatta bu konuda geç kalmı!tır diyebi-
liriz. Bu durumda en iyi yol erken seçimdir.” dedi.

30 Eylül 1974 

D#SK Yönetim Kurulu, üyelik ba!vurusunda bu-
lunan AS#S ve Baysen sendikalarının durumunu 
görü!tü. Yapılan de"erlendirme sonrasında her 
iki sendikanın da D#SK’e üyeli"e kabul edilmesine 
karar verildi.

EYLÜL
20-21 Temmuz 1974 

D#SK Yönetim Kurulu iki gün süren toplantısında 
“Yunan cuntası tarafından Kıbrıs’ta yapılan dar-
be sonucunda ortadan kaldırılan Kıbrıs anayasal 
düzeninin ve ba"ımsızlı"ının yeniden kurulma-
sı amacıyla garantör devlet olarak Kıbrıs’a çıkar-
ma ve indirme yapan Hükümetimizin bu konuda-
ki politikasının desteklenmesini” kararla!tırdı. Bu 
karar do"rultusunda Cumhurba!kanına, Ba!ba-
kana ve Genel Kurmay Ba!kanına telgraflar gön-
derildi. #!çiler arasında kan ba"ı!ı kampanyası 
açıldı. #!çiler ve toplum devletin sava! fonuna kat-

kı vermeye ça"ırıldı.

1974
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EK!M
6 Ekim 1974 

#stanbul Ülker Fabrikası’nda çalı!an bir grup i!çi 
Tek Gıda-#! yöneticisi Abdullah #ren ile birlikte gelen 
ki!ilerce saldırıya u"radı. Saldırganlar i!veren ta-
rafından i!ten çıkarılan Gıda-#! üyesi Ahmet Özçe-
lik’i bıçakla yaraladı. Sendika Genel Ba!kanı Kemal 
Nebio"lu aynı gün Vali Namık Kemal $entürk’e bir 
telgraf göndererek !unları belirtti: “Kar!ı sendika ve 
#!veren i!i yaralamaya vardırdı. Ve silah kullanmaya 
ba!ladı. Bu davranı!ı durdurmanızı ve mütecavizle-

rin Kanun çizgisi içine sokulmasını diliyorum.” 

7 Ekim 1974 

Gislaved Lastik Fabrikası’nda 950 i!çi greve ba!ladı. 
Lastik-#!’in yürüttü"ü grev, bir sendikanın Türki-
ye’de ilk kez i!kolu düzeyinde grev uygulaması açı-
sından önem ta!ıyordu. Grev, 3 Ocak’ta toplu sözle!-

me imzalanması üzerine sona erdi. 

10 Ekim 1974 

Basın-#!’e ba"lı 150 basın i!çisi #zmir Ticaret mat-
baasında greve ba!ladı. Grev 1 Nisan 1975 tarihinde 

ba!arıyla sonuçlandı. 

16 Ekim 1974 

Maden-#!, Gıda-#!, Lastik-#!, Haber-#!, Basın-#!, 
Tüm Dokuma-#!, Hürcam-#!, Kimya-#! ve Tekstil 
Sendikalarına üye i!çiler bir komite kurarak 275 sa-
yılı Grev ve Lokavt Kanunu’nda de"i!iklik yapılma-
sı ve i!çilere sendika seçiminde referandum hakkı 
tanınması için kampanya açtılar. #!çiler basın açık-
laması yaparak kampanyayı duyurdu. Kampanyayı 
düzenleyen i!çiler daha sonra Gislaved Fabrikası’na 

giderek grevde bulunan i!çilerle görü!tüler. 

20 Ekim 1974 

Alia"a rafinerisinde Petkim-#! Sendikası’nın 1.000 
i!çi için grev kararı alması üzerine i!veren de ka-

nunsuz lokavt kararı aldı.

1974

8 Kasım 1974 

Dökümay i!yerinde Maden-#! ile yapılan toplu 
sözle!me görü!melerinde anla!maya varılama-
ması üzerine i!çiler oturma grevine ba!ladı. Üç 
gün süren direni! sonunda i!veren ba! temsilci-
yi i!e aldı.

11 Kasım 1974 

Eski!ehir’de maden i!letmecili"i yapan bir Avus-
turya !irketi ile Maden-#! arasında devam eden 
toplu sözle!me görü!meleri sırasında ücret ve 
sosyal yardım konularında anla!maya varılama-
yınca ocaklarda greve gitme kararı alındı.

13 Aralık 1974 

D#SK’e üye olmak için ba!vuran sendikalara ili!-
kin de"erlendirme yapan D#SK Yönetim Kurulu, 
Has-#!, Özgür Haber-#!, Tek-#! ve Devrimci Top-
rak-#! sendikalarının üyeli"e kabul edilmesini 
kararla!tırdı.

KASIM

ARALIK
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3 Iubat 1975 

Tekstil #!çileri Sendikası 4. Genel Kurulu’nda alı-
nan kararla D#SK’e katıldı.

13 Iubat 1975 

D#SK’in 8. Kurulu! yıldönümünde 15 i!kolunda ör-
gütlü sendikası ve 270 bin üyesi oldu"unu açık-
layan Genel Sekreter Kemal Sülker; “D#SK’in i!çi 
sınıfının gerçek çıkarlarını savunmak, sarı sendi-
kacılık oyunlarını bozmak, anayasal haklarımızı 
korumak ve geli!tirmek yolunda 8 ba!arılı yıl ge-
ride kalmı!tır” dedi.

Maden-#! üyesi i!çilerin #stanbul Silahtara"a’da-
ki Elektrometal Fabrikası’ndaki grevi 315. günü-
nü doldurdu.

24 Iubat 1975 

Northen Electric Fabrikası’nda çalı!an 1.300 i!çi 
Tek Met-#! sendikasından ayrılarak, D#SK’e ba"-
lı Maden-#!’e geçmek istedi. #!verenin Maden-#!'i 
tanımaması ve gözda"ı vermek için 20 i!çiyi i!-
ten atması üzerine i!yerinde direni! ba!ladı. 13 
Mart’ta direni!teki i!çiler polisin saldırısına u"ra-
dı. 27 i!çi polis tarafından gözaltına alındı. Direni! 
31 Mart’ta i!çilerin bütün isteklerinin kabul edil-
mesi üzerine sona erdi.

"UBAT

24 Ocak 1975 

#zmir Urla Kimyevi Kireç Tesislerinde patron 56 
i!çinin 37’sinin i!lerine sendikal faaliyette bu-
lundukları gerekçesiyle son verdi. Ölüm orucu-
na ba!layan 18 i!çi yaptıkları açıklamada toplu-
ca Keramik-#! Sendikası’na üye olmaları üzerine 
patronun önce 9 i!çiyi i!ten çıkardı"ını, bu arka-
da!larının yeniden i!e alınması için direnen di"er 
i!çilerin de fabrika önünde noter kanalıyla i!leri-
ne son verildi"ini söylediler. #!çiler haklarını ala-
na dek direni!lerini sürdüreceklerini açıkladı.

OCAK
3 Ocak 1975 

#zmir’de TPAO’ya ba"lı Alia"a Rafinerisinde Pet-
kim-#! sendikasına üye 800 i!çi i!veren ile sen-
dika arasındaki anla!mazlı"ın çözümlenememe-
si üzerine greve ba!ladı. Bakanlar Kurulu grevi 7 

Ocak’ta bir ay süreyle ertelendi. 

17 Ocak 1975 

#stanbul Halıco"lu’daki Beko Teknik Sanayi A.$. 
i!yerinde i!çilerin Maden-#!’e üye olmasına ra"-
men, Cevher-#! sahte üye kayıt fi!leri ile Bölge 
Çalı!ma Müdürlü"ü’ne ba!vuru yaptı. Bu durum 
i! mahkemesinde dava konusu oldu. Beko i!çi-
leri mahkemeye giderek Maden-#!’e üye olduk-
larına ili!kin dilekçe verme giri!imi polis enge-
liyle kar!ıla!tı. Sultanahmet’teki Adalet Sarayı 
önüne gelen i!çilerin üzerine toplum polisleri 
panzerlerle saldırdı. Bazı kadın i!çiler yaralan-
dı. 10 kadar i!çi zorla karakola götürüldü. 18 i!çi 
gözaltına alındıktan sonra mahkemede serbest 

bırakıldılar.

19 Ocak 1975 

Kimta! Kimyevi Kireç Fabrikası’nda, sendika de-
"i!tirdikleri nedeniyle 9 i!çinin i!ten çıkarılma-
sını protesto etmek amacıyla D#SK’e kayıtlı 19 
i!çi Hasan Tahsin anıtı önünde “ölüm orucuna” 

ba!ladı.

24 Ocak 1975 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlı"ı, kalorifercile-
rin grevini süreksiz olarak yasakladı. Kapfer Ge-
nel-#!’in aldı"ı grev kararı özellikle siyasi parti li-

derlerinin evlerinde ve TRT’de uygulandı.

AS#S’e ba"lı 400 i!çinin çalı!tı"ı Tepe Mobilya 
Fabrikası’nda patron 17 i!çinin i!ine son verince 

i!çiler i! yava!lattı ve yemek boykotuna ba!ladı.

1975
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26 Iubat 1975 

Tarsus’ta kurulu Çukurova Makine #malat Sanayii 
i!yerinde Maden-#! üyesi 356 i!çi greve ba!ladı. 
Daha önce toplu sözle!me görü!melerinin anla!-
mazlıkla sonuçlanması üzerine bu i!yerinde Ekim 
1974’te grev kararı alındı, ancak sıkıyönetim uy-
gulaması nedeniyle greve izin verilmedi. #!veren 
bu arada 26 i!çinin i!ine son verdi. 26 A"ustos’ta 
i!çiler Tarsus’tan Mersin’e kadar yürüyü! düzen-
ledi. 220 gün süren grev 4 Ekim’de tarafların an-

la!ması üzerine sona erdi.

28 Iubat 1975 

#stanbul’da kurulu Elka Fabrikası’nda Türk-#!’e 
ba"lı A"aç-#! ile D#SK’e ba"lı AS#S arasında uyu!-
mazlık sürerken, i!verenin AS#S üyesi 4 i!çiyi i!-
ten çıkarması ve AS#S yöneticilerinin i!yerine 
girmemesi için jandarma ça"ırması üzerine i!çi-

ler direni!e geçti.

13 Mart 1975 

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Diyarbakır, Gaziantep, 
Antalya, Kütahya, Eski!ehir, #zmit, Samsun, Manisa 
ve Zonguldak !ubelerinde Sosyal-#!’e üye 5.000 i!çi, 
SSK’nin sözle!mede i!çi oldukları belirtilen 3.500 ki-
!iyi memur sayması üzerine greve ba!ladı. Ankara 
#! Mahkemesi grevi durdurma kararı aldı. 

Diyarbakır’da Amerikalılara ait Silvan 1 Eylül son-
daj kuyusunda çalı!an Kimya-#!’e üye 40 i!çi gre-
ve ba!ladı. 

23 Mart 1975 

Çalı!ma Bakanlı"ı i! müfetti!lerinin direni!e geçme-
leri nedeniyle D#SK’e ba"lı AS#S, Basın-#!, Lastik-#!, 
Sosyal-#!, Yeni Haber-#!, Baysen-#!, Kimya-#!, Ma-
den-#!, Turizm-#! ve Petkim-#! sendikaları ortak bir 
açıklama yaparak müfetti!leri desteklediklerini ve 
eylemin yasal oldu"unu söyledi.

24 Mart 1975 

Adana’da kurulu Çukurova Plastik Sanayii i!yerin-
de Lastik-#! üyesi 47 i!çi patronun toplu sözle!me 
görü!melerine gelmemesi üzerine greve ba!ladı.

25 Mart 1975 

Diyarbakır’da Hitit ecza deposunda çalı!an Sosyal-#! 
üyesi 40 i!çi greve ba!ladı.

26 Mart 1975 

#zmir’deki Ege Bölgesi Ekmek Fabrikaları #!verenleri 
Sendikası’na ba"lı 4 i!yerinde çalı!an Gıda-#! üyesi 
77 i!çi greve ba!ladı.

29 Mart 1975 

Otosan Fabrikası’nda çalı!an i!çilerin toplu halde 
Türk-#!’e ba"lı Cevher-#!’ten istifa ederek D#SK’e 
ba"lı Maden-#!’e girmeleri üzerine i!veren önce 16 
i!çiyi, daha sonra 24 i!çiyi sendikal faaliyetinden 
dolayı i!ten çıkardı. #!çiler olayı protesto için otur-
ma grevi yaptı.

1975

MART
1 Mart 1975 

Zarar etti"i gerekçesiyle konkordato ilan eden 
#stanbul’da 19 Mayıs Ma"azaları’nın $i!li !ube-
sinde i!verenin önce 25 i!çiyi i!ten çıkarma-
sı, daha sonra da 45 i!çi için i!ten çıkarma ka-
rarı alması üzerine Sosyal-#! üyesi i!çiler greve 
ba!ladı. Grev patronun i!yerini tasfiye etmesiyle 

sona erdi. 

4 Mart 1975 

D#SK Yönetim Kurulu, Petkim-#!, Tekstil, Çapa-#! 
ve Ziraat-#! sendikalarının ba!vurularını de"er-
lendirerek üyeliklerinin kabul edilmesine karar 

verdi. 

8 Mart 1975 

Türkiye Yeni Haber-#! Ola"anüstü Genel Kurul 
toplantısında D#SK’e katılma kararı aldı.
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N!SAN
5 Nisan 1975 

Kocaeli’de Bek Tu"la Fabrikası’nda Keramik-#! üyesi 
66 i!çisi greve ba!ladı.

Bursa’da otomotiv fabrikalarında Çalı!ma Bölge Mü-
dürlü"ü gözetiminde referandum uygulandı. TOFA$, 
Renault ve Mako i!yerlerinde yapılan referandumda 
i!çilerin tercihi D#SK üyesi Maden-#! oldu. Yapılan 
referandum i! mahkemesi tarafından da onaylandı. 
D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler, referandum so-
nuçlarının resmiyet kazanmasından sonra bir mesaj 
yayımladı. Türkler mesajını !u cümlelerle sonlandır-
dı: “#!çi karde!lerimiz. Bu yıl içinde on üç i!yerinde 
D#SK’e üye sendikaların katıldı"ı referandumları 
kazandınız. D#SK sendikaları bu zaferinizi taçlan-
dıracaktır. Buna inancınızdan güç alarak hepinize 
te!ekkür eder, i!çilerin söz ve karar sahibi oldu"u 

D#SK sendikaları adına mutluluklar dilerim.” 

10 Nisan 1975 

#zmir’de Osman Malat tüp fabrikası patronu lokavt 
ilan ederek 90 i!çisini i!ten çıkardı. #!çiler her gün 
mesai saatinde fabrika önüne geldi. 2 Mayıs günü 
patronun 50 yeni i!çi ile üretime ba!laması üzeri-
ne fabrika önündeki i!çilerle patron arasında çıkan 
tartı!ma kavgaya dönü!tü. Olay yerine gelen polis-
lerle i!çiler arasında çıkan tartı!mada 4 polis ve 10 
i!çi yaralandı. 19 i!çi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
i!çilerden 3’ü Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 
tutuklandı. 24 Mayıs’ta Maden-#!, 90 i!çinin durumu-
nu protesto etmek için #zmir’de yürüyü! düzenledi. 

21 Nisan 1975 

#stanbul Tuzla’da bulunan Alta! El Aletleri Fabri-
kası’ndaki i!çiler Metal-#!'ten istifa ederek Ma-
den-#!'e geçen i!çiler, Metal-#!’in eski sözle!me-
yi bir yıl daha uzatmak istemesi üzerine direni!e 

geçti.

22 Nisan 1975 

D#SK Yönetim Kurulu toplantısında Yeni Haber-#!, 
Tek Bank-#! ve Kapfer Genel-#! sendikalarının 
D#SK üyeli"ine kabul edilmesini kararla!tırdı.

1975

8 Mayıs 1975 

Çe!itli i!kollarında süren grevler arasında “en 
uzun grevler” niteli"ini metal i! kolunda sürdürü-
len grevler korudu. Maden-#!’in Elektro Metal ve 
Anadolu Döküm Sanayi i!yerlerinde sürdürdü"ü 
grevler bir yılını doldurdu.

20 Mayıs 1975 

Aydın’da Kanaat, Yenipazar, Mermer, #mren, Ke-
mer, Ramazanpa!a, Kiri!, Kurtulu! ve Yozgat-
lı ekmek fırınlarında çalı!an Gıda-#! üyesi 31 i!çi 
greve ba!ladı.

21 Mayıs 1975 

Topkapı’daki Gamak Fabrikası’nda çalı!an i!çiler 
Tek Met-#! sendikasından ayrılarak D#SK’e ba"lı 
Maden-#! sendikasına üye oldu. #!verenin iki sen-
dika temsilcisini i!ten çıkarması üzerine 800 i!çi 
direni!e geçti. Direnen i!çilerden 67'sinin i!ine 
son verdi. #!çiler i!ten atılan tüm arkada!ları tek-
rar i!e alınıncaya ve Maden-#! tanınıncaya kadar 
direni!lerini sürdüreceklerini belirtti.

21-24 Mayıs 1975 

D#SK 5. Genel Kurulu #stanbul Tepeba!ı’ndaki Ka-
zablanka Salonu’nda toplandı. Açı! konu!masını 
yapan D#SK Genel Ba!kanı Kemal Türkler “çalı-
!anlara, üretenlere dönük olmayan bu çarpık dü-
zenin anayasal sınırlar içinde de"i!tirilmesi için 
bütün ilerici güçlerle çetin bir sava! veriyoruz ve 
de verece"iz.” dedi.
Genel Ba!kanlı"a tekrar Kemal Türkler getirilir-
ken, 8 yıldan beri D#SK’in Genel Sekreterli"i yürü-
ten Kemal Sülker’in yerine D#SK kurucularından 
ve ilk Genel Sekreteri #brahim Güzelce seçildi.

MAYIS
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Sayın Delegeler, de"erli arkada!lar, 

Sendikalar olarak önemli bir kararın e!i"indeyiz. Sendikalarımız yetkili organları daha 
önce yaptıkları toplantılarda Türk-#! Konfederasyonundan ayrılma kararı almı! ve bu ka-
rarın uygulanması için Genel Yürütme Kurulları görevlendirilmi!ti. #!te bugün; alınan bu 
prensibi görü!ecek ve Kongremizin kararıyla yeni bir döneme girmi! bulunaca"ız. 

Sendikalarımızın bu ilke kararını almasının nedenlerini özet olarak sizlere sunmak ve ona-
yınızı almak isteriz. 

Niçin Türk-#!’ten ayrılmak istiyoruz?

1) Çünkü Türk-#!, Ana Tüzü"ünde yazılı ilkeleri ve kongrelerinde alınan kararları artık uy-
gulama gücünü yitirmi!tir. 

Örnekler: Türk-#! Ana Tüzü"ünün 3. mad. B ve D fıkralarında, i!çilerin adil bir ücret elde et-
meleri ve sosyal adaletin gerçekle!tirilmesi amaç edinilmi!tir. Türk-#! Ana Tüzü"ünün. 7. 
maddesi, vazgeçilmez bir prensip olarak kendi amaç ve ilkelerine aykırı hareket edenle-
rin Türk-#!’ten çıkarılmasını öngörmü!tür. Oysa Türk-#!, insanlık onuruna uygun bir ücret 
elde etmek isteyen ve bu amaçlarına ula!mak için yasaların tanıdı"ı grev yapma hakkı-
nı kullanan Pa!abahçe i!çilerinin bu grevini destekleyen emekten yana sendikaları geçici 
olarak üyelikten çıkarma kararı almı!tır.

Türk-#! Ana Tüzü"ünün 5. maddesinin F fıkrası uyarınca, Türk-#! bünyesinde federasyon 
ve sendika olarak ayrı ayrı temsil edilen kurulu!lar, 6 ay içerisinde birle!tirilmelidir. Buna 
uymayanlar kesinlikle ihraç edilir. 

Durum böyle oldu"u halde, Türk-#! bu ilkeyi de uygulayamamı!tır. Böylece Türk-#!, bünye-
sinde türlü i! kollarında irili ufaklı sendikaların kurulmasına açık kapı bırakarak, i!çi hak-
larının çi"nenmesine göz yummu!tur. 

2) Sendikalar kanununa göre çıkarılan i!kolu yönetmeli"inin hazırlanı!ında uluslarara-
sı normlar kasten bir kenara itilmi!, i!kolları, i!çi örgütlerinin ba!ında bulunanların politik 
görü!lerine göre düzenlenmi!tir. Bunun sonucu olarak da ana i!kolları parçalanmı!, i!çiler 
güçsüz bırakılmı!tır. 

3) Türk-#!, bütün bu sayılanlarla yetinmeyerek, Ana Tüzü"ündeki hükümleri açıkça ve hiç-
bir sakınca duymadan savsaklamı!, böylece kanun önünde gayrime!ru bir örgüt durumu-
na dü!me tehlikesini bile göze almı!tır. Öte yandan Türk-#! yöneticileri, kendi ki!isel çı-
karlarına uygun bir ya!antının içinde, sendikalar arası dayanı!ma ruhuna aldırı! etmez 
olmu!lardır. 

Örnekler: Tüzü"ün 20. maddesi uyarınca, üst üste üç ay süre ile aidatını ödemeyen bir ku-
rulu!, bu sürenin sonunda Türk-#! üyeli"ine kendili"inden kaybeder. Oysa 30 Eylül 1966 

E#)!%
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tarihindeki duruma göre, birçok kurulu!ların 3-4 ayı a!kın bir 
süreden beri aidat ödemedikleri anla!ılmı!tır. Böylece Türk-#!, 
hem sendikalar arası dayanı!ma heyecanını söndürmü!, hem de 
kanun kar!ısında bir çok üyesini kaybeder duruma gelmi!tir.

4) Türk-#!, hangi iktidar i!ba!ında ise, onun paralelinde bir yol iz-
lemeyi kendisi için ba! ilke saymı!, bu yüzden önemli hiçbir i!çi 
sorununu çözümleyememi!tir. 

Örnekler: Türkiye’nin tüm ezilen yoksul i!çilerini kapsayan asga-
ri ücret bir türlü günün ya!ama !artlarına uygun adil ve insanlık 
onuruna yara!ır bir seviyeye getirilememi!tir. Bir çok i!kollarının 
asgari ücreti hâlen birkaç yıl önceki hayat !artlarına göre uygulan-
maktadır. Türkiye’de bugün asgari ücreti henüz bu ölçülere göre 
bile tespit edilmeyen i!kolları vardır. Asgari geçim indirimini yük-
selten kanun 1966 yılında uygulanacakken, hükümetin bütçe açı-
"ını kapatmak için i!çi ve dar gelirlilerden daha fazla vergi almayı 
amaç bilen erteleme kararı, iktidar partisi milletvekillerinin oyla-
rıyla kabul edilmi!tir. Bu durum kar!ısında Türk-#! Yönetim Kuru-
lu üyesi ve hatta birisi Türk-#!’in ba!kan vekili olan üç milletvekili 
i!çilerin geçim indirimini yükseltecek bu kanunun uygulanmasını 
iki yıl sonraya bırakmak için kaldırılan parmaklara kendi parmak-
larını da katmaktan hiçbir sakınca duymamı!lardır. Yani görevleri 
Türk i!çisinin yanında olması gerekenler i!çinin az vergi ödeme-
sini öngören kanunun aleyhinde gönüllü olarak oy vermi!lerdir. 
Buna ra"men Türk-#! bu üyeleri hakkında herhangi bir ko"u!tur-
ma açmamı!tır. Böylece Türk-#!, i!çiler, ücretliler, tarımla ve hay-
vancılıkla geçinen dar gelirliler ile köylülerden (toplamı 23,5 milyon 
tutar) fazla vergi alınması kar!ısında kılım bile kıpırdatmamı!tır. 

5) Türk-#!, toplum gerçeklerine aykırı dü!en bir politika izlemi!tir. 
Böylece, i!çi haklarının saklanması yolunu açıklıkla tıkamı!tır. 

Örnekler: Türk-#! partiler üstü politika diye bir terane tutturarak, 
gerçekte iktidara gelen her partinin dümen suyuna girmi!, Türki-
ye’nin en önemli üretici gücü oldu"unda !üphe bulunmayan i!çi 
sınıfının kanun yapacak bir güç olarak parlamentoya girme bilin-
cini köreltmeye kalkmı!tır. Bu sınıfsal ihanetini örtebilmek için de 
bir takım acayip ve komik yollara ba!vurmu! örne"in, seçimler-
den önce 9 milletvekilinin seçtirilmemesi için kampanya açmı!-
tır. Bu davranı! ile seçimlerde ancak parti listelerine oy verildi"i 
gerçe"ini bir yana atmı!, adeta, partilerin pro"ram ve amaçları-
nı bilmezlikten gelmi!tir. Kaldı ki, 9 milletvekilini seçtirmeme gibi 
olumsuz bir yönde kanalize edilmek istenen aldatıcı çaba bile ve-
rimli olmamı!tır. Çünkü Millet Meclisine seçtirilmemek istenen 
milletvekilleri bugün parlamentoda bulunmaktadırlar. Halbuki 
asıl mesele hangi parti pro"ramının Türk i!çisinden yana oldu-
"unu tespit ederek cesur bir atılı!la i!çilerin o parti listelerine oy 
vermelerini kanalize etmektir. 

6) Türk-#!, birbirleriyle çeli!en ve birbirleriyle sahte dostluklar 
kuran bir yönetici kadrosunun elindedir. Bu kadro samimiyetsiz 
ki!ilerden kurulu bir kadrodur. 

Örnekler: Türk-#! Mali sekreteri senatör Ömer Ergün 780 sayı-
lı af kanununun «Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerle 
ilgili» 5. maddesinin Anayasaya aykırı oldu"unu ileri sürmü!tür. 
Bunu kendi siyasi akidesine aykırı bulan Türk-#! ba!kan vekili 
ve Milletvekili Hasan Türkay derhal harekete geçmi!tir. Türkay, 
Cumhurba!kanı Sunay’a sundu"u bir muhtırada Ömer Ergün’ü 
Türk-#! tüzü"üne ve Anayasaya aykırı hareket etmekle suçlamı!, 
senatörlükten azlini istemi!tir. 

Pa!abahçe grevi ile ilgili çalı!malar yapması hakkında 1. Bölge 

Temsilcisine direktif veren Genel sekreter, bu direktiflere uygun 
i!ler yapan temsilcisini yönetim kurulunda sigaya çektirmi! ve 
sorumlulu"u temsilciye yüklemeye kalkı!mı!tır.

 7) Türk-#! Millî bir kurulu! olmaktan çıkmı!, Amerikan yardımla-
rıyla ayakta duran bir kurulu! olmu!tur. 

Örnekler: Türk-#!’in 1. Ocak. 1964’ten 31. Aralık 1965’e kadarki iki 
yıllık süre içinde düzenledi"i bütçesi toplamı 9.182.783.71 liradır. 
Bütçenin gelir bölümünde üye aidatı sadece 1,948.029.80 liradır. 
AID yardımları ve ba"ı!ları, Türk-#! bütçesinin en dolgun bölümü-
nü te!kil etmi!tir.

8) Türk-#! kendi bütçesiyle ve kendi aidat geliri ile memurlarının 
aylıklarını veremez hale dü!mü!tür. Örnek: Türk-#! kadrosunda 
bulunan 65 memurdan 32 sinin ücretini Türk-#! ödemektedir. Ge-
riye kalan 33 memurun maa!larını Amerikan Hükümeti, yani AID 
ödemektedir. 

9) Türk-#!, Yurt gerçeklerine ve Türkiye !artlarına aykırı bir e"i-
tim politikası gütmekte, Amerikan Hükümetinin Türkiye’de uy-
gulatmak istedi"i sendikacılık politikasına göre hareket etmek-
tedir. Örnek: Türk-#!’in e"itim i!lerini Amerika’lılar yürütmekte, 
e"itim masraflarını Amerika’lılar ödemektedir. Amerikan Hükü-
metinin bir örgütü olan AID, Türk-#!’e seminerler için 2 milyon 
369 bin 294 lira 83 kuru! vermi!tir.

10) Türk-#!, tam ba"ımsız, ki!ili"i olan, onurlu bir politika izlenme-
sini isteyenlere kar!ı, yalnız Amerika’lıların çıkarına göre ayarla-
nan bir düzeni kurma e"ilimindedir. 

Örnekler: 13. Temmuz. 1948 de yürürlü"e giren ve Türkiye ile Ame-
rika arasında imzalanan bir andla!maya göre, AID’nin Türkiye’de-
ki i!yerlerinde çalı!an i!çilere, hiçbir Türk kanunu uygulanmaya-
caktır. Türk i!çilerine tanınan ve tanınacak olan toplu sözle!me 
grev ve benzeri hiç bir haktan AID i!yerlerinde çalı!an Türk i!çile-
ri istifade edemeyecektir. Türkiye Genel #!çiler Sendikası, AID’ye 
ba"lı i!çiler adına toplu sözle!me yapmak istemi!, fakat kar!ısına 
bu ikili andla!ma dikilmi!tir. Bunun üzerine, Türkiye-#! Sendikası 
bir protesto yürüyü!ü düzenlemi!tir. Türk-#!, derhal bu yürüyü-
!e cephe almı!tır.

Türk-#!, hiç bir zaman i!çi haklarının tanımadı"ı Amerikan i!yer-
lerine bu imtiyaz veren #kili Andla!malara cephe almamı!tır. Üs-
telik cephe alanlara iftira çamuru ya"dırmı!tır. 

11) Türk-#!, i!çileri uyutucu ve i!çi haklarının alınmasını güçle!ti-
rici bir oyalama politikası içindedir. 

Örnekler: Türk-#! sözde toprak reformunu savunur. Hükümet, 
toprak reformuna kar!ıdır. Türk-#! sözde dı! ticaretin devletle!-
tirilmesini ister. Hükümet bu görü!ü solculukla ithama kalkar. 
Türk-#! i!sizlik sigortasını savunur görünür. Hükümet i!sizlik si-
gortası diye kıdem tazminatını ortadan kaldıran bir tasarı hazır-
lar. Türk-#!, Millî petrol politikasından yanaymı! gibi davranır. 
Hükümet Petrol boru hattını yabancıların eline geçirmeye yara-
yacak bir çalı!ma gösterir. Türk-#! kalkınma planının sözde fi-
nansman kaynaklarının dar gelirlilerin sırtına yükletilmemesini 
ister. Hükümet daha çok dar gelirlilerin sırtına binecek bir ver-
gi politikası yürütür. Bütün iktisadi devlet te!ekküllerinin yöne-
timine i!çilerin katılması kanun gere"idir. Fakat hükümet yalnız 
bir kaç iktisadi devlet te!ekkülünde i!çilere kısıtlanmı! söz hakkı 
tanır, Türk-#! aldırı! bile etmez. Türk-#!, öteden beri tarım i! ka-
nunun çıkarılmasını müdafaa ediyormu! pozunu alır. Tarım i! ka-
nunun hükümet çıkarmakta yarar görmez. #! kanununun tek i!çi 
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çalı!tıran i!yerlerine te!milini ister görünen Türk-#! Kanunun i!çi 
haklarını kısıtlayacak biçimde kanunla!ması çabaları kar!ısında 
avutucu, tutucu, uyutucu bir politika izler. 

12) Türk-#! bütün haklı grevlere kar!ı çıkmı!tır. 

Örnekler: Türk-#!, yetkisi olmadı, hatta kanunda yeri bulunmadı"ı 
halde Kıbrıs buhranını ileri sürerek, grevleri durdurma kararı al-
mı!, bundan i!çiler zarar görmü!tür. (10 A"ustos 1964). 

Maden-#!’in Mannesmann Boru Fabrikası’ndaki grevinin ba!arı-
sızlıkla sonuçlanması için Türk-#!, Ankara’da çe!itli manevralar 
çevirmi!tir. 

Petrol-Boru hattı grevi, Türk i!çilerine tanınmayan, fakat yaban-
cı i!çilere tanınan haklar yüzünden ilân edilmi!tir. Yabancı bir or-
taklı"ın i!verenine kar!ı grev yapan boru hattı i!çilerini Türk-#! 
suçlamaktan çekinmemi!tir, böylece yabancı i!verenleri koru-
mu!tur. (1 Ekim 1966) 

#stanbul’da Bozkurt Mensucat Fabrikası i!çileri grevini, i!veren 
kanunsuz diye kötüleme"e kalkı!mı!tır. Türk-#!, i!veren a"zı 
kullanarak ‘‘Bu grev hareketinin kar!ısında oldu"unu» açıkla-
mada sakınca görmemi!tir.

Mersin’de, yabancı !irketler ortaklı"ına kar!ı grev yapan Ata! ra-
finerisi i!çilerinin kar!ısına en önce çıkanlar arasında Türk-#! de 
vardır. Türk-#! Ba!kanı, greve kar!ı gelmi! ve grevci i!çiler için 
«Mutlaka hüsrana u"rayacaklardır» diyebilmi!tir (Aralık 1964). 

Zonguldak maden i!çileri 60 kuru!luk zam için grev yapmı!, 
Türk-#! bu grevi komünist tahriki olarak nitelendirmeden sakın-
mamı! ama iddiasını ispat edememi!tir. (Mart 1965). 

Pa!abahçe !i!e ve cam fabrikası i!yerinde yapılan grevi Türk-#! 
rayından çıkarmaya çalı!mı! ve grevcileri yalnız ba!ına bırakmak 
kararı almı!tır. #!çilerin haklarını savunan sendikaları ise onur 
kuruluna vererek Türk-#!’ten geçici olarak çıkarmı!tır. 

13) Türk-#!, kanunları i!çiler aleyhine yorumlamı!, kanunsuz i!ler 
pe!ine dü!mü!tür.

 Örnekler: Petrol boru hattı grevini kanunsuz bulmu! ve «Türk-#! 
i!çileri kanunsuz yollara sevk eden Türk-#! dı!ındaki kurulu!larla 
mücadelesini daha da hızlandırılacaktır.» demi!tir (1 Ekim 1966). 
Fakat Yargıtay, hükümetin grevi durdurma kararını kanuna aykırı 
ve grevin kanuni oldu"unu ilan etmi!tir. 

Türk-i! genel sekreteri, Çorumlu i!çiler i!lerine alınmazlarsa 
«Kanunsuz olmasına ra"men kanunların çi"nendi"i memleket-
te genel greve gidilecektir» demi!tir. (7 Eylül 1966 basını) Böylece 
kanunda yeri olmayan bir grev yolunu uygulamayı bile göze alan-
lar, keyfi bir yönetimden yana olduklarını da göstermi!lerdir. 

14) Türk-#! yöneticileri, i!çilerin ya!ama mücadelesinde topluca 
i!ten çıkarılmalarını ve sefaletin kuca"ına bırakılmalarını insanı 
hayrette bırakacak bir !ekilde savunmu!lardır. 

Örnekler: Anayasada lokavt bir sosyal hak olarak tanınmamı!tır. 
Fakat Türk-#!, i!çileri sosyal adalete uygun bir hayat için müca-
dele ettikleri zaman açlı"a mahkûm edecek lokavtı savunmu!tur. 
Lokavta kar!ı çıkanları suçlamı!tır. Böylece yüzlerce deri i!çisi 
lokavt yüzünden peri!an olmu!tur. Lokavtın savunucusu Türk-
#!, grev hakkının oldu"u yerde lokavt da olur görü!ünü savun-
mu!tur. Oysa Fransa’da hem de metal sanayiini ilgilendiren bir 
davada, hâkim lokavtın greve e!it bir hak olamayaca"ına ve lo-
kavtın Fransa Anayasasına da aykırı oldu"una karar vermi!tir. Bu 
karardan bir parça alalım:

«Anayasa i!çilere grev hakkını tanırken, bunun kar!ısında lo-
kavtı bir hak olarak tanımaz. Gerçekten, Anayasa i!çilere grev 
hakkını tanırken, onların ekonomik gücü elinde tutan i!verenden 
bazı tazminatlar isteme hakkını kabul etmi!tir. #!verene lokavt 
hakkı verilmesi i!çilerin grev haklarının gasp edilmesi anlamına 
gelir.» (#MF nin Aralık 1966 haber bülteni) 

15) Türk-#! Maden-#!’in geli!mesini önlemeye, Maden-#!’e kar!ı 
sarı sendikalar kurulmasına ve i!çi gücünü parçalamaya büyük 
önem vermi!tir. 

Örnekler: #zmit’te Boru-#! Sendikasının güçlenmesine elveri!li 
ortamı yaratmı!tır. 

Karabük’te ihanetle kurulan bir sarı sendikanın Türk-#!’e 
alınması için yöneticileri kongrelerinde teklif ve telkinlerde 
bulunmu!lardır. 

Ere"li’de Maden-#!’e kar!ı bir sarı sendika kurulması için direk-
tif vermi!tir. 

……ve böylece Türk-#!, bir i!çi örgütü olmaktan çıkmı!tır. 

Türk-#!, içinde kalarak yönetimi i!çiden yana olanlara devretmek 
yolları artık tamamen tıkanmı!tır. Türk-#!, çıkarcı sendikacılı"ın, 
israfın ve yerli, yabancı sömürücülere hizmetin temsilcisi olmu!-
tur. Bu bakımdan Anayasada yer alan i!çi haklarının savunucusu 
ve i!çilerin her bakımdan rahat bir hayata kavu!ması mücadele-
sinin öncülerinden olan devrimci sendikalar Türk-#! Konfederas-
yonu adındaki kurulu!un üyesi kalmaktan utanç duymaktadır. 
Bir an önce bu duruma son verilmesi için, Türk-#!’ten ayrılma ka-
rarı alınması gereklidir. 

Saygılarımızla

GENEL YÜRÜTME KURULU

Kaynak: D"SK Kurulu! Bildirisi, Anatüzü#ü, "stanbul-1967, D"SK 
Yayınları No.2 adlı yayından aynen alınmı!tır.
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EK 4
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D#SK (Türkiye Devrimci i!çi Sendikaları Konfederasyonu) Kurulu-
!u Hakkında

RAPOR 

Sayın Delegeler, 

Ulusal gelirin hakçasına bölü!ülmesi ve i!çilerin Anayasada yer 
alan haklarına ula!ması, ancak özgürlük içinde örgütlenmekle 
olabilir. Bu bakımdan aynı i!kolunda çalı!an i!çilerin kendi sen-
dikalarında birle!mesi yetmez, bütün i!çilerin bir örgüt içinde, tek 
kalbe sahip vücut gibi çalı!ması ve bu çalı!manın demokratik bir 
denetleme ile yürütülmesi gerekir. Bu bakımdan yeni bir i!çi kon-
federasyonu kurulması zorunlulu"uyla kar!ı kar!ıyayız. Yeni bir 
i!çi konfederasyonu kurulması kararını halen, prensip olarak 20 
sendika kabul etmi!tir. Böylece bütün Türk i!çilerinin ortak çı-
karlarını savunacak gerçek bir i!çi konfederasyonu kurulması 
dü!ünülmektedir. Buna sizin karar vermeniz gerekir. Bu bakım-
dan, niçin yeni bir konfederasyon kurmak gerekti"ini sizlere özet 
olarak bildirmek isteriz.

Yeni bir i!çi konfederasyonu kurulmalıdır. Çünkü:

#!çilerin, birçok ortak çıkarlarını elde etmeleri için güçlü bir mü-
cadele gereklidir. Bu mücadeleyi planlamak, yürütmek ve ba!a-
rıya ula!tırmak, sendikalar arası ortak bir yönetimle sa"lanabilir, 
yani bütün i!çiler adına yapılacak ortak çalı!ma ancak konfede-
rasyon kurmakla gerçekle!ir. Bu yüzden içinde sendikalarımı-
zın da bulundu"u 17 sendika, prensip olarak, Türkiye Devrimci #!çi 
Sendikaları Konfederasyonunu (kısa adı D#SK) kurmayı karar al-
tına aldık. 

Bugün üyeli"inden çıkmayı kararla!tırdı"ımız Türk-#!, i!çi hak ve 
çıkarları ile i!çi özgürlüklerini savunabilecek bir kurulu! olmadı-
"ından, bu amaçları ba!armayı kendine öncelikle ilke edinen yeni 
bir konfederasyon kurmamız artık kaçınılmaz olmu!tur. 

Kuraca"ınız konfederasyon, yalnız i!çi aidatları ve i!çilerin ba"ı!-
larıyla çalı!acaktır. #!çi örgütleri dı!ında, yerli ya da yabancı hiç 
bir kurulu!tan bir kuru! almayacaktır. Bugün üyeli"inden ayrıl-
dı"ımız Türk-#! ne yazık ki, bu tür davranı!larda bulundu"undan, 
bizim yeni bir konfederasyon kurmamız gereklidir. 

Konfederasyonumuz, i!çi haklarını en önde savunacak, i!çi hak-
larının ayaklar altına alınmasına asla göz yummayacaktır. Bugün 
üyeli"inden ayrılmayı !eref bildi"imiz Türk-i!, böyle bir örgüt ol-
madı"ı için yeni bir konfederasyon kurmaya mecburuz. 

Konfederasyonumuz iç ve dı! sömürücülerin Türkiye’de dile-
dikleri gibi at oynatmalarına kar!ı çıkacak, sömürü düzeni yeri-
ne sosyal adaletin gerçekle!tirilmesini sa"lamaya çalı!acaktır. 

Bugün üyeli"ini bıraktı"ımız Türk-#!, iç ve dı! sömürücülerin do"-
rultusunda yürüdü"ü için gerçek bir i!çi konfederasyonu kurma-
mız en önde gelen görevimiz olmalıdır. 

Konfederasyonumuz i!çi sorunlarını cesaretle ve bıkıp usanma-
dan izleyecek, ba!arı için çaba harcıyarak, politikasını kendi ilke-
lerine uygun olanlarla e!it i!birli"i esasına göre yürütecektir. Bu-
gün üyeli"ini reddetti"imiz Türk-#!, böyle bir örgüt olmadı"ı için 
yeni bir konfederasyon kurmak i!çi çıkarların gere"idir. 

Konfederasyonumuz i!çi sınıfının yurt yönetiminde a"ırlı"ını 
koymasını ve kula kulluk yürütümü yerine her yönden e!itlik ve 
karde!lik düzenini kurmayı amaç edinecek, i!çi sınıfının yurt so-
runlarında etkin bir rol oynamasını sa"layacaktır. Bugün üyeli"ini 
bıraktı"ımız Türk-#!, böyle bir anlayı!tan yoksun bulundu"u için 
yeni bir konfederasyon kurmak vatan görevi olmu!tur. 

Konfederasyonumuz Türkiye’nin bir an önce geri kalmı!lıktan 
kurtarılmasının en ba!ta gelen görevi sayacaktır. Onun için kon-
federasyonumuz bir yandan sanayile!meye, bir yandan üretimin 
arttırılmasına, bir yandan da kalkınma yükünü gelir esasına göre 
da"ıtmaya dikkat edecektir, bizi bir tarım memleketi ve dı! sö-
mürüye açık bir montaj !antiyesi yapmak isteyenlere kesin cephe 
alacaktır. Bugün üyeli"ini bıraktı"ımız Türk-#!, bu nitelikte bir po-
litikadan yoksun ve iç ve dı! sömürücülerin e"ilimlerine göre ha-
reket eden bir kurulu! oldu"u için yeni bir konfederasyon kurmak 
halkımıza hizmet olacaktır. 

Konfederasyonumuz, i!çilerin insanlık onuruna yara!ır bir ya!a-
ma ula!masını de"i!mez bir amaç bilecektir, Konfederasyonu-
muz; yöneticilerin çıkar oca"ı de"il, kendilerini i!çi sınıfının ya-
rarına adamı! ki!ilerin görev yeri olacaktır. Bugün üyeli"inden 
ayrıldı"ımız Türk-#! ve yöneticileri böyle bir yolun yolcusu olma-
dıkları için yeni bir konfederasyon kurmakla ekonomik, sosyal ve 
kültürel mücadelemizi ba!arıya götürecek bir üst örgüte kavu!-
mu! olaca"ız. 

Konfederasyonumuz bilimi en geçerli önder ve eme"i en yüce de-
"er bilecektir. 

Konfederasyonumuz, Anayasada öngörülen köklü dönü!ümlerin 
gerçekle!tirilmesiyle Türkiye’nin ve emekçi Türk halkının yüzü-
nün gülece"ine inanmaktadır. 

Konfederasyonumuz i!çilerin kendi sınıflarının bilincine daha 
hızla eri!mesi için önüne dikilen tüm engelleri a!arak ba!arıdan 
ba!arıya ko!acak, bütün bu amaçlara ula!mak için mutlaka bilimi 
en etkin mücadele aracı yapacak, Anayasa sözü ve özüyle uygu-
lanmasını ısrarla savunacaktır. 

Bütün bunların gerçekle!ebilmesi, sizin verece"iniz karara ve 
gösterece"iniz bilinçli birli"e, beraberli"e ba"lıdır. Kararınız kut-
lu olsun. 

En Derin Saygılarımızla 

GENEL YÜRÜTME KURULU

Kaynak: D"SK Kurulu! Bildirisi, Anatüzü#ü, "stanbul-1967, D"SK 
Yayınları No.2 adlı yayından aynen alınmı!tır.
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1872 den bu yana grev hakkını kullanarak, direnme gücünün ba-
!arılarını toplayan,

Dernek kurma hakkını en güç ko!ullar altında kullanan, 

1909 dan beri Uluslararası i!çi dayanı!ması çabalarına katılan,

Demokrasiye aykırı yasalar de"i!tirilince 1946 da yeniden sendi-
kalar kuran, 

Sosyal adaletin gerçekle!tirilmesi mücadelesinde 1961 de miting 
yaparak yeni bir a!amaya ula!an, 

Anayasa ilkeleri u"runa kur!unlanan, coplanan, hapse atılan, 
yine de toplumcu mücadelesini bırakmayan; 

B#ZLER; Türk i!çi sınıfının tüm çıkarları, hakları ve özgürlükleri ve 
de onuru için bir araya geldik. 

Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına yeniden 
kastetme çabalarının arttı"ını ve bir avuç aracının, kapkaççının 
ve sömürücünün bu çabalara katıldı"ını gören bizler, Büyük Ata-
türk’ün daha 1921 de ilan etti"i gibi «bizi mahvetmek isteyen em-
peryalizme kar!ı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme kar!ı» sa-
va!maya and içmi! sendikacılarız. 

Kendi tarihimizin derinliklerinden ve dünya i!çilerinin mücade-
le deneylerinden yararlanarak, sosyal adalet içinde hızla kalkın-
mayı, i!çi sınıfının, devlet yönetiminin her kesiminde söz ve karar 
sahibi olması ve böylece demokrasinin gerçekten uygulanması 
ile mümkün görürüz. Bütün gücünü i!çi sınıfının bilincinden alan 
bizler, yurt ve dünya olayları kar!ısında ulusumuzun ve emekçi 
halkımızın menfaatlerini ve memleketimizin ba"ımsızlı"ını her 
!eyin üstünde tutacak, en küçük özgürlü"ümüz ve hakkımız için 
bilinçli bir dayanı!ma içinde bütün gücümüzü harekete getirece-
"iz. Kapitalist yoldan kalkınmak isteyenlerin uyguladıkları sis-
temden gelen sosyal dengesizlik, düzensizlik ve çalkantılara bo-
yun e"meyecek, kapitalist olmayan yoldan, yani emekten yana 
bir kalkınma planının uygulanması ile kalkınmak için uyarıcı ça-
lı!malarımızı aralıksız sürdürece"iz. 

Devlet Planlama te!kilatının, böyle bir plan yapmasını, bu planın 
i!çilerin de katıldı"ı bir yürütüm ve denetimle uygulanmasını, kal-
kınmak için zorunlu görürüz. Bu bakımdan toplumumuzun kalkın-
masına bunca yıldır imkân bırakmayan e"emen sınıfların kendi çı-
karları u"runa geri bıraktıkları i!çi sınıfının bilinçli bir güç halinde 
toplum yararına öncülük yapmasını sa"lama"a çalı!aca"ız. Yoksa; 
politika alanında demokrasiden söz edip, ekonomik ve sosyal alan-
da varlıklı sınıfların çıkarlarını gözetmek Anayasamızla ba"da!a-
mayacak bir tutum olmaktadır. Biz, yokluk ve yoksullukların i!-
sizlik ve sefaletin, can ve mal güvensizli"inin, türlü hastalıkların, 
i! kazalarının, vakitsiz ölümlerin sona erdirilmesi için Anayasa il-
kelerinin uygulanmasını bütün hükümetlerden ısrarla isteyece"iz. 

Ekonomik bakımından zayıf durumda olanların, i!leri bakımından 
ba!kalarına tabi olan i!çi ve müstahdemleri, her türlü dar gelirli-
leri, yoksul kimseleri korumayı amaç bilen Anayasamızın eksik-
siz uygulanması ancak i!çilerin demokratik yoldan devlet yöne-
timine a"ırlı"ını koymasıyla gerçekle!ebilecektir, inancındayız. 
E"emen sınıflar, Anayasanın eksiksiz uygulanmasından yarar 
görmedikleri için Anayasa ilkelerini savsaklamada sakınca bul-
mayabilirler. Ama biz, Anayasa gerekçesinde de belirtildi"i gibi 
«...maddi (mali ve iktisadi) imkanlardan, ya!ama için zaruri olan 
gelir kaynaklarından ve varlıktan mahrum olan halk tabakala-
rı için klasik hürriyetler yalnız ka"ıd üzerinde kalan parlak fa-
kat bo! laflardan ba!ka bir de"ere sahip» olmayaca"ına inanırız. 
Onun için sosyal devlet ilkesinin hergün uygulanır biçime getiril-
mesi için çaba sarfedece"iz. Kâ"ıd üzerinde kalan bir demokra-
si kavramının, sosyal ve ekonomik bir özden yoksun bırakılması, 
milyonlarca insanın aldatılması ve avutulmasından öteye geçme-
yece"i tabiidir. Bundan dolayı, sendikacılık alanındaki çalı!mala-
rımızı, i!çi sınıfının devlet yönetimine a"ırlı"ını koyması temeline 
dayanan bir sosyal politikaya hız kazandırılması ilkesine uygun 
biçimde yürütece"iz. 

8Hçi Sınıfının Devrimci Gücü: 

Her yıl artan Türkiye nüfusu içinde en kalabalık kesim eme"iy-
le ya!ayan insanların te!kil etti"i i!çi sınıfıdır. Ne var ki i!çi sınıfı, 
çe!itli yasalar yüzünden parçalanmı!, ayrı ayrı statülere ba"lan-
mı!tır. Biz tüm i!çilerin meslek örgütleri içinde ana i!kolları sen-
dikası saflarında toplanmasını ve etkin bir güç haline gelmesini 
ba!armaya çalı!aca"ız. Köyden !ehre gittikçe daha çok sayıda 
akın eden nüfusun iç göç nedenlerini biliyoruz. Onun için i!çile-
rin devrimci bir öz kazanması gereklidir. Böylece topraksızlıktan, 
ya da yeteri kadar toprak sahibi olamamadan, ça"da! tarım araç 
ve gereçlerinden yoksul kalmadan gelen köyden kaçı! durabilsin, 
!ehirdeki i!çinin sosyal adalet ve asgari geçim için yapmakta ol-
du"u mücadele, i!sizlerin baskısıyla kırılmasın, kırdırılmasın.

Beslenme Devrimi: 

Normal beslenme ko!ullarından yoksun olan i!çilerimizin kalo-
ri ve protein alabilmeleri, sıhhatli bir toplum haline gelebilmemiz 
için zorunludur. Bu bakımdan tüketim harcamalarından i!çilerin 
de yeteri kadar pay alabilmeleri gereklidir. Bu da hem üretimin 
arttırılmasına hem de gıda maddelerinin el de"i!tirmeden, yani 
bu maddelerin maliyetleri ile kar nispetleri yükseltilmeden hal-
ka ula!tırılması esasına ba"lıdır. Beslenmede devrim, asgari gıda 
ihtiyacının herkesçe mutlaka elde edilecek biçime getirilmesiyle 
ba!layacaktır. Bu amacın gerçekle!tirilmesi için var gücümüzle 
çalı!aca"ız. 

Barınmada Devrim: 

Sa"lık kurulları ve yapılı! !ekilleri bakımından elveri!siz olan i!çi 
meskenlerinin ne gibi sosyal facialara yol açtı"ını bilmekteyiz. #!-
çilerin çok büyük bir ço"unlu"unun kira derdiyle mücadele etti"i-
ni de biliyoruz. Yine biliyoruz ki; konut bir kar aracı olarak bırakıl-
dı"ı sürece i!çilerin sa"lık kurallarına ve tekni"in insan onuruna 
yakı!an gereklerine uygun bir konut politikası izlenemez. Biz, i!-
çilerin insanlık onuruna yara!ır birer konut sahibi olmaları için, 
Anayasanın da belirtti"i gibi devletin «yoksul veya dar gelirli ai-
lelerin sa"lık !artlarına uygun konut ihtiyaçlarını kar!ılayıcı ted-
birler» almasının bir an önce gerçekle!tirilmesini istiyoruz. Hazır 
evler endüstrisinin kurulmasını, !ehir içinde, devlete, belediyeye 
ve özel ki!ilere ait arsa ve arazi parçalarının Anayasa gere"i göze-
tilerek i!çi konutlarına ayrılmasını ısrarla savunaca"ız. 
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#çinde !ehir suyu olmayan, yıkanma, temizlenme yerleri bu-
lunmayan, elektrikten yoksun ve semtinde belediye hizmet-
lerinin yapılmadı"ı i!çi konutları devrinin kapatılmasını ısrarla 
isteyece"iz. 

SaGlıkta Devrim: 

Memleketimizde her 4000 ki!iye bir doktor, hele 51 ilde ise 9400 
ki!iye bir doktor dü!mektedir. Bu, insan sa"lı"ının bugüne kadar 
nasıl hiçe sayıldı"ını gösterir. Yoksul halk tabakalarının aleyhin-
de geli!en ve i!çilerimize yeteri kadar menfaat sa"lamayan sa"lık 
politikasının i!çi yararına de"i!tirilmesine var gücümüzle çalı!a-
ca"ız. Anayasamızın «herkesin beden ve ruh sa"lı"ı içinde ya-
!ayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini» bir ödev olarak devle-
te vermesi i!lerin iyiye gitmesine yetmemi!tir. Halktan yana bir 
sa"lık politikası izlenmesi de ancak halkın, halk için ve halk ta-
rafından yönetilmesi zorunludur. Biz koruyucu hekimli"in kurul-
masını, sa"lık hizmetlerinden ayrı ayrı gözetilmeden herkesin, 
maddi güçlerine bakılmadan yararlandırılmasını istiyoruz. #n-
san sa"lı"ı, bir zümrenin geçim ve refah konusu olmamalıdır, di-
yoruz. Onun için de hekimli"in ve eczacılı"ın sosyalle!tirilmesini 
istiyoruz. 

EGitimde Devrim: 

E"itim hizmeti, varlıklı sınıfa mensup çocukların tekeline girmi! 
gibidir. Anayasada öngörülen ilke uygulanmadı"ı için halkın ö"-
renim ve e"itim ihtiyaçları sa"lanamamaktadır. Okulsuz köyler, 
ö"retmensiz okullar, okula alınmayan çocuklar ve okuyup yazma 
bilmeyenlerin her yüz ki!ide 60 ki!ilik bir ço"unluk te!kil etmesi, 
e"itime ne kadar çok önem vermemiz gerekti"ini açıklamaktadır. 
Biz, bütün i!çilerin okur yazar olmalarını istiyoruz. E"itimin mes-
leklerinde ilerlemelerini sa"layacak bir öz kazanmasına çalı!aca-
"ız; seminerler, gece kursları, i!ba!ında e"itim yapmak suretiyle 
canlı e"itim kuralı içinde bilinçli bir sendikacılar nesli yeti!tirme-
ye önem verece"iz. 

ÇalıHmada Devrim: 

Memleketimizde emek en hor görülen, kar!ılı"ı en az verilen bir 
de"er yaratıcısıdır. Biz, eme"i en yüce de"er sayar ve Atatürk’le 
beraber deriz ki: “sırt üstü yatmak ve hayatını çalı!madan geçir-
mek isteyen insanların bizim toplumumuz içerisinde yeri yoktur, 
hakkı yoktur!” Oysa e"emen sınıfların güttükleri çalı!ma politi-
kası a!ırı sömürüye dayanmakta, milyonlarca i!çiyi i!siz güçsüz, 
aç ve sefil bırakmaktadır. Biz bu adaletsiz düzen yerine Anaya-
sa ilkelerinin tümünün hâkim oldu"u bir sosyal adalet yönetimi-
nin yerle!mesini istiyoruz. Hiç bir kısıtlama yapılmadan, silahsız 
ve saldırısız grev hakkının kullanılmasını istiyoruz. Lokavtın sos-
yal bir hak olamayaca"ından lokavtın yasaklanmasını bekliyoruz. 

Herkesin çalı!masını, çalı!ma gücüne uygun i!lerde eme"inin 
tam kar!ılı"ını almasını, çalı!amayacak durumda ve ya!ta olan-
ların insanlık onuruna yara!ır bir i!sizlik ve emeklilik aylı"ı al-
masını istiyoruz. Bunların gerçekle!mesinin ancak emekten yana 
bir kalkınma planının uygulanmasına ba"lı oldu"unu biliyoruz. Bu 
bakımdan sendikacıların, memleket yönetiminde aktif görev ala-
bilmeleri yollarının geni!lemesine elveri!li bir sosyal politika ile 
donatılmasını amaç ediniyoruz. Bu da ancak bütün i!çilerin kendi 
ana i!kollarındaki devrimci sendikalarda toplanmaları ve karde!-
çe dayanı!malarını sa"lamakla mümkün olacaktır. 

Biz sendikalarımızı i!kollarımızın en güçlü sendikaları halin-
de geli!tirmek için i!çiler arası yabancıla!mayı önleme"e bü-
yük çaba harcayaca"ız. Türk sendikacılı"ını herhangi bir yabancı 

memleketin sendikacılı"ının körü körüne taklidcisi durumuna 
dü!ürmeyece"iz. Kendi gerçeklerimizden yararlanarak, kendimi-
ze özgü bir sendikacılı"ı uygulayaca"ız. Böylece sendikalarımızın 
demokratik hayatın vazgeçilmez, ihmal edilmez, mutlaka görü!ü 
alınır ve isteklerine uyulur, etkin bir güç haline getirilmesini zo-
runlu buluyoruz, buna çalı!aca"ız. 

Toplu sözle!melerde ücretlerin oynak merdiven sistemine ba"-
lanmasına dikkat edece"iz. Bütün i!kollarını kapsayan ve ger-
çekten asgari ya!ama ihtiyaçlarını kar!ılayan adil bir asgari üc-
retin ödenmesi dönemine geçilmesi için bütün partilerin çaba 
harcamasını isteyece"iz. E!it i!e e!it ücret, çocuk ve kadın i!çile-
rin korunması ilkelerinin kâ"ıt üzerinde kalmalarını önleyici ça-
balar harcayaca"ız. Bütün kamu kesiminde yönetime ve deneti-
me sendikacıların katılmalarını sa"lamak için olumlu çalı!malar 
yapaca"ız. Herkesin i! bulmasını, herkesin bütün sigorta kolları-
na tabi tutulmasını, sigorta primlerinin i!çiler yararına kullanıl-
masını istiyoruz. Sigortanın amaçlarına aykırı bir yönetime sü-
rüklenmesinin daima kar!ısında olaca"ız. 

Milli Gelirde Devrim: 

Milli gelirin ne kadar adaletsiz bölü!üldü"ünü kendi ya!antımız-
dan biliyoruz. Çalı!an nüfusun yüzde 70’i, milli gelirin yüzde yir-
misini alabilmektedir. Buna kar!ılık çalı!an nüfusun yüzde 2 si, 
milli gelirin yüzde 45 ini, yani aslan payını almaktadır. Bu a!ı-
rı dengesizlik, ancak milli gelirin hakça bölü!ülmesi ile ortadan 
kaldırılabilecektir. Biz bir yandan milli gelirin arttırılmasına, bir 
yandan da eme"e göre gelir ilkesinin uygulanmasına çalı!aca"ız. 
Milli gelir, kapkaççıların, vurguncuların, yabancıya aracılık eden-
lerin bir avuç emek sömürücüsünün kasalarına akmamalıdır, di-
yoruz. Milli gelir eme"e göre bölü!ülmelidir diyoruz. Böylece köy-
de, kentte, tarımda, endüstride emekleriyle ya!ıyan vatanda!ların 
kalkınması, Türkiye’nin geri kalmı!lıktan kurtarılmasına giden 
yolun açılmasının mümkün olaca"ı inancındayız. 

Vergide Devrim: 

Herkes ödeme gücüne göre vergi ödemelidir. Oysa bugünkü bo-
zuk düzende vergi yükü, dar gelirli yurtta!ların ve i!çilerin omuz-
larına yüklenmi!tir. #!çiler ve ücretliler, kendilerinden kat kat 
fazla gelir sa"layanlardan çok daha fazla vergi ödemeye mecbur 
bırakılmı!tır. Hele dar gelirli yurtta!lara vasıtasız vergilerle güç-
leri üstünde vergi ödetilmektedir. Ama, milli gelirden aslan payı-
nı alanlara daha az vergi dü!mektedir. Üstelik vergilerle yapılan 
devlet hizmetleri, yersiz harcamalar, yolsuzluklara yol açan tu-
tumlar ve ap açık israflarla azalmakta, yapılan hizmetlerin ço-
"undan ise varlıklı sınıflar yararlanmaktadır. 

Bu bakımdan vergilendirmede devrim yapılmasını, çok kazanan-
dan çok vergi yoluna gidilmesini, israfın ve yolsuzlukların önlen-
mesini, belirli ki!ileri zengin eden i!leyi!in düzeltilmesini istiyo-
ruz. Adil bir vergileme, vergi kaçırmalarını önleme, devlete gelir 
sa"lama yolunda yapılacak i!ler arasında dı! ticaret, bankacılık, 
sigortacılık düzeninin halk yararına de"i!tirilmesini bekliyoruz. 
Bu yapılınca, i!çinin sırtına bindirilen kalkınma yükü çok hafifle-
yecek, hem devlet milyonlarca lira gelir sa"layacak, hem de eko-
nominin çe!itli dallarındaki vergi kaçırmalar denet altına alın-
mı! olacaktır. Vergide devrim, i!çinin tüketim gücünü arttıracak, 
onun uygarlık nimetlerinden yararlanmasını kolayla!tıracaktır. 

8Hçi Ücretlerinde Devrim: 

#!çile!en köylüler ve i! bulamayan i!çiler ço"almakta, toprak 
a"acı, tüccar, sanayici ve mali sermaye çevrelerinin etkisindeki 
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hükümetler sosyal adalete uygun bir çalı!ma hayatını imkan-
sızla!tırmaktadır. Onun için de i!çi ücretleri dü!ük kalmakta ve 
emek, de"erini alamamanın sıkıntısını, ızdırabını çekmektedir. 
Üstelik i!çi ücretlerinin belirli bir seviyede tutulmasına çalı!ılma-
sına kar!ılık, i!çilerin ve ailelerinin alabilecekleri tüketim mad-
delerinin fiatları aynı seviyede kalmadı"ı için i!çilerin alım güç-
leri azalmakta, bu da sosyal çöküntülere yol açmaktadır. Gerçek 
asgari uygarlık gereklerini kar!ılayacak bir asgari ücret politika-
sının bulunmaması, gerekse grev hakkının çok kısıtlanmasından 
do"an toplu pazarlık gücünün etkisiz bırakılması, i!çi ücretleri 
sorununa var gücümüzle e"ilmek görevini omuzlarımıza yükle-
mi!tir. Biz i!çi ücretlerinin bütün i!kolları için asgari ücretler ka-
bul edilerek, asgari uygarca ya!ama olana"ını yaratmaya çalı!a-
cak ve oynak merdiven düzeninin kurulmasını isteyece"iz. Bu 
arada i!çilerin gerçek ücretlerinin dü!mesine yol açacak fiat dal-
galanmalarının önlenmesi yolunda mücadele edece"iz. 

Enflasyon olmasına yol açacak her türlü ekonomik ve mali ted-
birler alınmasının kar!ısına çıkaca"ız. Piyasa oyunları, ithalat, ih-
racat hileleri, fatura kombinezonları, tüketim mallarının el de"i!-
tirmesi gibi i!çiler aleyhinde sonuçlar verdi"i apaçık görülen para 
de"erini dü!ürme düzenine kar!ı çıkaca"ız. #!çinin milli gelirden 
alması gereken payın eksiksiz verilmesini istiyoruz. 

Borçtan Kurtulmak için Devrim: 

Türkiye, tarihimizin en kabarık borcu altına girmi!tir. Her çocuk, 
21. Yüzyılda bile ta!ımayaca"ı kadar borç yüküyle do"acaktır. Bu, 
kalkınmak için hep kapitalist yoldan gitmede ısrar eden e"emen 
sınıfların i!çi aleyhine ve halk zararına i!lettikleri ekonomik dü-
zen yüzündendir. Kapitalist yoldan kalkınma, geri bırakılmı! ül-
keler için çıkmaz bir yol olmu!tur. Geri kalmı!lıktan kurtulma, 
ancak Anayasanın öngördü"ü karma ekonomiye dayanan ve ka-
pitalist olmayan bir yoldan kalkınmayı zorunlu kılar. Bu da emek-
ten yana planlı bir devletçili"in kurulmasını gerektirir. Böylece 
Ulusal ekonomi, Devlet Planlama Te!kilatınca hazırlanan plana 
göre geli!tirilir, milli hasıla ve gelir artar, böylece i!çilerin milli ge-
lirden alaca"ı pay oranı büyür, i!çinin uygarca ya!aması ko!ulları 
bir bir gerçekle!ir.

Borçtan kurtulmak için sanayile!menin gerçekle!mesini en ba!ta 
gelen !art sayacak ve bu u"urda çaba sarfedece"iz. #lk anda he-
nüz kurulmamı! a"ır endüstrinin kurulması, böylece gerek sa-
nayi için, gerekse tarım reformu için gerekli araçların yapımının 
sa"lanması Türk endüstrisinin ve tarım kesiminin yabancılara 
muhtaç ve onlara borçlu olmaktan kurtarılması için zorunludur. 
Bu davranı!, ulusal ekonominin a"ırlı"ının tarım kesiminden sa-
nayi kesimine devlet eliyle kaydırılması olacaktır. Böylece gizli i!-
sizlik ortadan kalkacak, i! alanları açılacak, ithalat ve ihracat ara-
sında Türkiye aleyhine geli!en açı"ın kapanması gerçekle!ecektir. 
Bu suretle yabancı ülkelerden i!lenmi! madde alıp, i!lenmemi! 
ham maddeler ihraç eden bir Türkiye olmaktan kurtulaca"ız. Bu-
nun yararlarını bütün i!çilere duyura duyura borçlardan kurtulma 
ve yabancı ekonomilerine ba"lı kalmanın utanç verici sonuçların-
dan uzakla!ma yolu ile i!çi sınıfının ne kadar kazançlı çıkaca"ını 
gösterece"iz. 

TeHkilatlandırmada Devrim: 

#!çi sınıfının bu kadar etkin ve memleket yönetiminde a"ırlı"ını 
koyan bir güç haline gelmesi hiç !üphesiz devrimci bir te!kilatlan-
ma ile sa"lanacaktır. Bütün i!çilerin sendikalı olmasına çalı!aca-
"ız. Sendikaların i!çilere ne kadar yararlı örgütler oldu"unu ispat-
layacak ve sendikaların ba!ına çöreklenen çıkarcı sendikacıların 

zararlarını da anlatarak i!çilerin sendikalı olmasını bilinç temeline 
dayayaca"ız. Her i!kolunun en güçlü sendikasını, kendi mensup-
larına en ba!arılı hizmeti yürütecek organlarla donataca"ız. Dev-
rimci te!kilatlanmada bütün sendikaları 16 i!kolunda toplayaca-
"ız. #!kolu yönetmeli"ine göre parçalanmı! dalları bir ortak örgüt 
içinde temsil ettirecek fikir birli"i düzenini kuraca"ız. Böyle bir 
örgütlenme, demokratik bir denetim altında merkeziyetçi bir i!-
leyi!in bütün ba!arılı meyvalarını verecektir.

#!çilerin kendi ana i!kollarında en güçlü sendikayı kurup, ya!at-
ması sonucunda do"acak büyük güçbirli"i insanın insan tarafın-
dan sömürüsünün yerine, karde!çe bir dayanı!ma içinde sosyal 
adalete uygun bir kalkınma ortamını gerçekle!tirecektir. Böyle 
bir geli!me, bizim geri kalmı! bir toplum olmaktan kurtulup ileri 
bir toplum hayatına kavu!mamızı sa"layacaktır. 

Bu ardı arası kesilmeyen ilerleme ve geli!me, bilimi öncü saya-
rak, Anayasada yer alan köklü dönü!ümleri yapma olana"ını var 
ederek mümkün olacaktır. Üretim kuvvetlerinin ça"da! uygarlı"a 
uygun seviyeye gelmesi ancak bizim Anayasaya sahip çıkmamız-
la sa"lanacaktır.

O Anayasa ki herkesin ki!ili"ine ba"lı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetleri oldu"unu kabul etmi!tir. 

O Anayasa ki, ki!inin temel hak ve hürriyetlerini fert huzurunu, 
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle ba"da!mayacak surette 
sınırlayan siyasi, iktisadi, sosyal, bütün engelleri kaldırmayı dev-
lete görev olarak vermi!tir. 

O Anayasa ki, insanın maddi ve manevi varlı"ının geli!mesi için 
gerekli !artların hazırlanmasını Devlete yüklemi!tir. 

O Anayasa ki, herkese mülkiyet ve miras hakkı tanımı!tır.

O Anayasa ki, #ktisadi ve sosyal hayatı, adalete, tam çalı!ma esa-
sına ve herkes için insanlık haysiyetine yara!ır bir ya!ayı! sevi-
yesi sa"lanması amacına göre düzenlenmesini emretmektedir. 

O Anayasa ki, çalı!mayı herkes için hak ve ödev saymaktadır. 

O Anayasa ki, çalı!anların insanca ya!aması ve çalı!ması, çalı!ma 
hayatının kararlılık içinde geli!mesi için sosyal, iktisadi ve mali 
tedbirler alınarak çalı!anların korunmasını ve çalı!mayı destek-
lemesini, i!sizli"i önleyici tedbirler alınmasını devlete görev ola-
rak vermi!tir. 

O Anayasa ki, çalı!anlara yaptıkları i!e uygun ve insanlık hay-
siyetine yara!ır bir ya!ayı! seviyesi sa"lanması için devleti 
görevlendirmi!tir. 

O Anayasa ki, çalı!anların insanlık haysiyetine yara!ır bir hayat 
seviyesi sa"layacak adaletli bir ücret elde etmeleri için devlete 
gerekli tedbirleri alma görevi vermi!tir. 

#!te biz, devrimcili"i; bugünkü tutucu, gerici ekonomik, sosyal ve 
politik ili!kilerin Anayasa uyarınca de"i!tirilmesi ve yukarıdan 
beri özetledi"imiz ilkelerin hayata uygulanması anlamına alıyo-
ruz. Devrimcilik, hepimizin mülk sahibi olmasını ve uygarlık ni-
metlerinden e!itçe yararlanma olana"ını sa"layaca"ı için bizim 
sendikacılık çalı!malarımızın özünü kapsayacaktır.

Kaynak: D"SK Kurulu! Bildirisi, Anatüzü#ü, "stanbul-1967, D"SK 
Yayınları No.2 adlı yayından aynen alınmı!tır.



646 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

EK-F
D!SK’'% K,*,&,9 G)%)& K,*,&,’%6$ 
K$H,& E6.&)% !&+ A%$08@8>8
TÜRK#YE DEVR#MC# #$Ç# SEND#KALARI KONFEDERASYONU

ANA TÜZÜ&Ü

BÖLÜM-1

GENEL HÜKÜMLER

KONFEDERASYONUN ADI, MERKEZ! ve AMACI

Madde: 1- Konfederasyonun adı: (Türkiye Devrimci #!çi Sendikala-
rı Konfederasyonu) dur. 

Kısa adı: (D#SK) tir. 

Madde: 2-a) D#SK’in Genel Merkezi #stanbul’dur. Yönetim Kurulu 
kararı ile Ankara’ya ta!ınabilir. 

b) D#SK’in #stanbul içindeki açık adresi !udur: Ca"alo"lu, Nuruos-
maniye Caddesi, Alibaba Türbe Sokak No. 18 (Özbay Han)-#stanbul

c) Genel Merkezin bulundu"u #l sınırları içindeki adres, genel yü-
rütme kurulu kararı ile de"i!tirilir. 

Madde: 3- D#SK, i!çi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel bakım-
dan kalkınması ve yücelmesi için, öncelikle, Türkiye’nin her ba-
kımdan tam ba"ımsız olmasını ve hızlı bir kalkınma yoluna gir-
mesini zorunlu görür. Bundan ötürü de, Türk i!çi hareketinin, 
Anayasada öngörülen köklü dönü!ümlerin gerçekle!mesini sa"-
layacak bir devrimci öze kavu!masını !art sayar. 

Temel ilkeleri !öyle kabul eder: 

a) #!çi sınıfının meseleleri tam ba"ımsızlı"a kavu!mu! toplum-
cu bir düzende çözümlenir. Bunun ekonomik alanda birinci adı-
mı, emekten yana, emekçilerin yönetim ve denetimine do"rudan 
do"ruya katıldı"ı plânlı bir devletçilik sistemidir. 

Bu sistemde kamu sektörü a"ır basar ve itici, yönetici rol oynar. 

b) Çelik ve Makine Sanayii ile Enerji Kaynakları gibi Sanayiin ki-
lit noktalarının genellikle a"ır sanayiin, madencili"in ve büyük 
ula!tırma, ihracat, ithalât i!leriyle bankacılık ve sigortacılı"ın dev-
let eliyle yürütülmesi gereklidir. Bu alanlarda özel sektör yardımcı 
durumdadır. 

c) Emekçilere, insan onuruna uygun bir hayat seviyesi sa"lamak 
ve bu seviyeyi devamlı olarak yükseltmek, i!sizli"i ortadan kal-
dırmak, ancak devlet eliyle yürütülecek hızlı bir sanayile!me ile 
mümkündür. Ancak, devlet eliyle yürütülen bir sanayile!mede, 
i!letmelerin devletle!mesi ve en ileri tekniklerin kullanılması i!-
çilerin yararına olur. 

ç) #!çi sınıfının devrimci bir niteli"e eri!mesi ve bilinçlenmesi an-
cak yurt ve dünya olaylarının emekçiler açısından ve bilimsel yol-
dan de"erlendirilmesine ba"lıdır. Bilim, i!çi sınıfının en önemli 
mücadele aracıdır. 

d) Köylümüzü uygar ya!ama !artlarına kavu!turmak ve sanayile!-
memize temel ve destek olmak üzere, köklü bir toprak reformu zo-
runludur. Bunun aynı zamanda i!sizli"i önleyici bir yararı da vardır.

e) Emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi yalnız mesleki mücade-
le ile mümkün de"ildir. Bunun yanı sıra Anayasadaki demokra-
tik hakları kullanarak, siyasi mücadele yapmaları da gereklidir. Bu 
mücadele i!çi sınıfının varlı"ının tam bilincine kavu!turularak, in-
sanın insanı sömürmesi esasına kar!ıt bir amaç güder.

Madde: 4-D#SK’in ba!lıca görevleri !unlardır:

a) Bütün i!çilerin kendi ana i!kolları sendikalarında toplanmasını 
ve bunlarında D#SK’te bir araya gelmelerini sa"lamak, D#SK’i Tür-
kiye’nin en güçlü ve en etkili meslek örgütü haline getirmek,

b) Türk i!çi hareketinin izleyece"i politikanın ana hatlarını tayin 
etmek ve hareketin birlik ve beraberli"ini sa"lamak,

c) Toplu sözle!me ve grev düzeninin, Anayasada yer aldı"ı biçim-
de uygulanmasını ve bunların ba!arı ile yürütülmesi için gerekli 
sendikalar arası dayanı!ma ve i!birli"ini sa"lamak,

ç) Çalı!ma hayatını ve sosyal güvenli"i düzenleyen yasaların, i!-
çiler yararına olmayan hükümlerini de"i!tirmek ve yeni yasalarla 
bunları daha da iyile!tirmek için çaba harcamak

d) #!çilerin çıkarlarıyla ilgili çe!itli toplantı, kurul, konferans ve 
örgütlere katılarak, bunların D#SK’in ilkelerine uygun biçimde ka-
rarlar almalarına çalı!mak, 

e) Türkiye dı!ında olup ta i!çi sınıfı yararına çalı!an ve D#SK’in il-
kelerine uygun do"rultuda görü! sahibi olan milletlerarası i!çi ör-
gütleriyle i!birli"i yapmak, bu gibi kurulu!lara üye olmak suretiy-
le i!çi dayanı!masının ürünlerinden yararlanmak, 

f) #!çilerin mesleki bilgilerini arttıracak ve genel kültürlerini geli!ti-
recek her türlü e"itici faaliyetler göstermek, sa"lık ve spor tesisleri, 
kitaplık, basımevi ve benzeri kültürel tesisler kurmak, i!çilerin bo! 
zamanlarını de"erlendirebilmeleri için imkanlar sa"lamak, 

g) #!çilerin refahını veya mesleki menfaatlerini ilgilendiren konu-
lar hakkında bilimsel incelemeler yapmak bu maksatla bir ara!-
tırma bürosu kurmak,

h) #!çiler için her çe!it kooperatifler veya !irketler, tatil siteleri 
kurmak, bu gibi te!ebbüslere yardım etmek ve görevlerini yerine 
getirebilmek için her çe!it mülk edinmek ve i!letmektir.

Madde 5- a) D#SK, kendi bünyesinde bulunan sendikaları, her 
yönü ile bir güç birli"i temel esası içinde birle!tirir. Ve sendikala-
rın her türlü faaliyetlerini D#SK içinde aslına uygun biçimde plân-
la!tırır ve organize eder. 

b) D#SK üyesi sendikalar, Ana Tüzükleri için, D#SK Ana Tüzü"ü-
ne ba"lılık ve uygunluk bakımından D#SK tarafından hazırlana-
cak tip statüsünü esas alır ve kendi sendikasının veya i!kolunun 
özelli"ine göre bu tip statüye ilâveler yapar.

BÖLÜM-II

ÜYEL!K

A-Üyeli#in Kazanılması

Madde: 6- D#SK’e üye olabilmek için:

a) Yürürlükte olan yasalara göre kurulmu! i!çi Sendikası olmak, 

b) D#SK’in Ana Tüzü"ünü, Kurulu! Bildirisini ve Ana Tüzü"e ba"lı 
yönetmeliklerdeki hükümleri kabul etmek ve kendi Genel Kuru-
lundan yasalara uygun nitelikte ve biçimde D#SK’e üye olma kara-
rı almak !arttır. 
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Madde: 7- Kendi Genel Kurulunda D#SK’e üye olma kararı alan 
Sendikanın yetkili yöneticileri, bu kararı en geç iki hafta içinde 
D#SK Genel Sekreterli"ine göndermek suretiyle üyelik talebinde 
bulunur. 

Madde: 8- D#SK’e üye olma konusundaki Genel Kurul kararını, ilgi-
li sendikanın yetkili yöneticileri D#SK genel sekreterli"ine bildirme-
di"i takdirde, bu husus, adı geçen sendikanın D#SK üyeli"ine kabulü 
için mâni sebep sayılmaz. Böyle bir hâl kar!ısında ilgili sendika üye-
li"e kabul edildi"i takdirde i!bu Ana Tüzü"ün 7. maddesindeki göre-
vi yapmayan sendika yöneticilerinin bu konuda maksatlı olup olma-
dıkları ara!tırılır. Maksatlı iseler, haklarında hukuki kovu!turmaya 
ba!vuruldu"u gibi, ilgili sendikanın genel kuruluna !ikâyet edilir ve 
görevden dü!ürülmeleri istenir. #lgili sendika Genel Kurulu, D#SK’in 
talebine uymadı"ı takdirde, o andan itibaren sendika D#SK üyeli"in-
den otomatikman dü!er.

Madde: 9- Bu Ana tüzü"ün 7. maddesindeki gibi D#SK’e üye olma 
kararı olan sendikaların D#SK’e üyelik konusu D#SK’in ilk Yöne-
tim Kurulu toplantısında görü!ülüp karara ba"lanır. Üyeli"i kabul 
edilmeyen sendikanın D#SK’in ilk Genel Kuruluna ba!vurma hak-
kı saklıdır. Bu takdirde D#SK genel kurul kararı kesindir. 

Madde: 10- D#SK üyesi bir sendikadan, ayrılarak te!ekkül eden di-
"er bir sendika, D#SK’e üye olamaz. Ancak hukuki zorunluk se-
bebi ile D#SK üyesi bir sendikadan ayrılan ve kurulan sendikanın 
D#SK’e üye olma hakkı saklıdır. 

Madde: 11- Ayni i!kolunda birden fazla sendikanın D#SK üyeli"ine 
kabulü mümkündür. 

Ancak bu konuda bu sendikaların, 

a) Birbirleri ile mücadele halinde olup olmadıkları, 

b) Aralarında mücadele varsa dahi D#SK tarafından i!çinin yararı-
na olarak bu mücadelenin kaldırılıp kaldırılamıyaca"ı, 

c) Yöneticilerin arasında vazgeçilmez anlayı! farklarının veya 
küskünlüklerinin olup olmadı"ı,

d) Belirli bir süre içinde D#SK’in temel ilkeleri ve prensipleri açı-
sından birle!tirilmelerinin mümkün olup olmadı"ı göz önünde 
tutulur.

B- Üyelikten ayrılma

Madde: 12-a) D#SK üyeli"inden ayrılmak isteyen Sendika, kendi 
Genel Kurulundan alaca"ı genel kurul üyelerinin en az üçte iki ço-
"unluk kararı ile D#SK üyeli"inden çekilebilir.

b) D#SK üyeli"inden ayrılma iste"inde bulunan Sendikanın yetkili 
yöneticileri, bu konunun görü!ülece"i sendika Genel Kurul toplan-
tısından en geç 15 gün önce, durumu D#SK genel sekreterli"ine bil-
dirir. Çekilme kararının alınaca"ı Genel Kurul toplantısında D#SK’in 
yetkili bir temsilcisi bulunur. Ve görü!lerini sözlü olarak açıklar.

c) D#SK’ten ayrılan Sendika Genel Kurulundan ayrılma kararı aldı-
"ı tarihten itibaren D#SK’e kar!ı yükümlü oldu"u üyelik aidatını üç 
ay daha ödemekle yükümlüdür. 

C- Üyelikten çıkarılma

Madde: 13- D#SK’in Ana Tüzü"üne ve yetkili organların kararları-
na uymayan üye sendika yöneticileri veya D#SK’te görevli üyele-
ri ferden D#SK üyeli"inden veya bu görevden D#SK Yürütme ku-
rulunun iste"i ve Onur Kurulunun kararı ile ihraç edilirler. #hraç 
edilen yöneticilerin kendi Sendikalarının Genel Kurulları (D#SK) 

tarafından ikaz edilir. #kaza ra"men (D#SK)’in çıkardı"ı yöneticile-
re görev veren üye sendikalar (D#SK) Yönetim Kurulunun talebi ve 
Onur Kurulunun kararı ile (D#SK) ten çıkarılırlar. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca (D#SK) den çıkarılan üye sendikanın, 
(D#SK) Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Genel Kurul çıkarma 
kararını onayladı"ı takdirde üye sendika bildirimden ba!layarak, 
yasalı süre içinde bu karar aleyhine i! mahkemesinde itirazda bu-
lunabilir. #! mahkemesinin kesinle!mi! kararına göre davranılır.

Madde:14- Ayni i!kolunda birden fazla D#SK üyesi Sendikanın mu-
ayyen bir süre içinde birle!tirilmesi için, DISK yürütme kurulunca 
özel bir B#RLE$TIRME KOM#SYONU kurulur. Ve muayyen birle!tir-
me süresi yürütme kurulunca tesbit edilir. 

B#RLE$T#RME KOM#SYONU, birle!tirilmesi gerekli üye sendikala-
rın yöneticilerinden gerekli izahatı alır. Bu sendikaların durumu-
nu bizzat tetkik eder. Ve en iyi birle!tirme formülünü bir raporla 
D#SK yürütme kuruluna bildirir. Yürütme kurulu formül gere"ince 
birle!me konusunda ilgili sendikalara gerekli tebligatı yapar. #lgi-
li sendika ba!kanlıkları en geç iki hafta içinde D#SK’e cevap ver-
mekle yükümlüdür. Bundan imtina eden sendikanın, birle!me 
konusundaki D#SK teklifine (Hayır) cevabı verdi"i anlamında ka-
bul edilir. 

Birle!me konusundaki D#SK tarafından teklif edilen formüle (Ha-
yır) diyen sendika otomatikman DISK üyeli"ini, (Hayır) cevabını 
verdi"i andan veya cevapsız olarak geçirdi"i iki haftalık sürenin 
bitiminden itibaren kaybeder ve D#SK’ten ayrılmı! olur. 

Birle!tirme formülü hakkındaki D#SK yürütme yetkilileri ile, oto-
matikman D#SK üyeli"inden ayrılan sendikanın D#SK dı!ında hu-
kuki yollardan hak arama yetkisi saklıdır. #lgili sendikaların iki 
haftalık cevap verme süresi, ilgili sendikaların teklifi ile sebep 
makul görüldü"ü takdirde, D#SK yürütme kurulunca uzatılabilir. 

Madde: 15- D#SK’ten ayrılan veya üyelikten ihraç edilen veya oto-
matikman D#SK üyeli"inden dü!en sendika, D#SK aidatlarının pe-
!in ve i!lemeden ödenmesi sebebi ile, D#SK üyeli"ini kaybetti"i 
andan ba!layarak üç aydan daha fazla süre için aidat ödemi! du-
rumda olsa dahi, bu fazla ödenmi! miktar, D#SK tarafından ilgili 
sendikaya hiçbir suretle iade edilemez ve ilgili sendikanın bu ko-
nuda D#SK’ten herhangi bir talepte bulunmaya hakkı yoktur. 

BÖLÜM- III

TELK!LAT

A- Organlar:

Madde: 16-D#SK’in organları !unlardır

a) Genel Kurul,

b) Temsilciler Kurulu, 

c) Yönetim Kurulu, 

d) Yürütme Kurulu, 

e) Denetim Kurulu, 

f) Onur Kurulu. 

B- Genel Kurul: 

Madde:17- a) Genel Kurul D#SK’in en yüksek organdır. D#SK’e üye 
sendikaların delegelerinden kurulur. 
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b) Genel kurula katılacak üye sendikaların delege sayısı a!a"ıdaki 
biçimde ve oranda hesaplanır ve tesbit edilir. 

1 -Üye sayısı 1000’e kadar olanlar 1 delege, 

2-Üye sayısı 1000’den yukarı olanlar her 1000 üye tam sayısı için 1 
delege, (Artık üye sayısı 500’den fazla ise 1000’e ibla" edilir.)

 3 -Yürütme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Ku-
rulu ve Onur Kurulu üyeleri, D#SK’e üye sendikalardan birinin 
üyeliklerini muhafaza etmekte iseler, D#SK Genel Kurulunun ta-
bii üyesidirler. Ve bunların ayni anda üye Sendikalardan seçile-
rek gelecek delegeler arasında olamıyaca"ı gibi, üye sendikaların 
kontenjanlarına da tabi kılınamazlar. 

Madde: 18- D#SK Genel Kuruluna üye sendikalardan gönderilecek 
delegeler sendika Ana Tüzü"ünde buna dair hüküm yoksa üye 
sendikanın son genel kurul toplantısında, genel kurul tarafından 
seçilir. Her delege için ayrıca bir de yedek delege seçilir. 

Madde: 19- a) Genel Kurul, yasanın saptadı"ı süreye uygun ola-
rak toplanır. Toplantı yeri günü ve saati Yürüme Kurulu tarafın-
dan saptanır. 

b) Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati, en az 15 
gün önce Ankara ve #stanbul’da çıkan iki gazete ile ilan edilir. Ay-
rıca genel kurulun toplanaca"ı, mahallin en yüksek mülkiye ami-
rine de durum yazı ile bildirilir. 

c) Genel Kurula sunulacak bütün raporlar ile gelecek devreye ait 
bütçe teklifi, genel kurul toplantısı tarihinden en az 2 hafta önce 
üye Sendikalara yeteri kadar gönderilir.

d) Genel Kurul, mülkiye amirine bildirilen, gazetelerde ilen edilen 
gün, saat ve yerde toplanır. 

e) Birinci toplantıda yeter sayı sa"lanamazsa, ikinci toplantının 
yeri, saati ve gündemi tekrar mülkiye amirine bildirilir. Ankara ve 
#stanbul’da çıkan iki gazete ile de ilan edilir. #kinci toplantı, birinci 
toplantı gününden en çok 15 gün sonraya bırakılır ve bil toplantıda 
yeter sayı aranmaz. 

Madde: 20- a) Üye sendika sayısının 1/5 oranındaki sendikaların, 
yazılı ba!vurmaları üzerine, yürütme veya yönetim kurulu, genel 
kurulu ola"anüstü toplantıya ça"ırır. 

b) Ola"anüstü Genel Kurul toplantısını isteyen üye sendikalar, 
görü!ülecek konuları gerekçeleriyle birlikte apaçık olarak yazılı 
ba!vurmalarında belirtirler. 

c) Ola"anüstü genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki konu-
lar görü!ülür. 

Madde: 21- Genel kurul gündemi, yürütme veya yönetim kurulla-
rından biri tarafından hazırlanır. Gündeme yeni bir madde eklen-
mesi için genel kurula katılan delegelerden 1/20 sinin yazılı teklifi 
!arttır. Gündemdeki bir maddenin çıkarılması için mevcudun 2/3 
ünün yazılı talebi !arttır. 

Madde: 22- Genel Kurul, Genel Ba!kan veya onun yoklu"unda Ge-
nel Sekreter tarafından açılır. Yoklama yapılır, delege adedinin 
yarısından bir fazlası toplantıda mevcut ise bir ba!kan, iki ba!kan 
yardımcısı, gere"i kadar yazman seçilir. Bu seçimler ile komisyon 
seçimleri açık oy ile yapılır. Genel Kurul Ba!kanlık divanı delege-
ler arasından seçilir.

C- Genel Kurul Yetkileri:

Madde 23 — a) Ana Tüzükte de"i!iklik yapmak, 

b) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görü!üp karara 
ba"lamak ve yöneticileri ibra etmek veya haklarında dâva açıl-
masına karar vermek, 

c) Onur Kurulu kararlarına kar!ı yapılacak ba!vurmaları görü!üp 
karara ba"lamak, ihraç kararlarını onaylamak, 

d) Bu Ana Tüzükte yazılı amaç ve görevlerin gerçekle!mesi yolun-
da yöneticilere ve konfederasyon organlarına direktif vermek ve 
gerekli kararlara almak, 

e) Yürütme, Denetim ve Onur kurulu üyelerinden Genel Kurulda 
seçilmeleri gerekenleri gizli oyla seçmek, 

f) Konfederasyon organlarında görev alan yöneticilere verilecek 
ücretlerle her türlü ödenek ve yollukları, bütçeyi görü!üp kara-
ra ba"lamak. 

D -Temsilciler Kurulu

Madde: 24-Temsilciler Kurulu isti!ari bir organıdır. Gündemde 
olan konulan görü!ür. Kararları, Yürütme Kurulu ile Yönetim Ku-
ruluna veya genel kurula teklif ve tavsiye mahiyetini ta!ır. 

Genel Ba!kan, Yürütme Kurulu veya Yönetim Kurulunca toplantı-
ya ça"rılır ve gündemi tesbit edilir. 

Her üye sendikanın üçer yürütme kurulu üyesinden te!ekkül 
eder. Üye Sendikanın yürütme kurulu üçten fazla üyeli oldu"u 
takdirde, kendi aralarında seçim yaparlar. 

E-Yönetim Kurulu

Madde: 25-D#SK Yönetim Kurulu, bu ana tüzü"ün 66 ncı madde-
sinde belirli 16 i!kolunun birer temsilcisi ve 5 D#SK yürütme kuru-
lu üyesi olmak üzere 21 ki!iden te!ekkür eder. 

#!kolu temsilcileri, bu Ana Tüzü"ün 66 ncı maddesindeki usulle 
seçilir. Bunların, üye sendikalardan birisinin en az Merkez Yürüt-
me Kurulu üyesi olması !arttır. Kendi sendikalarındaki birisinin 
en az merkez yürütme kurulu üyesi olması gereklidir. Kendi sen-
dikalarındaki Merkez Yürütme Kurulu üyeli"ini her hangi bir se-
beple kaybeden, otomatikman D#SK Yönetim Kurulu üyeli"inden 
de dü!er ve yerine yenisi seçilir. 

Bu anatüzü"ün 66. maddesindeki 16 i!kolunda bir veya birkaçın-
dan D#SK’e üye sendika olmadı"ı takdirde, bu i!kollarından D#SK’e 
üye sendika oluncaya kadar, bunlara ait D#SK yönetim kurulu 
üyelikleri bo! kalır. Bu duruma göre D#SK Yönetim Kurulu fiili üye 
sayısı gözönünde tutularak, Yönetim Kurulunun toplantı ve karar 
nisapları tesbit edilir. 21 tam sayı, Yönetim Kurulunda bütün i!kol-
ların temsilcilerinin tamamlanması halinde nazarı dikkate alınır. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: 

Madde 26 — D#SK Yönetim Kurulu: a) Kendi üyeleri arasından 2 
ba!kan vekili seçer. 

b) En az, altı ayda bir yürütme kurulunca tesbit yerde toplanır. Yü-
rütme Kurulunun hazırladı"ı gündemdeki konulan görü!ür, kara-
ra ba"lar. Kararlar ço"unlukla alınır. Oyların e!itli"i halinde top-
lantı ba!kanının katıldı"ı taraf ço"unlu"u alır. 

c) Diledi"i konuları Yürütme Kuruluna hayale eder. Yürütme Ku-
ruluna havale edilen kararların tatbikatından do"acak sorumlu-
luklar Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunca verilen karar-
ları Yürütme Kurulu muayyen bir müddet için tehir etmek isterse, 
tehir gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulunu ola"anüstü toplan-
tıya ça"ırır. 
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d) D#SK, faaliyetleri hakkında Yürütme Kurulu tarafından hazır-
lanan hesap ve faaliyet raporlarını, karar ve faaliyetlerini gözden 
geçirir. Genel kurulca verilmi! kararlar üzerinde yorumlar yapar 
Yürütme Kuruluna direktifler veriri. Hesaplarda bir yolsuzluk tes-
bit ederse, durumu Denetim Kuruluna haber verir. 

e) Uluslararası te!ekküller tarafından verilen bursların kullanıl-
masını düzenler. Bursiyerlerde aranacak nitelikler Yönetmelik ile 
tesbit edilir. 

f) 275 sayılı Toplu #! Sözle!mesi, Grev ve Lokavt Kanunu uyarın-
ca Yüksek Hakem Kurulu ile Yüksek Uzla!tırma Kurulunda i!çileri 
temsil edecek hakemleri seçer. 

g) Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılacak i!çi üyesinin seçi-
mini yapar, #! ve #!çi Bulma Kurumu, #!çi Sigortaları Kurumu, Ça-
lı!ma Meclisi, Genel Kurul toplantılarına katılacak delegelerin i!-
kolları esasına göre seçimlerini yapar. 

h) Denetim Kurulunun verece"i rapor üzerine gerekirse Genel Ku-
rulu ola"anüstü toplantıya ça"ırır. 

i) Yasalara göre i!çi temsilcisi gönderilmesi gereken yerlere gide-
cek temsilcileri seçer. 

Madde 27 — Yönetim Kurulu gündemine ilave edilecek maddeler 
için yazılı önerge vermek !arttır. Önergelerin gündeme alınması, 
ço"unlu"un oyu ile olur.

Madde 28 — Yürütme Kurulunun herhangi bir üyesi veya hep-
si herhangi bir sebeple ve daimî olarak görevlerinden ayrıldıkları 
takdirde Yönetim Kurulu kendi arasından ilk Genel Kurul toplantı-
sına kadar Yürütme Kurulunu seçer. 

F-Yürütme Kurulu

Madde: 29- a) Yürütme Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oyla ve 
mevcudun 2/3 ço"unlu"u ile seçilen 1 Ba!kan, 1 Genel Sekreter ve 
ilk Yönetim Kurulu toplantısında seçilen 3 Yürütme Kurulu üye-
si olmak üzere te!ekkül eder. Ba!kan dahil her üye 1 oya sahiptir.

Madde 30 — Yürütme Kurulunun herhangi bir üyesinin: 

a) Me!ru veya yazılı mazerete dayanmaksızın arka arkaya Yürüt-
me Kurulunun üç toplantısına gelmedi"i, 

b) Ana Tüzük hükümlerine uygun hareket ve alınan kararlara ri-
ayet etmedi"i,

c) Sıfat ve yetkilerini kötüye kullandı"ı, 

d) D#SK’in veya D#SK’e üye sendikaların !eref ve haysiyetini leke-
leyen fiillerde bulundu"u, 

Vesikalarla sabit olursa, suçu i!leyen hakkında di"er Yürütme 
Kurulu üyeleri veya haysiyeti haleldâr edilen üye sendikanın ya-
zılı müracaatını alan Yürütme Kurulu azâlarından biri vaziyeti bir 
raporla Yürütme Kuruluna bildirir ve yönetim kurulu toplantıya 
ça"rılır. 

Yönetim kurulu hadiseye ait vesikalar üzerinde inceleme yaptık-
tan ve yüzle!tirmeden sonra, suçu sabit görürse, !ikâyet edilen 
üye hakkında muvakkaten vazifeden uzakla!tırma kararı verir. 
Durumu ayrıca DISK Onur Kuruluna da bildirir. Aksi varit oldu"u 
takdirde, !ikâyet eden veya edenler aynı hükme tabi tutulur. Onur 
Kurulu kararı ile görevden uzakla!tırılan Yürütme Kurulu üyeleri-
nin Genel Kurula itiraz hakkı vardır. 

G- Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde: 31- Yürütme Kurulunun görevleri ve yetkileri !unlardır: 

a) D#SK’in amaç ve ilkelerinin gerçekle!mesinden birinci derece-
de sorumludur. Türk #!çi hareketini ilgilendiren her çe!it konuyu 
izler. 

b) Amaç ve ilkeleri gerçekle!tirmek, te!kilatlanmayı süratlendir-
mek ve üye sendikalar arası birlik ve beraberli"i sa"lamak için 
yurdun muhtelif bölgelerinde temsilcilikler kurmak, 

c) D#SK amaçlarını gerçekle!tirmek ve üye sendikaların ihtiyaç-
larını kar!ılamak için ihtisas daire ve büroları kurmak ve bu daire 
ve büroların çalı!ma pro"ramlarını hazırlamak, 

d) Üye Sendikaların yapaca"ı toplu i! sözle!meleri için gerek-
li bilgiyi toplamak, de"erlendirmek ve sendikaların istifadesine 
sunmak, 

e) Ana Tüzük hükümlerini aynen uygulamak, 

f) D#SK’in bütün organlarında çalı!acak ki!ilerin tayinini yapmak 
ve bunların ücretlerini tesbit etmek, 

g) #!veren veya i!veren örgütleri ile toplu i! sözle!melerine esas 
olacak prensip anla!maları yapmak, 

h) Acil hallerde D#SK Yönetim Kurulu yetkilerini kullanmak ve ka-
rar almak. (Bu takdirde konu Yönetim Kurulunun ilk toplantısına 
sunulur.) 

Madde: 32- Yürütme Kurulu üyeleri, daire ve büroların Sekreter-
liklerini ilk oturumda payla!ırlar. Her sekreter bürosunun yürü-
tümünden sorumludur. 

H- Genel Ba!kan

Madde 33 — Genel Ba!kan, Genel Kurulda hazır bulunan delegele-
rin üçte iki ço"unluk oyu ile seçilir. Bu ço"unluk elde edilemedi-
"i takdirde oylama üçüncü tura kadar devam eder. Üçüncü turda 
da üçte iki ço"unluk elde edilemezse en çok oy alan aday seçilmi! 
olur. Aday tek oldu"u takdirde, üçte iki ço"unluk nisabına bakıl-
maksızın, ilk tur neticesinde tek aday seçilmi! olur. Bu seçimler 
gizli oylama ile yapılır. 

#-Genel Ba!kanın Yetki ve Görevleri

Madde:34-D#SK’i Ana Tüzükte ba!ka hüküm olmadı"ı hâllerde, 
her bakımdan Genel Ba!kan temsil eder. Görevini geçici bir za-
man için yapamayaca"ı vakit, yetkisini Genel Ba!kan Vekillerin-
den birisine bırakır. Böyle bir durum yoksa Genel Ba!kan Vekille-
rinin, üyelik bakımından en kıdemlisi vekâlet eder. 

Madde:35- Genel Ba!kanın Görev ve Yetkileri $unlardır:

D#SK adına demeç vermek, basın toplantısı yapmak, resmi temas-
larda bulunmak, 

Zaruret halinde Genel Yürütme Kurulunun kararını almadan 2.500 
liraya kadar harcama emri vermek, 

 D#SK’i resmi ve hususi merciler nezdinde idari, mali, adli, mesleki 
hususlarda her bakımdan temsil etmek, 

 Ana Tüzük ve ona ba"lı olarak çıkarılan yönetmeliklerin uygu-
lanmasını sa"lamak, Genel Sekreterlik eliyle kanunlar, Ana Tüzük 
ve yönetmelikler gere"ince tutulması lüzumlu defter ve dosyala-
rın tutulmasını ve kayıtların muntazam !ekilde usulüne uygun 
olarak yapılmasını sa"lamak,



650 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

D#SK’in idari ve mali koordinasyonunu ve D#SK içinde ahenk ve 
inzibatı sa"lamak, üye sendikalarla D#SK münasebetlerini yürüt-
mek ve D#SK üyelerinin haklarını kollamak, D#SK’in mânevi !ah-
siyetinin zedelenmesine imkân vermemek, 

Toplu #! Sözle!melerinin temel hükümlerinin kabulü için çalı!-
mak, gerekli ortamı yaratmak, temas ve te!ebbüslerde bulunmak, 

Gere"i halinde D#SK içinde olan veya olmayan kimselere muay-
yen hususların takibi için temsil yetkisi vermek, dâvaya vekâlet 
vermek, sulh olmak, ibra etmek, dâvadan feragat etmek ve dâ-
vayı kabul etmek, idari, adli, mali ve icrai takibat yapmak veya 
yaptırmak, 

Grev halinde, bu hakkın iyi kullanılması ve ba!arı sa"laması için 
bütün imkân ve te!kilatı harekete geçirmek, yürütme komitele-
ri kurmak, !ahıs ve gruplara özel görevler vermek, greve katılan-
ların yararına ekonomik sosyâl ve kültürel anla!malar yapmak, 
grev fonundan veya ba!ka me!ru kaynaklardan yararlanarak 
ödemeler yapmak veya yaptırmak, 

D#SK’te ücretle çalı!anların terfihlerini, nakil ve tâyinlerini, teczi-
ye ve ihraçlarını, Ana Tüzü"e ba"lı olarak çıkarılacak yönetmelik 
hükümlerine göre yürütmek, uygulamak, teklifler yapmak ve ka-
rarları yerine getirmek. 

Lüzum gördü"ü anda D#SK Bünyesindeki her türlü muhaberat, 
muamelât ve hasabatı bizzat veya görevlendirece"i kimseler eliy-
le tetkikat yapmak veya yaptırmak, 

Genel Sekreterlikçe yürütülmekte olan i!leri yakınan izlemek, 
gerekti"inde tetkik etmek ve izahat istemek,

Kongreleri veya her türlü toplantısında bulundu"u konferans ve 
toplantıları açmak, ba!kanlı"ını yapmak veya toplantıyı idare 
edecek kimseleri tâyin etmek, Kongre divanlarını seçtirmek, 

m) Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulu kararlarında, D#SK’in bütü-
nünü ilgilendiren veya D#SK’in haysiyet ve !erefi ile ilgili ve D#SK’i 
sorumlu durumda bırakması mümkün konularda, konunun yeni-
den görü!ülmesi için ilgili kurula iade etmek ve yeniden görü!ü-
lüp karara ba"lanmasını istemek. (Bu gibi hâllerde bu kararların 
yürütülmesi neticesinden Genel Ba!kan sorumlu de"ildir. Kara-
rı veren kurulun karara katılan ve oy veren üyeleri sorumludur.) 

J- Genel Sekreter

Madde: 35- Genel Sekreter, D#SK Genel Kurulunda, Genel Ba!ka-
nın gösterece"i en az iki aday arasından, Genel Ba!kanın seçildi"i 
usul ile seçilir. 

Genel Sekreter DISK ücretli kadrosunda olmak üzere bütün me-
saisini D#SK’e verir. 

Madde: 36-Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri $unlardır: 

a) D#SK’in her türlü yazı!malarında, haber almada, D#SK’in amaç-
ları ile ilgili yayın ve istatistikleri derlemede, toplu sözle!meye 
esas olacak bilgileri toplamada, görevlidir. 

b) Yazı!ma ve muamelelerin düzgün i!lemesinden sorumludur. 

c) Yürütme Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve Yürütme 
Kurulunu genel ba!kanın bilgisi altında toplantıya ça"ırır. 

d) D#SK organlarının almı! oldu"u kararların yürütülmesiyle 
görevlidir.

e) D#SK’in Yürütme ve Yönetim Kurulu üyelerinin 274 sayılı Sendi-
kalar Kanununun 27. maddesi gere"ince verecekleri mal bildirim-
lerinin zamanında noterli"e tevdii ile noterlikten bir belge alınma-
sını temin eder ve bu belgenin hangi noterlikçe verildi"i, tarih ve 
numarasını Yönetim Kurulu defterinin özel bir sayfasına kaydet-
tikten sonra, bu belgeleri D#SK deneticilerine verir, 

f) D#SK’in her türlü iç çalı!malarını organize eder, te!kilâtın rasyo-
nel çalı!masını temin eder, Genel Sekreter, D#SK’in kalbidir.

K-Denetim Kurulu

Madde: 37- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil 
3 yedek üyeden te!ekkül eder. Denetim Kuruluna, Genel Kurul ta-
rafından gizli oyla en çok rey verilen seçilir. Kendi arasından bir 
ba!kan, bir raportör seçer. 

Görev ve yetkileri !unlardır: 

a) D#SK’in Mali çalı!malarının denetimini yapmak,

b) Denetimleri sırasında gördükleri herhangi bir yolsuzluk veya 
usulsüzlü"ü Yürütme ve Yönetim Kurullarını ve Genel Kurula 
bildirmek, 

c) D#SK’e ba"lı üye sendikalar hakkında vaki olacak !ikâyet ve ihbar 
üzerine Yürütme Kurulunun iznini veya talimatını alarak, denetle-
mede bulunmak ve raporunu D#SK Yürütme Kuruluna vermek. 

L- Onursal Kurulu

Madde 38 — Onursal Kurul, 5 asil 3 yedek üyeden kurulur. Onursal 
kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla, en çok rey alan esasına 
göre seçilir. Onursal Kurul kendi arasından bir ba!kan bir rapor-
tör seçer. Onursal Kurul D#SK’in tüzel ki!ili"ine saygı gösterme-
yen ve Ana Tüzü"e aykırı hareket edenler hakkında Yönetim Ku-
rulu veya Yürütme Kurulunun verece"i rapor üzerine toplanır ve 
kararını verir. 

Onur kurulunun verece#i cezalar !unlardır: 

1- #htar, 

2- Tevbih

3- Muvakkat #hraç, 

4- Kesin #hraç, 

BÖLÜM-IV

MAL! HÜKÜMLER

Madde: 39- D#SK’in gelirleri: 

a) Üye te!ekküllerden alınan aidat gelirleri, 

b) E"itim gelirleri, 

c) Grev fonu gelirleri,

d) Yasalara göre sa"lanacak gelirler

e) Ba"ı!lar

f) Mamelek gelirleri

g) Üyesi bulundu"u te!ekküllerle, uluslararası di"er te!ekküller-
den alaca"ı yardımlar,

Madde: 40- D#SK’e üye sendikalar, her 100 üye için yılda 300.- lira 
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D#SK’e aidat verirler. Bu aidat yılda bir defada veya 2-4 muayyen 
süreli taksitlerle ödenir. 

Her Ocak ayı içinde, üye sendikalar üye durumu ile o yıla ait D#SK’e 
ödenmesi gerekli aidat tutarını D#SK’e bildirir. Yıl sonunda üye 
Sendikalar, kendi aidat bilânçolarını çıkarırlar. Ve gelecek sene-
nin Ocak ayı içinde bir önceki yıla aidat farkı varsa öder. Aidat far-
kı, üye sendikanın o yıl içinde üye sayısındaki artmadan mütevel-
littir. Her üye Sendika üye sayısı ne olursa olsun D#SK’e senede en 
az 1000.-TL aidat öder. 

Madde: 41-Bu Ana Tüzü"ün 40. maddesi gere"ince D#SK’e öden-
mesi gerekli aidatların tamamı veya ilk taksiti geç her yıl Ocak ayı 
sonuna kadar ödenir. 

Üye sendikanın, mali durumu imkân vermemesi sebebiyle sendi-
kanın talebi üzerine D#SK Yürütme Kurulunca aidat, muayyen sü-
relerle taksite ba"lanır. Ve her taksitin kesin ödeme günü tesbit 
edilir. Bu tespit edilen ödeme günlerini geçiren üye sendika, DISK 
tarafından yazılı ihtar edilir. Buna ra"men ödeme tarihini üç ay 
geçiren sendika otomatikman D#SK üyeli"inden dü!er. 

Madde: 42- Her üye sendika ödedi"i aidat ve teberruların kontro-
lünü kolayla!tırmak amacıyla mali raporlarını her devre sonunda 
D#SK’e göndermekle sorumludur. 

Madde: 43- D#SK’in e"itim gelirleri a!a"ıda göstermi!tir:

a) D#SK’in aidat gelirlerinin % 5 i, 

b) D#SK’e üye sendikaların e"itim için ayıracakları % 5 gelirlerinin 
3/5 ü, (Her 3 ayda bir tahsil edilir.) 

c) Üye Sendikalarla birlikte düzenlenecek e!ya piyangosu, müsa-
mere, balo, sergi ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek safi geli-
rin % 25 i e"itime harcanır. 

Madde: 44- D#SK, Genel ve Katma bütçeli idarelerle mahalli idare-
ler ve bunlara ba"lı sabit ve döner sermayeli kurumla, sermayesi-
nin tamamı devletçe verilmek suretiyle kurulan iktisadi te!ekkül 
ve kurumlarla, sermayelerinde devletin katkısı bulunan banka-
lar, kamu kurumu niteli"indeki mesleki te!ekküller dahil olmak 
üzere, özel kanunlarla kurulan bankalar tarafından ödenmi! ser-
mayesinin en az yarısına katılmak suretiyle kurulan te!ekküller-
le, bunların aynı nisbetde katılması ile kurulan müesseselerden, 
i!veren ve i!veren kurulu!larından teberru ve mali yardım kabul 
edemez. 

Madde: 45- D#SK, tüzel ki!i olarak siyasi partilerde veya onla-
ra ba"lı te!ekküllerden herhangi bir suretle maddi yardım kabul 
edemez, maddi yardımda bulunamaz, onların te!kilatı içinde yer 
alamaz. 

B#RLE$#K GREV FONU 

Madde: 46- D#SK’e ba"lı sendikaların üyeleri, Grev Fonu’na ayda 
bir lira ödemeye mecburdurlar. Bu paralar üye Sendikalar tara-
fından, i!yerlerinden her ay sendika aidatı ile birlikte kestirilir. 
Üye sendikalar, kendi ana tüzüklerine ve i!yerleri ile yapacak-
ları toplu sözle!melere bu konuda gerekli hükümleri koymakla 
yükümlüdürler.

D#SK Grev Fonundaki paraların nasıl kullanaca"ı bir yönetmelik-
le düzenlenir. 

Madde:47- D#SK’in Mali #!leri, Yürütme Kurulunda kararla!tırıl-
mak !artı ile, yürütme kurulu üyelerinden birisinin yetki sorum-
lulu"unda yürütülür. 

Madde: 48- D#SK’in kasasında normâl olarak en çok 2000.-lira 
para bulundurulur. Bu miktar !artlara göre Yürütme Kurulu kararı 
ile eksiltilebilir veya ço"altılabilir. 

Kasadaki 2.000.-liralık normâl miktar ço"altılmı! iken, kasada-
ki paranın, hırsızlık veya yanma gibi ola"anüstü olaylar kar!ısın-
da do"acak zararın ilk 2.000.-lira ile arttırılan miktar arasındaki 
miktardan, ço"altılma kararına müsbet oy kullanan Yürütme Ku-
rulu üyeleri mü!tereken sorumludur ve derhal tazmin etmekle 
mükelleftirler. 

Madde: 49- D#SK’in kasadaki miktardan fazla paraları, D#SK’e ait 
banka hesaplarına muntazaman yatırılır. Ve para mutlaka banka 
hesaplarında tutulur. 

Madde: 50- a) D#SK’in paraları, bankalardan veya erekli yerlerden 
birinci imza yetkilisi ile ikinci imza yetkililerinden birisi olmak 
üzere iki yetkili imza ile alınır veya çekilir 

Birinci imza yetkilileri, genel ba!kan ve genel sekreterdir.

#kinci imza yetkilileri, di"er üç yürütme kurulu üyeleridir.

b) Bu maddenin a) fıkrasındaki hükme göre iki yetkilinin imzası 
ile para alma veya çekme yetkisi bir veya birkaç ki!iye verilebilir.

BÖLÜM-V

ÇEL!TL! HÜKÜMLER

Madde:51- Yürütme Kurulu kararı ile, lüzumuna ve ihtiyaca göre 
gerekli sayıda Genel Ba!kan yardımcıları ile Genel Sekreter yar-
dımcıları tayin edilebilir. 

Bu yardımcılar, yardımcısı oldu"u kimsenin talimatı ile çalı!ır. 
Ve görev ve yetkilerini yardımcılı"ını yaptı"ı kimselerden alırlar. 
Yardımcıların görev ve yetkileri lüzumunda yürütme kurulunca 
da tesbit edilebilir. 

Madde: 52- Defterler: D#SK’in tutmaya mecbur oldu"u defterler 
!unlardır:

a) “Üye kayıt defteri”, bu defterde üyelerin kimlik ve adresleri, 
D#SK’e giri! tarihleri ve yükümlü oldukları aidat miktarı kaydedilir. 

b) Yönetim Kurulu ve yürütme kurulunun tarih sırası ile ve müte-
selsil numaralarla kayıtlanmı! ve altı imza edilmi! kararların ya-
zılmasına mahsus “Karar Defteri”.

 c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kaydedilece"i 
“Gelen ve Giden evrak kayıt defteri”, 

d) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin saklanaca"ı “Ge-
len ve giden evrak dosyaları”, 

e) “Zimmet defteri”, 

f) “Aidat”, “Gelir” ve “Gider” defterleri, 

g) “Bilanço, Envanter ve Kesin Hesap Defteri”, 

h) Genel Kurul Ba!kanı ve Katiplerinin Yönetim Kurulu ile beraber 
imza edecekleri “Genel Kurul Karar defteri”, 

i) Yürütme kurulunun bir tutanakla tesbit edece"i numaralanmı! 
ve Yürütme Kurulunca mühürlenmi! gelirlere ait kopyeli mak-
buzlarla, giderlerin fatura evrak ve kaydiyesini muhafazaya mah-
sus dosyalar, 
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(D#SK demirba!larının kaydedilece"i “Demirba! Defteri” ile yuka-
rıda (a), (b), (f) ve (h) fıkralarında isimleri yazılı defterler kullanıl-
madan notere tasdik ettirilir.) 

Madde: 53- #htilafları Uzla!tırma ye Çözüm Komisyonu: D#SK’in 
üyesi bulunan sendikalar arasındaki her türlü uyu!mazlık D#SK’e 
ba"lı bulunan üye sendikaların temsilcilerinden te!ekkül eden bir 
komite tarafından çözümlenir. Yürütme kurulu üyeleri bu komi-
tenin tabii üyesidirler. 

Bölge Temsilcileri: 

Madde: 54-a) D#SK Yürütme Kurulu lüzum gördü"ü yerlerde böl-
ge temsilcilikleri kurar veya kaldırır. Temsilcili"in kurulaca"ı 
bölgelerde en az üçten az DISK üyesi sendikanın te!kilatı varsa 
veya hiç yoksa temsilci, yürütme kurulunca atanır. 3 veya daha 
fazla ise bu Sendikaların Genel Merkezlerinin o bölgeden göste-
recekleri 2 !er temsilcinin katılaca"ı toplantıda seçilir. Temsilci-
nin görevden affı da aynı yolla olur. (D#SK Yürütme Kurulu yetki-
si saklıdır.) 

b) Bölge Temsilcili"inde görev alacak yardımcıları uzman ve per-
sonelin atanması da D#SK Yürütme Kurulu tarafından yapılır. 

c) Bölge Temsilciliklerinin yetki, görev ve sorumlulukları bir yö-
netmelikle düzenlenir. 

Madde:55- D#SK Yürütme Kurulunun kaç üye ile toplandı"ına ba-
kılmaksızın yürütme kurulu kararlarının üç üyenin müsbet oyu 
ile alınması !arttır. 

Yürütme Kurulu üyelerinin, çe!itli görevler nedeniyle toplanama-
ması halinde, ola"anüstü bir durum kar!ısında Genel Ba!kanın, 
o da yoksa Genel Sekreterin re’sen karar verme yetkisi saklıdır. 
Bu takdirde re’sen karar verme yetkisini kullanan, konuyu ilk yü-
rütme kurulu toplantısına sunar ve onay alır. Yürütme Kurulunun 
onaylamaması kar!ısında konu, ilk Yönetim Kurulu toplantısına 
götürülür ve gündeme alınır.

Madde: 56- D#SK Yürütme Kurulu ve di"er kademelerindeki se-
çimli i!lerde görev alabilmek için, D#SK’e üye sendikalardan biri-
sinin üyesi olmak !arttır ve kâfidir. 

Madde: 57- D#SK organlarına seçimle getirilenler ile üye sendika-
ların üyeleri D#SK’in do"al üyeleridir. 

Madde: 58- D#SK, Üye Sendikaların her türlü muamele ve kayıtla-
rını kontrol edebilir. Gerekti"inde üye sendikaların Denetim Ku-
ruluna ve Haysiyet Divanına durumu havale etme yetkisine sahip 
olmakla beraber, üye sendikaların Genel Kurullarını toplantıya 
ça"ırma yetkisi de vardır. 

Madde: 59- Üye Sendikalar, D#SK kararlarını tatbik mevkiine koyma-
ya mecburdur. Ancak, D#SK yöneticileri tarafından verilen direktif ve 
kararlar D#SK Ana Tüzü"ündeki amaç ve ilkelere aykırı olamaz.

Madde: 60- Sosyâl Güvenlik: D#SK yöneticileri, personelinin sos-
yâl güvenlik, sigorta ve dinlenme haklarını garanti altına alır. Per-
sonel i!çi statüsüne tabidir. Personel ile ilgili yönetmelik çıkarılır.

Madde: 61- Kıdem ve "hbar Tazminatları: D#SK Yönetici kadrola-
rında D#SK’ten ücret almak !artıyla ücretli olarak vazife görüpte 
tekrar seçilemeyenler her kıdem yılı için D#SK’ten son aldı"ı maa! 
kar!ılı"ında 30 günlük kıdem tazminatı alır. D#SK’in personel ve 
müstahdemleri #! Kanunu hükümlerine tabidir.

Ölüm halinde kıdem tazminatları, e! ve çocuklarına, e! ve çocuk-
ları yoksa anne ve babaya ödenir.

Madde: 62- D#SK Genel Kurulunda, üye Sendikalardan 1/5 i D#SK’i 
ya!atmayı taahhüt etti"i müddetçe D#SK feshedilemez. Fesih ka-
rarını ancak bu maksatla ça"ırılmı! olan Genel Kurul alabilir. Genel 
Kurulun böyle bir karara varabilmesi için üyelerin en az 1/3 ünün 
Genel Kurulda bulunması !arttır. Bu toplantıda ço"unluk elde edi-
lemezse ikinci defa Genel Kurul toplantıya ça"ırılır. Bu toplantıda 
yeter sayı aranmaksızın fesih kararı alınabilir. Ancak bu suretle 
yapılan toplantıda fesih kararı mevcut üyelerin 2/3 ünün oyu ile 
alınır. Durum, D#SK tasfiye heyeti tarafından 5 gün içinde mahallin 
en büyük mülkiye âmirine bildirilir.

Madde: 63- Üye sendikaların kanuni gelirlerinin tahsil edilmesi 
için kullanılan (Gelir ve Gider Makbuzları) D#SK tarafından müte-
selsil numaralı ve so"uk damgalı olarak hazırlanarak üye sendi-
kalara kullanılmak üzere imza mukabili da"ıtılır. Üye sendikalar 
gelirlerinin toplaması için ba!ka makbuz kullanamazlar. Mak-
buzların baskı masrafları, nispet dahilinde üye sendikalar tara-
fından ödenir. Üye Sendikaların gelir ve giderlerinin tanzimi ile 
muhasebe usullerinde birlik ve beraberli"in saklanması amacıy-
la D#SK Yürütme Kurulu tarafından gerekli çalı!malar yapılır. (Üye 
Sendikalar DISK tarafından bastırılan makbuzları kullanmaya 
ba!layınca kadar ellerindeki makbuzları D#SK’e so"uk damga ile 
damgalatmak ve numaralatmak suretiyle kullanabilirler.) 

Madde: 64- a) D#SK Yürütme Kurulu üyelerinin tamamı bütün me-
saisi ile D#SK’te çalı!ır. Ücretleri kendi sendikalarınca ödenir. Yü-
rütme Kurulu üyeleri ile bütün mesaisini D#SK’e veren ve kendi 
sendikasından ücret alan görevlilerin DISK ile ilgili i!lerde yolluk, 
otel ve yol masrafı gibi seyahat masrafları, D#SK tarafından ödenir. 
Üye sendikalarda idareci veya görevli olan !ahıslara DISK tarafın-
dan özel görev verildi"i takdirde bu göreve ait seyahat masrafları-
nın D#SK tarafından mı, yoksa kendi Sendikası tarafından mı öde-
nece"i, D#SK Yürütme Kurlunca kararla!tırılır. 

b) Yönetim Kurulu toplantısı, Genel Kurul toplantısı, komisyon gibi 
D#SK faaliyetlerine katılanlar ile Onur Kurulu ve Denetim Kurulu-
na ait çalı!malar için üyelerin yaptıkları her türlü seyahat ve ka-
yıp ücreti masrafları, kendi sendikalarınca ödenir. 

Madde: 65- a) Yürütme Kurulu, Ana Tüzük hükümlerine uygun 
yönetmelikler hazırlar, yürürlü"e koyar ve Yönetim Kurulunun ilk 
toplantısına sunar. Bütün yönetmelikler bu yolla yapılır. 

b) Ana Tüzü"ün hükümlerinin tam uygulanabilmesi için, bu Ana 
Tüzü"ün muhtelif yerlerinde yönetmelik çıkarılaca"ına dair hü-
küm olmayan konularda dahi, Ana Tüzü"ün lâfzına ve ruhuna ay-
kırı olmamak suretiyle yönetmelikler çıkarılabilir. 

Ana Tüzü"e ba"lı olarak çıkarılan ve uygulamaya konulan yönet-
melik hükümleri, aynen bu Ana Tüzük hükümleri de"erindedir.

 Madde: 66- a) Kanunen Sendikaların i!kolu sayısı ne !ekilde ve 
sayıda tesbit edilmi! olursa olsun, D#SK için iç te!kilatlanma bakı-
mından, i!kolu sınıflandırması a!a"ıdaki gibidir ve 16 dır: 

1- Tarım ve hayvan yeti!tirme, ormancılık ve tomrukçuluk

- Avcılık ve av hayvanların üretilmesi, balıkçılık, süngercilik ve 
sair deniz ürünlerinin çıkarılması, 

2- Kömür madencili"i, metal cevherleri madencili"i, kil, kum 
ocakları ve madenlerden gayri maddelerin toptan çıkarılması, kö-
mür mamulleri imalatı (Maden arama dahil)

3- Ham petrol vesair akaryakıtlar ve tabii gaz tasfiyehaneleri ve 
petrol mamulleri sanayii, akaryakıt depo ve istasyonları akarya-
kıt nakli ve satı!ı (Pipe-line ve petrol arama dahil). 
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-Suni ve tabii lastik, kauçuk, plastik, bakalit, linolyum, suni mu-
!amba ve benzeri sanayii ve bu maddelerden in!aat, elektrik ve 
sıhhi malzeme, ev e!yası ve her çe!it e!ya imalatı

-Ecza ve kimya sanayii (boya sanayii ve atom sanayii dahil) pil ve 
batarya akümülatör sanayii (azot sanayii dahil)

4-Gıda maddeleri imalatı sanayii, insanların istihlakine mahsus 
gıda maddelerinin imali, her çe!it hayvan, kümes hayvanları ke-
silmesi ve temizlenmesi, ambalajlanması, mezbahalar ve etten 
mamul gıda maddeleri imalatı; sütten mamul maddelerin imali, 
hayvani ve nebati ya" sanayi (sabun sanayi dahil) her nevi gıda 
maddelerinin konserve yapılması ve saklanması, de"irmende 
ö"ütülmü! maddeler imali, ekmekçilik, pastacılık, börekçilik ve 
her nevi un ve unlu maddelerden yiyecek imali, kakao, kahve, tuz 
ö"ütülmesi ve çay yaprakları üzerinde yapılan ameliyeler ve ben-
zeri i!ler, yem sanayi, maya imalatı içki ve tütün sanayi: #mbikten 
geçirilmi! alkollü içkiler, !araplar, likörler, malt likörleri, hafif içki-
ler, karbon hamızı ile meydana getirilmi! içeceklerin imali, tasfi-
yesi, karı!tırılması, imbikten geçirilmesi, tahammür edilmesi, bira 
fabrikaları, alkolsüz içkiler ( gazoz, meyva suları ve benzerleri) si-
gara, puro, pipo, enfiye, çi"nenen tütün gibi mamullerin imalatı, 
tütünün ayıklanması, kurutulması gibi tütün sanayi ile ilgili ima-
lat ve manipülasyon i!leri, yaprak tütün i!leme ve bakım evleri.

- $eker sanayii 

5-Her çe!it dokuma sanayi, giyecek e!ya sanayi, hazır doku-
ma e!ya imalatı(Trikotaj), iplik sanayi ve çırçır sanayi (#drofil pa-
muk imalatı dahil) çama!ırhaneler, ütü, kola boyama ve temizle-
me i!leri.

6-Kundura sanayi deri ve mamulleri ve deri giyecek e!ya (sara-
ciye) imalatı ve debagat i!yerleri, kürkçülük, tutkal sanayi ve ba-
"ırsak i!leme yerleri

7- A"aç ve mantar mamulleri, mobilya imalatı, do"rama ve bıçak-
çılık sanayi, kereste fabrikaları, her çe!it suni tahta ve benzeri 
imalatı.

8- Kâ"ıt, kâ"ıt mamulleri ve selüloz sanayi

- Matbaacılık, ne!riyatçılık, kli!ecilik (basın teknisyenleri)

- Basın mensupları (Gazeteciler) ve her çe!it ne!riyat i!lerinde 
çalı!anlar. 

9- Metalden ba!ka maden sanayii: Her çe!it toprak ve seramik 
sanayii ile çömlek, çini imalatı ve çimento, alçı, ta!, toprak kullan-
mak suretiyle in!aat malzemesi vesair malzemesi imalâtı, ate! 
tu"lası, tu"la ve kiremit sanayii, seramik ve fayans sanayii cam ve 
camdan mamul e!ya sanayii 

- Çimento Sanayii 

10- Her türlü metal imalatı (demir, bakır, krom vesair maden cev-
herlerinin ve bunların halitalarının izabesi, tasfiyesi, haddelenmesi, 
dökülmesi ve !ekillendirilmesi), çe!itli sanayii, madeni e!ya imala-
tı, makine imalâtı, elektrik makine ve cihazları ve aletleri ve made-
ni nakil vasıtaları imalatı ve onarımı, sair madeni e!ya ve malzeme 
imalatı.

-Gemi Yapımı ve onarımı

11-Yapıcılık: 

Her çe!it bina, yol, köprü, baraj, demiryolu, tünel, metro, kanali-
zasyon, liman, dalgakıran, havuz, istihkam, hava meydanı, dekovil 

hattı, tramvay hattı, spor sahaları in!aatı gibi yapıcılık i!leri ve 
bunlarla ilgili ve bunları tamamlayıcı i!ler.

-Kamu sektörünce yapılan yol yapım, onarım ve bakımı,

12- Enerji Sanayii: Elektro, gaz, su, istihsal, toplu ta!ıma ve da"ı-
tım i!leri ile,

-Ayrıca i!kolu gösterilmemi! olan veya yerinde sendika bulun-
mayan devlet, belediye, özel idare hizmetleri: Çöp, kanalizasyon 
drenaj, itfaiye vesair gibi her çe!it kamu his, metleri ve görevleri,

- Her çe!it sa"lık hizmetleri: 

Hastahaneler, sanatoryumlar, bakım ve dinlenme evleri, do"um 
ve çocuk bakım evleri, doktor muayenehaneleri, klinikler gibi 
sıhhi tedavi müesseseleri, di! klinikleri ve hayvan bakım evleri, 
röntgen muayenehaneleri ve benzerleri.

 13- Toptan ve perakende ticaret, her çe!it sınai, zirai ve hayvani 
maddelerin ve ürünlerin toptan ve perakende alım ve satım i!leri, 

-Banka ve di"er müesseseler: 

Bankalar, para ve ticaret borsaları, sigortalar ve her çe!it mali 
müesseseler, kredi kooperatifleri, kredi esham ve tahvilat 
komisyoncuları. 

14- Kara ta!ıtmacılı"ı motorlu ve motorsuz ta!ıt i!leri (otobüs, 
kamyon, tramvay, tünel ve sürücülük i!leri) 

-- Demiryolları ta!ıtmacılı"ı: Demiryolları ve buna ba"lı i!yerle-
rinde görülen i!ler. 

-Deniz ta!ıtmacılı"ı: Gemi ve benzeri ile her çe!it insan, e!ya ve 
hayvan ta!ıtmacılı"ı ile bunlara ba"lı deniz, i!leri.

- Hava ta!ıtmacılı"ı: 

Havacılı"ın yerüstü i!leri dahil.

-ardiye ve antrepoculuk:

Antrepolar, ardiyeler, so"uk hava depoları, umumi ma"azalar, si-
lolar ve bunlarda yapılan her türlü yükleme ve bo!altma i!leri, li-
man, istasyon ve iskelelerde yapılan yükleme ve bo!altma i!leri, 
ambarlama ve depolama i!leri.

-Haberle!me:

Posta, telefon, telgraf, radyo, televizyon i!leri ve hizmetleri (imalât 
hariç)

15- Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastane, kahvehane gibi yatma, 
dinlenme veya yemek yerleri ile sinema ve tiyatrolar hayvanat 
bahçeleri, sirkler, parklar, plajlar gibi e"lence yerleri, yüzme ha-
vuzları, stadyum, hipodrum, tenis, golf sahaları gibi açık ve kapalı 
spor yerleri, hamamlar, kaplıcalar dahil.

- Her çe!it büro ve teknik bürolar, yazıhane, avukat %e mali mü-
!avirler, emlak komisyoncuları, i! takip büroları ve benzeri mü-
esseselerde görülen i!lerle, dernekler, noterler, ticaret ve sanayi 
odaları ile benzeri i!çi ve i!veren te!ekkülleri. 

-Sahne, perde ve benzeri temsil sanatkarı, müzik, resim, heykeltı-
ra!lık, dekorasyon, edebiyat ve benzeri güzel sanatlarla ilgili i!ler

16- Milli Savunma ile ilgili askeri i!yerleri (Uluslararası ve yabancı 
askeri i!yerleri dahil)

b) D#SK’in her hangi bir kurul, komite, komisyon seçimi için i!bu 
Ana Tüzükte (üye sendikaların temsilcisi) !eklinde sendikalar 
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için kullanılan tabirlerden bu maddenin a) fıkrasındaki 16 i!kolu 
anla!ılır. Bu duruma göre 274 sayılı kanuna istinaden yürürlükte 
olan sendikaların i!kolları yönetmeli"in imkân vermemesi veya 
bu Ana Tüzük hükmü gere"ince henüz birle!tirilmeleri müm-
kün olmaması sebebiyle i!kolunda birden fazla üye sendika oldu-
"u takdirde, bu sendikaların yürütme kurullarının üçer üyesin-
den te!ekkül eden toplantıda D#SK için gerekli kimseler seçilir. Oy 
e!itli"i halinde seçim mümkün olmazsa e!it oylara hedef olmu! 
adaylar arasında ad çekme usulüne ba!vurulur.

c) D#SK’in te!kilatlanma Daire ve büroları konusundaki sınıflan-
dırma ve çalı!ma programları bu maddenin a) fıkrasındaki esa-
sa göre yapılır. 

d) Bu maddenin a) fıkrasında tespit edilmi! i!kolu sınıflandırma-
sına göre, D#SK Yönetim Kuruluna her i!kolundan bir olmak üze-
re seçilecek yönetim kurulu üyeleri DISK Genel Kurulunda, her i!-
kolu için ayrı ayrı olmak üzere seçilir. Ayni anda birer de yedek 
seçilir.

Madde 67 — D#SK’in kurucuları !unlardır:

1 — Türkiye Maden, Madeni E!ya ve Makine Sanayii #!çileri Sendi-
kası (Türkiye Maden-#! Sendikası), 

2 — Türkiye Lastik-Kauçuk ve Plastik Sanayii #!çileri Sendikası 
(Lastik-#!),

3 — Türkiye Basın Sanayii #!çileri Sendikası (Basın-#!),

4 — Türkiye Gıda Sanayii #!çileri Sendikası (Türkiye Gıda-#!),

5 — Türkiye Maden #!çileri Sendikası (Türk Maden-#!),

6-Yukarıda isimleri yazılı be! kurucu Sendikayı temsilen konfe-
derasyonun tüzü"ünü imzaları ile resmi mercilere tevdi etmeye 
yetkili olan ki!iler !unlardır:

1 — Türkiye Maden, Madeni E!ya ve Makine Sanayii #!çileri Sendi-
kası (Türkiye Maden-#! Sendikası) nı temsilen Genel Ba!kan Ke-
mal Türkler. 

2 — Türkiye Lastik-Kauçuk ve Plastik Sanayii #!çileri Sendikası 
(Lastik-#!) temsilen Genel Ba!kan Rıza Kuas,

3 — Türkiye Basın Sanayii #!çileri Sendikası (Basın-#!)’i temsilen 
Genel Ba!kan #brahim Güzelce,

4 — Türkiye Gıda Sanayii #!çileri Sendikası (Türkiye Gıda-#!)’i tem-
silen Genel Ba!kan Kemal Nebio"lu

5 — Türkiye Maden #!çileri Sendikası (Türk Maden-#!)’i temsilen 
Genel Ba!kan Mehmet Alpdündar.

Kurucu Sendikaları temsilen gerekli i!lemleri yapma"a yetki-
li isimleri sayılan Sendika temsilcilerinin açık hüviyet ve ikamet-
gâh adresleri tüzü"e eklidir.

GEÇ#C# MADDE: D#SK Genel Kurulu, kurulu! tarihinden ba!lamak 
üzere bir yıllık geçici süre içinde, kurucu sendikaların Genel Yü-
rütme Kurulu üyelerinden te!ekkül eder.

D!SK’in Kurucuları

Adı Soyadı Babası Do"um 
Yeri

Do"um 
Tarihi Uyru"u #!i Ev Adresi

Kemal Türkler Himmet Denizli 1926 T.C.

Türkiye Maden, Madeni E!ya ve 
Makine Sanayi #!çileri Sendikası 

(Türkiye Maden-#! Sendikasının)’nın 
Genel Ba!kanı

Edirnekapı Vatan Cad. 
Polis Evleri A-2 Dai. 8 

#stanbul

Rıza Kuas #sa Kocaeli 1926 T.C.
Türkiye Lastik-Kauçuk ve Plastik 
Sanayii #!çileri Sendikası (Lastik-

#!)’in Genel Ba!kanı

Bestekar Hakkı Sok. No: 
11 Samatya 

#stanbul

Mehmet 
Alpdündar Hüseyin Trabzon 1928 T.C. Türkiye Maden #!çileri Sendikası 

(Türk Maden-#!) Genel Ba!kanı

Terakki Mah. Sendika 
Sitesi Fatih Sok. No: 6 

Zonguldak

Kemal Nebio"lu Cemal Rize 1926 T.C. Türkiye Gıda Sanayii #!çileri Sendikası 
(Türkiye Gıda-#!) Genel Ba!kanı

Bahçelievler 17 Sok. No: 
28 Dai. 4

Ankara

#brahim 
Güzelce #smail #stanbul 1922 T.C. Türkiye Basın Sanayii #!çileri 

Sendikası (Basın-#!),

Laleli Öztürk Cad. 
Mimarba!ı Sok. Bahar 

Apt. No: 8-10

#stanbul

Kaynak: D"SK Kurulu! Bildirisi, Anatüzü#ü, "stanbul-1967, D"SK Yayınları No.2 adlı yayından aynen alınmı!tır.
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EK-? 
T8*+-!9 Ç'+#$@'
Türk-#! Çıkmazı, #stanbul, 1967

D#SK Yayınları: No: 1

Türk-8H’in Durumu: 

Türkiye i!çi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-#!)’in bir i!çi örgü-
tü olmaktan nasıl çıktı"ını anlamak için geçmi!ini bilmekte bü-
yük yarar vardır. Kısaca görelim: 

KURULUI: 

Türkiye #!çi Sendikaları Konfederasyonu; #stanbul, Eski!ehir, Sa-
karya Bölgesi, Tarsus ve Akdeniz Bölgesi #!çi Sendikaları Birlikle-
riyle Karabük i!çileri sendikası temsilcilerinin 7 Nisan 1952 günü 
Bursa’da kabul ettikleri Ana tüzü"ünün 31 Temmuz 1952 tarihinde 
Ankara Valili"i’ne verilmesi ile kurulmu!tur. 

Türk-#! Genel Kurulları konfederasyonunun gelece"ini niteleye-
rek sonuçlanmı!tır: 

8ZM8R KONGRES8: (Eylül 1952) 

Türk-#!, I. Genel Kurulunu #zmir’de yaptı ve i!çi birli"ini korumak, 
i!çi haklarını savunmak için güçlü bir örgüte olan ihtiyacın kabul 
edildi"ini görerek ciddiyetle i!e sarıldı.

8STANBUL KONGRES8: (AGustos 1953)

Türk-#!, II. Genel Kurulunu ola"anüstü bir kongre !eklinde top-
lamak zorunlulu"unu duydu. Çünkü seçilenler, tutumlarıyla te!-
kilâtın güvenini devam ettirememi! ve mali acze dü!mü!tü. 
#ktidardaki hükümet, kendisine muhalif partiden bir sendikacı-
nın yönetimindeki Konfederasyona daimî güçlük çıkarmaktay-
dı. Bunu çözümlemek için #stanbul Kongresinde iktidar partisi-
ne sempatik geleceklerini Yürütme Kurulunda görev almasına da 
imkân veren bir anlayı!la seçilenleri sonuçlandırdı. 

8STANBUL KONGRES8: (Kasım 1954)

Normal #stanbul Kongresi, Konfederasyonun kökle!mesi !artla-
rını hazırladı. Ancak #ktidar partisinin partizanca davranı!ları ile 
Konfederasyonun buna kar!ı çıkan tutumu i!çiler arasında da 
etkilerini gösterdi. Par-tiler, memlekette i!çi birli"ini bozucu bir 
!iddetle iktidar mücadelesi yaparlarken sendikalar arasında par-
ti-zanca bölünmeler de görüldü. 

ANKARA KONGRES8: (Haziran 1957)

 4. Genel Kurulda #ktidar Partisi Hükümetinin itimad etti"i sendi-
kacılar geni! bir propaganda ile i! ba!ına gelmeyi ba!ardılar. Yeni 
Türk-#! yöneticileri, hükümetten güç alarak konfederasyonun 
mali durumunu iyile!tirici çabalara giri!tiler, Balolar hazırladılar 
ve iyi gelirler sa"ladılar. Türk-#! hükümetin temel ekonomik ve 
sosyal görü!lerine aykırı olmayan bir yönde, yer yer i!çiler yara-
rına çalı!malar yaptı ise de, Türk-#!, iktidar partisinin dümen su-
yunda gitmekten kendini kurtaramadı. 

ANKARA KONGRES8: (Kasım 1960) 

27 Mayıs devriminden sonra yapılan bu kongrede, 1957 de i!ba-
!ına getirilen #cra Heyetinin, özellikle Ba!kanın durumu ön plana 
geçmi!, sabık iktidardan yana olan ba!kanın onur kurulu kara-
rıyla ba!kanlıktan dü!ürülmesi kararı kabul edilerek yeni bir an-
layı!la yeni bir kadro i!ba!ına getirilmi!tir. 

1960 da sa"lam örgütlerin deste"iyle i! ba!ına gelen #cra Heyeti, 
mali durumunu da düzeltecek bir ortama kavu!tu"u halde tek-
lif edilen Amerikan yardımlarına kolaylıkla kucak açmı!tır. $art-
lı olarak verilmeye ba!layan bu yardımlar yüzünden Türk-#! bir 
anda lükse ve !atafata kaymı!tır. O kadar ki, Türk-#!’in 5. Genel 
Kuruluna sunulan Hesap Tetkik Komisyonu raporunda A#D yardı-
mından sonraki durum, acı acı ve !öyle tenkid edilmi!tir: 

«Yapılan tetkikatta #stanbul Bölge Temsilcisi !oförünün 700 TL., 
Adana Bölge Temsilcisi !oförünün 650 TL., Ankara Merkez $oför-
lerinin ise 2000 TL. maa! aldıkları görülmü!tür. Bu 2000 TL.’sı-
nın A#D te!kilâtının yardımından önce 1250 TL oldu"u halen ise 
bu maa!tan hariç vazifeye çıkı!larda 50 TL. harcırah aldıkları, te!-
kilâtın arabaları mevcud ve bo!ta iken vazifeli memurlara vasıta 
ücreti ödeyerek i!ler takip ettikleri mü!ahede edilmi!tir.»

Türk-8H BaHkanının devletçilik anlayıHı: 

Türk-#!, en elveri!li !artlarla yeni bir dönemde çalı!maya ba!lar-
ken, i!verenler de sosyal Anayasa’ya ay-kırı davranı!larını su yü-
züne çıkarmaya koyuldular. Nitekim bu çabalarını yürütürken, 
Türk-#! Ba!kanının bilinçsizli"inden yararlanarak ona, i!verenle-
rin mutlak çıkarına uygun bir görü!ü ihtiva eden rapora imza koy-
durdular. Olay, 22-29 Ocak 1962 de toplanan Çalı!ma Meclisinde 
cereyan etti. Devletçilik tarifiyle en ufak bil ili!i"i olmayan bir ko-
misyonda i!çiler adına görev alarak Türk-#! Ba!kanı, i!verenle-
rin en özel sektörcüsünün etkisiyle Sosyal Anayasamıza aykırı bir 
görü!e rahatlıkla imza attı. Bu görü!ü belirten rapor, i!çi-i!veren 
hükümet temsilcileri ve bilim adamlarından kurulu isti!ari bir or-
gan olan Çalı!ma Meclisine sunulunca ilk tepkiyi i!çiler gösterdi-
ler. Türk-#! Ba!kanının imzasını da ta!ıyan rapora gösterilen tepki, 
Çalı!ma Meclisinin en bilinçli hareketi oldu ve i!çilerin a"ır baskı-
sıyla, !u görü! rapordan çıkarıldı:

«Devletin ancak hususi sektör tarafından ba!arılamayacak ka-
dar büyük te!ebbüsleri ele alması veya bunlara i!tirak etmesi te-
menni olunur. Bunun dı!ında memleketimizde salim ve sıhhatli 
bir endüstri isteniyorsa bu hadisenin ancak devletin mevzuat ve 
mükellefiyet bakımından asgari müdahalesi ve en geni! kolaylık-
ların gösterilmesi ile sa"lanabilece"i görü!ünde bulunuyoruz.»

Çalı!ma Meclisinde i!çilerin tepkisiyle reddedilen bu görü!, Çalı!-
ma Meclisinde de açıklandı"ı gibi; 19. Yüzyıl liberalizminden daha 
da geridedir. Devletçili"e tamamen kar!ı olan bu görü! ça"ımızın 
sosyal görü!lerine kar!ıdır, Anayasamıza kar!ıdır. Çünkü Türki-
ye’nin endüstrile!mesi, sosyal bir devlet anlayı!ıyla devletçili"i 
ba"da!tırmakla mümkün olur. Türkiye’de devletçilik, tarihi zo-
runluluklardan do"mu!tur. Özel te!ebbüs, halk ihtiyaçlarını asır-
larca kar!ılayamadı"ı için devlet, kamu yararına müdahale etmi! 
ve sanayile!meyi bizzat yaptırmayı kararla!tırmı!tır. Sömürücü 
liberalizm tarihe karı!mak zorundadır, artık devlet dolgun kârlar 
pe!inde ko!an sermayenin sadece bekçisi olamaz, olmamaktadır.

«A!ırı kazanç hırsının emek sömürmesini önleyen, emek gü-
cünün de"erini verdiren, eme"i ile geçinenleri yarın kaygısın-
dan kurtaran, eme"inden ba!ka sermayesi olmadı"ı ve ser-
mayenin yaratılmasına hizmet etti"i halde onun altında ezilen 
insanların hakları için Devletçilik gereklidir». (#hsan Ada’nın 
konu!masından) 

Böylece, Türk-#! Ba!kanının daha o tarihte, i!veren çıkar-
larına hizmet edecek raporlara nasıl kolaylıkla imza ataca"ı 
anla!ılmı!tı. 
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Türk-8H’i bu hale düHüren:

Bugün Türk-#!’e kar!ı köklü ve soylu bir muhalefet varsa, bu-
nun nedeni Türk-#!’in yabancı parasıyla fiyaka satmasıyla ba!lar. 
Türk-#!, Türk hükümetinin de yardım aldı"ı ve Amerikan hükü-
metinin kurdu"u Milletlerarası Kalkınma Ajansından (kısaca A#D 
deniyor) para ve teknik yardım almada hiç bir sakınca görmedi. 
Sanılı-yordu ki, bu yardımlar, bu dolarlar ve bu teknik araçlar hep 
karaka!ımız, kara gözümüz için veriliyordu. Ancak dolar yardımı 
arttıkça Türk-#!’te yabancı uzmanlar için odalar ayrıldı, yaban-
cılardan direktifler verilmeye ba!landı ve e"itim de dahil olmak 
üzere Türk-#!’in iç ve dı! konulardaki politikası hep Amerikanca 
olmaya ba!ladı. Ama bu Amerikanca e"itim ve politika, Amerika-
lıların kendi memleketlerinde uyguladıkları politika de"ildi. Türk-
#! aracılı"ıyle memleketimizde uyguladıkları politika geli!mi! 
Amerikanın çıkarlarını sürdürmek için, geri kalmı! memleketler 
için uyguladı"ı politika idi. Yani Türkiye’nin Amerikan sömürge-
si haline getirilmesi plânlarının derece derece uygulanmasıyla il-
gili bir politika idi. Nitekim, geri kalmı! memleketlerde Amerikan 
kapitalizminin çıkarları için i!çilerin politik eylemde bulunması 
istenmez. #!çilerin siyasi bir parti içinde birle!mesi ve Parlamen-
to’ya girmesi istenmez. #!çilerin yabancı !irketler aleyhinde grev 
yapması arzulanmaz. Emperyalizme, yani ülkenin ve halkın ya-
bancılar tarafından ya-bancı !irketler hesabına sömürülmesine 
kar!ı çıkarların önüne sendikaların ve üst kurulu!ların dikilmesi 
görevi verilir. Ve daha neler neler... 

#!te Türk-#!, yava! yava! Amerika’nın yeni sömürge politikasının 
ma!ası haline gelmi! ve bugünkü duruma dü!mü!tür. Bu nasıl ol-
mu!tur? $imdi onu görelim:

Amerikan Yardımları:

Türk-#!, 1963’ten beri Amerikan hükümetinden yani A#D’den yar-
dım almı!tır. Oysa 274 sayılı Sendikalar Kanunu, i!çi örgütlerinin 
i!verenlerden ve devlet te!ekküllerinden yardım almasını yasak-
lamı!tır. Buna ra"men Türk-#!, hükümetin de onayı ile bu Ame-
rikan yardımlarını almı!, böylece Amerikan ajanlarının da rahat-
ça Türk-#!’te karargâh kurmalarına yol açmı!tır. Buna küçük bir 
örnek verelim: 

Türk-#!’in ilk geçici #cra Kurulunda görevli olan bugünkü Türk-
#! Ba!kanı, Amerikalı Sendikacı #rving Brown’u iyi tanır ve onun 
arkada!lı"ıyla övünür. Türk-#! Ba!kanı aynı zamanda Ameri-
kan i!çi te!kilâtının Dı! Münasebetler Müdürü Lovestone’a da 
dostum demekten çekinmez. Oysa Lovestone’un Amerikan Ca-
susluk Te!kilâtıyla beraber çalı!tı"ı bilinmektedir. (Washing-
ton Post Gazetesi, 23 Mayıs 1966). YÖN Dergisi bu konuda !unu 
açıklamı!tır: 

«C#A’nın (Amerikan Casusluk Te!kilâtı) ba!ta Amerikan i!çi te-
!ekkülleri olmak üzere, çe!itli i!çi te!ekküllerini âlet ederek, dı! 
ülkelerdeki sendika hareketlerini yönetme çabaları, Türk Sendi-
kaları için çok hayati bir konudur. Sendikalarımızın e"itim ve ö"-
retim programları, çok defa Türk Sendikacıları, ya da bilim adam-
ları yerine, yabancı uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır.» 
(YÖN, I Temmuz 1966, Sayı 170) 

YÖN, ayrıca !u görü!ü belirtmi!ti: 

«C#A’nın Orta ve Güney Amerika devletleriyle dünyanın geri kal-
mı! di"er ülkelerinde giri!ti"i ve bu ilkelerin ilerlemesini, geli!-
mesini engelleyici faaliyetleri arasında, Sendikalara ve Sendika-
cılara el atması kar!ısında, Türkiye’nin gizli manevraların dı!ında 
kaldı"ını dü!ünmek tamamen hatâlı olur.» 

A8D’nin müdahaleleri: 

Gerçekten de Türkiye’nin bu gibi gizli manevraların dı!ında kal-
madı"ı da görülüyordu. Nitekim Genel-#! Sendikasında uzman 
olarak çalı!an bir hukukçunun bir makalesi günlük gazetelerden 
birinde çıkmı!tı. Bunda aynı zamanda Genel-#!’in e"itim uzma-
nı olan Engin Ünsal, Türk-#!’le A#D arasındaki ili!kiye de"inmi!, 
Amerikan Devlet Bakanlı"ının resmi organı olan A#D’nin Türk-
#!’e yaptı"ı para yardımının Sendikacılı"ımızın ba"ımsızlı"ı kav-
ramı ile ba"da!amayaca"ını söylemi!ti. 

Engin Ünsal !öyle diyordu: 

«Amerikan hükümetinin bu !artlandırması, Sendikacılı"ımızın 
özgür davranı!ını sınırlayacak, ki!ili"ini bulmasını geciktirecek 
ve ülkemizin ko!ullarına aykırı dü!en bir sendikacılık anlayı!ının 
geli!mesine yol açacak niteliktedir.»

Bu yazının yayınlanmasından sonra A#D’nin Sendikalar bölümün-
den birisi, Genel-#! Sendikasının ba!kanına telefon etmi!, bu ya-
zıdan haberi olup olmadı"ını sormu! yazının Amerikan Elçili"i 
tarafından be"enilmedi"ini bildirmi!ti. Ayrıca A#D’ci ki!i A#D’nin 
Türk-#!’e geni! çapta yardımlar yaptı"ını, Genel-#! Sendikasının 
da Türk-#!e üye olmakla bu yardımlardan yararlandı"ını hatırlat-
mı!tı. Sonra !unu sormu!tu:

Amerikan Elçili"i böyle ard dü!ünceli kimselerin nasıl olurda sen-
dikalarda çalı!tırıldı"ını bilmek istiyor. (YÖN, Sendikacılı"ımız-da 
Amerikan Oyunları, 1 Temmuz 1966) 

Bir örnek Daha:

Geri kalmı! ülkelerin, özellikle Türkiye’nin nasıl yanlı! bir Sendi-
kacılık anlayı!ına itilmek istendi"ini gösteren bir örne"i verelim: 

«Amerika Devlet Bakanlı"ı A#D kanalıyla az geli!mi! ülkele-
re bazı konu!macılar göndererek böyle ülkelerin sendikal hare-
ketlerine yanlı! yön verici parlak fikirlerin sahneye konulmasına 
yardım ediyor. Bu türlü davranı!ın son örne"ini Nisan ayı ba!la-
rında ülkemizi ziyaret eden bir profesörün konu!malarında gör-
dük. Misafir Profesör Wisconsin Üniversitesinde kapitalizm, sos-
yalizm ve i! iktisadi dersleri okutan ünlü bir sosyal siyasetçi idi. 
#stanbul #ktisat Fakültesinde verdi"i derste ve bizim de katıldı"ı-
mız bir yuvarlak masa toplantısın-da hazır bulunanlara sosyaliz-
min ve millile!tirme hareketinin az geli!mi! ülkeler için sadece 
bir ekonomik macera olaca"ını ısrarla belirtmeye çalı!tı. Dev-
letle!tirmenin milli ekonomiye daima zarar verece"ini söyledi. 
Kendisine devlet te!ekküllerinin Türkiye’de verdi"i örne"e uy-
madı"ını ve i!çiler açısından devletin çok daha iyi bir i!veren ol-
du"u, ayrıca ula!tırma sektörü dı!ındaki devlet te!ekküllerinde 
kâr kavramı önemli bir yer tuttu"unu hatırlattı"ımızda, profesör, 
bu konuda Türkiye’yi bir mucize yaratmı! olarak kabul edece"i-
ni söylemekle yetinebildi. Diyece"imiz odur ki, Amerikalılar, Türk 
sendikacılı"a kendilerini !irin göstermek için yanlı! bir a!ı uygu-
lamaya çalı!maktadırlar.» (agm) 

A8D’nin Asıl Amacı:

Türk-#!’in nasıl bu kadar Türk çıkarlarına aykırı bir yola sürük-
lendi"ini anlamak için A#D üzerinde biraz fazla durmamız gereki-
yor. A#D’nin Türkiye’de üç yıl süreyle devlet örgütümüzün içinde 
çalı!mı! uzmanlarından Mr. Podol, bir raporunda A#D’nin amacını 
açıkça belirtmi!tir 

«On yıldan fazla zamandır Türkiye’de faaliyette bulunan Ame-
rikan yardım programı, bir zamandan beri meyve alanı verme-
ye ba!lamı!tır. Önemli mevkilerinde, Amerikan e"itimi görmü! 
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bir Türkü’) bulunmadı"ı bir bakanlık, ya da bir #ktisadi Devlet Te-
!ebbüsü hemen hemen kalmamı!tır. Bu kimselerin kısa zamanda 
Genel Müdürlük veya Müste!arlık mevkilerine geçmeleri bekle-
nir. A I D, bütün gayretlerini bu yola tevcih etmi!tir (yönetmi!-
tir).» (Haydar Tunçkanat’ın açıkladı"ı casusluk belgesinden) 

Demek ki, A#D yardımları Türk-#!’e verilirken bu amaç güdülmü!-
tür. O da Türk Sendikacılı"ını Türk halkının çıkarlarına aykırı, ama 
Amerikan çıkarlarına elveri!li bir yolda geriletmek. #!te Türk-#!, 
bu amacın gerçekle!mesinde ma!alık yapmaktadır. $imdi alınan 
yardım paralarına bakalım.

A8D’nin Türk-8H’e Yardımları:

1963 yılı sonuna kadar A#D, Türk-#!’e 1 milyon, 605 bin, 336 lira 72 
kuru! vermi!tir. 1 Ocak 1964’ten 1965 sonuna kadar da 2 milyon 
631 bin 699 lira 26 kuru! ödemi!tir. 1962 yılında Türk-#!’in orta-
lama aylık aidat geliri sadece 11 bin 253 lira idi. Türk-#!, hükümet-
ten A#D’den, OECD’den (Uluslararası Ekonomik #!birli"i Geli!tirme 
Te!kilâtı) ve #CFTU’dan (Uluslararası Hür #!çi Sendikaları Konfe-
derasyonu) yardım almasaydı geliri giderini kar!ılayamaz duru-
ma gelir, iflâs ederdi. #!te, Türk-#! yöneticileri israf ve !atafat dü!-
künlükleri yüzünden kendi kaynaklarıyla geçinir bir durumdan 
uzakla!mı!, uzakla!tıkça Amerikan yardımlarına avuç açmı! ve 
sonunda bütçenin büyük bir bölümünü A#D yardımları kaplamı!-
tır. Para yardımı arttıkça da Türk-#! ba"ımsızlı"ını yitirmi!tir. O 
kadar ki A#D yardımları çok kere Türk-#! muhasebesine intikal 
ettirilmeden e"itim uzmanın emrine verilmi!tir. On binlerce lira, 
harcandıktan sonra Türk-#! muhasebesine intikal ettirilmi!tir.

Özet olarak !öyle denebilir:

Türk-#!’in 1 Ocak 1964’ten 31 Aralık 1965’e kadarki iki yıllık bütçe-
si 9 milyon 182 bin 783 lira 71 kuru!tur. Bu bütçede üyelerden alı-
nan aidat toplamı sadece 1 milyon 948 bin 29 lira 80 kuru!tur. A#D 
yardımları ve o türlü ba"ı!lar bütçenin en dolgun bölümünü i!gal 
etmi!tir. Bu bol keseden ba"ı! ve yardım sonunda Türk-i!, geri 
bırakılmı! memleketlerin !iddetle reddettikleri Lobby’cili"i politi-
ka alanımıza sokmu!tur. Bunun sonucu olarak da AK#S’in yazdı"ı 
gibi Türk-#! hakkında «kökü dı!arda te!ekkül» denemeye ba!-
lanmı!tır (Akis, 19 Mart 1966, Sayı 613).

Türk-#!, Genelsekreter Halil Tunç’un deyimiyle «dünya sendika-
cılık hareketinin sert ve sabırsız davranı!larının aksine, bugünkü 
Türk sendikacılık hareketi ve onun ba!ında bulunan liderleri, mü-
cadelelerini büyük bir so"ukkanlılık içinde ve toplum çıkarlarını 
ba"da!tırarak yapa gelmi!tir». (Akis 29 A"ustos 1965, sayı 584) 
ve böylece Türk-#!, sabır içinde, bir yandan «kökü dı!arda bir te-
!ekkül» ithamına hak kazanacak yapıya bürünmü!, bir yandan 
da «hükümetin Selanik Caddesi $ubesi» (Türk-#! binası Anka-
ra’da Selanik Caddesindedir) diye adlandırılmı!, bir yandan da 
Avrupa ve Amerika gezilerini sendikacılara pe!ke! çekerek aklı 
sıra sendika yöneticilerini avlamaya çalı!ması yüzünden «seya-
hat acentası» gibi terimlerle adlandırılmı!tır. Bu duruma gelme-
nin nedenine bir kez daha ve daha yo"unca parmak basmalıyız. 
#!te, sendikacılar içinde çalı!an ve dünya i!çi hareketlerini yaban-
cı kaynakları da tarayarak inceleyen bir yazarın görü!ü... 

Nasıl Bir Sendikacılık?

«Amerika’da, #!çi Konfederasyonu (AFL-C#O)’nun CIA ile sıkı i!-
birli"i halinde çalı!an, yabancı ülkelerin iç i!lerine ve i!çi hare-
ketlerine fütursuzca müdahale eden bir te!ekkül oldu"u artık is-
patlanmı! bulunmaktadır. Türkiye’de ise General Porter olayı ve 
Tunçkanat’ın açıkladı"ı ve do"rulu"u yetkililerce çok iyi bilinen 
«ihanet belgesi», C#A’nın Türkiye’deki korkunç plânlarını gözler 

önüne sermi!tir. Bu durumda, C#A’nın Türk i!çi hareketini, kendi 
kontrolüne almak hususunda elinden geleni yaptı"ını dü!ünmek 
yanlı! olmasa gerektir.

Sendikacılı"ımızın, Güney Amerika ülkelerinde oldu"u gibi, tam 
Amerikan kontrolü altında bulundu"unu iddia edecek de"iliz. 
Ama sendikacılı"ımızın melek sandıkları, yakın dostluklar kur-
dukları Lovestone ve #rwing Brown gibi ki!ilerin, CIA’nin General 
Porter’ine ta! çıkartacak tehlikeli ajanlar olduklarını artık bilme-
leri gerekir. Yine bilmeleri gerektir ki, Türk sendikacılı"ı Mean-
y-Lovestone-Brown üçlüsünün Üçüncü Dünya sendikacılı"ına 
empoze etmek istedi"i yönde geli!mektedir. Kapitalizmi savunan, 
yabancı sermaye ile dost geçinen, ekonomik ve politik ba"ımsız-
lık hareketine ilgisiz, bol ücretli, bürokratik bir sendikacılık. Bu 
yöneli!te, Türk sendikacılı"ının 1947’den beri sürekli olarak Ame-
rikalıların etkisi altında kalmasının payı büyüktür. Türk-#! e"itim 
programlan, Amerikan parası ve limanları ile çizilmi! ve yürütül-
mü!tür. Bu e"itimin sonucu olarak, bir çok sendika yöneticisi, i!çi 
sınıfının politika dı!ı tutulması görü!üne saplanmakla kalmamı!, 
fakat kapitalist düzeni de sendikaların ve dolayısıyla kendilerinin 
çıkarlarına en uygun bir düzen olarak kabul etmi!tir.» (Adil A!-
çıo"lu, Yön, 12 A"ustos 1966, Sayı 176)

Ve yazar !unu istemektedir: 

«Türk sendikacılı"ı, gerçekten ba"ımsız ve hür bir hale getirilmek 
isteniyorsa, yapılacak ilk i!in Amerikalılara sendikalardan ellerini 
çektirmenin zorunlulu"unu açıkça göstermektir. Türk-#! e"itim 
programları kendi imkânları ile sa"lanmalı ve e"itimde de Ameri-
kalıların söz sahibi olmalarına son verilmelidir. Hele A#D yardımı, 
devlet de bu yardımdan faydalanıyor gerekçesiyle devam ettiri-
lemez. Çünkü sendikaların uluslararası i!çi örgütlerinden yardım 
görmeleri ba!ka, yabancı bir devletin yardım te!kilâtından para 
alması ba!kadır... Bu çe!it yardımlar Türk sendikacılı"ı ba"ımsız 
ve hür bir hale getirilmesine engeldir.»

D8SK’in Yardım Alma GörüHü: 

DISK, hiç bir i!çi sendikasının devletten, hele yabancı bir devlet-
ten yardım almasını kesin olarak reddeden. #!çi sendikalarına ya-
pılacak yardım !u nitelikte olabilir:

1 — Yardımı bir i!çi örgütü yapabilir.

2 — Yapılan yardım e"itim ve teknik yardım !eklinde olabilir. 

3 — Yardımı yapanın, yardımı alana kendi !artlarını dayatmama-
sı lâzımdır. 

4 — Yapılan yardım miktarının, yardım alan te!kil km bütçesinde 
a"ır basmaması, yani yardım kesilince o i!çi örgütünün kendi nor-
mal çalı!malarını aksatmadan devam ettirebilmesi zorunludur. 

Halbuki, Türk-#!’in A#D’den aldı"ı yardım bütçede en büyük dilimi 
te!kil etmektedir. Böylece aslında A#D Türk-#!’e de"il, Türk-#! bir 
milyonu a!kın aidatı A#D’nin, amaçlarının gerçekle!mesi için ve-
rilen milyonlara eklemek suretiyle Amerikan hükümetine yardım 
etmi! olmaktadır. Daha do"rusu Türk-#!, Amerika’nın bir milyon 
lira kadar eksik masraf yapmasını sa"lamaktadır. 

Türk-iH, Milli Bir KuruluH Olmaktan ÇıkmıHtır: 

Türk-#!, A#D’den do"rudan do"ruya yardım alarak, Amerikan po-
litikasına uygun bir yola girmi!tir. Amerikalılarla o kadar içli dı!-
lı olmu!lar ki, Türk-#! kadrolarında görülen memurların yandan 
fazlasının maa!ını Amerikan hükümeti ödemeye ba!lamı!tır. 
Nitekim «Halen 65 personelden 32’sinin ücreti Türk-#! kadro-
larından, geri kalan 33 ki!inin ücreti ise A#D yardımları için-den 



658 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

ödenmektedir» (Türk-#! 6. Genel Kurul Çalı!ma Raporu, 1966, 
Sayfa 172-173) 

Türk-#!’in bütün kadrolarında vazifeli 65 personelin ücretleri kar-
!ılı"ı yapılan ödemeler tutarı son çalı!ma döneminde 2.328.718 lira 
19 kuru!u bulmu!tur. Bu meblâ"ın 1.479.945 lira 18 kuru!u A#D fo-
nundan 33 ki!iye ödenmi!tir. 32 ki!iye de Türk-#! hesabından sa-
dece 848.773 lira 01 kuru! verilmi!tir. Böylece Türk-#!’in birin-
ci sınıf memurları ayda 1868 lira 61 kuru! (ortalama olarak) almı! 
ve bu meblâ" A#D’ce ödenmi!tir. Türk-#!’in ikinci sınıf memurla-
rı da ortalama olarak Türk-#! hesabından ayda 1071 lira 68 kuru! 
almı!tır. Yukarı kademe daima A#D’nin etkisi altında çalı!mı!tır. 
Böylece Türk-#!, gerçekten millî, hiç de"ilse mahalli bir kurulu! 
niteli"ini kaybetmi!tir.

Türk-#!, bina in!ası için de A#D’den 2 milyon ba"ı! almı!tır. Türk-
#!, Genel Merkeze, Bölgelere ve Seminerlere harcamak üzere 
A#D’den ayrıca 2.369.294 lira 83 kuru! almı!tır.

ICFTU’dan alınan 36.000 lira ile OECD’den alınan 193.392 lira da 
hatırlanacak olursa Türk-#!’in aidat geliri 9 milyonu a!kın büt-
çesi içinde 1 milyon 948.02,9 lira 80 kuru!tan ibarettir. Bu durum, 
Türk-#!in gerçekten bir milli kurulu! olmaktan çıktı"ını rakam-
larla ispatlamı! durumdadır.

Türk-8H’in EGitim Çıkmazı:

Türk-#!’in yaptı"ı e"itim, geri kalmı! bir toplumun i!çilerine yapı-
lan biçimde bir e"itim de"ildir. Türk-#!’in e"itim politikası, belli bir 
sendikacı kadrosunun sınıf bilincinden yoksun, Amerikan hay-
ranı ve kendi memleketinin sorunlarını çözmede etkili olmak-
tan kaçan bir biçime göre düzenlenmektedir. Hele yabancı e"itim 
uzmanlarından ço"u Türk sendikacılarının belli politik görü!lere 
cephe almasını sa"lama amacı gütmektedir. Türkiye’de Millî Mü-
cadelede Padi!ahcıların ve Büyük Devletlerin mandasını isteyen-
lerin Atatürk’e yakı!tırdıkları «bol!evik» suçlamasını zamanla 
her devrimciye her ba"ımsızlık isteyene hatta yasaklandı"ı her 
dönemde grev isteyene bula!tırılmakta oldu"u hatırdan çıkarıl-
mamalıdır. Bu bakımdan önüne gelene ve özellikle milli ba"ım-
sızlıktan yana, petrolün ve yer altı servetlerinin yabancılara pe!-
ke! çekilmesine kar!ı olanlara yapı!tırılan komünist damgasının 
bu yaygınlı"ından yararlananlar, komünizmi, oldu"undan ba!-
ka türlü anlatmak yolunu seçmektedirler. Böylece bir çok sen-
dikacıların toprak reformu, dı! ticaretin devletle!tirilmesi, petro-
lün millile!tirilmesi fikrilerini ta!ıdıkları için kolayca «komünist» 
damgası yemeleri kolayla!mı!tır. 

Türk-#!’in e"itimi sa"cı bir e"itimdir ve emekten yana de"il, i!ve-
renden yanadır ve Amerikan kapitalistlerinin menfaatini gözeten 
Amerikan hükümetinin yardım !artına uygun e"itimdir. Böylece 
temeli te!kil eden kitleleri uyutacak, avutacak, sınıfından kopmu! 
bir sendikacı kadrosu yeti!tirme amacına uygundur.

Ekonomik ve Sosyal Politikası:

Türk-#!, A#D’nin verdi"i milyonlarla ayakta duran bir te!ekkül ol-
du"u için, ekonomik ve sosyal politikası geri kalmı! toplumla-
rın bir an evvel toplumcu yoldan kalkınmasına aykırı biçimdedir. 
Türkiye’nin kapitalist yoldan kalkınamayaca"ını yerli ve yabancı 
bilim adamlar kesinlikle ve rakamlarla isbat etmektedirler. Fakat 
Türkiye’deki Amerikan menfaatleri, Türkiye’nin Amerika’ya ba"lı 
bir politika ve özellikle bir kalkınma (!) plânı uygulamasını sa"la-
maya yönelmi!tir. Bu amaç A#D te!kilâtınca dikkatle gözetilmek-
tedir. Türk-#!, zaman zaman göstermelik biçimden i!çilere ho! 
gelen lâflar sarf etmekte ise de temelde AID’nin telkin etti"i eko-
nomik ve sosyal politikaya kar!ı çıkamamaktadır. 

Türk-8H ve Rahat Sendikacılık: 

Türk-#! yöneticileri rahat rahat koltuklarında kalarak yüksek 
maa!, bol yolluk ve sık sık dı! gezilerle günlerini gün etmek ama-
cıyla hareket ettikleri için her hükümetle iyi geçinmenin yolları-
nı bulmaktadırlar. Bu bakımdan her kabine de"i!ikli"inde Türk-
#! yöneticileri o kabineyi te!kil edenlerin partisinden yana bir yol 
tutmayı ba!arıyla yürütebilmektedir. Bu bakımdan Türk-#!, hiç 
bir partiden yana de"il, her iktidara gelen partiden yanadır. Zaten 
Türk-#!, prensip olarak kim gelirse gelsin «hükümetten yana» 
oldu"unu da kabul ve ilân etmektedir. Böylece «Partiler üstü po-
litika» aslında iktidara gelen Partiden yana olma politikasıdır ve 
i!çi haklarına aykırıdır. 

Bütün 8Hçilerin Temsilcisi DeGil:

Türk-#!, bütün i!çilerin tek temsilcisi olmaktan da çıkmı!tır. Si-
gortalı i!çi sayısı 700.000’inin üstünde ve tarım i!çileri sigorta-
lı i!çiler dı!ında kalmakta oldu"u için milyonları a!kın i!çilerden 
yalnız 324.672 sendikalı i!çinin aidat ödedi"i bir te!ekkül olarak 
kalmı!tır. Kaldı ki savundu"u fikirler de bütün sendikalar ve fede-
rasyonlar yöneticilerinin ortak görü!ü olmaktan pek çok uzaktır. 
Nitekim Türk-#!, bir siyasi partinin ortaya attı"ı dı! ticaretin dev-
letle!tirilmesi fikrini benimsedi"i vakit, bugün Türk-#!’in Ba!-
kanvekilliklerinden birine getirilen bir müteahhid-sendikacı bu 
görü!e kar!ı çıkmı!, bir federasyon ba!kanı da bu görü!ün kar-
!ısında yer almı!tır. 

AP listesinden milletvekili seçilen sendikacılar, Türk-#!’in savun-
du"u asgari geçim indiriminin 1966 yılında uygulanması tezine 
kar!ı çıkmı!lar ve Mecliste AP’lilerin ço"unluk oylarıyla i!çilerin 
de dahil oldu"u dar gelirli vatanda!lardan daha az vergi alınma-
sını bugün Türk-#!’in yöneticiler kadrosunda yer alanlar ertelet-
me-de ba!arı sa"lamı!lardır. Böylece Türk-#!, i!çi menfaatlerine 
aykırı oy verenlerin etkisi altındadır ve Türk-#!, bu niteli"iyle de 
i!çilere kar!ı bir sözde i!çi örgütüdür.

8ki Yüzlü Bir Politika:

Türk-#!, i!çilere hitab ederken ba!ka türlü konu!mu!, icraata ge-
çince ba!ka türlü hareket etmi!tir. Türk-#!, hükümetlerin tutu-
munu de"erlendirmeden ve kararlarının i!çilere yararlı mı, za-
rarlı mı oldu"unu hesaba katmadan !u ön yargıyla hareket edip 
durmu!tur: 

«Hükümetlerle münasebetleri geli!tirmek ve birçok konularda, 
isti!ari organlar yoluyla i!birli"i sa"lamak, sendikacılık hareke-
tinin geli!mesini kolayla!tıracaktır.» (Türk-#! 6. Genel Kurul ra-
porları, Sayı 130) 

Oysa hükümet, Türk-#!’in hemen hemen bütün isteklerine kar-
!ı çıkmı! ve i!çilerin haklarını, alabildi"ine kısıtlama yolunu 
seçmi!tir.

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik konularının hiç birinde iktida-
rın görü!üyle Türk-#!’in sözde savundu"unu iddia etti"i hiç bir 
görü!te birlik ve beraberlik yoktur. Bunun izahını sayfalarca 
yapmak mümkündür. $imdilik sadece !u kadarını belirtmek ge-
rekir ki toprak reformu yabancı sermaye, petrol meselesi, ma-
denler, dı! ticaret rejimi, vergiler, kalkınma plânın finansmanı, 
#! Kanunu, Tarım #! Kanunu, Deniz #! Kanunu, #!sizlik Sigortası 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, #ktisadi Devlet Te!ekkülle-
ri ve i!tirakleri hakkındaki kanun ile Çalı!ma Bakanlı"ı Te!kilat 
Kanunu’nun hepsinde Türk-#!’in yazılı görü!leriyle Hüküme-
tin açık görü!leri birbirine taban tabana kar!ıdır. Fakat Türk-
#!, Hükümetle samimi bir i!birli"ini rahatlıkla yapmaktadır. Bu 
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i!birli"i i!çilerin uyutulması, avutulması sonucunu vererek ik-
tidarı rahat bırakmaya yaramaktadır ve bundan i!çiler zarar 
görmektedir. 

Türk-8H Grevlere KarHıdır:

Türk-#! Konfederasyonu, i!çilerin kanuni haklarını elde edebil-
mek için bütün kanun yolları ve anla!ma ihtimalleri kalmadık-
tan sonra verilen grev kararlarına da kar!ı çıkmı!tır. Bu bakım-
dan Türk-#!, #!verenlerin i!ine gelen bir ortam hazırlamı!, birçok 
i!çilerin peri!anlı"ına sebep olmu!tur. Türk-#!, kanunda da yeri 
olmadı"ı halde Kıbrıs konusunun Türk dı! politikasında a"ırlık 
kazandı"ı bir dönemde grevle Kıbrıs konusu arasında hiç bir ba" 
bulunmazken «Kıbrıs sorunu yüzünden grevleri durdurma ka-
rarı» almı!tır. (10 A"ustos 1964). Böylece Maden-#!’in aldı"ı grev 
kararları kar!ısına hem i!verenler, hem Sıkıyönetim Komutanlı-
"ı çıkmı!tır. Türk-#!, konuyu vatanseverlik açısından istismara 
kalkmı!tır. Böylece Ankara’da Basın-#!’in, Kayseri’de fırın i!çile-
rinin, #zmir ve Adapazarı’ndaki di"er grevler desteksiz kalmı!tır. 
Grevlerin durdurulması kararını #!veren Konfederasyonu hara-
retle alkı!lamı!tır. Türk-#!’in kararına Maden-#! ve Lâstik-#! sen-
dikaları katılmamı!lardır. Zira bu yolu seçmek, kanun içinde çalı!-
mak ve i!çi haklarını savunmak için zorunlu bulunmu!tur. Ancak 
Türk-#!’in grevleri durdurulması kararının ilânı i!verenler yararı-
na bir ortam hazırlamı!tır. 

Mannesman Grevinde Türk-8H: 

Mannesman Boru Fabrikası’nda Maden-#!’in ba!ladı"ı grev (25 
Kasım 1965) i!verenin i!yerinde kurdu"u bir sarı sendikayla söz-
le!me yapmak için direnmesinden ileri gelmi!ti. #!çi ço"unlu"u 
Maden-#!’te oldu"u için grev ba!ladı. Türk-#! Ba!kanı Ankara’da 
Maden-#! Ba!kanını iki gün oyaladıktan sonra konuyu Sanayi Ba-
kanına anlatmak mümkün olamamı!tır. Türk-#! Genel Sekrete-
riyle Sanayi Bakanına gidilmi!, fakat Genelsekreter tek ba!ına 
bakanla konu!mu!, sonunda da i!verenin sarı sendika ile top-
lu sözle!me yapamazsa, Maden-#!’le olan anla!mazlı"ı ele almak 
için bakanın vakit ayıraca"ım söylemi!tir. Türk-#!, bu kanunsuz 
hareket ve tutum kar!ısında Maden-#!’in yanında yer almamı!, 
i!veren diledi"i gibi çalı!arak i!çileri grevden caydırmı!tır. Böy-
lece grev 15 Ocak 1966’da Türk-#!’in fırsat verdi"i, i!verene zaman 
kazandırdı"ı hareket yüzünden ortadan kaldırılmı!tır. 

Petrol Boru Hattı Grevi: 

#skenderun-Batman petrol boru hattında çalı!an Türk i!çilerinin, 
yabancı i!çilerden a!a"ı, onur kırıcı muameleye tâbi tutulmala-
rı, haklarının kabul edilmemesi üzerine greve karar vermeleri (13 
Eylül 1966) Türk-#!’in i!çilerden yana bir kurulu! olmaktan çık-
tı"ını bir kez daha açıklamı!tır. Bakanlar Kurulu grevi ertelemi!, 
Türk-#! de bir bildiri yayınlayarak i!çileri suçlamı!tır: 

«Grev yapanlar Türk-#! üyesi olan i!çiler de"il, di"er bölgelerden 
buraya getirilmi!, bazıları tahrik edilerek, bazıları da tehditle gre-
ve zorlanmı! i!çilerdir. Türk-#!, bu kail davranı!larla i!çiyi istis-
mar eden ve !ahsi çıkarları için i!çileri maceraya ve kanunsuz 
yollara sevk eden Türk-#! dı!ındaki bu kurulu!larla mücadelesini 
daha hızlandıracak ve Türk sendikacılık hareketinin itibarını ze-
deleyici bu kabil davranı!lara katiyyen müsamaha etmeyecek-
tir». (1 Ekim 1966) 

Türk-#! bu bildirisini basına verdi"i dakikalardan az sonra bası-
na çok önemli bir haber verilmi! ve Danı!tay’ın, Bakanlar Kuru-
lu’nun grevi erteleyen kararını kaldırdı"ı basının birinci sayfasına 
geçmi!tir (2 Ekim 1966 Cumhuriyet gazetesi). 

Bozkurt Mensucat Grevi: 

#stanbul’da Bozkurt Mensucat Fabrikası’nda yapılan grev (14 Ka-
sım 1963) i!verenler tarafından «kanunsuz, olarak nitelendirilir-
ken Türk-#! de i!çiler yanında yer alaca"ına i!verene destek ol-
mu!tur. Türk-#! Birinci Bölge Temsilcili"i «Türk-#!, kanunsuz 
yolda yürütülmek istenen her türlü grev hareketinin kar!ısında-
dır» diyerek i!verene destek olmu!tur. 

AtaH Grevine KarHı: 

Yabancı Petrol !irketlerinin kurmu! oldu"u ATA$ RAFINERISINDE 
i!çi sendikasının grev kararı alması üzerine Türk-#!, bu greve der-
hal cephe almı! ve hükümetin bu grevi bir bir üstüne ertelemesi-
ne imkân kazandırmı!tır. 22 Aralık 1963’te ba!layan Rafineri grevi 
kar!ısında Türk-#!’in görü!ü !u olmu!tur:

«Türk-#!, Mersin Rafinerisindeki grevi hiç bir suretle destekle-
meyecektir. Büyük i!çi kütlesi henüz en küçük haklarına bile sa-
hip olmadı"ı halde zenginlerin dahi eri!emeyecekleri konforlar 
pe!inde ko!an bu i!çilerin yapacakları grevin sonunda mutlaka 
hüsrana u"rayacakları tabidir. #!çileri tahrik edenler eninde so-
nunda i! ba!ından uzakla!tırılacaklardır.» (Demirsoy’un deme-
ci, Cumhuriyet, gazetesi, Aralık) Nitekim. Hükümet 9 Ocak 1964’te 
grevi durdurmu!tur. Hükümet, anla!mazlık giderilmedi"i için 
Mayıs’ta yeniden grev kararı alan i!çilerinin grevini bu defa 13 Ma-
yıs 1964’te yeniden durdurma kararı almı!tır. Hükümet yine Hazi-
ran 15’te (1964) Ata! grevini 60 gün daha ertelemi!tir. Türk-#!, bu 
ertelemelere kar!ı çıkmazken, sendikalar Hükümetin bu kararla-
rı aleyhine demeçler vermi! ve hatta T. Petrol #!çileri Federasyonu 
Hükümeti Danı!tay’a !ikayet etmi!, milletvekilleri Meclis’e Hü-
kümet aleyhine sözlü sorular götürmü!lerdir. 

Kozlu (Zonguldak) iHçilerinin KurHunlanması: 

Zonguldak kömür ocaklarından Kozlu’da çalı!an i!çiler ücret 
zamları yüzünden Anayasa’da yer alan haklarına sı"ınarak grev 
yapmı!tı (Mart 1965). Grevci i!çilerden ikisi atılan kur!unlardan 
!ehit olmu!tu. Türk-#! grev haklarını kullanan i!çilerin mesele-
lerine e"ilecek yerde grevde «komünist parma"ı» aramı!tı. Nite-
kim Türk-#! Ba!kanı basına verdi"i demeçte !unları iddia etmi!-
tir: «#!çilere tesir edebilecek olan bazı kimseler, devamlı !ekilde 
tahrikçiler tarafından yöneltilmi!, hatta bazıları sarho! dahi edil-
mi!tir. Tahrik edenler, olaylar sırasında ortadan kayboluvermi!-
tir. Yayınlanan beyannameler de önemlidir. Bazı beyannamelerde 
komünizm methedilmi!tir. Bu durumlardan ilgili makamlar za-
manında haberdar edilmi!, tedbir alınması istenmi!tir.» (Yeni Ga-
zete 14 Mart 1965). Hatta Türk-#! Ba!kanı, «olaylarda yüzde yüz 
komünist parma"ı oldu"unu» ileri sürmü!tür. (Dünya, 20 Mart 
1965). Oysa, tahkikatı sonuçlandıran savcı, olayların do"masında 
hiç bir siyasi te!ekkülün ve yan cereyanların rolü olmadı"ını açık-
lamı!tır (Ak!am, 4 Nisan 1965). Böylece Türk-#!’in açmak istedi"i 
suçlama kapısı yüzüne kapatılmı!tır. 

PaHabahçe Grevi:

Pa!abahçe $i!e ve Cam Fabrikası’nda i!çilerin haklı isteklerini ve 
mahkeme kararı ile sözle!me yapma yetkilerini tanımayan i!ve-
rene kar!ı giri!ilen grev 81 Ocak 1966’da ba!lamı!tır. Kristal-#! 
sendikasının yürüttü"ü grev ilk günlerde Türk-#! tarafından des-
teklenmi!tir. Ancak i!veren, türlü yollarla grevi durdurmak ve i!-
kolu seviyesinde yapılan bir sözle!meye i!yeri seviyesinde yeni 
haklar katmak yolunu açan mahkeme kararına kar!ı çıkmaktan 
geri kalmamı!tır. O kadar ki ilân yoluyla yargı organlarına bile etki 
yapabilme metotları icat edilmi!tir (13 $ubat 1966). Grevi sona er-
dirmeyi, yeni bir toplu sözle!me yapmamayı amaç edinen i!veren 



660 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

konfederasyonu, gayet kolaylıkla Türk-#!’i kendi emellerine alet 
edebilmi! ve iki konfederasyon arasında bir protokol imzalanarak 
grevi durdurma kararı alınmı!tır. (Nisan 1966). Böylece Türk-#!, 
yeni bir toplu sözle!me hakkını açan yolu, i!verenlerin emelleri-
ne uygun biçimde kapamada sakınca görmemi!tir. Üstelik Türk-
#!, i!verenin grevi kırmak için ortaya attı"ı «üç gün içinde i!ba!ı 
yapanlara 600’ar lira ödemede bulunaca"ı» !artını da kabullen-
mi! ve hiç de hakkı olmadı"ı halde bu yolun ba!arıya ula!ması için 
grev kırıcısı gibi davranmı!tır. Üstelik, Türk-#!’in imzaladı"ı pro-
tokolde grevcileri ba!arıyla ayakta tutan sendikacıların «i!e alın-
mamaları» !artını da kabul etmi!tir. Hiç bir sendikacının kabul 
edemeyece"i sendika öncülerini grev sonunda i!siz bırakma !ar-
tını Türk-#!’in kabul etmesi haklı bir infial uyandırmı!tır. 

Türk-#!, i!veren konfederasyonu ile grevi durdurma anla!ması 
yaptıktan sonra «artık grevle ilgimiz kalmamı!tır, grevi destek-
lemiyoruz» kararına varmı!tır. 

Türk-#!, i!çi haklarına sırt çeviren bir tutumla Pa!abahçe grevini 
i!çiler, özellikle grevi yöneten sendikacılar aleyhinde sonuçlandı-
rıcı bir anla!mayı i!veren konfederasyonu ile imzalamı!tı (Nisan 
1966). Türk-#! böylece grevci grevden vazgeçirmek için i!verenle-
ri her ülkede uyguladıkları «grevden vazgeçenlere para yardımı» 
ilkesine uygun bir !arta imza atabilmi!ti.

Grevi yürüten sendikacıların i!e alınmamalarını kabul etmesi gibi bir 
i!çi kurulu!unca asla kabul edilemeyecek bir protokola imza atması 
da eklenince #stanbul’da yeni bir kurulu!un do"u!una yol açmı!tır:

Grevi Destekleme Komitesi:

Türk-#!’in i!çileri yüzüstü bırakan protokolün yarattı"ı haksızlı"ı 
önlemek amacıyla kurulan bu komite (6 Nisan 1966) !u sendika-
ların ba!kan veya genelsekreterinden kurulmu!tur.

Petrol-#! (Ziya Hepbir), Maden-#! (Kemal Türkler), Lastik-#! (Ke-
mal Ayav), Basın-#! (#brahim Güzelce), Tez Büro-#! (Muzaffer 
Gökçeo"lu).

Bu destekleme komitesinin do"u!u, i!verenin de Türk-#!’in de 
grevin sona erdirilmesi hesabına dayanan planlarını alt üst et-
mi!tir. Bunun içindir ki Türk-#!, derhal bu sendikaları Türk-#! 
Onur Kuruluna verme yoluna gitmi!tir.

Fakat bu komite, grevcileri sonuna kadar desteklemi! onlara 
maddi, manevi destek olmu!tur. Grev sona erince Kristal-#! Sen-
dikası basında çıkan te!ekkür ilanında yalnız bu komite mensub-
larına ve grevi destekleyen i!çi sendikalarına te!ekkür etmi!tir.

Türk-8H Kanuna KarHı:

Türk-#! anla!ma protokolü imzalandıktan sonra Pa!abahçe i!çi-
lerinin grevini «kanunsuz» olarak nitelemi! ve kanunsuz grev 
yapma suçundan i!çilerin cezaevine atılmalarını adeta bekleyip 
durmu!tur. Fakat Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, #stanbul 20 Asliye 
Hukuk Mahkemesinin verdi"i «kanuni grevdir» !eklindeki kara-
rı onaylamı!tır. (Nisan 1966). Böylece Türk-#!’in görü!ünün kanu-
na aykırılı"ı da ortaya çıkmı!tır. 

#!verenler, Türk-#!’i kendi yanlarına aldıktan sonra bile Pa!abah-
çe grevini durduramayınca bu kez hükümet nezdinde te!ebbüs-
lere giri!mi! ve grevin Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmesi-
ni sa"lamı!lardır. Bakanlar Kurulu 79 gün ba!arı ile devam eden 
grevi bir ay erteleme kararı almı!tır (19 Nisan 1966).

Grevin sona erdirilmesi üzerine Türk-#! Yönetim Kurulu, olup bi-
tenleri küçümseyerek ve yine i!çilere kar!ı çıkarak !u görü!ünü 
kamuoyuna duyurmaktan çekinmemi!tir.

«Yönetim Kurulu, Türk-#!’in Pa!abahçe grevindeki tutumunun 
gerçekçi, i!çi ve yurt çıkarlarına uygun oldu"una karar vermi! ve 
olaydaki !artları dikkate alarak yapılması gereken her !eyin ya-
pıldı"ını tespit ve Türk-#!’in tutumunu tasvip etmi!tir. Pa!abahçe 
grevi ve bu grevi izleyen olayların i!çi hakları için de"il, tamamen 
ba!ka amaçlarla rayından çıkarıldı"ını ve bazı çevrelerin bunu 
Türk-#!’i yıpratmak için istismar ettiklerini göz önüne alan Yö-
netim Kurulu sendikacılık prensip ve disiplinini ısrarla çi"neyen 
Petrol-#!, Maden-#!, Lâstik-#!, #stanbul Basın-#!, Kristal-#! sen-
dikalarını, Türk-#! Onur Kuruluna sevk etmeye karar vermi!tir.»

Yüksek UzlaHtırma Kurulu Kararı: 

Konu, Yüksek Uzla!tırma Kuruluna intikal ettirilmi!, kurulda bu 
defa yine i!veren konfederasyonu ile i!çi aleyhinde protokol imza 
eden Türk-#! Genelsekreteri Yüksek Uzla!tırma Kurulu üyesi ola-
rak bulunmu!tur. Varılan kararla i!çilerin iste"i olmu! ve Kris-
tal-#! yeni bir toplu sözle!me yapmı! durumuna geçmi!tir. Bu-
nun üzerine Grev 18 Mayıs 1966 tarihli Yüksek Uzla!tırma Kurulu 
kararının sendikaca kabul edilmesi suretiyle sona ermi!tir. Kris-
tal-#! Yönetim Kurulu adına yayınlanan bir #LAN da sendika ge-
nel ba!kanı Mehmet $i!mano"lu «Ba!ta, geceli gündüzlü bizler 
için çalı!an Petrol-#! sendikasının sayın Ba!kanı Ziya Hepbir ol-
mak üzere bu sendikanın icra heyeti ve bütün üyeleriyle en kara 
günlerimizde bizimle sonuna kadar i!birli"i yapan Lastik-#!, Ma-
den-#!, #stanbul Basın-#!, Tez Büro-#!, Sa"lık-#!, Kimya-#!, Bank-
#!, Oleyis, Harb-#!, Karayolları-#!, Ankara Basın-#! sendikala-
rı ve imkanları nisbetinde maddi yardımda bulunan di"er bütün 
karde! sendikalara 2400 Pa!abahçe i!çisinin en içten minnet ve 
!ükranlarını sundu"unu açıklamı!tır (Ak!am, 26 Mayı! 1966). #!-
çiden yana bu karde! sendikalar grevci i!çilerden te!ekkür alır-
ken Türk-#!, bu sendikaları Onur Kurulu yoluyla cezalandırmayı 
tercih etmi!tir. Bu olay. Türk-#!’in nasıl kendi ilkelerini çi"nedi"ini 
bir kez daha ortaya koymu!tur. 

Sendikaları ihraç:

Türk-#! Onur Kurulu, i!çi haklarını koruyan ve i!çilere bir çok 
menfaatler sa"layan çalı!maları yüzünden Petrol-#!’i 15 ay, Ma-
den-#!’i 6 ay, Lastik-#! ve Basın-#!’i 3’er ay süre ile Türk-#!’ten ge-
çici olarak ihraç etmi!tir.

#!te bu karar, barda"ı ta!ıran damla olmu!tur. Sendikacılar ve bir-
çok sendikalar: «Artık yeter» demi!lerdir. 

Türk-8H, ilkelerine KarHı: 

Türk-#! konfederasyonunun Temel Amaçlar ve ilkelerini anlatan 
3. maddesinde yer alan !u ilkelere bakalım: 

b) #!çilerin yaptıkları i!e uygun ve insanlık haysiyetlerine yara!ır 
bir hayat seviyelerine kavu!malarına elveri!li, âdil bir ücret sa"-
lamaları için çalı!mak, 

d) #!çilerin gelece"e güvenle bakmalarını sa"layacak sosyal ada-
let ilkelerine göre düzenlenmesinde çalı!manın temel ölçü olarak 
ele alınmasını sa"lamak, 

f) Toplum içinde fert olarak, i!çinin kendine olan güven ve kudre-
tini arttırmak,

Türk-#!’in Görevlerini anlatan 4. maddesinde yer alan bazı görev-
lere bakalım:

f) i!çilerin refahını ve mesleki menfaatlerini ilgilendirebilecek her 
konu hakkında incelemeler, ara!tırmalar yapmak, amaçlarının 
gerçekle!tirilmesi için her türlü kanuni faaliyet göstermek,
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b) Türk-#!’in amaç ve ilkeleriyle, Türk sendikacılık hareketinin 
genel ilkelerine uymayanlar, Türk-#!’ten çıkarırlar.

Bütün bu amaç ve ilkeler ı!ı"ında Maden-#!’in ve öteki sendika-
ların Türk-#!’ten geçici olarak çıkarılması olayına bakarsak !unu 
görürüz:

Türk-#!, kendi tüzü"ünü çi"neyerek i!çi davasına ihanet etmi!-
tir. Türk-#!, Pa!abahçe i!çilerinin insanlık haysiyetine yara!ır bir 
hayat seviyesine kavu!mak için yaptı"ı grevde Türk-#!’i kar!ı-
sında bulmu!tur. Pa!abahçe i!çileri gelece"e güvenle bakmak ve 
toplu sözle!me haklarını i!verene kabul ettirmek için grevi sür-
dürürken Türk-#!, i!verenlerle i!birli"i halinde i!çiler aleyhine ve 
yetkisi de olmadı"ı halde anla!ma yapmı!tır. Türk-#!, Pa!abahçe 
i!çilerinin kendilerine ve sendikacılık toplulu"una olan güveni-
ni sarsıcı bir karar almı! ve i!çileri yüz üstü, kendi ba!larına za-
yıf durumda bırakmak istemi!tir. Türk-#!, i!çilerin toplu sözle!me 
yapma haklarının gerçekten do"up do"madı"ını ara!tırmadan, 
inceleme yaptırmadan kanuni faaliyet içinde bulunan i!çileri ye-
nik ve suçlu duruma sokmak için i!verenle i!birli"i yapmı!, Hü-
kümetin kanunda yeri olmadan grevi erteleme kararına zemin 
ve gerekçe hazırlamı!tır. Nihayet Türk-#!, i!çi hareketlerinin ge-
nel ilkelerine sadık kalan i!çiden yana bir avuç sendikayı bünyesi 
içinde tutmama yollarını aramı! ve bu sendikaların geçici olarak 
da olsa Türk-#! dı!ına çıkarılmalarını sa"lamı!tır. 

Türk-#!, Tüzü"ünü Uygulayamayacak Kadar Acze Dü!mü!tür: 

Türk-#! Ana tüzü"ünün 5 inci maddesinin f) fıkrasında !öyle bir 
hüküm vardır: 

«Türk-#!’e üye olan ve aynı i!kolunda Federasyon ve sendika ola-
rak ayrı ayrı temsil edilen te!ekküller 6 ay içerisinde birle!tiril-
meye çalı!ılır. O i!kolunda azınlı"ı te!kil ve bu te!ebbüse riayet 
etmeyen te!ekkül Türk-#! bünyesinden ihraç edilir.» 

7-14 Mart’ta (1966) da toplanan 6. Genel Kurulda kesin !eklini alan 
bu hüküm, daha önce Bursa’da yapılan 5. Genel Kurulda ilke ola-
rak kabul edilmi!ti. Fakat Türk-#!, diledi"i gibi hareket ve i!çi bir-
li"inin sa"lanmamasından ki!isel yarar görmekte devam edebil-
mek için kendi Ana tüzü"ündeki hükmü, Ana tüzü"ündeki süre 
içinde yerine getirmekten ısrarla kaçınmı!tır. Aslında i!çilerin 
güçlü sendikalarda toplanmasını istemedi"i için suni i!kolları ya-
ratılması yolunda Çalı!ma Bakanlı"ı ile de ittifak kuran Türk-#! 
i!çi birli"ini parçalamada iki yönlü bir çaba göstermi!tir: 

1 — i!kolu yönetmeli"inin hazırlanmasında, sendikaları, ba!ın-
da bulunanların politik inançları bakımından ayırıma tâbi tut-
mu! ve örnek alınması gereken Alman sendikalarının i!kolu sa-
yısı yerine, kendilerine uygun anlayı!taki sendikacıların bir kısım 
i!çiyi pe!inden sürükleyebilmesi için ana i!kollarını parça parça 
etmi!tir. 

2 — Bir yanda Türkiye tipi sendikaları korur görünerek, bir yan-
dan federasyonları ayakta tutabilmek hesaplarıyla hareket eden 
Türk-#! yöneticileri Ana tüzü"ündeki 6 aylık süre içinde birle!tir-
meler yapmamı!, önemli i!kollarında «idare-i maslahat» politi-
kası uygulamayı tercih etmi!tir. 

Bunun dı!ında Türk-#!, yapmacık sendikalar kurdurmak için de 
elinden geleni yapmı!tır. Karabük’te ihanetle kurulan Çelik-#! 
sendikasının ilk kongresine giden Türk-#! Ba!kanı, bu sarı sen-
dikanın federasyona üye olmak suretiyle Türk-#!’e alınmasına 

çalı!mı!tır. Türk-#! Ba!kanı, Ere"li’de de sarı sendika kurulması 
için telefonla direktif vermi! ve Maden-#! aleyhinde gizli çalı!ma-
ları su yüzüne çıkmı!tır. Türk-#! Ba!kanı, bu türlü çalı!malarının 
kar!ılı"ını son olarak Karabük’te kongrede yuhalanmak suretiy-
le almı! ve ihanet çizgisi üstünde boy resmi çekilmi!tir. Bugün 
Türk-#! bünyesi içinde birbiriyle didi!en, birbiriyle kıyasıya müca-
dele eden sendikaların varlı"ı, Türk-#!’in tüzü"ünü uygulamaya-
cak kadar acze dü!mesinin sonucudur.

TÜRK-8I TÜZÜK HÜKÜMLER8N8 SAVSAKLAMAKTADIR

Türk-#!, Ana tüzük hükümlerine uygun bir çalı!mayı yürüteme-
yecek kadar ciddiyetten yoksun duruma gelmi!tir. Tüzü"ün 20. 
maddesine göre «üst üste 3 ay süre ile aidatını ödemeyen te!ek-
kül»; «sürenin sonunda üyeli"ini kendili"inden kaybeder». Oysa 
bu hükmün çi"nendi"ini gösteren örneklerin varlı"ı, Türk-#!’in 
tutumundaki kaypaklı"ı açıkça ortaya koymaktadır. 

30 Eylül 1966’da 3 ay aidat ödemeyen Türkiye tipi sendika sayı-
sı 5 tir. 3 sendikanın aidat borcu 4 er aylıktır. 1 sendikanın 5 ay-
lık, 2 sendikanın 6 aylık, 6 sendikanın 7 aylık aidat borcu birikmi!-
tir. Federasyonlardan Harp-#! üyelerinden 3 ay ve daha fazla aidat 
ödemeyen sendikalarının sayısı 11 dir. Maden-#!çileri federasyo-
nuna ba"lı sendikalardan 29 sendikanın aidat borcu 3 ayla 21 ay 
arasında de"i!mektedir. Metal-#! Federasyonunun 10 sendikasın-
dan yedisinin borçları 7 ay ile 34 ay arasında de"i!mektedir. Tole-
yis Federasyonu içindeki 18 sendikadan 16 sının borcu 3 ayla 34 ay 
arasında de"i!mektedir. Tes-#! Federasyonunun 19 üye sendikası-
nın 19 unun da aidat borcu 4-5 aydır. Tütün, Müskirat, Gıda #!çileri 
Federasyonunun 31 sendikasından 18 inin aidat borcu 3-8 ay ara-
sında de"i!mektedir. Ula!-#! Federasyonuna dahil 10 sendikadan 
7 sinin aidat borçları 3-7 ay arasındadır. Yol-#! Federasyonunun 18 
sendikasının tümünün 30 Eylüldeki aidat borcu iki!er aylıktı. Bu 
durum, Türk-#!’in tüzük bakımından pek az üyesi kalmı! bir or-
gan durumuna geldi"ini de göstermektedir. Türk-#!, sendikaların 
güvenini gittikçe yitirdi"i için aidat ödeme iste"i sendikalarda pek 
do"mamaktadır.

TÜRK-8I SANA KAYMIITIR:

Türk-#!’in 7-14 Mart 1966 Kongresi hükümetin rahatlıkla Türk-
#!’i kendi dümen suyuna almasına elveri!li bir ortam yaratıla-
rak yürütülmü!tür. Konu!malarda en basit tenkitler susturul-
mu! ve yapmacık olaylar icat edilerek belli ki!iler ve fikirlere 
kar!ı hücuma geçilmi!tir. Muhalefete tahammülsüzlük son had-
dine çıkmı!tır. Seçimler de bu hava içinde tarafsız, ya da muha-
lif sendikacıların tasfiyesi ile sonuçlandırılmı!tır. Nitekim. 5. Genel 
Kurula seçilenlerden 17 yönetici Kongrede seçilmemi!, buna kar-
!ılık yalnız AP milletvekili seçilen i!çilerden üçü yönetim kurulu-
na alınmı!, öteki partilerdeki i!çi milletvekilleri seçtirilmemi!tir. 
21 ki!ilik yönetim kurulunda AP ye son derece yakın 4 sendikacı 
yeniden seçilmi!, AP listesinden milletvekili olan 3 sendikacı ilâ-
vesiyle yeni yöneticiler bir kaç istisnası ile hep AP lilerden seçil-
mi!tir. Bu durumuyla Türk-#!, yalnız AP kanadındakilerin, güve-
nini bir noktaya kadar sürdürebilecektir. Partizanlı"a yeniden ve 
olanca varlı"ıyla gömülen Türk-#!, muhalefetin barınamayaca-
"ı A#D kanalından e"itimden geçenlerin bir kısmının deste"iyle 
ayakta durmaktadır.

GEÇM8ITEN ÖRNEKLER:

Türk-#! hemen hiç bir te!ebbüsünde ba!arı sa"layamayacak bir 
yolda sürüklenmektedir. #!te bazı örnekler:

1958 de yapılan Temsilciler Meclisi toplantısında aynı i!kolundaki 
sendikaların birle!tirilmesi kararı alındı"ı ve Bursa Kongresinde 
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bu i! için —Altı ay mühlet verildi"i halde bu temel ilke, yukarıda da 
gördü"ümüz gibi— gerçekle!tirilmemi!tir. 

1959 Mayısında Temsilciler Meclisine sunulan raporda i!çi ka-
zançlarının vergi dı!ı bırakılacak bölümünün yükseltilmesi için 
karar alınmı!tı. Oysa yukarıda da gördük ki Türk-#! Ba!kanveki-
li ve Türk-#! yönetim kurulu üyesi bile bunu sa"layacak kanunun 
aleyhinde oy vermi!tir. #!te samimiyet!

Türk-#!, kadın i!çilerin gece çalı!tırılmamasını istemi!tir. Sonuç? 
Sıfıra sıfır elde var sıfır. 

#!çi ikramiyelerinin ücretlere ilavesi, i!çinin yararınadır. Pahalılı-
"ı önler demi!ti Türk-#! yöneticileri. Bugün hâlâ ikramiye düzeni 
yürütülmektedir. Çünkü hükümetler, Türk-#!’in sözünü dinlemek 
gere"ini duymamaktadırlar. Çünkü Türk-#!, gücünü i!çilerden al-
mamaktadır. Çünkü Türk-#! sakalını ba!kalarına kaptırmı!tır.

Türk-#!, kuruldu"u günden beri (1952’den beri) tek i!çi çalı!tı-
ran i!yerlerinin de #! kanunu kapsamı içine alınmasını ister. Bunu 
gerçekle!tirecek ciddi hiç bir mücadele vermemi!tir. 

—#!yerlerinde muvakkat kaydı ile, i!çi çalı!tırılmasını i!çiler açı-
sından ne kadar büyük bir zarar ve tehlike oldu"u meydanda-
dır. Türk-#! lafa gelince her vakit «muvakkat kaydı ile çalı!tırı-
lan i!çilerin bu durumlarına son verilmelidir» der, fakat bugüne 
kadar Türk-#!, i!çilerin i!yerlerine geçici olarak alınmasını önle-
yememi!tir. Hele Devlet Demiryollarında muvakkat kaydı ile i!çi 
çalı!tırılmasının önlenememesi bir çok i!çi kayıplarına yol aç-
mı!tır. (Türk-#! Mayıs 1960 da durumu bir kez daha hükümete 
bildirmi!tir. 

—Öteden beri her i!çi hareketini komünistlikle suçlamak i!veren-
lerin âdeti olmu!tur. Sendikacılık yapanların komünistlikle itham 
edildi"i de bilinen bir gerçektir. #!yerinde ücret ihtilâfı çıkardı"ı 
için komünistlikle suçlandırılan ve i!ten atılanlar henüz aramız-
dadır. Türk-#! Ba!kanı Seyfi Demirsoy da bu gerçe"i bilenlerden-
dir. Nitekim 26 Mayıs 1962’de #stanbul Tekstil ve Örme sanayii i!-
çileri Sendikasının genel kurulunda bir konu!ma yapan Türk-#! 
Ba!kanı Demirsoy !öyle demi!ti: «Bazı i!yerleri müdür ve umum 
müdürlerinin i!çilere tokat attıklarını ve komünist dediklerini ö"-
renmi! bulunuyorum. Onları ikaz için miting yapaca"ız. Islâh ol-
mazlarsa kafalarına çuval geçirip dayak ataca"ız.» 

1962’nin mayısında bu anlayı!ta olan Demirsoy az sonra Ameri-
kan yardımlarını almaya ba!ladıktan sonra de"i!mi! ve tenkid 
etti"i !eyi yapmaya ba!ladı"ı görülmü!tür: Her !eyde komünist 
parma"ı aramaya ba!lamı!tır. Bunu, günde 60 kuru! için grev ya-
pan Zonguldak i!çilerine kar!ı bile söylemekten çekinmemi!tir. 
Böylece Türk-#! Ba!kanı bazı i!yerleri müdür ve genel müdürle-
rinin safına geçmi!tir. 

—Türk-#! yöneticileri, dinamik bir varlık gösterememi!lerdir. Ni-
tekim i!çilere Ere"li’de, #zmir’de kan kusturan Morrison Firmasına 
kar!ı Yapı-#! Sendikasının yürüttü"ü mücadele sırasında bu tu-
tumu daha o zaman dikkati çekmi!ti. Türkiye’de i!çilerin hakla-
rını arayan Uluslararası Yapı-#! Federasyonundan ünlü sendikacı 
'almayer, hükümetçe yurt dı!ına çıkarıldı"ı vakit (A"ustos 1962) 
Türk-#!, 'almayer’i suçlamakta bir sakınca bulmadı. Bu olayı in-
celemek için Türkiye’ye gelen Hür Dünya #!çi Sendikaları Konfe-
derasyonu temsilcisi Van Leon !u gerçe"i görmü!tü: «Türk Hükü-
meti, tarım ve yapı i!çilerinin te!kilâtlandırılmasından memnun 
de"ildir.» Van Loen, bu te!kilatlanmadan memnun olmayan hü-
kümet yanında Türk-#!’in durumunu da !öyle belirtiyordu: «Türk-
#! #cra Heyetinin çalı!ma metoduyla 'almayer’in çalı!ma meto-
du arasında fark vardır. Türk-#! #cra Heyeti in!allahçı, ma!allahçı 

bir heyettir. Oysa 'almayer, dünya sendikacıları arasında en di-
namik olanıdır. Türk sendikacılı"ını çok kısa bir zamanda Avrupa 
sendikacılı"ı ayarına çıkartabilecek bir insandır. 'almayer Türk-
#! ile metot farkı oldu"unu görünce yetkisini kullanarak do"rudan 
do"ruya temsilcisi oldu"u Yapı-#! ve Tarım-#!’le i!birli"i yapmı!tır. 
Bu i!birli"i sonucu hareket kazanan Yapı-#!, Ere"li mitingini ter-
tip etmi!, bu mitinge Türk-#! Ba!kanı katılmamı!tır. Mitinge katıl-
mayan ba!kan, 'almayer yurt dı!ına çıkarılırken Yapı-#!’e ba"lı 
bir sendikanın kongresine gitmi!tir. Bütün bu olaylar gösteriyor ki, 
'almayer olayında Türk-#!, hükümeti desteklemi!tir, Hür sendi-
kacılı"ı de"il.» (5 Eylül 1962, Öncü)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

—Türk-#! Ba!kanı, kendisi gibi eyvallahçı, ma!allahçı olmayan 
Türkiye Maden-#! Sendikasının güçlenmesini bir türlü isteme-
mi!tir. Nitekim Adapazarı Vagon fabrikası i!çilerinin Maden-#!’e 
üye olmaları üzerine Demirsoy, bunun aleyhinde çaba harcamı! 
ve Adapazarı vagon fabrikası i!çilerinin Devlet Demiryolları #!çi-
leri Sendikasıyla birle!mesini sa"lama"a çalı!mı!tır. Hatta Kong-
rede Demirsoy apaçık söylemi!tir: “D.D.Y. #!çileri Maden-#!’e gi-
remez.” Oysa 15-21 Ocak 1962’de toplanan Temsilciler Meclisinde 
sendikaların Almanyadaki gibi 16 ana i!kolu sendikasında top-
lanması kararla!tırılmı!tı. Vagon fabrikası i!çilerinin Türkiye Ma-
den-#! Sendikasının Almanyadaki karde! sendikası #G Metall için-
de oldu"unu Demirsoy bilmemek istiyordu.

—Türk-#! yöneticileri, mutlaka kendi dümen sularında gidecek 
elemanları i!e almaya önem vermi!, Amerikalılara ho! görünme-
yen Kenan Somer ve Arif Gelen’in i!lerine ise son vermi!tir. Bu-
nun üzerine de Devlet Planlama Te!kilâtından ayrıldıktan sonra 
Türk-#!’te ara!tırma mü!avirli"i yapan Nejat Erder, Attila Sönmez 
ve Basın Mü!aviri #lhami Soysal Türk-#!’ten ayrılmı!lardır. Bu top-
lu istifa, Türk-#! Genel Sekreterinin diktatörce davranı!ına kar!ı 
yapılmı!tı (Nisan 1963). 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

«Türk-#! yöneticileri, lokavta kar!ı olan sendikaları, i!veren zih-
niyeti ile hareket ederek yıpratma yoluna gitmi!lerdir» (Gece 
Postası, 18 Temmuz 1963; Fevzi Rıza).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

—Türk-#!, hiçbir i!i ba!ından sonuna kadar ciddiyetle takip etme-
mi!tir. #!çi Sigortaları Kurumu’nun adının sosyal Sigortalar Kuru-
mu olmasına kar!ı oldu"unu söyleyen Türk-#! yöneticileri, bu ko-
nudaki tasarı Meclisin Çalı!ma Komisyonunda 1963 a"ustosunda 
kabul edilir ve 22 A"ustosta da kararını ço"altarak milletvekil-
lerine da"ıtıncaya kadar olayla ilgilenmemi! ve Çalı!ma Komis-
yonundaki milletvekilleri ile görü!memi!lerdi. Fakat atı alan Üs-
küdarı geçmekte iken Türk-#! 3 Eylülde uykusundan uyanarak 
konuyu sendikalara duyurdu ve harekete geçmelerini istedi.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

—Türk-#! Tasarruf Bonolarının kaldırılmasını istemi!, ama çok 
güvendi"i «partiler üstü sendikacılık»” yolu bu iste"in gerçek-
le!mesine imkân vermemi!tir.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

—Türk-#!, i!sizli"in gittikçe arttı"ını görmü! (22-27 Aralık 1963 
Yönetim Kurulu’nun görü!ünü ve kararlarını yansıtan bildiri), fa-
kat i!sizli"in ortadan kaldırılması için gereken yolun ne oldu"un-
da durmamı!tır. Bu yolda fikir ve mücadele plânında çalı!anlara 
cephe almaktan ise geri kalmamı!tır. 
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Bursa Kongresinde izlenen yol (27 Ocak 1964) ileride bir çatlama-
nın ve bölünmenin olaca"ını aklı selim sahibi gözlemcilere hatır-
latmı!tı. Nitekim Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir yazıda (3 $u-
bat 1964, Muammer Erol) !öyle deniyordu: 

«Bir i!çi lideri olmaktan ziyade bir politikacı gibi davranan belirli 
sendika yöneticilerinin bu tutumları 12 yıl önce büyük güçlüklerle 
kurulabilen Türkiye’nin bu en büyük i!çi birli"i Türk-#! Konfede-
rasyonunun belki de çok yakın bir gelecekte parçalanmasına se-
bep olacaktır. 

Çünkü açıkça mü!ahede edildi"ine göre, bir tarafta AP li, di"er ta-
rafta da CHP li sendikacılar birbirlerine dü!mü! gibidirler. $imdilik 
ufak tefek gösterileriyle bazı sert konu!malardan ileri geçmeyen 
bu tutumun önümüzdeki günlerde ve bugünün inki!af seyri için-
de nasıl bir durum arz edece"ini kestirmek pek de güç olmasa ge-
rektir. Zira kongredeki partizan sendikacılar ile evvelki gece Çe-
kirgede çalı!malarına ba!layan tüzük tadil komisyonundaki bazı 
i!çi temsilcilerinin kar!ılıklı küfür ve hakaretlere kadar varan 
kavgaları, Konfederasyona hâkim olmak isteyen zihniyetin orta-
ya çıkması bakımından son derece enteresandır.»

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

—Türk-#!, her fırsat çıktıkça samimiyetsizli"ini ve görü!lerinde 
tavizci oldu"unu ortaya koymu!tur. Türk-#!, iktisadi devlet te-
!ekküllerinin, i!veren sendikalarına üye olmalarına çalı!an #!-
veren Konfederasyonu ba!kanı $ahap Kocatopçu’ya cephe almı! 
ve bildiri yayınlamı!tır, (3 Mart 1965). Bu bildiride !öyle denilmi!-
ti: «Bu teklifle devlet açıkça patronlar devleti hâline getirilmek 
istenmektedir.» «Kocatopçu, yeni Anayasanın getirdi"i sosyal 
düzenin gerisine gidilemeyece"ini, ancak ileriye gidilebilece"i-
ni anlamalıdır. Türk i!çisi, bunu anlamayanlara hak ettikleri dersi 
vermekte tereddüt etmeyecektir.»

Aynı Türk-#! yöneticileri Pa!abahçe grevinde sosyal anayasa-
mızın getirdi"i haklarının gerisinde bir anla!ma yapmı! ve i!çi-
leri ma"dur bırakmaktan çekinmemi!tir. Üstelik, iktisadi devlet 
te!ekküllerinin i!veren sendikalarına üye olmasının vahametini 
kitleye duyuramamı!, bu üyeli"in önlenmesine yarayan bir müca-
dele yürütememi!tir. 

BÖYLECE:

Böyle gide gide Türk-#!, Türk i!çi sınıfının çıkarlarına kar!ı, yerli 
ve yabancı sömürücülerin do"rultusunda bilinçsiz bir kukla du-
rumuna gelmi!tir. O kadar ki, i!çi eme"i yerine makinelerin ko-
nulmasını ve i!çilerin daha az çalı!ıp daha çok ücret almasını top-
lumcu bir düzende sa"layan otomasyonun aleyhinde cephe almak 
garabetine dü!mü!tür (Türk-#! dergisi, 22 Aralık 1964).

Türk-#!’in uydu politikası birçok i!çi sorunlarının sürüncemede 
kalmasına sebep olmaktadır. #!te hâlâ çözümlenemeyen ve yıl-
lardan beri özlendi"i halde askıda kalan i!lerden bir kısmı: 

1—Tarım i! kanunu çıkarılmamı!, tarım i!çilerinin örgütlenmesi 
yerine ayrı ayrı parçalara bölünmesi sa"lanmı!tır. 

2—440 sayılı kanun iktisadi devlet te!ekküllerinin yeniden dü-
zenlenmesini gerektirirken yasa, bu amaçtan yoksun çıkarılmı!-
tır. Hele yönetmelik bu yasaya bile aykırı biçimde yayınlanmı!tır. 
Bir çok iktisadi devlet te!ekküllerinin yönetimine i!çinin katıl-
ması önlenmi!tir.

3—Yargıtay kararları bazı bakanlarca uygulanmamakta ve i!çi 
hakları kaybolmaktadır.

4—Emekli Sandı"ına ba"lı i!çilerin durumu hâlâ düzeltilmemi! ve 
i!çiler arasındaki çıkar e!itsizli"i giderilememi!tir.

5—Hükümet, Anayasaya da 275 sayılı kanuna da aykırı olarak 
grevleri ertelemektedir. Türk-#! bu kanunsuz eylemler kar!ısın-
da eli kolu ba"lı kalmaktadır.

6—Tasarruf bonolarının i!çilere verilmemesi istekleri, daha do"-
rusu Tasarruf Bonolarının kaldırılması iste"i bu bonolarla mil-
yonlar kazanan ki!ilerin varlı"ı yüzünden gerçekle!tirilememi!-
tir. Türk-#! bunu görmezden gelmektedir.

7—Vergi indiriminin uygulanması hep «ba!ka bahara» kalmı!tır. 
Türk-#! yöneticileri vergi indiriminin gerçekle!mesi aleyhinde oy 
verdikleri halde hala i!çiler arasında bunu taraftar görünmekte ve 
iki yüzlülükten utanmamaktadır.

8—Asgari Ücretlerin günün ko!ullarına uygun hale getirilmesi is-
tekleri yıllardan beri askıda durmaktadır. O kadar ki Çalı!ma Böl-
ge Müdürlüklerine asgari ücret tesbiti için gerekli ilan parası bile 
bulunmamaktadır.

9—Kalkınma planında i!verenler söz sahibi oldukları halde i!çiler 
söz sahibi olamamı!, i!çilerin oyları bulunması gere"ini Türk-#!, 
hükümete kabul ettirememi!tir.

10—224 sayılı kanun sosyalizasyon bölgelerindeki hastanelerin 
Sa"lık Bakanlı"ına devrini zorunlu kılmı!tır. Türk-#! bu kanun 
müzakereleri sırasında olumlu hiçbir çaba harcamamı! ve kanun 
uygulanmaya ba!lamı!tır. Türk-#! sigorta hastanelerinin Sa"-
lık Bakanlı"ına devrinin aleyhindedir. Fakat hükümet bu görü!-
te de"ildir.

11—Çırakların sosyal yardımlardan yoksun bırakılması hala 
önlenememi!tir.

12—Hala muvakkat kaydiyle i!çiler alınmakta, fakat bunlar yıllar-
ca çalı!tırılmaktadır. Bu i!çiler bir çok hakları «muvakkat» kay-
diyle i!e alındıkları için kaybetmektedir. Buna bir çare bulunması 
sa"lanamamı!tır.

13—Maden ocaklarında alınması gerekli can güvenli"ine hiç do-
kunulmamaktadır. Kazalar her yıl arttı"ı halde buna çare bulun-
ması için ciddi bir mücadele yapılmamaktadır.

14—60 ya!ını dolduran i!çilerden ço"u tazminat hakkını alama-
maktadır. Hepsinin mahkemeye ba!vurması gerekmekte i!çi ya-
rarına bir ilke yerle!tirilmemi! bulunmaktadır.

Bunlar daha çok uzatılabilir. Sonuç !udur:

Türk-#! hiçbir i!çi sorununu çözemeyecek bir uyduluk saplan-
tısındadır. Türk-#! ayakta durması A#D yardımlarına ba"lıdır. Bu 
yardımlar kesilince Türk-#! çökecektir. Aslında Türk-#! politikası 
kendi kendisini iflasa mahkûm etmi!tir. #!çi örgütü olmaktan zi-
yade i!veren örgütlerinin te!ekkür etti"i bir uyutma ve avutma 
müessesi olan Türk-#! için bugün yapılacak tek !ey onu mukad-
der ölümü ile ba! ba!a bırakmaktır.

Sosyal Anayasamıza uygun sendikacılık için, sosyal anayasadan 
olan gerçek sendikacıların ve i!çilerin aydınlık bir yürekle yola 
çıkmaları lazımdır. Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları mensupla-
rı devrimci bir konfederasyonun temel direkleri olarak bir araya 
gelmi!leridir.

Zafer, devrimcilerindir.
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Karar günü: 8 ve 9 $ubat 1972

Davacı: Türkiye #!çi Partisi

A) Davanın Konusu:

15/7/1963 günlü, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 29/7/1970 
günlü, 1317 sayılı “274 sayılı Sendikalar Kanununun bazı madde-
lerinin de"i!tirilmesi ve 31 inci maddesine bir bend ile bu Kanuna 
3 geçici madde eklenmesi hakkında Kanun” un l inci maddesiyle 
de"i!tirilmi! l, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 23, 29 ve 32 nci maddelerinin di-
lekçede gösterilen kurallarının Anayasa’ya aykırılıkları nedeniyle 
iptalleri istenilmi!tir.

B) #ptal #steminin gerekçeleri Özeti:

Davacı Parti Genel Ba!kanınca düzenlenip mahkeme kalemince 
13/8/1970 te kaydedilmi! dâva dilekçesinde ileri sürülen iptal ne-
denleri !öylece özetlenebilir:

l- Dâva konusu Yasa’nın Cumhuriyet Senatosunda görü!ülme-
si sırasında Senato’nun Ba!kanlık Divanının kurulu! biçimi “Ba!-
kanın iki yıllık sürenin sonunda yeniden seçilmemi! olması ne-
deniyle Anayasa’ya aykırı bulundu"undan, böyle bir Ba!kanlık 
Divanının yönetimi altında görü!ülüp kabul edilen Yasanın Ana-
yasa’ya aykırı oldu"u görülmektedir ve bu aykırılık iptali gerek-
tirmektedir. Gerçekten Ba!kan $evki Atasagun’un Anayasa’nın 
84 üncü maddesinde öngörülen iki yıl için seçilmi! bulunması do-
layısiyle iki yılın sonunda yeniden seçilecek ba!kanın görevi üze-
rine alması zorunlu iken iki yılın sona ermi! olmasına kar!ın yeni 
ba!kan seçilememi! ve eski ba!kan görevde kalmı!, dâva konusu 
Yasa eski ba!kanın Anayasa’ya aykırı biçimde görev yaptı"ı sıra-
da Cumhuriyet Senato’sunca kabul edilmi! ve onun imzasiyle ya-
sama i!lemi tamamlanmı!tır.

2- Yasanın tümünün esas yönünden Anayasa’ya aykırı oldu"u 
görülmektedir. Gerek yazılı gerekçede gerekse Meclislerdeki ko-
nu!malarda. Yasanın ere"inin sendika bollu"unu önlemek, güçlü 
sendikalar yaratmak, sendikaların sömürmeye elveri!li kurulu!-
lar olmasını engellemek oldu"u bildirilmi!tir; oysa Anayasa güç-
lü veya güçsüz sendika gibi herhangi bir ayırım gözetmeden çalı-
!anlara sendika kurma hakkını salt biçimde öngörmü!tür. Bu gibi 
ko!ulların i!çilere kar!ı i!leyecek ve iktidarlara göre ayarlanabi-
lecek görü!lere yol açaca"ı açık oldu"u içindir ki Anayasa bu yol-
da bir sınırlandırmaya gitmemi!tir. Nitekim bu Yasada ele alınan 
ölçü, sendikanın üye sayısıdır ki hiçbir zaman geçerli ve yeterli 
de"ildir; çünkü üye sayısının çoklu"u, sendikanın gördü"ü i!ler, 
elde etti"i yararlar bakımından i!çilerce tutulmasının sonucu ise 
güçlülü"ün kanıtı olabilir, yoksa yarı!macı kurulu!lar yasa ile ka-
patılmı! veya kurulmaları engellenmi! ise ve bunun sonucunda 
bir sendikada üye sayısı ço"almı! ise bu çokluk, sendika için güç-
lülük kanıtı olamaz. Kaldı ki üye sayısını saptama yöntemleri dahi, 
bu i!e elveri!li de"ildir; çünkü üye sayısını saptamada dolanları, 
kötü düzenleri önleyici tedbirler öngörülmemi!tir.

De"i!ikli"in amacı, tekelci sendikalara yasa gücü ile yol açmak-
tadır ki bu da e!it ve serbest sendikacılık ilkesine, ba!ka deyim-
le Anayasa’nın 46 ncı maddesine aykırıdır. Bu nedenlerle Yasanın 
a!a"ıda anılacak kurallarının iptali gerekmektedir.

3- 274 sayılı Yasanın l inci maddesindeki, 13 üncü maddesinin 3, 4 
ve 6 sayılı bentlerindeki ve 32 nci maddesindeki (birlik) sözcükle-
ri, 1317 sayılı Yasanın birinci maddesiyle yapılan de"i!iklik sonu-
cunda metinlerden çıkarılmı!tır. Bu de"i!ikli"in gerekçesi olarak, 
(birlik) sözcü"ünün federasyon ve konfederasyonları anlattı"ı, bu 
iki sözcük metinde geçti"inden, (birlik) sözcü"ünün yersiz kaldı-
"ı ileri sürülmü!tür; oysa (birlik) sözcü"ü sendikalar arasındaki 
her türlü birle!meyi içerdi"i gibi dar anlamıyla da aynı veya de"i-
!ik i! kollarındaki sendikaların bölgesel birle!me biçimlerini dahi 
anlatmaktadır. Anayasa’nın 46 ncı maddesinde geni! anlamıyla 
sendikalar birliklerinden söz edilerek her biçimde birli"in kuru-
labilece"i ilkesi benimsenmi!. Kurucu Meclis Komisyon sözcüsü 
dahi bunu açıkça bildirmi!tir. De"i!iklik sonunda federasyon ve 
konfederasyondan ba!ka birliklerin kurulmaları yasaklanmak-
tadır ki aykırıdır; buna göre anılan maddelerin de"i!ik biçimleri-
nin iptali ve düzenleme Anayasa’nın 6 ncı maddesinin birinci fık-
rasına açıkça gerekir.

4- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasanın l inci maddesiyle de"i!ti-
rilen 5 inci maddesinin l sayılı bendinde bir i!çinin sendika üyesi 
olabilmesi için sendikanın yetkili organının üyelik iste"ini kabul 
etmesi ko!ulu öngörülmü!tür ki bu ko!ul Anayasa’ya aykırıdır; 
çünkü bu kuralla i!çinin sendikaya serbestçe girme yetkisi elin-
den alınmı!tır. Sendikada üye olmayı engellemiyecek herhangi bir 
nedenle örne"in üye olmak iste"inin yetkili organdaki üyelerin 
ho!una gitmemesi veya üye olmak iste"inin kendileriyle yarı!ma-
ya girece"ini ummaları nedeniyle inançlı ve bilgili bir i!çiyi sendi-
ka üyeli"inden yoksun bırakmaları saplanmı! olacaktır. Anayasa 
46 ncı maddesinde serbestçe üye olma hakkını tanımı!, buna bir 
sınırlandırma koymamı!tır. Bu nedenlerle metindeki (ve meslekî 
te!ekkülün yetkili organının kabulü) deyiminin iptali gerekir.

5- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasanın l inci maddesiyle de"i!-
tirilen 6 ncı maddesinin l sayılı bendinde, Üyelikten çekilmenin 
ancak noter önünde olabilece"i kuralı benimsenmi!tir. Anaya-
sa’nın 46 ncı maddesi sendikaya serbestçe girme ve sendikadan 
serbestçe çıkma hakkını tanımaktadır. Söz konusu kural, sendi-
kadan çıkma özgürlü"ünü kaldırmaktadır; çünkü notere gidebil-
mek için i!çi üyeler gündeliklerinden olacaklar, notere bir hayli 
para ödeyeceklerdir; bu engeller çekilme olana"ını eylemli olarak 
kaldırmaktadır. Hiçbir meslekten veya kurulu!tan çekilmek için 
böyle a"ır bir ko!ul öngörülmü! de"ildir. Bu nedenlerle kuralın ip-
tali gereklidir.

6- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasanın l inci maddesiyle de"i!-
tirilen 9 uncu maddesinin 2 sayılı bendinin (a) fıkrasında, bir i!çi 
sendikasının Türkiye çapında çalı!abilmesi için kurulu bulundu-
"u i!kolunda çalı!an sigortalı i!çilerin en az 1/3 ünü temsil etme-
si; (b) fıkrasında ise i!çi federasyonlarının kurulabilmesi için aynı 
i!kolunda kurulmu! sendikalardan en az ikisinin bir araya gel-
meleri ve o i!kolunda çalı!an sigortalı i!çilerin en az 1/3 ünü tem-
sil etmeleri gerekti"i, (c) fıkrasında da i!çi konfederasyonlarının 
kurulabilmesi için (a) ve (b) fıkralarına göre sendika ye federas-
yonlardan en az 1/3 ünün ve Türkiye’deki sendikalı i!çilerin en az 
1/3 ünün üye olarak bir araya gelmelerinin zorunlu oldu"u kurala 
ba"lanmı!tır.

Bu de"i!iklik 1317 sayılı Yasa ile getirilen de"i!ikliklerin özü ge-
re"i i!çilerin üçte birini üye yazması olana"ı bulunmadı"ına göre 
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yapılan bu de"i!iklikle, i!çi yararına çalı!maları sonucunda o i!-
kolunda zamanla i!çilerin de"il, üçte birini, belki üçte ikisini top-
layabilecek bir sendikanın yeniden kurulup birçok yerlerde !ube-
ler açması önlenmekte ve böylece sendika kurma olana"ı eylemli 
olarak yok edilmektedir. Konulan bu 1/3 sınırlandırmaları ile yeni 
federasyon ve konfederasyonların kurulması da engellenmekte 
ve sendika birlikleri kurma özgürlü"ü dahi kaldırılmaktadır.

Bu kurala göre bugün Türkiye çapında çalı!an sendikaların i!ko-
lunda 1/3 ço"unlu"u temsil etmemesi durumunda ya çalı!mala-
rına son vermesi gerekecek ya da sendika parçalanacak birçok 
yerel ve güçsüz sendikalara bölünecektir ki bu durum dahi son 
Yasanın konulu! ere"i ile çeli!kiler yaratacaktır; çünkü 1317 sa-
yılı Yasanın çok sayıda güçsüz sendikalar kurulmasını önlemek 
ve güçlü sendikalar kurulmasını sa"lamak ere"i ile konuldu"u 
savunulmaktadır.

Tartı!ma konusu kurallar Devrimci #!çi Sendikaları Konfederas-
yonunu (Disk) da"ıtmak ere"ini gütmektedir. Nitekim, Türkiye 
#!çi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-#!) genel kurul toplan-
tısında Çalı!ma Bakanı bu Yasa ile Devrimci #!çi Sendikaları Kon-
federasyonunun ortadan kalkaca"ını açıkça söyleyerek Yasanın 
konulmasiyle güdülen gerçek ere"i belirtilmi!. Ba!ka deyimle bu 
Yasa, Türkiye i!çi Sendikaları Konfederasyonunu ve onun yöneti-
cilerini sonsuza de"in korumak üzere çıkarılmı!tır.

Bu maddenin tartı!ma konusu kuralları gere"ince bir i!kolunda 
her nasılsa 1/3 ço"unlu"u sa"lamı! bir sendika, ona yakın ço"un-
lu"a sahip öteki sendikaları sıra dı!ı edebilecektir. Öteki sendika-
lar 1/3 ço"unlu"a sahip olanın ileri sürdü"ünden ba!ka istekleri 
Türkiye çapında ileri süremiyeceklerdir. Öbür sendikalardaki i!çi-
ler, 1/3 ço"unlu"a sahip olanın imzaladı"ı toplu sözle!meden an-
cak dayanı!ma ödentisi vererek yararlanacaklardır.

Her i!kolunda tek ve zorunlu bir sendika bulunması düzeni, fa!ist 
bir görü!tür; Anayasa’ya ve uluslararası sözle!melere aykırıdır.

Bir i!kolunda bir sendikanın veya federasyonun 1/3 ço"unlu-
"u sa"ladı"ının saptanması da, nesnel biçimde olamamaktadır. 
Uygulamadaki bir sürü dâvalar, aksaklıklar bunu göstermi!tir. 
1/3 ço"unlu"un varlı"ının saptanması ancak, grevde uygulan-
dı"ı üzere yargıç denetiminde oylamaya gidilmesiyle sa"lanabi-
lir. Bu görü! önerilmi!. Yasama Meclisinde iktidar ço"unlu"unca 
reddolunmu!tur.

9 uncu maddenin 3 sayılı bendinde i!veren kurulu!ları için benzer 
bir sınırlandırma öngörülmü! de"ildir. #!çi kurulu!ları için böyle 
bir sınırlandırma öngörülmesini haklı gösterecek, akla uygun bir 
gerekçe yoktur.

Bu nedenlerle anılan, maddenin 2 sayılı bendinin (a), (b), (c) fıkra-
larının iptali gerekir.

7- 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 11 inci maddesi-
nin l sayılı bendinde i!çi sendikası kurabilecek i!çinin, sendika-
nın kurulaca"ı i!kolunda en az üç yıldan beri eylemli olarak ça-
lı!mı! bulunması ko!ulu öngörülmü!tür. Ülkemizde köyden kente 
do"ru yönelen insan akını i!çi sayısındaki sürekli artı! sonucun-
da yeni i!çilerin sayıca çoklu"u ve bir i!kolunda uzun süre çalı!-
ma durumunun zorlu"u gözönüne alınırsa bu ko!ul ile i!çilerin 
önemli bir ço"unlu"u sendika kurmak yetkisinden yoksun kala-
cak demektir.

Bu kural için gerekçe olarak “Sendikaların Anayasa’daki nitelik ve 
görevleri gözetilerek sendika kuruculu"u kurumuna güvenlik ve 

yeterlik kazandırılabilmek” ere"i ileri sürülmektedir; oysa Ana-
yasa’da sendika kuruculu"u için herhangi bir sınırlandırma ko-
nulmu! de"ildir. Böyle bir sınırlandırmaya gerek yoktur ve bu 
sınırlandırma sendika kurma hakkının özüne dokunmakta böy-
lelikle Anayasa’nın 46 ncı maddesine aykırı bulunmaktadır.

274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!tirilmi! 11 inci madde-
sinin 3 sayılı bendinin birinci fıkrasında, Türkiye’de en çok i!çiyi 
temsil eden i!çi konfederasyonunun veya bu nitelikteki konfede-
rasyona ba"lı sendikaların uluslararası meslek kurulu!larına gi-
rebilece"i öngörülmü!tür.

Bu sınırlandırma Türkiye #!çi Sendikaları Konfederasyonunu 
(Türk-#!) destekleme ve öteki sendikaları uluslararası dayanı!-
madan yoksun bırakma ere"ine yönelmi!tir. Anayasa’nın 46 ncı 
maddesinde böyle bir sınırlandırma öngörülmü! olmadı"ından, 
bu kural Anayasa’ya aykırıdır ve iptali gerekir.

8- 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa’nın l inci maddesiyle de"i!ti-
rilmi! olan 14 üncü maddesinin l sayılı bendinin (h) fıkrasında lo-
kavta karar vermek ve bunu yönetmek kuralı yer almı!tır Ana-
yasa’nın 47 nci maddesinde i!çiler için grev hakkı öngörülmesine 
kar!ın i!verenler için lokavt hakkı öngörülmü! de"ildir. Bundan 
ötürü lokavta ili!kin olan bu kural Anayasa’ya aykırıdır ve ipta-
li gerekir.

9-274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 14 üncü maddesi-
nin l sayılı bendinin (j) fıkrasında i!çi sendikalarına kooperatifler 
kurmak ve en çok üyesi bulunan i!çi konfederasyonunun onayını 
alarak sınaî ve iktisadî i!letmelere yatırımlar yapmak yetkisi ta-
nınmı!tır. Bu kuralın gerekçesi olarak “alın terinin de"erlendiril-
mesi” gösterilmi!tir.

#!çinin alın teri ancak i!çinin eme"ine kar!ılık olan i! parasını al-
ması ile de"erlendirilebilir. Bu bakımdan gösterilen gerekçe yer-
sizdir. Bu kuralın gerçek ere"i, sendikaların üstü kapalı biçimde 
ticarî ortaklıklar durumuna girmesi ya da i!verenlerin sermaye-
sine ortak olması, dar zamanlar için i!çilerin verdikleri ödentile-
rin bir bölümünün sermaye piyasasına aktarılması ve sonuçta i!çi 
sınıfının sınıfsal dayanı!masının ortadan kaldırılarak sermaye ile 
bütünle!tirilmesinin sa"lanmasıdır. Kesin bir gerçektir ki sendi-
kaların ticaretle u"ra!ması, onları sendikalıktan çıkarır. Nitekim, 
274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 15 inci maddesinin 
birinci fıkrasında (Bu Kanuna göre kurulan meslekî te!ekkül-
ler ticaretle u"ra!amazlar) denilerek gerek sendikaların gerek-
se i!veren kurulu!larının ticaretle u"ra!maları yasaklanmı!tır. 
Ancak bu (j) fıkrası kuralı ile söz konusu yasak anlamsız duruma 
sokulmu!tur.

Anayasa’nın 46 nci maddesinin gerekçesinde sendikaların, der-
neklerin özel bir biçimi oldu"u bildirilmi!tir. Hukuk açısından 
dernek ile ticari ortaklık birbirinden büsbütün ayrı varlıklar-
dır. Bu nedenlerle sendikaların ticaretle u"ra!ması ve yatırımlar 
yapması, onları sendikalıktan çıkarır ve Anayasa’ya aykırı duru-
ma getirir. Bundan ötürü tartı!ma konusu fıkranın kooperatif-
ler kurmak ve yatırımlar yapmak yetkisine ili!kin kuralının ip-
tali gerekir.

10- 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasanın l inci maddesiyle de"i-
!ik 14 üncü maddesinin l sayılı bendinin (k) fıkrasında sendikalara 
meslekleri için gerekli her türlü ham veya yan i!lenmi! maddeler-
le araçları ve gereçleri üyelerine kiralamak, ödünç vermek veya 
ba"ı!lamak yetkisi tanınmı!tır. Yukarı ki bentte anılan gerçek-
lerden ötürü bu kural dahi Anayasa’ya aykırıdır ve iptali gerekir.
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11- 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa’nın l inci maddesiyle de"i!ik 
15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki 14 üncü maddesinin l sayı-
lı bendinin (j) fıkrasını saklı tutan kuralı ile anılan 15 inci madde-
nin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki 14 üncü maddenin l inci 
bendinin (j) fıkrası gere"ince da"ıtılacak risturnları saklı tutan 
kural; az yukarda 9 uncu bentte 14 üncü maddenin l sayılı ben-
dinin (j) fıkrası için ileri sürülen gerekçelerden ötürü Anayasa’ya 
aykırı bulunmaktadırlar ve bundan ötürü iptalleri gerekir.

12- 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa’nın l inci maddesiyle de-
"i!tirilmi! olan 23 üncü maddesinin 2 sayılı bendi ile i!çiler, üyesi 
olmasa dahi, o i! kolunda yetki almı! sendikalara ödenti verme-
ye zorlanmakta, buna kar!ılık i!çilerin üyesi oldukları sendikaya 
ödenti vermeleri engellenmekte, i!çi serbestçe girdi"i sendikayı 
desteklemekten alıkonulmakta, istemedi"i bir sendikaya öden-
ti vermeye zorlanmaktadır. Böylece bu kural, Anayasa’nın 46 ncı 
maddesine aykırı bulunmaktadır. Bundan ötürü, metindeki (ku-
rulu bulundu"u i!kolunda yetki almı! sendikanın veya yetki alın-
mamı! ise) de"iminin iptali gerekir.

13- 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa’nın l inci maddesi ile de"i!ti-
rilmi! bulunan 29 uncu maddesine eklenen 9 sayılı bent gere"ince 
konfederasyonlar, kendisine ba"lı sendikalarla federasyonların 
gelirlerini, giderlerini ve çalı!malarını denetlemeye yetkili kılın-
mı!lardır. Bu kural Anayasa’ya aykırıdır ve iptali gerekir; çünkü 
asıl denetleme, demokratik kurallar gere"ince a!a"ıdan yukarıya, 
üyeler ve temsilciler eliyle yapılmalıdır ve bununla ilgili bir takım 
kurallar yasaIarda yer almı!tır. Bunların dı!ındaki bir denetleme 
biçimi, konfederasyonlarla ona ba"lı federasyon ve sendikaların 
aralarındaki anla!malara ba!ka deyimle federasyon ve konfede-
rasyonların tüzüklerine bırakılmak gerekir. Bu kuralda kamu dü-
zenini ilgilendiren bir yön yoktur.

C) Metinler:

l- #ptali istenilen kuralları kapsayan veya bunların anla!ılmasına 
yarayan Yasa metinleri :

274 sayılı Sendikalar Kanununun bazı maddelerinin de"i!tirilmesi 
ve 31 inci maddesine bir bend ile bu Kanuna 3 geçici madde eklen-
mesi hakkında Kanun (29/7/1970 gün]ü, 1317 sayılı Düstur, Be!in-
ci Tertip, Cilt 9. ikinci kitap, sayfa 2853-2864).

(#ptali istenilen kuralların altı çizilmi!tir.)

Madde l- 274 sayılı Sendikalar Kanununun l, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 18, 20. 21, 23, 25, 27, 28, 29. ve 32 nci maddeleri a!a"ıdaki !ekil-
de de"i!tirilmi!tir:

Madde l- l. Sendika, federasyon ve konfederasyonlar, bu kanuna 
göre i!çi sayılanların ve i!verenlerin mü!terek iktisadî sosyal ve 
kültürel yararlarını korumak ve geli!tirmek için kurulan meslekî 
te!ekküllerdir.

Madde 5- 1. Bu Kanuna göre kurulan meslekî te!ekküllere üye ol-
mak ihtiyaridir. Üyelik üye kayıt fi!inin veya kayıt defterinin im-
zalanması ve meslekî te!ekkülün yetkili organının kabulü ile 
kazanılır.

Madde 6- 1. Her üye, istedi"i zaman, üyesi bulundu"u meslekî te-
!ekkülden çekilebilir. Çekilme noter huzurunda münferiden kim-
li"in tespiti ve istifa edecek ki!inin imzasının tasdikiyle olur.

Te!ekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin ayrılı! veya çıkarılı! 
tarihi üye kayıt fi!lerine veya defterine kaydedilir.

Madde 9- 1. #!çi sendikaları aynı i!yerinde veya aynı i!kolundaki 
i!yerlerinde çalı!an i!çiler veyahut birbirleriyle ilgili i!kollarında 
çalı!an i!çileri içine alır.

#!veren sendikaları, aynı i!kolunda veyahut birbirleriyle ilgili i!-
kollarında çalı!an i!verenleri içine alır.

2. a) Bir i!çi sendikasının Türkiye çapında faaliyet gösterebilme-
si için kurulu bulundu"u i!kolunda çalı!an sigortalı i!çilerin en az 
1/3 ünü,

b) #!çi federasyonlarının aynı i!kolunda mevcut sendikalardan en 
az 2 sinin bir araya gelmeleri ve o i!kolunda çalı!an, sigortalı i!çi-
lerin en az 1/3 ünü temsil etmeleri gerekir.

c) #!çi konfederasyonları, (a) ve (b) fıkralarına göre sendika ve 
federasyonlardan en az 1/3 ünü ve Türkiye’deki sendikalı i!çi-
lerin en az 1/3 ünün üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle 
kurulurlar.

Madde 11- 1. Bu Kanuna göre i!çi sendikası kurulabilmek için sen-
dikanın kurulaca"ı i!kolunda en az üç yıldan beri fiilen çalı!ır ol-
mak !arttır.

3. Türkiye’de en çok i!çiyi temsil eden i!çi konfederasyonu veya 
konfederasyona ba"lı sendikalar uluslararası meslekî te!ekkül 
kurabilirler.

Madde 13- 3. Federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da 
ikinci bent hükmü uygulanır.

4. Bir sendikanın üye oldu"u federasyon veya konfederasyondan 
veya federasyonun da üyesi oldu"u konfederasyondan çekilmesi 
hususunda da ikinci bent hükmü uygulanır.

6. Sendikaların kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında 
ve konfederasyonların kendi aralarında, birle!mesi hususunda da 
ikinci bent hükmü uygulanır.

Madde 14- 1. Bu Kanuna göre kurulan meslekî te!ekküller tüzel 
ki!i olarak genel hükümlere göre sahip oldukları yetkilerden ba!-
ka a!a"ıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler.

h) Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek,

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalı!mak veya bu gibi te-
!ebbüslere yardım etmek, veyahut bizzat kooperatifler kurmak, 
veyahut nakit mevcudunun %30 dan fazla olmamak ve ilgisine 
göre en çok üyesi bulunan i!çi veya i!veren konfederasyonunun 
muvafakatini almak kaydiyle sınai ve iktisadi te!ebbüslere yatı-
rımlar yapmak,

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her türlü ham veya yarı ma-
mul madde, e!ya, alet, edevat ve makinaları üyelerine kiralamak, 
ödünç vermek veya hibe etmek,

Madde 15- Bu Kanuna göre kurulan meslekî te!ekküller ticaret-
le u"ra!amazlar.

14 üncü maddenin (j) fıkrası hükmü saklıdır.

14 üncü maddenin l inci bendinin (i) ve (ı) fıkraları gere"ince bu 
meslekî te!ekküllerin kurdukları tesislerin i!letilmesinde- üye-
lerinin bu tesislerden istifadesi hali hariç- kâr, bu te!ekküllerin 
üyeleri ve mensupları arasında risturn !eklinde de olsa da"ıtıla-
maz. 14 üncü maddenin l inci bendinin (i) fıkrası gere"ince da"ıtı-
lacak risturn bu hükme tabi de"ildir.

Madde 23- 1. Meslekî te!ekküllere üyelerince ödenecek aidatların 
miktarı Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara ba"lı kalmaksızın kuru-
lu!un merkez genel kurulunca tespit edilir, azaltılır veya ço"altılır.
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2. Kurulu bulundu"u i!kolunda yetki almı! sendikanın veya yet-
ki alınmamı! ise i!yerinde çalı!an i!çilerin 1/4 ünü temsil etti"ini 
ispat eden sendikanın yazılı talebi ve aidatları kesilecek sendika 
üyesi i!çilerin listesini vermesi üzerine i!veren, sendika tüzü"ü 
uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri aidatları ve 
Toplu i! Sözle!mesi, Grev ve Lokavt Kanunu gere"ince sendikaya 
veya sendikanın ba"lı bulundu"u federasyona ödenmesi gerek-
li dayanı!ma aidatını, i!çilere yapaca"ı ücret ödenmesinden kes-
meye ve kesti"i aidatların nev’i ile tutarını ilgili sendikaya verme-
ye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur.

Sendikanın üyesi bulundu"u federasyon veya konfederasyon 
tüzü"üne göre sendikaca üst kurulu!a verilmesi gerekli aida-
tı, üst kurulu!un talebi üzerine i!veren üst kurulu! aidatlarını 
sendika aidatlarından keserek federasyon veya konfederasyo-
na gönderir.

Bu bent gere"ince sendika tüzü"üne uygun olarak kesilmesi is-
tenilen aidatları kesmeyen i!veren, ilgili sendika, federasyon veya 
konfederasyona kar!ı kesmedi"i veya kesmesine ra"men bir ay 
içerisinde ilgili kurulu!a göndermedi"i miktar tutarınca sorumlu 
olmaktan ba!ka aidatları sendikaya verinceye kadar aidat topla-
mı üzerinden kanunî faizi ödeme zorundadır.

Sendika, aidatların kesiminden do"acak masrafları i!verenin ta-
lebi üzerine ödemek zorundadır.

Madde 29- 9. Ayrıca bu te!ekküllerin gelir ve giderlerini, giderle-
rin sarf yerlerini ve her türlü faaliyetlerini ba"lı bulundukları kon-
federasyon denetleyebilir.

Madde 32- #!çi ve i!veren sendikaları, federasyonları ve konfede-
rasyonları, Medenî Kanun ve Cemiyetler Kanununun i!bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerine tabidirler.

2- Dayanılan Anayasa kuralları:

Madde 46- (20/9/1971 günlü 1488 sayılı Anayasa De"i!ikli"ine 
göre- i!çiler ve i!verenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve 
sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten 
ayrılma hakkına sahiptirler. Bu hakların kullanılı!ında uygulana-
cak !ekil ve usuller kanunda gösterilir. Kanun, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlü"ünün, milli güvenli"in, kamu düzeninin ve ge-
nel ahlâkın korunması maksadiyle sınırlar koyabilir.

Sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve i!leyi!-
leri demokratik esaslara aykırı olamaz.

Ç) #lk inceleme

Anayasa Mahkemesi #çtüzü"ünün 15 inci maddesi uyarınca. 
24/11/-1970 gününde Lûtfi Ömerba!, Celâlettin Kuralmen, Hak-
kı Keteno"lu, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Avni Givda, Nuri Ülgenalp, 
$ahap Arıç, #hsan Ecemi!, Recai Seçkin, Ahmet Akar, Halit Zar-
bun, Kani Vrana, Muhittin Gürün ve Ahmet H. Boyacıo"lu’nun ka-
tılmaları ile yapılan ilk inceleme toplantısında dosyanın eksi"i bu-
lunmadı"ı anla!ıldı"ından i!in esasının incelenmesine oybirli"iyle 
karar verilmi!tir.

D) Sözlü açıklama, bilgi sorma ve ek rapor alınması kararları:

Esasa ili!kin raporun düzenlenmesi üzerine Avni Givda, Fazıl Ulu-
ocak, Sait Koçak, Nuri Ülgenalp, Muhittin Taylan, $ahap Arıç, Recai 
Seçkin, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Kani Vrana, Muhit-
tin Gürün, Lûtfi Ömerba!, $evket Müftügil ve Ahmet H. Boyacıo"-
lu’nun katılmaları ile yapılan 11/5/1971 günlü toplantıda:

1- #!in niteli"ine göre sözlü açıklamaları dinlemek üzere davacıya, 
Türkiye #!çi Sendikaları Konfederasyonuna, Devrimci #!çi Sendi-
kaları Konfederasyonuna, çalı!ma Bakanlı"ına ça"rı gönderilme-
sine ve sözlü açıklamaların 8/6/1971 Salı günü saat 10.00 da din-
lenmesine, Avni Givda, Nuri Ülgenalp, Muhittin Taylan, $ahap Arıç 
ve Recai Seçkin’in kar!ıoylariyle ve oyçoklu"u ile;

2- 1963’ten 1971 yılı ba!ına de"in Türkiye’de hangi i!çi sendika-
larının, birliklerinin, federasyon ve konfederasyonların var oldu-
"u, her birinin her yıl ba!ında üye sayılan, bunlardan hangilerinin 
Türkiye çapında çalı!mı! bulundu"u konularının ayrı ayrı açık-
lanması ve kar!ılı"ın en geç 3 Haziran 1971 de Mahkemenin elin-
de bulunacak biçimde gönderilmesi için Çalı!ma Bakanlı"ına yazı 
yazılmasına, Avni Givda, Muhittin Taylan ve $ahap Arıç’ın kar-
!ıoylariyle ve oyçoklu"u ile;

Karar verilmi!tir. 

Çalı!ma Bakanlı"ına yazılan yazıya verilen 3/6/1971 günlü kar!ı-
lıkta 1963 - 1969 yılları için düzenlenmi! ve yayımlanmı! i!çi ista-
tistikleri bulunmadı"ı, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1317 sayılı 
Yasa ile de"i!ik 9 uncu maddesinin 6 sayılı bendi uyarınca Bakan-
lı"ın sendikalı i!çilerin istatistiklerini P /871970 gününden son-
rası için tutmaya ba!lamı! oldu"u ve bu tarihten 1970 yılı sonuna 
de"in olan süreye ili!kin istatistiklerin gönderilmi! oldu"u bildi-
rilmi! ve bu yazıya dört çizelge eklenmi!tir.

Sözlü açıklamalar için belirlenip ilgili yerlere tebli" edilen ça"rılar 
üzerine 8/6/1971 gününde davacı Türkiye #!çi Partisi adına gelen 
yetkili temsilcisi Alpaslan I!ıklı’nın, Türkiye #!çi Sendikaları Kon-
federasyonu adına gelen Genel Sekreter Halil Tunç’un ve Türkiye 
Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu adına gelen Bekir Çift-
çi’nin sözlü açıklamaları dinlenmi!tir.

Davacı Parti temsilcisi iptal nedenlerini açıklayarak istekleri üze-
rine karar verilmesini, Türkiye #!çi Sendikaları Konfederasyo-
nu temsilcisi Yasanın gerekçeleri do"rultusunda açıklamalar-
da bulunarak davanın reddini istemi!ler. Türkiye Devrimci #!çi 
Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi ise davacının gerekçele-
ri do"rultusunda nedenler ileri sürerek istem gibi karar verilmesi 
yolunda görü! bildirmi!tir.

Türkiye #!çi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi konu!masının 
örne"ini ve dayandı"ı belgelerin örne"ini kapsayan 128 sayfalık 
bir yan vermi!, bu yazı dosyaya konmu!tur.

Sözlü açıklama tutana"ının ço"altılıp da"ıtılmasından sonra 
30/11/1971 gününde Muhittin Taylan, Avni Givda, Fazıl Uluocak, 
Sait Koçak, Nuri Ülgenalp, $ahap Arıç, #hsan Ecemi!, Recai Seçkin, 
Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Kani Vrana, Muhittin Gürün, 
$evket Müftügil ve Ahmet H. Boyacıo"lu’nun katılmaları ile yapı-
lan toplantıda 20/9/1971 günlü Anayasa de"i!ikli"inin ı!ı"ı altın-
da konunun yeniden incelenmesi için görü!melerin geri bırakıl-
masına Avni Givda ve Recai Seçkin’in i!in hemen ele alınmasına 
bir engel bulunmadı"ı yolundaki kar!ı oylariyle ve oyçoklu"u ile 
karar verilmi!tir.

Bu karar üzerine raportörce inceleme yapılarak ek rapor düzen-
lenmi! ve bu rapor üyelere da"ıtılmı!tır.

E) Esasın #ncelenmesi:

Esasa ili!kin rapor ile ek rapor ve dosyadaki öbür belgeler, iptali 
istenilen yasa kuralları ile dayanılan Anayasa kuralları ve Yasaya 
ve Anayasa’ya ili!kin yasama belgeleri incelendi, gere"i görü!ü-
lüp dü!ünüldü:
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#ptal nedenleri üzerinde incelemeye ba!lamazdan önce iki sorunu 
çözme zorunlu"u vardır: a) #lk inceleme çevresinden sonra davacı 
partinin Anayasa Mahkemesinin 20/7/1971 günlü, (Parti kapatıl-
ması 1971/3-3) sayılı kararı ile (6/1/1972 günlü, 14064 sayılı Resmî 
Gazete) temelli kapatılmasının daha önce açılmı! bulunan bu dâva 
üzerine bir etkisi olup olmayaca"ı sorunu, b) Dâvanın açılmasın-
dan sonra 20/9/1971 günlü, 1488 sayılı Yasa ile Anayasa’nın bu dâ-
vada dayanılan 46 ncı maddesinin de"i!tirilmi! olması sonucunda 
Anayasa’ya aykırılık savlarının çözümünde Anayasa’nın ilk met-
ninin mi, yoksa de"i!tirilmi! metninin mi ölçü olaca"ı sorunu.

a) Anayasa Mahkemesine iptal dâvası açmak yetkisi, anayasal 
düzeni koruma gere"ini güden ve Anayasa’ya dayanan (mad-
de 149) bir yetkidir. Gerçekten bu yetkinin kullanılmasiyledir ki 
Anayasa Mahkemesi bir yasa kuralının Anayasa’ya aykırı olup ol-
madı"ını inceleyip Anayasa’ya aykırı yasa kurallarını iptal etme 
ve hukuk düzenini Anayasa’ya aykırı kurallardan arıtma görevini 
yapabilir. Demek ki Anayasa Mahkemesine getirilen Anayasa’ya 
aykırılık savları en ba!ta, Anayasa’ya aykırı kuralların iptaline yol 
açarak kamu düzenini korumak ere"i ile öne sürülmektedir. Da-
vacının varlı"ının sona ermesi ile bu erek de"erini yitirmez. Buna 
göre davacı partinin kapatılmı! bulunması Anayasa Mahkemesi-
nin zamanında geçerli olarak açılmı! bir dâvayı inceleyip karara 
ba"lama ödevini etkileyemez.

b) Anayasa de"i!iklikleri eski anayasal kurallar yerine yeni ku-
ralların konulması ere"i vs. kamu düzeni dü!üncesi ile yapılmak-
tadır. Buna göre bir Anayasa de"i!ikli"inin yürürlü"e girmesin-
den sonra çözülecek olan öze ili!kin anayasal sorunların ve bu 
açıdan karara ba"lanacak olan dâvaların yürürlü"e giren de"i!ik 
ilkelere göre çözülmesi kuralıdır. Bu olayda kuralın, ayrık bir du-
rumu olup olmadı"ını tartı!mayı gerektiren herhangi bir hukuk-
sal neden yoktur. #mdi, bu dâvanın çözümünde Anayasa’nın de"i-
!ik metinleri ölçü olarak kullanılacaktır.

l- Cumhuriyet Senatosu Ba!kanlık Divanının kurulu!una #li!kin 
Anayasa’ya aykırılık sorunu :

Dâva konusu 1317 sayılı Yasa tasarısının Cumhuriyet Senatosunda 
görü!ülüp kabul edilmesi sırasında Cumhuriyet Senatosu Ba!ka-
nının süresinin dolmu! bulundu"u ve Cumhuriyet Senatosunun 
bir kararı üzerine yeni ba!kan seçilinceye de"in eski ba!kanın 
ba!kanlık görevini sürdürdü"ü savı gerçe"e uygundur. Ancak 
süresi dolan ba!kanın bu Yasa tasarısının görü!ülmesi sırasın-
da herhangi bir oturuma ba!kanlık etmemi! bulunması kar!ısın-
da tartı!ma konusu durum Yasa’nın iptalini gerektirecek nitelik-
te bir Anayasa’ya aykırılık sayılamaz. Yasa’nın kabulünü bildiren 
ve Devlet Ba!kanlı"ına yazılmı! olan yazıda bu ba!kanın imzası-
nın bulunması yönü üzerinde durulmaya da yer yoktur; çünkü bu 
i!lemin, esası etkilemeyen biçimsel bir i!lem olması, dolayısiyle, 
bunda dahi iptali gerekli kılacak bir nitelik bulunmamaktadır.

Avni Givda ileri sürülen durumun iptali gerektirdi"i dü!üncesi ile 
bu görü!e katılmamı!. Fazıl Uluocak, Nuri Ülgenalp, #hsan Ecemi! 
ve Recai Seçkin ise de"i!ik gerekçelerle Anayasa’ya aykırılık bu-
lunmadı"ı sonucunu benimsemi!lerdir.

2- Yasa’nın iptali istenilen kurallarının tümünün dayandı"ı gerek-
çelerin Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

Yasa’da türlü nitelikte kurallar yer almı!tır. Bunlar ayrı ayrı in-
celenmeksizin Anayasa’ya aykırı olup olmadıkları, ilke olarak, 
kestirilemez; çünkü bu kuralların hepsi için ortakla!a gerekçe-
ler bulunmakla birlikle her biri için ayrı gerekçeler dahi söz konu-
su olabilmektedir. Bundan dolayı kuralların tümünün Anayasa’ya 

aykırı ortak gerekçelere dayanması dolayısiyle iptali istemi haklı 
de"ildir; kurallar ayrı ayrı incelendikten sonra belirecek duruma 
göre her birisi için ayrı ayrı sonuca varılacaktır.

3- 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik l inci maddesinde, 
13 üncü maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı bentlerinde ve 32 nci madde-
sinde yalnızca federasyon ve konfederasyon sözcüklerine yer ve-
rilip (birlik) sözcü"üne yer verilmemi! olmasının Anayasa’ya ay-
kırılı"ı sorunu:

274 sayılı Yasa’nın ilk metninde yukarıda alınan yerlerde federas-
yon ve konfederasyon ile birlikte (birlik) sözcü"ü dahi yer almı! 
iken 1317 sayılı Yasa ile yapılan de"i!iklikte bu sözcük metinden 
çıkarılmı!tır. Yasanın çalı!maları sırasında söylenen sözlerden 
anla!ıldı"ı üzere bugün Türkiye’de Konfederasyon ve federasyon-
lardan ba!ka hiçbir sendika birli"i yoktur. Demek ki, 274 sayılı Ya-
sa’da öngörülmü! bulunan (birlik) biçimindeki toplula!malar için 
Türkiye i! hayatında bir gereksinme duyulmu! de"ildir. Nitekim, 
Meclislerde birliklere ili!kin kuralların kaldırılmasının Anaya-
sa’ya aykırı bulundu"unu savunanlarca bugün kurulmu! ve ya-
!amakta olan herhangi bir birlikten söz edilmi! de"ildir.

Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı maddesindeki (birlik) sözcü"ü kapsa-
mı Anayasa’ca belirlenmi! olmayan bir kavramdır. Yasa Koyucu 
birli"in kapsam ve anlamını federasyon ve konfederasyon ola-
rak tanımlanmı!tır. Fakat bu tanımlama, hiçbir zaman birliklerin 
kesin ve sınırlı bir sayımını gösterme niteli"inde de"ildir. Sosyal 
ve iktisadi gereksinmeler ba!ka tür birliklerin kurulması zorunlu 
kıldı"ında, Yasa Koyucunun bu olana"ı sa"layan Yasa kurallarını 
koymasına engel yoktur. Bu gibi meslekî kurulu!lar için Anaya-
sa’nın 46 ncı maddesiyle, çalı!anlar yönünden, güdülen amaç; ça-
lı!ma biçim ve ko!ullarını ça"da! düzeyin gereklerine uydurmak, 
hakka ve adalete uygun bir ücret sa"lamak, çalı!anların her tür-
lü yarar ve çıkarlarını Yasa kuralları çerçevesinde savunmak ve 
gerçekle!tirmektir. Birliklerin, gösterilen amaca, gerçe"e en ya-
kın bir biçimde eri!ebilmeleri ve bunun için gerekli nicelik ve nite-
likte olmaları Anayasa Koyucu tarafından öngörülen bir ko!uldur. 
Yasa Koyucuya dü!en görev bu ere"in gerçekle!mesine yarar-
lı bir hukuk düzenini getirmektir. Federasyon ve konfederasyon 
olarak adlandırılan meslekî birliklerin, öngörülen amaç ve ko!u-
lu gerçekle!tiremiyecekleri ileri sürülmedi"i gibi, gerçekle!tirme-
ye yararlı ba!ka hangi tür birliklere ihtiyaç duyuldu"u da dâvada 
açıklanmı! de"ildir. Anayasa’nın 46 ncı maddesinde yer alan (bir-
lik) deyiminin kapsamını, gelecekte sosyal ve ekonomik zorun-
lukların etkisi ile daha geni!letmek olana"ı hiç bir zaman önlen-
mi! de"ildir; elverir ki bu sosyal ve iktisadî zorunlukların varlı"ına 
kanaat getirilmi! olsun, Yasa Koyucu tarafından bu gün için du-
yulan gereksinmeyi kar!ılayacak hukuk kuralları getirilmi!tir; bu 
düzenleme Anayasa’ya aykırı de"ildir. 274 sayılı Yasa’nın çe!itli 
maddelerinde bunan (birlik) sözcü"ünün 1317 sayılı Yasa ile yapı-
lan de"i!iklikte yer almamı! olmasına yönelen iptal istemi bu ne-
denlerle reddedilmelidir.

Muhittin Taylan, Avni Givda, Recai Seçkin, Ahmet Akar, Muhittin 
Gürün, bu görü!e katılmamı!lardır.

4- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 5 inci maddesinin l 
sayılı bendindeki bir kimsenin sendikaya üye olmasının sendika-
nın yetkili organının kabulü ko!uluna ba"lanmasını öngören ku-
ralın Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

Herhangi bir i!çinin bir sendikaya girme yetkisi bulundu"u gibi 
sendikanın da kendi varlı"ını ve geli!mesini korumak için sen-
dika çalı!malarına zararlı olaca"ına inandı"ı kimseyi kendi içi-
ne almaktan kaçınma hakkı vardır. Bu bakımdan üyeli"e engel 
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durumu bulunanların üye olma istemlerinin reddi ola"andır. An-
cak kuralın yazılı!ına göre kurulu!un yetkili organının kabu-
lü veya reddi; yalnızca onun dile"ine ve de"erlendirmesine bıra-
kılmı!tır. Bu kural uyarınca yöneticilerin bir isteklinin sendikada 
üye olmasını gerçekten nesnel ölçülere göre engelleyemeyecek 
herhangi bir nedenle, (Örne"in yetkili organın üyelerinin ho!u-
na gitmemesi veya sendikaya girmek isteyenin ileride kendilerini 
sendika içindeki yöneticiliklerinden yoksun bırakabilece"ini san-
maları yüzünden sendikaya girme istemini reddetmeleri yetkile-
ri içindedir; böyle sınırsız bir yetki ise Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı 
maddesinin i!çilere tanıdı"ı diledi"i sendikaya üye olma özgürlü-
"ünü özü bakımından zedelenmektedir. Yasada sendikaya girme 
isteminin reddedilmesi nedenlerine ili!kin herhangi bir kural bu-
lunmadı"ı gibi haklı nedene dayanmayan reddetmelere kar!ı üye 
adayının dava açabilece"ini öngören bir kural dahi yoktur. Bu ne-
denlerle iptal istemi yerindedir. Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı mad-
desine aykırı bulunan (ve meslekî te!ekkülün yetkili organının 
kabulü) deyiminin iptali gerekmektedir.

5- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan sendika üyeli"inden çekilmenin noter 
önünde olabilece"i kuralının Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

Sendikadan çekilmenin sa"lam bir düzene ba"lanmamı! olması, 
uygulamada büyük karı!ıklıklara neden olmakta birçok dolan-
lı i!lere yol açmakta, sendikaların düzenli olarak çalı!ma olanak-
larını kaldırmakta ve dolayısiyle sendikadan çekilmemi! bulunan 
i!çiler için sendika çalı!maları yoluyla elde edecekleri haklardan 
zamanında veya hiç yararlanamama sonucunu do"urmaktadır. 
Nitekim bu yoldaki sakıncaları görmü! bulunan birçok sendika-
lılar kendi tüzüklerinde inceleme konusu yasa kurallarına yakla-
!ık biçimlerde bazı düzenlemelere yer vermi!lerdir. Görülüyor ki, 
Yasa ile sendikalardan çekilme konusunun gerek sendika çalı!-
maları ve gerekse sendikada kalan ve çekilen i!çiler yönlerinden 
birtakım biçim ko!ullarına ba"lanmasında kamu yararı ve düzeni 
bakımlarından gerek vardır. Yasa ile bu konuda öngörülen biçim, 
ko!ulları, i!çiler ve sendikalar yönünden haklarının zamanında 
kullanılmasını sa"layıcı bir güvenceyi de olu!turması nedeniyle 
çekilme hakkının kullanılmasının engelleyece"i ve dolayısiyle bu 
hakkın özüne eylemli olarak etki yapaca"ı dü!ünülemez.

Çekilme konusunu düzenleyen bu biçim ko!ulları ile i!çilere, i!ten 
ve gündelikten yoksun kalmalarını ve ayrıca masraf yapmalarını 
gerektiren birtakım yükümler yönetilmekte olması, bu ko!ulla-
rı getiren yasa kuralının Anayasa’ya aykırılı"ını ortaya koyamaz. 
Çünkü bu yükümlerin ba!ka yasalarda yapıldı"ı gibi yasalarla i!-
çiler yararına hafifletilme olana"ı her zaman için vardır.

Bu nedenlerle dava konusu kural, Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde anılan ($ekil ve 
usuller) kapsamına girmektedir ve bu kurala yönelen istemin 
reddi gerekir.

Avni Givda, Recai Seçkin, Ahmet Akar ve Muhittin Gürün, bu gö-
rü!e katılmamı!lardır.

6- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 9 uncu maddesinin 
2 sayılı bendinin a, b, c fıkralarında öngörülen en az 1/3 ço"unluk 
ko!ullarının Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

Burada sorunun anla!ılabilmesi için önce dâva konusu kuralların 
kısaca açıklanması zorunludur. 274 sayılı Yasanın 9 uncu mad-
desi (Sendika, federasyon ve konfederasyonların kurulu! !art-
ları) ba!lı"ını ta!ımaktadır. Bu maddenin l sayılı bendinde i!çi 

sendikalarının aynı i!yerinde ya da aynı i!kolundaki i!yerlerin-
de çalı!an i!çiler arasında veya birbirleri ile ilgili i!kollarında ça-
lı!an i!çiler arasında kurulaca"ı bildirilmektedir. 2 sayılı bendinin 
(a) fıkrasında bir i!çi sendikasının Türkiye çapında çalı!abilmesi 
için kurulu bulundu"u i!kolunda çalı!an sigortalı i!çilerin en az 
1/3 ünü üye yazmı! olması öngörülmektedir. Anılan 2 sayılı ben-
din (b) fıkrasında i!çi federasyonlarının aynı i!kolunda kurulmu! 
sendikalardan en az ikisinin bir araya gelmeleri ve o i!kolunda ça-
lı!an sigortalı i!çilerin en az 1/3 ünü bir araya getirmesi ko!ulla-
rı ile, (c) fıkrasında ise i!çi konfederasyonlarının a ve b fıkralarına 
göre sendika ve federasyonlardan en az 1/3 ünü ve Türkiye’deki 
sendikalı i!çilerin de yine en az 1/3 ünü üye olarak bir araya getir-
mesi ko!ulları altında kurulabilece"i kurala ba"lanmı!tır.

Davada anılan kurallarda öngörülen 1/3 sınırlandırmaların sendi-
ka ve sendika birlikleri kurma özgürlü"ünün özüne dokundu"u, 
onun için de Anayasa’ya aykırı bulundukları ve bu bakımdan ip-
talleri gerekti"i ileri sürülmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan anla!ılaca"ı üzere 9 uncu maddenin 
2 sayılı bendinin (a) fıkrası kuralı ilk bakı!ta sendikanın kurul-
masına ili!kin bir kural olmayıp i!çi sendikasının Türkiye çapında 
görev yapabilmesi için konulmu! bir kuraldır. Bu kurala göre belli 
i!kolunda çalı!an sigortalı i!çilerin en az 1/3 ünü üye olarak ken-
disinde toplamı! bulunmayan bir i!kolu i!çi sendikasının Türki-
ye çapında çalı!malar yapabilmesi yasaklanmaktadır. Demek ki, 
yazılı!ı bakımından yorumu yapılacak olursa, kuralın sendikala-
rın kurulu!unu de"il, yalnızca çalı!ma alanlarını sınırlandırmak-
ta oldu"u görülmektedir. Ancak her kurulu!un ere"i, o kurulu-
!un geli!mesi ve çalı!ması oldu"undan, i!çi sendikasının çalı!ma 
alanı için konulan bu sınırlandırma, ister istemez, onun kurulu-
!unu da etkilemektedir; gerçekten çalı!ma alanı kurulu!undan 
önce sınırlandırılmı! bulunan bir i!kolu i!çi sendikası, daha ku-
rulurken geli!emez durumda ortaya çıkmı! bir sendika niteli"in-
dedir ve çalı!ması belli alanla sınırlı bulunan bir i!kolu sendikası-
nın geni!lemesi olana"ı yoktur; çünkü onun çalı!maları belli alan 
içinde sıkı!ıp kalacaktır ve daha ba!ka alanlarda sendika çalı!-
maları yaparak yeni yeni üyeler kazanması ve gitgide büyüyerek 
Türkiye çapında çalı!an ve etkili bulunan bir sendika durumuna 
gelmesi dü!ünülemez. Demek ki i!kolu i!çi sendikalarının çalı!-
ma alanı için konulan bu sınırlandırma sonuçta onların kurulu!u-
nu iyice etkilemekte ve onları ölü do"mu! duruma sokmaktadır. 
Ba!ka deyimle bir sendika kuruldu"u anda o i!kolundaki sigor-
talı i!çilerin 1/3 ünü üye yazamıyaca"ından, ancak kurulduktan 
sonraki çalı!maları ile kendisini be"endirip üye sayısını artırabi-
lece"inden, Türkiye çapında çalı!ma olana"ı sa"lanmayan sendi-
ka, Yasanın aradı"ı 1/3 sigortalı i!çi sayısını üye yazma ko!ulunu 
gerçekle!tiremiyecektir ve böylece tartı!ma konusu ko!ul yü-
zünden, Türkiye çapında çalı!an sendikalar kurulması önlenmi! 
olacaktır.

Bir temel hakkın kullanılması olana"ını kaldıran veya bu hakkın 
kullanılmasını ola"anüstü güçle!tiren sınırlandırmalar, Anaya-
sa’nın de"i!ik 11 inci maddesi uyarınca o hakkın özüne dokunu-
yor demektir; bundan ötürü buradaki kural, sendikaların serbest-
çe kurulması özgürlü"ünü tanıyan Anayasa’nın 46 ncı maddesine 
aykırıdır ve bu bakımdan iptali gerekir.

Türkiye çapında sendika kurma olanaksızlı"ı, bugün kurulmu! 
olan Türkiye çapındaki sendikalar yararına bir tekel yaratma so-
nucunu do"urur ki bu da Anayasa’mızın temel kurallarından bu-
lunan batı uygarlı"ına dayanan demokrasiye ba"lı devlet ilkesi-
ne, ba!ka deyimle Anayasa’nın ba!langıç kuralları ile 2 nci ve 153 
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üncü maddeleri kurallarına aykırıdır. Çünkü sendika kurma öz-
gürlü"ü bir yandan demokrasiye dayalı düzeni olu!turan ki!ili-
"e ba"lı hak ve ödevlerdendir. Öte yandan da toplumsal ya!an-
tıyı ça"da! uygarlık düzeyine eri!tirme amacını güden sosyal ve 
iktisadi hak ve ödevlerdendir. Bunların yerine getirilmesinde gö-
zönünde tutulacak ba!lıca temel ilkeler Anayasa’nın 10, 11 ve 12. 
maddelerinde gösterilmi!tir. E!it kullanılmayan, ki!ilere ve ka-
muya huzur ve adaletli bir düzen sa"lamayan sendika özgürlü-
"ünün ça"da! uygarlık düzeyi ile ve hele batı uygarlı"ınca benim-
senen demokrasi anlayı!ı ile ba"da!ması olanak dı!ıdır. Toplum 
yararına olan özgür giri!imlerde, bu arada sendika alanındaki ku-
rulu!larda, daha iyisini bulmak, ki!i haklarını savunmada ve ger-
çekle!tirmede en uygun çalı!ma örgütlerini kurmak, yarı!ma 
duygusunun olu!masına ba"lıdır. Yarı!ma duygusunun geli!mesi 
ve amaca ula!abilmesi için giri!imlerin tekel biçiminde de"il, çok-
luk halinde olu!ması en önde gelen ko!uldur. Bu bakımdan i!çi 
haklarının korunması için kurulan sendikalar, daha ba!tan yarı!-
ma duygusunu baltalayıcı ve engelleyici bir hukuk düzeni içinde 
olmamalıdırlar. Oysa tartı!ma konusu olan Yasanın 9/2 nci mad-
desi yukarıda anılan ilkelere aykırı bir düzen getirmektedir ve bu 
nedenlerle Anayasa’ya uygunlu"u savunulamaz.

Türkiye çapında çalı!acak sendikaların kurulmasının engellen-
mesi, i!yeri sendikalarının ya da belli kentlerde veya bölgelerde 
i!kolu sendikalarının kurulmasını ve böylelikle bu sınırlandırma 
ile önlenmek istenen sendika sayısındaki !i!kinli"in ve birçok 
güçsüz sendikaların ortaya çıkmasının gerçekle!mesi sonucunu 
do"uracaktır. Demek ki yasa kuralı ile varılmak istenilen erek de-
"il, onun tam tersi gerçekle!ecektir; bu da kuralın konulu!unda 
kamu yararını korumaya elveri!lilik olmadı"ını göstermektedir.

Tartı!ma konusu bendin (b) ve (c) fıkralarında öngörülen 1/3 sı-
nırlandırmaları dahi Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı maddesindeki 
birlik kurmak hakkının özüne dokunmaktadır; çünkü Anayasa, 
sendikalar gibi birliklerin de serbestçe kurulmasını güvence al-
tına almı!tır. Bir birli"in ilk kurulu!unda belli sayıda üyeyi veya 
i!çiyi birle!tirmesi olana"ı saptanamaz. Sendikalar gibi birlikler 
dahi ancak kurulduktan sonra çalı!maları ile kendilerini be"endi-
rip yeni yeni üyelerin birli"e katılmasını gerçekle!tirebilirler.

Tartı!ma konusu sınırlandırmalarla i!kolları i!çi sendikaları ara-
sındaki çeki!meye son verilmesi ere"inin güdüldü"ü, uygulama-
da bir bölge sendikasının adının ba!ına (Türkiye) sözcü"ünü ek-
liyerek Türkiye çapında çalı!an bir sendika niteli"inde oldu"unu 
ortaya attı"ı, bu durumun Sendikalar Kanunu ile Toplu #! Sözle!-
mesi, Grev ve lokavt Kanunun un uygulanması bakımından bir 
çok sorunlar do"urmakta oldu"u, çok oldu"u, çok sayıda i!çile-
rin bir araya gelmesi yolu ile güçlü sendikalar kurulması zorun-
lu bulundu"u görü!leri yasama belgelerinde ileri sürülmü! ve bu 
görü!lere dayanılarak bu sınırlandırmalar savunulmu!tur. #!çi-
lerin ancak güçlü sendikalar aracılı"ı ile yararlarını koruyabile-
cekleri, güçsüz sendikaların artı!ının i!çilere hiçbir yararı dokun-
mayaca"ı dü!ünceleri do"rudur ve bu sakıncaların önlenmesi 
yolunda birtakım yasal tedbirler alınması Anayasa’nın 5 inci ve 
64 üncü maddeleri gere"ince Yasa Koyucuya tanınmı! yetkiler-
dendir. Kaldı ki son Anayasa de"i!ikli"i ile 46 ncı maddenin birinci 
fıkrasına (Bu hakların kullanılı!ında uygulanacak !ekil ve usul-
ler kanunla gösterilir.) kuralının eklenmesi ile Yasa Koyucunun 
daha önce de sahip bulundu"u düzenleme yetkisi ayrıca belirtil-
mi! bulunmaktadır. Yalnız ere"e uygun olmayan, sendikalarla fe-
derasyon ve konfederasyon ve konfederasyonların kurulu!larını 
daha ba!langıçta ola"anüstü zorla!tıran ve onların geni! ölçü-
de çalı!maları sonucunda kendilerini be"endirerek üye sayılarını 

artırmalarını engelleyici nitelikte olan bir düzenleme, Anayasa’ya 
uygun görülemez.

Özetlemek gerekirse; 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ti-
rilen 9 uncu maddesinin 2 sayılı bendi yukarıda açıklanan neden-
lerle Anayasa’ya aykırıdır ve iptal edilmelidir.

Fazıl Uluocak ve $ahap Arıç 9 uncu maddenin dâva konusu 2 sayılı 
bendinin, #hsan Ecemi!, Halit Zarbun, Lütfi Ömerba! ve Ahmet H. 
Boyacıo"lu 2 sayılı bendin (a) fıkrasının Anayasa’ya aykırı oldu"u 
görü!üne katılmamı!lardır.

7- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 11 inci maddesinin 
l sayılı bendindeki i!çi sendikası kurabilecek i!çinin sendikanın 
kurulaca"ı i!kolunda en az üç yıldan beri eylemli olarak çalı!mı! 
bulunması ko!ulunun Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

Herhangi bir i!kolunda eylemli olarak çalı!mayan bir i!çinin o i!-
kolunda sendika kurması, yarar yerine zarar do"urabilir. Bunun 
için sendika kuracak i!çinin o i!kolunda eylemli olarak çalı!an bir 
kimse olmasının aranması, sendikacılı"ın ere"ine uygun bir sınır-
landırmadır; çünkü sendikanın u"ra!aca"ı konularda en önemli-
si belli durumda olan i!çilerin iktisadî ve toplumsal durumlarının 
düzeltilmesi oldu"una göre bu konularda yararlı olabilecek bir ör-
gütün kurulmasında o i!kolunda çalı!anların durumlarını ve so-
runlarını yakından bilmenin, aranması gerekli bir nitelik sayılaca-
"ı dü!ünülebilir. Ancak üç yıllık sınırlandırma serbestçe sendika 
kurma hakkının özüne dokunmaktadır; çünkü, ola"an anlayı!ta 
bir kimsenin belli bir i!kolunda çalı!an i!çilerin sorunlarını kavra-
yabilmesi için az bir zaman yeterlidir ve bu kimse sendika kuru-
cusu olarak ba!ka kimseleri bir araya toplayabilecek ve sendika-
ya üye dev!irebilecek bir durumda ise, o i!kolunda eylemli olarak 
çalı!an bir kimse olması kar!ısında, onun sendika kurucusu ola-
rak görev yapmasını engellemek, sendika kurma özgürlü"ünü 
yersiz biçimde ve kamu yararına dayanmaksızın sınırlandırmak 
niteli"ine bürünür.

Yukarıdaki gerekçelere göre tartı!ma konusu kuraldaki eylemli 
olarak çalı!ma ko!uluna yönelmi! bulunan istemin reddi ve ku-
raldaki (en az üç yıldan beri) deyiminin Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı 
maddesine aykırılı"ı nedeni ile iptali gereklidir.

Fazıl Uluocak, Nuri Ülgenalp, $ahap Arıç, #hsan Ecemi!, Halit Zar-
bun ve Lûtfi Ömerba!, kuralın Anayasa’ya aykırılı"ı görü!üne 
katılmamı!lardır.

8- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 11 inci maddesinin 
3 sayılı bendinin birinci fıkrasındaki uluslararası meslek kurulu!-
larının kurulabilmesi için Türkiye’de en çok i!çiyi temsil eden i!çi 
konfederasyonu olma veya bu konfederasyona ba"lı bulunma ko-
!ulunun Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

“Tartı!ma konusu kural, sendikaların ve sendika toplulukları-
nın uluslararası meslek kurulu!larının kurucusu olmasını sınır-
landırmaktadır; gerçekten Türkiye’de en çok i!çiyi kendisinde 
toplamı! olmayan i!çi konfederasyonunun veya bu nitelikte bir 
konfederasyona ba"lı olmayan sendikaların uluslararası mes-
lek kurulu!larının kurucuları olmaları yasaklanmaktadır. Ulus-
lararası kurulu!lara üye olmada ve böyle bir kurulu!u kurmada 
sendikanın belli sayıda i!çiden olu!an bir sendika niteli"ini ta!ı-
masının önemi yoktur. Bu kurulu! ya!ama ve i!leme yetene"i-
ni bulabilirse kurulur, yasa; o yetene"i bulamaz ise da"ılıp gider. 
Uluslararası kurulu!lara katılmanın meslek açısından birtakım 
yararları vardır. Kamu düzeni veya yararları söz konusu olma-
dıkça bir örgütü uluslararası i!birli"inin yararlarından yoksun 
bırakmak do"ru de"ildir. Tartı!ma konusu sınırlandırma kamu 
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düzenini ilgilendiren birtakım çalı!maların önlenmesi ere"i ile 
de savunulamaz. Çünkü, 274 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinde 
i!çi ve i!veren kurulu!larının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
l inci ve 2 nci maddeleri, 3 üncü maddesinin birinci fıkrası, 4 üncü 
maddesi ve 19 uncu maddesinin son fıkrasıyla 57 nci maddesinin 
birinci fıkrasındaki ilkelere aykırı biçimde çalı!an uluslararası i!çi 
ve i!veren kurulu!larına üye olmaları yasaklanmı!tır ve bu tür 
bir kurulu!a katılma kararlarının Bakanlar Kurulu karariyle ip-
tal edilece"i kuralı konulmu!tur. Demek ki sendikaların ulusla-
rarası kurulu!a katılmaları konusunda ülkedeki kamu düzeninin 
korunması ere"iyle Bakanlar Kuruluna geni! bir yetki tanınmı!-
tır. Bütün bu gerekçelere göre tartı!ma konusu kural kamu düze-
ni dü!üncesine dayanan bir sınırlandırma olarak kabul edilemez 
ve bu açıdan Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı maddesine aykırı bulun-
maktadır iptali gerekir.

Fazıl Uluocak, #hsan Ecemi!, Halit Zarbun ve Lütfî Ömerba!, bu gö-
rü!e katılmamı!lardır.

9- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 14 üncü maddesi-
nin l sayılı bendinin (h) fıkrasındaki lokavta karar vermek ve idare 
etmek kuralının Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

Anayasa Mahkemesinin 63/336- 67/29 sayılı 26. 27/9/1967 gün-
lü kararı ile 63/337- 67/31 sayılı ve 19, 20/10/1967 günlü kararında 
(Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Sayı 6, Sahife 26 ve sonra-
sı, Sahife 59 ve sonrası; 10/10/1968 günlü, 13031 sayılı ve 2/5/1969 
günlü 13188 sayılı Resmî Gazete’ler) belirtildi"i gibi, i!verenlere ta-
nınan lokavt hakkı, Anayasa’ya aykırı de"ildir. Yine o kararlarda 
dayanılan gerekçelerde açıklandı"ı üzere, lokavt anayasal bir hak 
olarak öngörülmemi! ise de i!verenlere bu hakkın tanınması ya-
sak edilmi! olmayıp Yasa Koyucunun iste"ine bırakılmı!tır. Ana-
yasa’nın 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında (Grev hakkının kulla-
nılması ve istisnaları ve i!verenlerin hakları kanunla düzenlenir.) 
kuralı bulunmaktadır. Bu kural ile i!çiler için anayasal bir hak olan 
grevin kar!ısında i!verenlere de haklar tanınaca"ı ve böylece i!-
çiler ve i!verenler arasındaki toplumsal dengenin sa"lanaca"ı il-
kesi benimsenmi! bulunmaktadır. Gerçekten Anayasa, toplumsal 
güçler arasında dengeli bir düzeni erek edinmi!tir. Bu yön Ana-
yasa’nın ba!langıç kurallariyle 2 nci maddesinde belirtilmektedir. 
#!çilerin grev hakkı gibi yerine göre a"ır sonuçlar do"urabilen bir 
hak kar!ısında i!verenleri savunmasız bırakmak, toplumsal den-
geyi bozacak nitelikte sayılabilir ve bu dengenin sa"lanması için 
yasa koyucular i!verenlere lokavt hakkını veya bundan daha ha-
fif sonuçlar do"urabilecek birtakım ba!ka hakları tanımayı uygun 
görebilirler. #!çilerin grev hakkına kar!ılık i!verenleri savunmasız 
bırakmak, onların i!çilerce ileri sürülen her iste"e boyun e"mele-
rine yol açabilecek nitelikte görülebilir ki bu da eme"in sermayeyi 
sömürmesi demek olur; oysa Anayasa Koyucu, eme"in sermayeyi 
veya sermayenin eme"i sömürmesine yol açan dengesiz bir dü-
zenin kurulmasını istemi! de"ildir.

Açıklanan nedenlerle lokavt yetkisini kapsayan kuralın iptali is-
temi reddolunmalıdır.

10- 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 14 üncü madde-
sinin l sayılı bendinin (i) fıkrasındaki kooperatifler kurmak ve en 
çok üyesi bulunan i!çi konfederasyonunun onayını alarak sınaî ve 
iktisadî i!letmelere yatırımlar yapmak kuralının Anayasa’ya ay-
kırılı"ı sorunu:

Sendikalar kurulu! amaçlarına göre iktisadî i!letmelere yaptı-
rımlar yaparak ticarî ve iktisadî çalı!malarda bulunamazlar. #lke 
budur; gerçekten 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 15 

inci maddesinin ilk fıkrasında (Bu Kanuna göre kurulan meslekî 
te!ekküller ticaretle u"ra!amazlar.) kuralı konulmu!tur. Ancak 
birtakım sınırlamalar altında sendika varlı"ının bir bölümünün 
sınaî ve ticari i!letmelere yatırılması, bu varlı"ın artırılması, ba!-
ka deyimle, kazanç sa"lanarak ço"altılması yönünden yararlı ola-
bilir. Böyle durumlarda sendikaları kendileri için yararlı olacak i!-
letmelere paralarının bir bölümünü yatırmak olana"ından yoksun 
bırakmak, sendikacılık ere"i ile çatı!abilir. Sendikaların etkili ola-
bilmeleri için güçlü bir mal varlı"ını elde bulundurmaları zorunlu-
dur. Yeterince varlıklı olmayan bir sendikanın üyelerinin geçimini, 
yerine göre aylarca, sa"layarak bir grevi sürdürmesi beklene-
mez ve böyle bir sendika toplu sözle!meler masasında üyeleri için 
olumlu sonuçlar elde edemeyece"i gibi düzenleyece"i grevler ye-
terince uzun olamayacaklarından grev yoliyle de üyelerinin ya-
rarlarını gere"i gibi koruyamaz. Kaldı ki kooperatifler, hukukça 
ticaret ortaklıklarına benzemekle birlikte, toplumsal açıdan yar-
dımla!ma ortaklıklarıdır. Sendikaların temel ere"i yardımla!ma 
oldu"una göre kooperatif kuruculu"u, ereklerine de uygun dü-
!ebilir. Bu nedenlerle kooperatifler kurmak veya para varlı"ının 
yüzde otuzundan çok olmamak üzere sınaî ve iktisadî i!letmele-
re yatırımlar yapmak yetkilerinin sendikalara tanınması, Anaya-
sa’ya aykırı sayılamaz.

Sendika parasının güçsüz i!letmelere yatırılması nedeniyle sen-
dikanın zarara u"ramasını önlemek için yatırım yapılmasından 
önce yatırım kararının bir denetimden geçirilmesi yararlı olabilir 
ve bu yolla sendika varlı"ının güven vermiyen i!letmelere yatı-
rılması önlenmi! bulunur. Ancak bu denetim yetkisinin sendika-
nın ba"lı bulunmadı"ı bir konfederasyona verilmesi, sendikaların 
serbestçe çalı!malarını öngören Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı mad-
desine aykırı bulunmaktadır. Yabancı bir konfederasyonun yasa 
gere"i bir sendika üzerinde denetim yetkisi olması, sendika öz-
gürlü"ü ile ba"da!tırılamaz. Açıklanan nedenlerden ötürü tartı!-
ma konusu fıkradaki (ve ilgisine göre en çok üyesi bulunan i!çi ve 
i!veren konfederasyonunun muvafakatini almak) deyiminin ipta-
line, kooperatifler kurma veya parasının %30 unu a!mamak üzere 
sınaî ve iktisadî i!letmelere yatırımlar yapmak yetkisine yönelen 
istemin ise reddine karar verilmelidir.

Recai Seçkin bu gerekçeyi eksik bulmu!tur.

11- 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 14 üncü maddesi-
nin l sayılı bendinin (k) fıkrasındaki i!lerinin görülmesi için gere"i 
her türlü ham veya yarı i!lenmi! nesnelerle gereçleri sendikaların 
üyelerine kiralama, ödünç verme veya ba"ı!lama yetkisinin Ana-
yasa’ya aykırılı"ı sorunu:

Sendikanın ere"i, yararlarını sa"lamakta üyelerine olabildi"ince 
yardımcı olmaktır. Bir sendikanın kendi üyelerinin i!lerini görme-
leri için gerekli her türlü araç veya gereci sa"laması onlara yardım 
etmesi niteli"inde bir davranı!tır; böylelikle üyelerinin ekonomik 
ve toplumsal yararlan korunmu! bulunur. Bunda Anayasa’ya ay-
kırılık dü!ünülemez. Bu nedenle tartı!ma konusu kurala yönelen 
istemin reddi gerekir.

12- 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 15 inci maddesi-
nin ikinci fıkrasındaki 14 üncü maddesinin birinci bendinin (j) fık-
rasını saklı tutan kural ile yine sözü edilen 15 inci maddenin üçün-
cü fıkrasının ikinci cümlesindeki 14 üncü maddenin l inci bendinin 
(j) fıkrası gere"ince da"ıtılacak risturnları saklı tutan kuralın 
Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

15 inci maddenin ilk fıkrasında meslek kurulu!larının tica-
retle u"ra!maları yasaklanmakta; yukarıdaki 10 uncu bentte 
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açıklandı"ı üzere ve orada gösterilen ko!ullar altında sendikala-
rın sınaî ve iktisadî i!letmelere yatırım yapmalarına ili!kin kural, 
burada saklı tutulmaktadır. Yukarıdaki 10 uncu bentte açıklanan 
nedenlerden ötürü sendikaların varlıklarının bir bölümünü sınaî 
ve ticarî i!letmelere yatırma yetkisi, Anayasa’ya uygun görüldü-
"ünden burada Anayasa’ya uygun görülen kuralın saklı tutulma-
sı, bir Anayasa aykırılı"ını olu!turamaz; oysa davacı, sözü edilen 
(j) fıkrasına ili!kin nedenlerden ötürü, buradaki saklı tutma kura-
lının da Anayasa’ya aykırı oldu"unu ileri sürmü!tür.

15 inci maddenin üçüncü fıkrasında 14 üncü maddenin l inci bendi-
nin i ve ı fıkraları gere"ince kurulacak kurumların i!letilmesinden 
risturn biçiminde de olsa kazanç da"ıtılamayaca"ı kurala ba"lan-
dıktan sonra 14 üncü maddenin 1 inci bendinin (j) fıkrası gere"ince 
da"ıtılacak risturnların yasak olmadı"ı bildirilmektedir.

14 üncü maddenin l inci bendinin (j) fıkrası uyarınca risturn da-
"ıtılabilmesi, ancak kooperatifler konusunda dü!ünülebilir, yok-
sa bir sendikanın yatırımlarda bulundu"u bir sınaî ve iktisadî i!-
letmenin sendikaya sa"layaca"ı kazanç paylarının o sendikanın 
üyelerine herhangi bir biçimde da"ıtılması söz konusu olamaz; ni-
tekim 274 sayılı Yasa’nın ilk metninde 14 üncü maddenin l sayılı 
bendinin j fıkrasında yalnızca kooperatif kurmaya üyelerini özen-
dirmek ve bu türlü kooperatiflere yardımda bulunmak veya koo-
peratifler kurmaktan söz edilmekte idi ve yine ilk metnin 15 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının risturn biçiminde de olsa kazanç da-
"ıtılmasını yasak eden kuralından sonra bu günkü metinde dahi 
bulunan (14 üncü maddenin 1 inci bendinin j fıkrası gere"ince da-
"ıtılacak risturn bu hükme tabi de"ildir.) kuraliyle kooperatifle-
rin risturn da"ıtmalarının yasak olmadı"ı bildirilmekte idi Bugün 
yürürlükte bulunan kural dahi ancak risturn da"ıtımına izin ver-
mektedir; bu ise sendikanın ticaretle u"ra!ması anlamına gelmez. 
Bir sendikanın kurucularından bulundu"u kooperatifin üyelerine 
risturn da"ıtılmasında sakınca de"il, ortakların kooperatife ilgi 
göstermelerine yol açtı"ı için yarar vardır. Ba!ka deyimle koo-
peratifin risturn da"ıtması, yardımla!ma çalı!malarına özendiri-
ci bir etkendir; bu nedenle kural, kamu yararına dayanmaktadır. 
Kaldı ki yukarıdaki 10 uncu bentte görüldü"ü üzere, sendikaların 
kooperatif kurmaları ve belli ko!ullar altında sınaî ve iktisadî i!-
letmelere yatırımlar yapmaları Anayasa’ya aykırı bulunmadı"ın-
dan, bu kooperatiflerin risturn da"ıtmaları dahi Anayasa’ya aykırı 
olamaz. Oysa davacı kooperatif kurmanın ve i!letmelere yatırım 
yapmanın Anayasaya aykırılı"ı için ileri sürdü"ü nedenlere da-
yanarak buradaki kuralın da Anayasa’ya aykırı oldu"u görü!ünü 
savunmu!tur.

Açıklanan nedenlerden ötürü davanın bu kurala yönelen bölümü-
nün dahi reddi gerektir.

13-274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 23 üncü madde-
sinin 2 sayılı bendindeki i!çilerin i!kolunda yetki almı! sendikaya 
verecekleri ödentilerin i!verenden olan alacaklarından kesilerek 
sendikaya ödenmesi kuralının Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

#!çilerin üyesi bulundukları sendikaya kar!ı borçları olan ödenti-
lerin i!verence i!çilerin alacaklarından kesilerek sendikaya gön-
derilmesi sendikaların alacaklarını kolayca almalarını sa"laması 
bakımından sendikacılık ereklerine ve ilkelerine uygun dü!mek-
tedir. Davacının ileri sürdü"ünün tersine, bu kuralda i!çilerin üye-
si bulunmadıkları sendikaya para ödemeye zorlanmaları söz ko-
nusu de"ildir; çünkü metinde anla!ıldı"ı gibi, bu kuralın i!lemesi 
için sendikanın yazılı isteminden ba!ka, ödenti kesilecek sendi-
ka üyesi i!çilerin çizelgesinin i!verene verilmesi zorunludur. 275 
sayılı Yasa gere"ince dayanı!ma ödentisi ödenmesi, bir i!çinin 

üyesi bulunmadı"ı bir sendikanın yapmı! oldu"u toplu sözle!me-
den yararlanması durumunda söz konusu olabilir ki i!çinin üye-
si olmadı"ı sendikanın sa"ladı"ı kazançlı durumdan o sendikaya 
hiç bir !ey ödemeden yararlanması, hakkaniyete uygun olama-
yaca"ından dayanı!ma ödentisine ili!kin kural Anayasa’ya ay-
kırı sayılamaz; kaldı ki i!çinin üyesi olmadı"ı sendikanın yaptı"ı 
toplu sözle!meden yararlanması ve dolayısiyle dayanı!ma öden-
tisini yükümlenmesi de kendi iste"ine ba"lıdır. (15/7/1963 gün-
lü, 275 sayılı Toplu i! Sözle!mesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Madde 
l, bent 3; 274 sayılı Sendikalar Kanununu, 1317 sayılı Yasa ile de-
"i!ik Madde 21). Davacının ileri sürdü"ü iptal gerekçeleri, bu ne-
denlerden ötürü, yerinde de"ildir. Ancak Anayasa Mahkeme-
si kurulu!una ili!kin 44 sayılı Yasa’nın 28 inci maddesi gere"ince 
Anayasa Mahkemesi davacının isteminin dayana"ı olarak bildiri-
len gerekçelerle ba"lı bulunmadı"ından, yapılan inceleme sonun-
da bulunacak ba!ka gerekçelerle de iptal kararı verebilir. Yapılan 
inceleme sonunda !u gerekçe ile kuralda Anayasa’ya aykırılık bu-
lunmu!tur; Sendikacılı"ın geli!mesi için büyük kolaylık sa"layan 
bu kuraldan yalnızca belli nitelikleri ta!ıyan sendikaların yarar-
landırılmasını haklı gösteren bir neden yoktur. #stemde bulunan 
ve i!yerinde üyeleri çalı!an sendikaların tümünün bu kolaylıktan 
yararlandırılmaları gerekir; Anayasa’nın 12 nci maddesinde öngö-
rülen Yasa önünde e!itlik ilkesinin gere"i budur. Böyle bir çözüm 
yolunun i!veren için altından kalkamıyaca"ı yükler yükleyece-
"i ve bundan dolayı yalnızca üyeleri i!yerinde belli bir ço"unluk 
sa"layan sendikalara bu hakkın tanınması gerekece"i dü!ünce-
si yerinde görülemez; çünkü tartı!ma konusu 2 sayılı bendin son 
fıkrasında (sendika, aidatlarının kesiminden do"acak masrafları 
i!verenin talebi üzerine ödemek zorundadır) kuralı konulmu!tur 
ve böylece i!veren ödentilerin kesilmesini isteyen sendikalar ge-
rekli bütün giderleri isteyip alabilecektir.

Anayasa Mahkemesi az yukarıda anılan kurulu! yasası kuralı ge-
re"ince gerekçelerle ba"lı de"ilse de iptal istemine konu olarak 
davacının gösterdi"i kuralla ba"lı bulundu"undan, davacı yalnızca 
(yetki almı! sendikanın veya yetki alınmamı! ise) kuralının ipta-
lini istemi! bulundu"undan az yukarıda alınan e!itlik ilkesine ay-
kırılık nedeni ile 2 sayılı bendin birinci fıkrasındaki deyimlerden 
yalnızca istem konusu deyiminin iptaline karar verilmelidir.

Fazıl Uluocak, #hsan Ecemi!, Halit Zarbun, Lûtfi Ömerba! ve Ahmet 
H. Boyacıo"lu, Anayasa’ya aykırılık görü!üne katılmamı!lardır.

14- 274 sayılı Sendikalar Yasa’sının 29 uncu maddesine 1317 sayılı 
Yasa ile eklenen 9 sayılı bentteki bir konfederasyonun kendisine 
ba"lı sendikalar ile federasyonların gelirlerini, giderlerini ve çalı!-
malarını denetleme yetkisinin Anayasaya aykırılı"ı sorunu:

Davacının ileri sürdü"ü sendikalarda ve sendika birliklerinde de-
mokratik kurala uygun denetimin a!a"ıdan yukarıya ba!ka de-
yimle üyelerin sendikayı, sendikanın federasyonu ve federasyo-
nun da konfederasyonu denetlemesi biçiminde olması gerekti"i 
görü!ü do"rudur; ancak burada tanınan yukarıdan a!a"ıya dene-
tim yetkisinin de demokrasiye uygun olan ve a!a"ıdan yukarıya 
do"ru yapılan denetime gölge dü!üren bir yanı yoktur; kar!ılık-
lı denetim, gerek hesaplardaki gerekse yönetimdeki aksaklık-
ların giderilmesine ve sendika ereklerinin tehlikeye dü!mekten 
korunarak gerçekle!mesine daha elveri!lidir. Bu nedenlerle ku-
ralda Anayasa’ya aykırılık yoktur; bu kurala yönelen istemin red-
di gerekir.

F) #ptal kararının yürürlük tarihi:
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Yukarıdan beri iptalleri öngörülen kuralların ço"unun nitelikle-
rine göre iptal kararının hemen yürürlü"e girmesi, halinde kamu 
düzenini sıkı sıkıya ilgilendiren ve ancak yasama yoliyle gidere-
bilecek olan bir bo!luk olu!acaktır. Onun için Anayasa’nın de"i-
!ik 152 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 44 sayılı Yasa’nın 50 inci 
maddesi olanaklarından yararlanılarak iptal kararının yürürlü"e 
girece"i tarih ayrıca kararla!tırılmalıdır. #ptal hükmünün kara-
rın Resmî Gazete’de yayımlandı"ı tarihten ba!layarak bir yıl sonra 
yürürlü"e girmesi uygun olacaktır.

Avni Givda, Recai Seçkin, Ahmet Akar ve $evket Müftigil, üç ve 
Ahmet H. Boyacıo"lu sekiz ay süre verilmesinin yetece"i görü!ü-
nü ileri sürmü!lerdir.

G) Sonuç:

1- 12/8/1970 günlü, 13577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “274 
sayılı Sendikalar Kanununun bazı maddelerinin de"i!tirilmesi ve 
31 inci maddesine bir bent ile bu kanuna 3 geçici madde eklenme-
si” hakkındaki 29/7/1970 günlü, 1317 sayılı Kanuna ili!kin tasarı-
nın Cumhuriyet Senatosunda görü!ülmesi ve kabul edilmesi sıra-
sında Cumhuriyet Senatosu Ba!kanının ba!kanlık süresi doldu"u 
halde görevinin Senato kararı ile sürdürülmesinin kanunun biçim 
yönünden iptalini gerektirmedi"ine Avni Givda’nın kar!ıoyu, Fazıl 
Uluocak, Nuri Ülgenalp, #hsan Ecemi! ve Recai Seçkin’in de"i!ik 
gerekçeleri ile ve oyçoklu"u ile;

II- 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik;

a) 1 inci maddesinin 13 üncü maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı bentleri-
nin ve 32 nci maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadı"ına, dâvanın 
bu kurallara yönelen bölümünün reddine, Muhittin Taylan, Avni 
Givda, Recai Seçkin, Ahmet Akar ve Muhittin Gürün’ün kar!ıoy-
ları ve oyçoklu"u ile :

b) 5 inci maddesinin l sayılı bendindeki (ve meslekî te!ekkülün 
yetkili organının kabulü) deyiminin Anayasa’ya aykırı oldu"una 
ve iptaline oybirli"iyle;

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında bulunan (çekilme noter hu-
zurunda münferiden kimli"in tespiti ve istifa edecek ki!inin im-
zasının tasdiki ile olur) kuralının Anayasa’ya aykırı olmadı"ına ve 
dâvanın bu kurala yönelen bölümünün reddine, Avni Givda, Recai 
Seçkin, Ahmet Akar ve Muhittin Gürün’ün kar!ıoyları ile ve oy-
çoklu"u ile;

ç) 9 uncu maddesinin 2 sayılı bendinin;

aa) a fıkrasının Anayasa’ya aykırı oldu"una ve iptaline, Fazıl Uluo-
cak, $ahap Arıç, #hsan Ecemi!, Halit Zarbun, Lûtfi Ömerba! ve Ah-
met H. Boyacıo"lu’nun kar!ıoyları ile ve oyçoklu"u ile;

bb) b ve c fıkralarının Anayasa’ya aykırı oldu"una ve iptaline, Fazıl 
Uluocak ve $ahap Arıç’ın kar!ıoyları ile ve oyçoklu"u ile;

d) 11 inci maddesinin;

aa) l sayılı bendinde yer alan (en az üç yıldan beri) deyiminin Ana-
yasa’ya aykırı oldu"una ve iptaline ve bendin öteki bölümüne yö-
nelen dâvanın reddine, Fazıl Uluocak, Nuri Ülgenalp, $ahap Arıç, 
#hsan Ecemi!, Halit Zarbun ve Lütfi Ömerba!’ın kar!ıoyları ile ve 
oyçoklu"u ile;

bb) 3 sayılı bendinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı oldu"u-
na ve iptaline, Fazıl Uluocak, #hsan Ecemi!, Halit Zarbun ve Lûtfi 
Ömerba!’ın kar!ıoylariyle ve oyçoklu"u ile;

e) 14 üncü maddesinin l sayılı bendinin;

aa) h fıkrasındaki lokavta ili!kin kuralın Anayasa’ya aykı-
rı olmadı"ına ve dâvanın bu kurala yönelen bölümünün reddine 
oybirli"iyle;

bb) j fıkrasında (veyahut bizzat kooperatifler kurmak veyahut na-
kit mevcudunun % 30 undan fazla olmamak ve ilgilisine göre en 
çok üyesi bulanan i!çi veya i!veren konfederasyonunun muva-
fakatini almak kaydiyle sınaî ve iktisadi te!ebbüslere yatırım-
lar yapmak) biçiminde yer alan kuraldaki (ve ilgisine göre en çok 
üyesi bulunan i!çi veya i!veren konfederasyonunun muvafakatini 
almak) deyiminin Anayasa’ya aykırı oldu"una ve iptaline ve ku-
ralın öteki bölümüne yönelen dâvanın reddine oybirli"iyle;

cc) k fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadı"ına ve dâvanın bu kura-
la yönelen bölümünün reddine oybirli"iyle;

f) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan (14 üncü madde-
sinin j fıkrası hükmü saklıdır.) ve üçüncü fıkrasında yer alan (14 
üncü maddenin l inci bendinin j fıkrası gere"ince da"ıtılacak ris-
turn bu hükme tabi de"ildir.) kurallarının Anayasa’ya aykırı ol-
madı"ına ve dâvanın bu kurallara yönelen bölümünün reddine 
oybirli"i ile;

e) 23 üncü maddenin 2 sayılı bendinde yer alan (kurulu bulundu"u 
i!kolunda yetki almı! sendikanın veya yetki alınmamı! ise) deyi-
minin Anayasa’ya aykırı oldu"una ve iptaline Fazıl Uluocak, #hsan 
Ecemi!, Halit Zarbun, Lütfi Ömerba! ve Ahmet H. Boyacıo"lu’nun 
kar!ıoyları ile ve oyçoklu"u ile;

h) 29 uncu maddesinin 9 sayılı bendinin Anayasa’ya aykırı olmadı-
"ına ve dâvanın bu kurala yönelen bölümünün reddine oybirli"i ile;

III- Karardaki iptal hükümlerinin Anayasa’nın de"i!ik 152 nci 
maddesi uyarınca kararın Resmî Gazete’de yayımlandı"ı günden 
ba!layarak bir yıl sonra yürürlü"e girmesine, Avni Givda, Recai 
Seçkin, Ahmet Akar ve $evket Müftügil’in üç ve Ahmet H. Boya-
cıo"lu’nun sekiz ay süre verilmesinin yetece"i yolundaki kar!ıoy-
ları ile ve oyçoklu"u ile;

8 ve 9 $ubat 1972 günlerinde karar verildi.

Ba!kan - Muhittin Taylan

Ba!kanvekili - Avni Givda

Üye - Fazıl Uluocak

Üye - Nuri Ülgenalp

Üye - $ahap Arıç

Üye - #hsan Ecemi!

Üye - Recai Seçkin

Üye - Ahmet Akar

Üye- Halit Zarbun

Üye- Ziya Önel

Üye- Kâni Vrana

Üye- Muhittin Gürün

Üye- Lütfi Ömerba!

Üye- $evket Müftügil

Üye- Ahmet H. Boyacıo"lu
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KARIIOY YAZISI

Anayasanın 46 ncı maddesinin gerek eski metninde gerek de"i-
!iklikten sonraki metninde sendikalar ve sendika birlikleri kurma 
hakkı açıkça gösterilmi!tir. Sendika birlikleri deyimi sendikaların 
hem federasyon ve konfederasyon halinde birle!melerini hem de 
sendika birlikleri biçiminde birle!melerini belirleyen bir deyimdir. 
Nitekim 15/7/1963 günlü 274 sayılı Yasanın l inci maddesinin bi-
rinci bendinde “Sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlar 
bu Kanuna göre i!çi sayılanların ve i!verenlerin mü!terek iktisa-
dî, sosyal ve kültürel menfaatlerini korumak ve geli!tirmek için 
kurdukları meslekî te!ekküllerdir.” denilmi! ve meslekî kuru-
lu!ların kurulu! biçimini düzenleyen 9 uncu maddesinin 2 a ben-
dinde de sendika birliklerinin “belirli bir mahal veya bölge sınır-
ları içinde birbirleriyle ilgili olmayan çe!itli i! kollarında dahi olsa 
mevcut sendikaların en az ikisinin” üye sıfatiyle bir araya gelme-
leri yoluyla kurulaca"ı belirtilmi! ve böylece birlik deyiminin fe-
derasyon ve konfederasyonla sınırlı olmadı"ı Yasa Koyucu tara-
fından da benimsenmi!tir. Ku!kusuz bu düzenleme Anayasa’nın 
46 ncı maddesinin hem sözüne hem de özüne uygundur. Oysa, 
274 sayılı Yasanın 29/7/1972 günlü ve 1317 sayılı Kanunla de"i!ik 
l inci maddesinde 13. maddesinin 3, 4 ve 6 nci bentlerinde ve 32 nci 
maddesinde birlik deyimine yer verilmemi!tir. Sendika birlikleri-
nin kurulmasını önleyen bu hükümler Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı 
maddesine aykırı dü!tü"ünden iptal edilmelidir.

Ço"unlu"un bu görü!e ters dü!en kararına kar!ıyım.

Ba!kan - Muhittin Taylan 

 

KARIIOY YAZISI

1. Hazırlık evresindeki kararlar:

1- Sözlü açıklamaların dinlenmesi ve Çalı!ma Bakanlı"ından bilgi 
istenmesi konularında 11/5/1971 gününde verilen karar:

a) Gerek 1970/48, gerekse bunun benzeri 1970/47 esas sayılı i!-
lere ili!kin dava dilekçeleri ve raportörlükçe düzenlenen ayrıntılı 
raporlar konuyu gere"i gibi aydınlattı"ı için ilgililerin sözlü açık-
lamalarının dinlenmesine yer yoktur ve tersine bir tutumun da-
vanın incelenmesini geciktirmekten ba!ka bir sonuç vermeyece-
"i ortadadır.

Dinlenmelerine karar verilen üç örgütten Çalı!ma Bakanlı"ının 
dinlenme günü temsilci göndermedi"ine burada i!aret etmek ye-
rinde olacaktır.

b) “1963 ten 1971 yılı ba!ına de"in Türkiye’de hangi i!çi sen-
dikalarının, birliklerinin, federasyon ve konfederasyonlarının 
var oldu"u, her birinin her yıl ba!ındaki üye sayılan, bunlardan 
hangilerinin Türkiye çapında çalı!mı! bulundu"u” konuların-
da Çalı!ma Bakanlı"ından yazılı açıklama istenmesine gelince; 
bu Bakanlı"ın elinde durumu aydınlatacak nitelikte güvenilir ve 
düzenli veri ve bilgilerin bulunması olasılı"ı zayıf olmakla birlik-
te istenmesi öngörülen bilgilerin tümü eksiksiz olarak gelse dahi 
bunların 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1317 sayılı Kanunla de-
"i!ik kimi maddelerinin Anayasa’ya uygunluk denetiminde etkili 
olabilmeleri dü!ünülemez. Nitekim Çalı!ma Bakanlı"ının, sonra-
dan verdi"i kar!ılıkta 1963-1969 yılları için düzenlenmi! ve ya-
yınlanmı! i!çi istatistikleri bulunmadı"ının ve ancak 12/8/1970 
gününden sonra sendikalı i!çi istatisti"i tutulma"a ba!landı"ının 
belirlenmesi Bakanlıktan bo!una bilgi istenmi! oldu"unu ortaya 
koymu!tur.

c) #lgililerin sözlü açıklamalarının dinlenmesine ve Çalı!ma Ba-
kanlı"ından bilgi istenmesine ili!kin olan ve davanın karara ba"-
lanmasının gecikmesine yol açan 11/5/1971 sayılı ara kararına 
yukarıda belirtilen nedenlerle kar!ıyım.

2- Anayasa de"i!ikli"i dolayısiyle raportörlükçe yeniden incele-
me yapılması için görü!melerin geri bırakılması yolunda verilen 
30/11/1971 günlü karar:

Anayasa’nın dava konusunu ilgilendiren “Sosyal ve #ktisadî Hak-
lar ve Ödevler” ba!lıklı üçüncü bölümünde 20/9/1971 günlü, 1488 
sayılı Yasa ile de"i!en kamula!tırmaya ili!kin 38 inci madde ile 
sendika kurma hakkına ili!kin 46 ncı maddedir 46 ncı madde iki 
yönden de"i!ikli"e u"ramı!tır. Birincisi kamu hizmeti görevlile-
rinin sendika kurma hakkı kapsamının dı!ında bırakılmalarıdır 
ki bunun dava konusu ile ili!i"i yoktur. #kincisi sendika ve sen-
dika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten 
ayrılma haklarının kullanılı!ında uygulanacak biçim ve yöntem-
lerin kanunda gösterilece"i; kanunun, Devletin ülkesi ve milletiy-
le bütünlü"ünün, milli güvenli"in, kamu düzeninin ve genel ah-
lâkın korunması ere"iyle sınırlar koyabilece"i yolundaki kuralın 
yeni madde metninde yer almasıdır. Bu uzun incelemeleri gerek-
tirmeyen, kolay kavranılır, kapsamı belli, niteli"i apaçık bir de"i-
!ikliktir; davanın hemen ele alınmasına engellik edebilecek yanı 
yoktur.

Anayasa de"i!ikli"i dolayısiyle raportörlükçe yeniden incele-
me yapılması için görü!melerin geri bırakılması yolunda veri-
len 30/11/1971 günlü ara kararına yukarıda belirlenen nedenlerle 
kar!ıyım.

II- 274 sayılı Kanuna getirdi"i kimi de"i!iklikler dava konusu edi-
len 1317 sayılı Kanunun biçim yönünden Anayasa’ya aykırılı"ı 
sorunu:

Cumhuriyet Senatosu Ba!kanı Atasagun’un ba!kanlık süresi 
18/6/1970 de bitmi!, 30/6/1972 gününde “Cumhuriyet Senato-
su Ba!kanlı"ı görevinin yenisi seçilinceye kadar devam edece-
"i” ne Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca karar verilmi! ve 
Cumhuriyet Senatosu Ba!kanlı"ı görevi yeni ba!kanın seçildi-
"i 19/11/1970 gününe dek Atasagun’ca yürütülmü!tür. 274 sayılı 
Kanuna getirdi"i kimi de"i!iklikler dâva konusu edilen 1317 sayı-
lı Kanuna ili!kin tasarı yukarıdaki 1970/48 - 1972/3 sayılı kara-
rın (E/1) i!aretli bölümünde de belirtildi"i gibi i!te bu dönem-
de Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca görü!ülmü! ve karara 
ba"lanmı!tır.

Cumhuriyet Senatosu Ba!kanı, Anayasa’nın 84 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası kuralına göre, iki yıl için seçilir. Anayasa’nın kesin 
olarak belirledi"i bu hizmet süresinin yeni ba!kan seçilinceye dek 
kendili"inden devam etmesi dü!ünülemiyece"i gibi Cumhuriyet 
Senatosu karariyle uzatılmasına da olanak yoktur. Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 30/6/1971 günlü kararı hem bu yön-
den Anayasa’nın 84 üncü maddesine, hem de kararın alındı"ı sıra-
da toplantı yetersayısı bulunmadı"ı için 86 nci maddeye aykırıdır.

Ço"unluk, Atasagun’un tasarının görü!üldü"ü birle!imlere ba!-
kanlık etmedi"i ve birle!imleri ba!kanvekillerinin yönetti"i ol-
gusuna dayanarak durumun 1317 sayılı Kanunun biçim yönünden 
Anayasa’ya aykırılık nedeniyle iptalini gerektirmedi"i sonucuna 
varmaktadır.

Belli olan durum !udur: 18/6/1970 ve 19/11/1970 günleri ara-
sındaki dönemde Cumhuriyet Senatosu Ba!kanlı"ında Anaya-
sa’ya aykırı olarak Atasagun bulunmu!tur. Cumhuriyet Senatosu 
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Ba!kanlık Divanı bir bütündür. Ba!kandan, ba!kanvekillerinden, 
Divan kâtiplerinden ve idare amirlerinden olu!ur (Cumhuriyet 
Senatosu içtüzü"ü: Madde 3). Divan içinde en önemli görev yeri-
ni i!gal eden Ba!kanın durumundaki Anayasa’ya aykırılık elbette 
ki Divanın tüm kurulu!unu etkiler ve Anayasa’ya aykırı duruma 
sokar. Ba!kanın 1317 sayılı Kanuna ili!kin tasarının görü!üldü"ü 
birle!imleri bizzat yönetmemi! olmasının sonucu de"i!tirmesi 
dü!ünülemez. Kaldı ki ba!kanvekilleri de birle!imlerde görü!me-
leri ba!kana vekâleten ba!ka bir deyimle onun hukukî yetkilerini 
kullanarak yönetirler. Cumhuriyet Senatosu #çtüzü"ünün 9 uncu 
maddesinden çıkan anlam da budur.

1317 sayılı Kanuna ili!kin tasarı üzerindeki görü!meleri kurulu!u 
Anayasa’ya aykırı olan bir Ba!kanlık Divanı’nın yönetmi! bulun-
ması bu kanun iptal nedeni olacak bir !ekil eksikli"i ile malûl sa-
yılmasını gerektirir. $u duruma göre dava konusu kanun hüküm-
leri !ekil yönünden Anayasa’ya aykırıdır; iptal edilmelidir.

1970/48 sayılı davada verilen 8 ve 9 $ubat 1972 günlü, 1972/3 sa-
yılı kararın “tartı!ma konusu durumun biçim yönünden iptali ge-
rektirmedi"i” ne ili!kin bölümüne bu gerekçe ile kar!ıyım.

III- 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik l inci maddesi-
nin, 13 üncü maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı bentlerinin, 32 nci madde-
sinin ve 6 nci maddesinin birinci fıkrasının esas yönünden Anaya-
sa’ya aykırılıkları sorunu :

1- 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik l, 13, 32 nci mad-
deleri :

15/7/1963 günlü, 274 sayılı Sendikalar Kanununun l inci madde-
sinde. 13 üncü maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı bentlerinde ve 32 nci 
maddesinin federasyon ve konfederasyondan ba!ka “birlik”ler-
den de söz edilmekte iken bu hükümlere 1317 sayılı Kanunla ge-
tirilen de"i!iklikte “birlik” deyimine yer verilmemi!; böylece fe-
derasyon ve konfederasyonlar dı!ında herhangi bir sendika birli"i 
kurulabilmesi olana"ı ortadan kaldırılmı!tır. Anayasa’nın sendi-
ka kurma hakkına ili!kin de"i!ik 46 nci maddesinde ilke i!çile-
rin ve i!verenlerin önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika 
birlikleri, kurabilmeleridir. “Sendika birlikleri” deyiminin kapsa-
mına federasyon ve konfederasyonlar ve bunlardan ayrı biçim ve 
nitelikte ba!ka her türlü sendika birlikleri de girer. Dava ve incele-
me konusu hükümlerde ise sendika birlikleri federasyon ve kon-
federasyonlara inhisar ettirilerek Anayasa ilkesi büyük bir daralt-
ma ve sınırlamaya u"ratılmı!tır. Bu durum 274 sayılı Kanunun 1317 
sayılı Kanunla de"i!ik l inci maddesini, 13 üncü maddesinin 3, 4 ve 
6 sayılı bentlerini ve 32 nci maddesini Anayasa ilkesi ile çeli!kiye 
dü!ürür ve iptallerini gerektirir.

1970/48 -1972/3 sayılı kararın söz konusu hükümlerin Anaya-
sa’ya aykırı olmadı"ına ve davanın bunlara yönelen bölümün red-
dine ili!kin kesimine yukarıda açıklanan gerekçe ile kar!ıyım.

2- 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik 6 ncı maddesi-
nin birinci fıkrası:

Bu fıkra bir kimsenin üyesi bulundu"u meslekî te!ekkülden çe-
kilebilmesini, çekilmenin noter huzurunda münferiden kimli"in 
saptanması ve çekilecek ki!inin imzasının onanması ile olma-
sı ko!uluna ba!lamaktadır. Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı madde-
sindeki ilkeye göre i!çiler sendikalar ve sendika birlikleri üye-
liklerinden serbestçe ayrılma hakkına sahiptirler. Dava konusu 
kuralda öngörüldü"ü gibi bir i!çinin, üyesi oldu"u sendikadan çe-
kilebilmek için notere kadar gitmek, orada kimli"ini kanıtlayıp 
imzasını onaylatmak ve bu yüzden i!inden uzak kalarak birtakım 

giderlere katlanmak zorunda bırakılması, ülkenin bugün içinde 
bulundu"u ya!am ko!ulları altında, de"i!ik 46 ncı maddede sözü 
edilen, üyelikten ayrılma hakkının kullanılı!ında uygulanacak bi-
çim ve yöntemlerin kanunda gösterilmesinin çok ötesinde ere"i 
kat kat a!an, birçok kimselerin istemedikleri sendikalarda zorla 
kalmalarına yol açacak bir düzenlemedir ve bu niteli"iyle “üye-
likten serbestçe ayrılma” hakkının özüne dokunmaktadır. Ço-
"unluk görü!ünde belirlendi"i gibi bu ko!ulların bir yasa ile i!çi-
ler yararına hafifletilmesi olana"ının bulunu!u hükmün bu günkü 
durumiyle Anayasa’ya aykırılı"ını ortadan kaldırmaz. Çünkü ka-
nun kurallarındaki Anayasaya vs. aykırılıkların giderilmesinde de 
yollardan biri tabiatiyle yasama yoludur; ancak böyle bir kuralın 
yürürlükte kaldıkça, Anayasa’ya aykırılı"ını koruyup sürdürece-
"i de ortadadır.

274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının, Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı ve de"i!ik 11 inci 
maddelerine aykırılı"ı dolayisiyle, iptali gerekir. 1970/48 -1972/3 
sayılı kararın bu hükmün Anayasa’ya aykırı olmadı"ına ili!kin 
bölümüne yukarıda yazılı gerekçe ile kar!ıyım.

IV- #ptal kararının yürürlük tarihi:

274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik maddeleri arasın-
da iptalleri öngörülen kuralların ço"unun niteliklerine göre ip-
tal kararının Resmî Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz yürürlü-
"e girmesi halinde kamu düzenini sıkı sıkıya ilgilendiren ve ancak 
yasama yoliyle giderilebilecek bir bo!luk olu!aca"ı için Anaya-
sa’nın de"i!ik 152 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 44 sayılı Yasa-
nın 50 nci maddesi olanaklarından yararlanılarak iptal kararının 
yürürlü"e girece"i tarihin ayrıca kararla!tırılmasına gidilmi!tir.. 
Ço"unluk iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlan-
dı"ı tarihten ba!layarak bir yıl sonra yürürlü"e girmesini uygun 
bulmu!tur.

Anayasanın de"i!ik 152 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazı-
lı yetki kullanılırken Anayasa Mahkemesine dü!en en önemli ve 
a"ır i! iptal hükmünün kapsamını gözönünde bulundurarak bo!-
lu"un yasama yoliyle doldurulmasına elverecek fakat Anayasaya 
aykırılı"ı saptanmı! ve Resmî Gazete ile de ilân edilmi! kanun ku-
rallarının gereksizce yürürlükte kalmasına yol açmayacak den-
geli bir süreyi isabetle ortaya koyabilmektir. Böyle yapılamadı mı 
ya yasama i!lemi aksar ve süresi içinde bitirilemez; yahut Ana-
yasaca aykırılı"ı saptanmı! ve ilân edilmi! kanun kurallarının bir 
yandan daha uzun bir süre özel haklar üzerindeki olumsuz etkile-
rini sürdürmesine, bir yandan da manevî nüfuz ve itibarlarını ye-
tirmelerine yol açılmı! olur.

1970/48-1972/3 sayılı kararda iptali öngörülen kuralların sayısı 
çok sınırlıdır ve yerlerine getirilecek hükümler uzun inceleme ve 
hazırlıkları gerektirmeyecek bir niteliktedir. #ptal gerekçeleri de 
kararın Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte ö"renilmi! olaca"ın-
dan yürürlük için tanınan bir yıllık sürenin gerçekten uzun ve ge-
reksiz oldu"u ve ere"i a!makta bulundu"u, bo!lu"un yasama yo-
liyle doldurulabilmesi için üç ayın yetece"i ortadadır.

1970/48-1972/3 sayılı karardaki iptal hükümlerinin kararın 
Resmî Gazete’de yayımlandı"ı günden ba!layarak üç ay de"il de 
bir yıl sonra yürürlü"e girmesinin kararla!tırılmasına yukarıda 
belirlenen gerekçe ile kar!ıyım.

Üye - Avni Givda
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Yukarıdaki kar!ıoy yazısının III ve IV sayılı bölümlerine 
katılıyorum.

Üye - Ahmet Akar

  

KARIIOY YAZISI

1- Müddeti dolmu! olan Senato Ba!kanının, yenisi seçilinceye ka-
dar yetkisinin devam etmesi, Senato çalı!masının sekteye u"-
ramaması bakımından zorunlu oldu"u gibi uygulamada bu yolda 
oldu"undan Ba!kanlık Divanının kurulu!una ili!kin itirazın bu se-
beple reddi gerekir.

2- 1317 sayılı Kanunla de"i!tirilen 274 sayılı Kanunun 9 uncu mad-
desinin ikinci bendinin a fıkrasında sendikaların Türkiye çapında 
faaliyette bulunmaları için kurulu bulundu"u i!kolundaki sigor-
talı i!çilerin en az üçte birini temsil etmeleri !artı kurulu!a ili!-
kin bir !art olmayıp memleket sathında faaliyette bulunabilmesi 
içindir. Bir sendikanın memleket çapında i! görebilmesi için el-
bette ki üyelerinin bu faaliyette uygun seviyede bulunmaları lâ-
zımdır. Kaldı ki Anayasa’nın 46 ncı maddesinde sendika ve sendi-
ka birlikleri kurma haklarının kullanı!ında uygulanacak !ekil ve 
usullerin kanunda gösterilece"i ve kanunun milli güvenlik ve ka-
nun düzeninin korunması maksadiyle sınırlar koyabilece"i gös-
terilmi! ve kanun koyucu takdirini kullanarak sözü gecen 9 uncu 
maddedeki esasları kabul etmi!tir.

#!çi federasyonu ve konfederasyonlarının kurulu!ları için de aynı 
esasların kabulünde Anayasa’ya aykırı bir yön yoktur.

3- 274 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci bendindeki (En az 
üç yıldan beri) fiilen çalı!ır olmak !artı ço"unluk tarafından uzun 
bir süre olarak kabul olunmu! ve bu sebeple iptal edilmi!tir. #!-
çilerin sendika kurabilmeleri için çalı!tıkları i!kolunun ihtiyaç ve 
icaplarını, ilerlemelerini ve haklarının korunmasını temin için ge-
rekli bilgileri hiç olmazsa ana hatlarıyla bilmeleri lâzımdır. Bunun 
içinde bir çalı!ma süresinin geçmesi gerekir. Bu süreyi tayin ve 
takdir ise Kanun Koyucunun yetkisine girer.

4- Uluslararası meslekî bir te!ekkül kurabilmek, millî itibar ve 
i!in ciddiyeti ve memleketin iktisadî, sosyal ve politik yönleriyle 
ilgili önemli ve !ümullü bir i!tir. Bu itibarla bu hakkın Türkiye’de 
en çok i!çiyi temsil eden i!çi konfederasyonu veya konfederas-
yonuna ba"lı sendikalara tanınmı! olmasında Anayasa’ya aykırı 
bir cihet yoktur.

5- Kurulu bulundu"u i!kolunda yetki almı! sendika ile i!yerinde 
çalı!an i!çilerin dörtte birini temsil eden sendikanın yazılı tale-
bi üzerine; sendika üyelerinin ödemeyi kabul ettikleri aidatların 
ve dayanı!ma aidatının i!veren tarafından i!çilerin ücretlerinden 
kesilmesi belli nitelikteki sendikaların gelirinin gecikmesiz ve 
muntazam tahsilini sa"layan bir kolaylıktan ibarettir.

Bu dü!üncelerle ço"unluk kararının Senato Ba!kanlık Divanına 
ili!kin kısmının gerekçesine ve 1317 sayılı Kanunla de"i!tirilen 274 
sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci bendi ile 11 inci madde-
nin birinci ve üçüncü bentleri ve 23 üncü maddesinin ikinci bendi 
hükümlerine ili!kin bölümlerine katılmıyorum.

Üye - Fazıl Uluocak

KARIIOY YAZISI

Sayın Recai Seçkin’in kar!ıoy yazısının 1., ve Sayın #hsan Ece-
mi!’in kar!ıoy yazısının 3 üncü paragrafına katılıyorum.

Üye - Nuri Ülgenalp

 

KARIIOY YAZISI

I- #lk incelemeye ait kar!ıoy:

Dosya tekemmül etmi! ve gerekli bütün bilgiler toplanmı! oldu-
"unda, dava konusunda sözlü açıklama i!i geciktirece"inden din-
lenmesine lüzum olmadı"ı gibi Çalı!ma Bakanlı"ından istenilen 
bilgilere de dosyaya göre ihtiyaç olmadı"ı reyindeyim.

II- Esasa ili!kin kar!ıoyum:

1) 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 9 uncu maddesinin 
ikinci bendinin a, b, c, fıkralarında öngörülen, en az 1/3 ço"unluk, 
ko!ullarının Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

Ço"unluk, iptal kararındaki Anayasa’nın 11 inci maddesine ili!kin 
kısmına ait, gerekçede özetle: Sözü geçen fıkralarda öngörülen 
1/3 ço"unluk ko!ulu !eklindeki sınırlamaların Türkiye çapında 
çalı!an sendikalar ve birlikler kurmak hakkının özüne dokun-
makta oldu"unu zira, bir sendika veya birli"in ilk kurulu!unda 
belli sayıda üyeyi veya i!çiyi birle!tirmesi olana"ı sa"lanamıya-
ca"ı bunların ancak kurulduktan sonra çalı!maları ile kendilerini 
be"endirip yeni yeni üyelerin birli"e katılmasını gerçekle!tirebi-
lece"i bu sebeple, sendikaların federasyon ve konfederasyonların 
kurulu!larım daha ba!langıçta ola"anüstü zorla!tıran ve onların 
geni! ölçüde çalı!maları sonucu kendilerini be"endirerek üye sa-
yılarını artırmalarını engelleyici nitelikte olan bu düzenlemenin 
Anayasa’ya aykırı bulundu"u görü!üne dayanmakta ise de;

Türkiye çapında çalı!an sendikalar veya birliklerin kurulmasına 
ihtiyaç duyuldu"u zaman iptal konusu fıkralarda gösterilen 1/3 
ço"unlu"un sa"lanmakta oldu"u kurulmu! olanlardan anla!ıl-
maktadır. Ço"unluk görü!ünde kabul edildi"i üzere ilk kurulu!-
ta bunun sa"lanamıyaca"ı veya sa"lanamadı"ı hakkında bir da-
yanak mevcut de"ildir. Cumhuriyet Senatosu geçici komisyon 
gerekçesinde açıklandı"ı üzere, bu nispetin batı demokrasilerin-
de genellikle %51 olarak tesbit edilmekte bulundu"u da anla!ıl-
maktadır. Esasen böyle toplulukların, i!çilerin i!verenlerle olan 
münasebetlerinde #ktisadî ve Sosyal durumlarını korumak veya 
düzeltmek gibi önem ta!ıyan hususlara ait faaliyetlerinin, bu mü-
esseselerin amaçlarına uygun bir !ekilde gerçekle!tirilebilmesi 
için, o i!in önemi ile mütenasip, emniyet verici bir ço"unluk tara-
fından kurulmasını gerekli kılar. Anayasa ile tanınmı! olan bu gibi 
müesseseleri kurma hakkı tanınırken, o kurulu!un !ekil ve usu-
lünün de bu kurulu!un amacını gerçekle!tirmeye elveri!li olma-
sı ilk planda dü!ünülmesi gereken bir husustur. Hatta bu nispetin 
kaldırılması, o müessesenin amacını gerçekle!tirebilece"i hak-
kında tereddütler yaratarak üyelerinin daha ba!langıçta ço"al-
masına engel olacak sonuçlar do"urması da mümkün olabilece-
"inden bu sınırlamanın hakkın özüne dokunan ve Anayasa’nın 11 
#nci maddesine aykırı dü!en bir tarafı görünmemektedir.

Öte yandan Türkiye çapında çalı!an sendikalar veya birliklerin, 
her aklına gelen kimse tarafından kurulması bunların sayılarını 
ihtiyaçtan fazla artıracak ve bunlar bir takım rekabet hisleriyle i! 
hayatını huzursuz bir hale sokacaktır. Bu haller kamu düzenin-
de etkiler yapacaktır. Anayasa’nın 46 ncı maddesinde sendikalar 
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ve birlikleri kurma hakkının kullanılı!ında uygulanacak !ekil ve 
usullerin Kanunda gösterilece"i belirtilmi! ve kanunun, devle-
tin ülkesi ve bütünlü"ünün, Millî Güvenli"in, kamu düzeninin ve 
genel ahlâkın korunması maksadıyla sınırlar koyabilece"i ayrıca 
açıklanmı!tır. Kanun Koyucu, bu sebeplerle sınırlamalar yapmak 
yetkisine sahip kılınmı!tır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Kanun Koyucu, iptal konusu fıkra-
larda i!çilerin 1/3 ço"unlukla bir araya gelerek kuvvetli sendika-
lar veya birlikler halinde haklarını koruması gere"ini duymu! ve 
böyle bir düzenlemenin memleketin bünyesine, i! hayatına uygun 
oldu"unu takdir ederek bu sınırlamaları getirmi!tir. Bu sınırlayıcı 
düzenleme Anayasa’nın 46 ncı maddesine aykırı olmadı"ı gibi sair 
maddelerine de aykırı de"ildir, iptal isteminin reddi gerekti"inden 
bu hususa ait iptal kararına kar!ıyım.

2) 274 sayılı Yasa’nın 1317 sayılı Yasa ile de"i!ik 11 inci maddesi-
nin birinci bendinde #!çi Sendikası kurabilecek i!çinin sendikanın 
kurulaca"ı i! kolunda en az üç yıldan beri eylemli olarak çalı!mı! 
bulunması ko!ulunun Anayasa’ya aykırılı"ı sorunu:

Bir i! kolunda en az üç yıldan beri eylemli olarak çalı!mayan bir 
i!çinin, i!çilerin i!verenlerle olan münasebetlerinde iktisadî ve 
sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek gibi önem ta!ıyan 
sendika konularını kavrayıp bu müessesenin amacına uygun bir 
!ekilde faydalı olabilece"ini kabul etmek zordur. Ço"unluk gerek-
çesinde kabul edilen “orta anlayı!ta bir kimsenin belli bir i! kolun-
da çalı!an i!çilerin sorunlarını kavrayabilmesi için az bir zamanın 
yeterli oldu"u” görü!ü tecrübelere dayanması lâzım gelir. Kanım-
ca bu görü!ü benimsemek sendikanın kurulaca"ı i! kolundaki bir 
i!çide bilgi aramadan sendika kurma hakkının ona tanınması so-
nucunu do"uracaktır ki bu da evvela o müessesenin kurulu!un-
daki amacı gerçekle!tirece"i hususunda tereddüt do"uracaktır. 
#ptal konusu, üç yıllık çalı!mı! olmak, ko!ulu bu konuda aranması 
gereken ehliyetin asgarî bir !artı olarak görünmektedir.

Bu gibi i!lerde çalı!acak kimselerin yeteri kadar bilgiye sahip ol-
mamaları kuracakları sendikalardan fayda de"il, zarar meydana 
getirecekleri, i!çiyi istismar, sendika enflasyonu do"uraca"ı ve 
bunların da i! hayatında, memleketin iktisadî durumunda huzur-
suzluk yarataca"ı ve kamu düzenini etkileyece"i meydanda oldu-
"undan bu sınırlamanın, kamu yararına dayanarak yapılmı! oldu-
"unun kabulü gerekir.

Bu sebeplerle bu konuda çalı!acak i!çilerde gerekli niteli"in aran-
ması zorunlu olup memleketin bünyesi ve i! hayatının ihtiyaçları-
na göre bunun da takdiri Kanun Koyucuya aittir. Kanun Koyucu bu 
takdir hakkını ku!anarak bu sınırlamayı Anayasa’nın 46. madde-
sinin kendisine tanıdı"ı yetkiye dayanarak yapmı!tır. #ptal konu-
su bu bend hakkındaki iptal iste"inin reddine karar verilmesi ge-
rekti"inden iptal kararına kar!ıyım.

Üye - $ahap Arıç

KARIIOY YAZISI

1- Senato Ba!kanının dava konusu Kanunun görü!ülmesi sıra-
sında herhangi bir oturuma ba!kanlık etmemi! olması kar!ısın-
da ortada Yasa’nın iptalini gerektirecek bir durum bulunmamakta 
beraber, Cumhuriyet Senatosu Çalı!malarının süreklili"i ve süre-
si dolmu! olan ba!kanın yerine yeni ba!kan seçimi sonuçlanın-
caya kadar eski ba!kanın görevinin devam etti"i ilkesinin kabulü 
zorunlu oldu"undan, Ba!kanlık Divanının kurulu!unda esasen bir 
sakatlık yoktur.

2- 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik 9 uncu maddesi-
nin ikinci bendinin (Bir i!çi sendikasının Türkiye çapında faaliyet 
gösterebilmesi için kurulu bulundu"u i! kolunda çalı!an sigortalı 
i!çilerin en az 1/3 ünü) !eklindeki a fıkrası bundan sonra gelen b 
ve c fıkraları gibi bir kurulu! hükmü getirmekte olmayıp, kurul-
mu! bir i!çi sendikasının Türkiye çapında faaliyet göstermesinin 
!artını koymaktadır. Bu bakımdan, önemli olan bu !artın konul-
masında bir kamu yararı bulunup bulunmadı"ı ve bir sendikanın 
faaliyetini, sendika kurma hakkının özüne dokunacak ölçüde sı-
nırlayıp sınırlanmadı"ıdır. Hükmü bu açıdan bakılınca bir kısım 
sendikaların kendilerini Türkiye çapında faaliyette bulunabilecek 
güçte göstermek suretiyle i!çileri yanıltmalarını örmemek ve bu 
ölçüde faaliyette bulunabilme iddiasında olanların gereken güce 
sahip olmalarını ve güçlü sendikacılı"ı sa"lamak gibi bir amaç 
güttü"ü ve bunu yaparken de sendika kurma hakkının özüne 
dokunmadı"ı, bir sendikanın sendikacılıktan beklenen yararla-
rın sa"lanması için gereken faaliyette bulunmasını engellemedi-
"i görülür. Bu hüküm, sendikaların gere"inden fazla ço"almasını 
önlemesi ve sendikaların sorumluluklarını yerine getirecek güçte 
bulunmalarım sa"laması bakımından da yararlıdır.

Bu hüküm bir sendikanın ilk kurulu!undaki üye sayısının ileride 
arttırmasına engel te!kil etmez. Sendikanın güçlenmesi her halde 
yurt çapında faaliyet gösterdi"inden önceden kabulüne ba"lı de-
"ildir. Kurulu bulundu"u i!kolunda yurdun çe!itli bölgelerindeki 
çalı!maları ve ba!arısı ile üyelerini aranılan 1/3 oranına ula!tır-
ması mümkündür.

3- 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik 11 inci madde-
sinin birinci bendindeki (en az 3 yıldan beri) sözü sendika kurma 
hakkını sınırladı"ı ve bir kamu yararına dayanmadı"ı gerekçesiy-
le iptal edilmi!tir.

Ço"unluk gerekçesinde herhangi bir i!kolunda bir süre çalı!ma-
mı! i!çinin o i!kolunda sendika kurabilmesinin sakıncalı olaca-
"ı kabul edilmekle beraber 3 yılın uzun oldu"u, bir i!çinin kısa bir 
sürede sendika kurmanın gerektirdi"i sorumlulu"un kavrayabi-
lece"i öne sürülmü!tür. Böylelikle bir bakıma Anayasa’nın Yasa-
ma Meclisine tanıdı"ı takdir sahasına girilmi!tir. Bu !art sendika 
kurma hakkını ortadan kaldırmadı"ı gibi getirdi"i kaydın kamu 
yararına dayandı"ı da ortadadır. Bu hükmün konulmasında gü-
dülen amaç sendika kurucularının yalnız o i!kolunun sorunlarını 
kısa zamanda elde edebilecek kadar bilmeleri de"il bunun yanın-
da sendika kuruculu"unda bir güven ve istikrar sa"lamak böyle-
ce sendika enflâsyonunu, gelgeç ve sarı sendikacılı"ı önlemektir 
ki bu da kurucuların o i!te sa"lam bir i!çi ki!ili"ine sahip olmala-
rı ile mümkündür ve bunun anla!ılması ise yeteri kadar ki kanun 
koyucu bunu 3 yıl olarak takdir etmi!tir. Bir zamana ba"lıdır. Bu 
bakımdan hükümde Anayasa’ya bir aykırılık görülmemektedir.

4- 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik 11 inci maddesi-
nin üçüncü bendinin birinci fıkrasındaki Türkiye’de en çok i!çiyi 
temsil eden i!çi konfederasyonu ve konfederasyona ba"lı sendi-
kalar uluslararası meslekî te!ekkül kurabilirler hükmü sendi-
kaları uluslararası dayanı!ma ve i!birli"i imkânından tamamen 
mahrum eden bir hüküm de"ildir. Burada söz konusu olan ulus-
lararası bir meslekî te!ekkül kurabilme yani kuruculuk durumu-
dur. Uluslararası bir te!ekkül kurmanın önemi ve memleketin 
sosyal, ekonomik ve politik bünyesi bakımından bu alandaki ça-
lı!maları bir düzen altına almak, olumlu sonuçlar elde edilmesi-
ni sa"lamak, ileride sakınca do"urabilecek geli!igüzel davranı!-
ları önlemek dü!üncesine dayanmaktadır. Anayasa’ya aykırı bir 
yönü yoktur.
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5- 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla de"i!ik 23 üncü mad-
desinin ikinci bendinde yazılı (yetki almı! sendikanın veya yet-
ki almamı! ise) sözünün Anayasa’ya aykırılı"ı hususunda dava-
cının ileri sürdü"ü iddiaların yerinde olmadı"ı ço"unlukça kabul 
edilmi! ve sebebi de gere"i gibi açıklanmı! bulunmaktadır. Ancak 
dava konusu hüküm, sendikalar arasında haklı bir sebebe dayan-
mayan bir ayrım yaptı"ı ileri sürülerek, Anayasa’nın 12 nci mad-
desine aykırı bulunmu! ve iptal edilmi!tir.

Halbuki hükmün sendikalar arasında yaptı"ı ayırım hem i!veren 
hem de sendikacılık bakımından sakıncasından çok yarar sa"la-
yan bir niteliktedir. Sendikaların gereksiz yere ço"almasının ve 
özellikle kanunun i!verene, onun hiç bir çıkarı olmayan, bir alanda 
yükledi"i bir yükümün daha da a"ırla!masını önleyece"i açıktır. 
Ortada kanunda belirtilen nitelikte olmayan sendikaların hakları-
na zarar veren bir durum da yoktur. Belli niteli"i kazanan sendi-
kalara tanınmı! bir kolaylıktan ibarettir ve bu niteli"i kazanan her 
sendika bundan yararlanabilir. Bu bakımdan Anayasaya bir aykı-
rılık görülmemektedir.

Yukarıda yazılı nedenlerle kararın bu yönlere ili!kin bölümlerine 
kar!ıyım.

Üye - #hsan Ecemi!

Sayın ihsan Ecemi!’in Kar!ıoy yazısına katılıyorum.

Üye - Halit Zarbun

Kar!ıoy yazısının l sayılı bendi dı!ındakilere katılıyorum.

Üye - Lütfi Ömerba!

KARIIOY YAZISI

1- Cumhuriyet Senatosu çalı!maları, Anayasa’ya göre, sürekli ça-
lı!malardır. Bu çalı!malar ancak tatile girme veya ara verme ka-
rarları ile kesilebilir. Ba!kanın süresinin dolmu! olması nedeniyle 
yeni ba!kan seçilinceye de"in bu çalı!malar durdurulamaz. Buna 
göre süresi dolmu! Ba!kanın yerine seçim yapılmakta birlikte, 
Ba!kanlık seçimi sonuçlanıncaya de"in, eski ba!kanın yetkisinin 
sürüp gitti"i ilkesinin benimsenmesi zorunludur. Bu nedenle Ba!-
kanlık Divanının kurulu!unda Anayasa’ya aykırılık yoktur. Buna 
yönelen istemin bu nedenle reddi gerektir.

2- (Birlik) sözcü"ünün maddelerden çıkarılmasıyla federasyon ve 
konfederasyondan ba!ka birliklerin kurulması bu gün için olanak 
dı!ı bulunmaktadır. Çünkü maddelerin kesin yazılı!ı, ba!ka bir 
yoruma elveri!li de"ildir. Anayasa’nın de"i!ik 46 nci maddesinde 
sendika birliklerinden de söz edildi"ine, federasyon ve konfede-
rasyonlar dı!ında sendika birliklerinin kurulması da dü!ünülebi-
lece"ine göre sendika birliklerinin federasyon ve konfederasyon-
larla sınırlandırılması yoluyla ba!ka biçimde birlik kurulmasının 
yasaklanması, Anayasa’nın açıkça tanıdı"ı bir hakkın yasa ile 
kaldırılması niteli"indedir. Bu nedenlerle 274 sayılı Yasanın 1317 
sayılı Yasa ile de"i!ik l inci maddesinin, 13 üncü maddesinin 3, 4 ve 
6 nci bentlerinin ve 32 nci maddesinin iptali gerekli iken bunlara 
yönelen istemin reddi Anayasa’ya aykırıdır.

3- Hiçbir kurulu!tan (Anayasa’nın Devletin varlı"ında zorunlu ö"e-
ler olarak saydı"ı partilerden bile) çekilmek için aranmayan bir ko-
!ulun sendika üyelerinin sayısının düzenli biçimde saptanmasını 

sa"lama gerekçesiyle i!çi sendikalarından çekilmek için öngörül-
mesi, Anayasa’nın de"i!ik 46 ncı maddesindeki sendikadan ser-
bestçe çekilme hakkının özüne dokunmaktadır. #!çilerin günde-
liklerinden olmaları, noter gideri ödemeleri ve noterin bulundu"u 
yere de"in yolculuk etme yüküne katlanmaları, ülkenin bu günkü 
ya!ama ölçüleri içinde, henüz onlardan beklenebilecek birer özve-
ri sayılamaz.

Bu kural, bir çok i!çiyi çıkmak istedi"i bir sendikada kalmaya zor-
lama sonucunu do"uracaktır. Çekilmenin yazı ile bölge çalı!ma 
müdürlü"üne bildirilmesi yükümü gibi bir kural ile çekilmeler dü-
zene sokulabilirdi. Anayasa’nın 46 nci maddesine aykırı olan ku-
ralın iptali isteminin reddi Anayasa’ya aykırıdır.

4- Kararın gerekçesinin 10 uncu bendinin (...Anayasa’nın de"i!ik 
46 ncı maddesine aykırı bulunmaktadır.) sözü ile biten sondan 3 
üncü tümcesinden sonra, a!a"ıdaki tümcenin yazılarak konuya 
yeterince açıklık verilmesi gerekli iken ço"unlukça bunun kabul 
edilmeyerek gerekçenin eksik bırakılmasına kar!ıyım:

Denetim yetkisinin resmî bir yere veya sendikanın ba"lı oldu"u 
bir konfederasyon varsa ona bırakılması, ere"e uygun ve özgür-
lü"ün özüne dokunmayan bir önlem (tedbir) olabilir.”

Sonuç: Kararın yukarıda yazılı bölümlerine, yine yukarıda yazılı 
nedenlerden ötürü katılmıyorum.

Üye - Recai Seçkin

KARIIOY YAZISI

1- 274 sayılı Sendikalar Kanununun l inci maddesinde, 13 üncü 
maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı bentlerinde ve 32 nci maddesinde i!çi 
ve i!verenlerce kurulabilecek meslekî te!ekküller arasında, ön-
ceki kanunda mevcut oldu"u halde, (Sendika Birlikleri) ne yer 
verilmemi! olması Anayasa’nın 46 ncı maddesinin pek açık olan 
metnine aykırıdır.

Bu konudaki gerekçem, Sayın Recai Seçkin’in kar!ıoy yazısının 2 
nci bendinde yer alan gerekçenin tıpkısıdır.

2- 274 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında alan ve 
i!çinin, sendikasından çekilebilmesi için noter huzuruna giderek 
tek ba!ına kimli"inin tespitini ve imzasının tasdikini zorunlu kı-
lan hüküm, ekonomik gücü ve i!veren kar!ısındaki durumu açı-
sından, i!çinin yerine getirebilmesi çok zor bir ko!ul koymakta ve 
i!çiden katlanması hemen hemen imkânsız sayılabilecek bir fe-
dakârlık istemektedir.

Bu nitelikte bir yükümü i!çiye yükleyen söz konusu hükmün, 
Anayasa’nın 46 ncı maddesinde yer alan ve çalı!anlara Üyesi bu-
lundukları meslekî te!ekküllerden (serbestçe ayrılma) hakkı ta-
nıyan kural ile ba"ı!tırılması mümkün de"ildir. Zira bu kuralın 
amacı olan (serbestlik), i!çinin sendikasından ayrılmasını kolay-
la!tırıcı bir ortamın hazırlanması ile sa"lanabilir. Yoksa söz konu-
su madde ile yapıldı"ı gibi konulacak bir takım ko!ullarla ayrıl-
manın zorla!tırılması halinde kuraldaki (serbestlik) amacına ters 
dü!ülmü! olaca"ı meydandadır.

Konunun ayrıntılarına ili!kin dü!üncelerim Sayın Recai Seçkin’in 
kar!ıoy yazısının 3 üncü bendinde belirtkenlerin tıpkısıdır.

Sonuç: Kararın yukarıda gösterilen bölümlerine açıklanan neden-
lerle kar!ıyım.

Üye - Muhittin Gürün
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KARIIOY YAZISI

#ptal kararının yürürlük tarihi yönünden, Sayın Avni Givda’nın 
kar!ıoy yazısının IV sayılı bendinde açıklanan dü!üncelere katı-
lıyorum. Meydana gelen yasa bo!lu"unun yasama organınca dol-
durulması için 3 aylık bir sürenin yeterli ve ere"e uygun oldu"u 
kanısındayım.

Üye - $evket Müftigil

KARIIOY YAZISI

1- 29/7/1970 günlü, 1317 sayılı Kanunla de"i!tirilen 274 sayılı Sen-
dikalar Kanununun 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası !öyledir:

“2. a) Bir i!çi sendikasının Türkiye çapında faaliyet gösterebilme-
si için kurulu bulundu"u i!kolunda çalı!an sigortalı i!çilerin en az 
1/3 ünü,

b) #!çi federasyonlarının aynı i!kolunda mevcut sendikalardan en 
az 2 sinin bir araya gelmeleri ve o i!kolunda çalı!an sigortalı i!çi-
lerin en az 1/3 ünü temsil etmeleri gerekir.

c) #!çi konfederasyonları, (a) ve (b) fıkralarına göre sendika ve fe-
derasyonlardan en az 1/3 ünü ve Türkiye’deki sendikalı i!çilerin 
en az 1/3 ünün üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.”

9 uncu maddesinin yukarıya aynen alınan 2 nci fıkrası hükmü in-
celendi"inde, (b) ve (c) bentlerinin federasyon ve konfederasyon-
ların kurulabilmeleri için öngörülen ko!ulları düzenledi"i, buna 
kar!ı (a) bendinin i!çi sendikasının kurulu!u ile ilgilenmeyip bir 
i!çi sendikasının Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için ger-
çekle!tirilmesi gereken ko!ulları saptadı"ı açıkça görülür.

$unu hemen belirtmek lâzımdır ki, bir i!çi örgütünün kurulabil-
mesini yani var olabilmesini öngören ko!ullarla, o i!çi sendika-
sının belli edilen faaliyetlerde bulunabilmesi ve belli yetkiyi ta-
!ıyabilmesi için kendisinde bazı vasıfların aranması birbirinden 
tamamen farklı olan hususlardır. Gerçekten Anayasa, sendika ve 
sendika birliklerinin kurulu! özgürlü"ünü güvence altına almı!-
tır. O halde sözü edilen (a) bendindeki hükümle bir i!çi sendikası-
nın çalı!ma alanı sınırlanırken ço"unlukça belirtildi"i gibi sendika 
kurma temel hakkının ortadan kaldırılmı! olup olmadı"ı veya bu 
hakkın kullanılması ola"anüstü güçle!tirilmek suretiyle hakkın 
özünün zedelenip zedelenmedi"i yani bunları ölü do"mu! bir du-
ruma mı getirdi"i hususu ciddi olarak ara!tırılmalıdır.

Bir i!çi sendikasının kurulu bulundu"u i!kolunda çalı!an sigor-
talı i!çilerin 1/3 ünü bünyesinde ta!ımadı"ı halde o sendikanın 
i!çilerin sevgisini ve güvencesini kazanarak geni!lemesi ve ka-
nunda belirtilen seviyeye ula!mak için çaba göstermesi do"al bir 

olaydır. Yani güçlü sendikalar, kanun gücüyle de"il, ba!arılı çalı!-
ması neticesinde kazandı"ı ve bünyesinde topladı"ı i!çilerin ade-
dinin artmasiyle olu!ur. O halde kanunun 9 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrasının (a) bendindeki hüküm, sendika faaliyetinin Türkiye ça-
pında yanılmasını te!vik edici bir amaç ta!ıyor ve kuvvetli örgüt-
lerin bu yolla olu!masını istiyor, demektir. Di"er taraftan ne sözü 
edilen maddede ve ne de kanunun di"er maddelerinde, kurulu bu-
lundu"u i!kolunda çalı!an sigortalı isçilerin en az 1/3 ünü temsil 
etmeyen yani Türkiye çapında faaliyette bulunmayan bir i!çi sen-
dikasının, o i!kolunda kurulmu! i!çi federasyonuna katılmasını 
engelleyen bir hüküm de yer almı! de"ildir.

Bu nedenledir ki 9 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendi ile ge-
tirilen hükümün Anayasaya aykırı bir yönü yoktur.

II- 274 sayılı Sendikalar Kanununun 23 üncü maddesinin 2 nci 
bendindeki i!çilerin i!kolunda yetki almı! sendikaya verecekle-
ri ödentilerin i!verenden olan alacaklarından kesilerek sendika-
ya ödenmesini öngören kuralının Anayasaya aykırı olup olmadı"ı 
hususuna gelince bir hükmün yetersiz noksan ve hatta iyi olma-
yan bir biçimde düzenlenmi! olması ba!kadır; o hükmün Anaya-
saya aykırı bulunması konusu ise ba!ka bir !eydir.

“#!çilerin üyesi bulundukları sendikaya kar!ı borçları olan ödenti-
lerin i!verence i!çilerin alacaklarından kesilerek sendikaya gön-
derilmesi sendikaların alacaklarını kolayca almalarını sa"laması 
bakımından sendikacılık ereklerine ve ilkelerine uygun dü!mek-
tedir.” temel görü!ü ço"unlukça belirtilmi! ve davacının bu mad-
deye yönelen gerekçesinin yerinde olmadı"ı açıklanmı!tır.

Maddî bakımdan güçlü olan sendikacılı"ın, i!çilerin haklarını daha 
iyi savunabilmek yetene"ine de sahip oldu"unda ku!ku yoktur.

Bu bakımdan amacı i!çi sendikalarını güçlendirmek ve i!çi hak-
larını güvence altına almak olan ve Anayasa do"rultusunda bu-
lunulan bu hükmün iyi düzenlenmemi! olması onu Anayasaya 
aykırı hale getirmez. Çünkü bu düzenleme, imtiyaz biçiminde bir 
durum yaratmayıp belli bir orana ula!an sendikalara bu kolaylı"ı 
ön görmekte sendikaların geli!mesini de bir bakıma te!vik etme 
niteli"i ta!ımaktadır.

Bu nedenledir ki bu hükmünde de Anayasaya aykırı bir yön 
yoktur.

Yukarıdan beri açıklanan sebeplerle 1317 sayılı Kanunla de"i!tiri-
len 274 sayılı Sendikalar Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fık-
rasının (a) bendi hükmü ile aynı Kanunun 23 üncü maddesinin 2 
sayılı bendinde yer alan (kurulu bulundu"u i!kolunda yetki almı! 
sendikanın veya yetki alınmamı! ise) yolundaki hükmünü Ana-
yasaya aykırı bularak iptal eden ço"unluk kararına kar!ıyım.

Üye - Ahmet H. Boyacıo"lu
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lut imzalı, Kongre Hazırlıkları Komisyon Raporu (tek say-
fa), 31 Aralık 1966.

TADS#S Bilgi Fi!i.

Temmuz, A"ustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ait D#SK 
ödeme makbuzları.

Turizm-#! Yönetim Kurulu’nun aldı"ı, 11 Ocak 1967 Tarih 
ve 28 No.lu, yeni bir konfederasyon kurma çalı!ması ya-
pılmasına ve genel ba!kana, yoksa, genel sekretere yetki 
veren karar

Türk-#! Üyeli"inden Ayrılma Hakkında Rapor.

Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu II. Ola-
"an Genel Kurul Delegelerine Ait Durum Belgesi-Kemal 
Türkler.

Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu Kuru-
lu! Bildirisi.

Türkiye Maden-#! Sendikası Ola"anüstü 16. Merkez Ge-
nel Kurulu’na sunulan, Türk-#! (Türkiye #!çi Sendikaları 
Konfederasyonu) Üyeli"inden Ayrılma Hakkında Rapor (9 
sayfa).

Üye sendikalardan Lastik-#!’in, Hür Mensucat #!çileri Sen-
dikası’nın D#SK’e yazdı"ı cevabi yazılar, D#SK’in Sıkıyöne-
tim Komutanlı"ı’na 30 Haziran 1970 tarihinde yazdı"ı yazı.

Yeni Bir Konfederasyon Kurulması Hakkında 14 Ocak 1967 
Cumartesi Günü Yapılan Toplantıya Katılan Sendikalar #çin 
Bilgi Fi!i-Türkiye-#!.

Yeni Bir Konfederasyon Kurulması Hakkında 14 Ocak 1967 
Cumartesi Günü Yapılan Toplantıya Katılan Sendikalar #çin 
Bilgi Fi!i-Ta!ıt-#!.

Y#S Yapı #!çileri Sendikası Kongre Tutana"ı (2 Sayfa), 20 
Mayıs 1967.

TÜSTAV-N#."$ V)*21 A*'"9"
D#SK Ana Tüzü"ü metni, D#SK Kurulu! Bildirisi, Anatüzü-
"ü, ço"altma.

Uyanı! Mitingi bildirisi.

TÜSTAV-K#-)$ S0$%#* K4$#%:"14,2

Telgraf örnekleri.

T$*.- V$+;'

T)*"? V)%@/-T&P A*'"9"

Türkiye #!çi Partisi Genel Merkezi Basın Bürosu tarafından 
yapılan ve 274-275 sayılı yasalarda de"i!iklik yapan Ka-
nun’un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne ba!vuruldu"unu 
belirten Basın Bülteni, 13 A"ustos 1970.

T)*"? V)%@/-S#,8"%)$)* A*'"9"

13/02/1967 tarihli hükümet komiserleri (Necdet Ataman 
ve Osman Ba!yurt) raporundan.

Türkiye Devrimci #!çi Sendikaları Konfederasyonu’nun 
#lk Genel Kurula Kadar #!lerini Yürütmekle Görevlendiri-
len Yürütme Kurulu Künye Listesi ile Türkiye Devrimci #!çi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun #lk Genel Kurula Kadar 
#!lerini Yürütmekle Görevli Yönetim Kurulu’nun Yürütme 
Kurulu Üyeleri Dı!ındaki Üyelerinin Künye Listesi, Tarih 
Vakfı Sendikalar Ar!ivi (Tasnif Edilmemi!).

D#SK tarafından Çalı!ma Bakanlı"ı’na bildirilen üye sa-
yısı (Temmuz 1967), Tarih Vakfı, Sendikalar Ar!ivi (tasnif 
edilmemi!).

D#SK Mali #!ler Dairesi Raporu (21 Mart 1968-31 Aralık 1969 
Tarihleri #tibariyle), Tarih Vakfı Ar!ivi, toplam 14 sayfa, ço-
"altma rapor.

D!SK G)%)& M)*+)@ A*9.(.

D&SK G#,#$ K2*2$ K)*)* D#@+#*"

1. Genel Kurul Tutana"ı, 15 Haziran 1967.

2. Genel Kurul Tutana"ı, 24-25 $ubat 1968.

3. Genel Kurul Tutana"ı, 13-15 $ubat 1970.

4. Genel Kurul Tutana"ı, 21-24 Mayıs 1975.
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D&SK Y0*0+-# 9# Y<,#+"- K2*2$2 K)*)* 
D#@+#*$#*" (5BCD-5BCG)

D&SK G#,#$ Y0*0+-# K2*2$2 K)*)*$)*/

20 Ocak 1970

15 Ekim 1970

16 Kasım 1970

20 Kasım 1970

4 Aralık 1970

14 Aralık 1970

24-25 Aralık 1970

28 Aralık 1970

30 Aralık 1970

7 Ocak 1971

11 Ocak 1971

16 Ocak 1971

20 Ocak 1971

11 $ubat 1971

12 Mart 1971

21 Temmuz 1971

23 Ekim 1971

16 Kasım 1971

13 Mart 1972

28 Mart 1972

31 Mart 1972

23 $ubat 1973

8 Haziran 1973

6 Temmuz 1973

31 A"ustos 1973

19 Ekim 1973

5 $ubat 1974

11 $ubat 1974

11 Temmuz 1974

14 A"ustos 1974

28 Kasım 1974

29 Kasım 1974

23 Ocak 1975

D&SK G#,#$ Y<,#+"- K2*2$2 K)*)*$)*/ 

24-25 Kasım 1970

30 Mart 1971

5 A"ustos 1971

27 Ekim 1971

12 Eylül 1972

6 $ubat 1973

23 $ubat 1973

8 Eylül 1973

12 Eylül 1973

20 Kasım 1973

18 Haziran 1974

20-21 Temmuz 1974

30 Eylül 1974

13 Aralık 1974

4 Mart 1975

22 Nisan 1975

17 Mayıs 1975

K*."0$&-!9 A*9.(.
Kristal-#!, 25 Ekim 1971 gün ve 664/71 sayılı Bildiri.

Kristal-#!, 6 Kasım 1971 gün ve 676/71 sayılı Bildiri.

Kristal-#!, 6 Kasım 1971 gün ve 676/71 sayılı Bildiri.

Kristal-#! ve Hürcam-#! Sendikaları, 11 Kasım 1971 günlü 
Mü!terek Bildiri.

G)?*=) M)$%/ M)#?*'$& A*<-'()" 
(GMMA)
ABD Ankara Büyükelçisi Parker T. Hart’tan George Mean-
y’ye 14 Aralık 1966 tarihli mektup, GMMA RG18-001 Box 6 
Folder 16.

John Herling, “Background re Turkish Labor Party and 
DISK”, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 15.

#stanbul Milli #!çi Sendikaları Birli"i (1951), 10-9-950 den 
25-3-951 Tarihine Kadar Altı Aylık Faaliyet Raporu, M. Sır-
alar Matbaası, GMMA RG18-004 Box 34 Folder 15.

Henry Kirsch’ten Seyfi Demirsoy’a 29 Aralık 1966 tarihli 
mektup, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 16.
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Henry Kirsch’ten Seyfi Demirsoy’a 23 Ocak 1967 tarihli 
mektup, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 15.

Einar Edwards’tan Irving Brown’a 14 $ubat 1967 tarihli 
mektup, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 15.

“Kirsch’ten Lovestone’a #zmir’den 29 A"ustos 1967 tarihli 
mektup”, GMMA RG18-001 Box 6 Folder 15. Kirsch.

Lovestone’dan Demirsoy’a 26 Eylül 1967 tarihli mektup, 
GMMA, RG18-001 Box 6 Folder 15.

USTE K)#$& S8&+)* K?&)+"./?%,
D#SK Basın Bülteni, 30 Mart 1967.

D#SK Yürütme Kurulu kararları, 28 $ubat 1968.

D#SK Yürütme Kurulu kararı, 8 Mart 1968.

D#SK Yürütme Kurulu kararları, 22 Mart 1968.

14 Ekim 1968 tarihli Yönetim Kurulu kararları.

D#SK Yönetim Kurulu kararları, 14 Ekim 1968.

D#SK Yönetim Kurulu Kararları, 14 Ekim 1968, ço"altma.

D#SK Yönetim Kurulu Kararları, 14 Ekim 1968, ço"altma.

TC C,#-,*H$9+$%&'>' D)(&)0 
A*9!(&)*! B$9+$%&'>'
Maden-#! Sendikası Ba!kanı Kemal Türkler’den Ba!ba-
kan Menderes’e 13.3.1959 tarih ve 230/59 sayılı yazı, BCA 
030.01.123.730.4.

Zonguldak Maden #!çileri Sendikası Ba!kanlı"ı’n-
dan Ba!bakan Ürgüplü’ye 17.3.1965 tarihli yazı, BCA 
030.01.124.795.1.

K.".'!) A%".6)!%

M)-#)0 K$*$<$ Ö@)& A*9.(.
D#SK, polisin ö"renci yurtlarını basarak tutuklamalar yap-
masını ele!tiren Bildiri, 17 Temmuz 1968.

D#SK, Vedat Demircio"lu’nun öldürülmesi üzerine yayınla-
nan Basın Bildirisi, 25 Temmuz 1968.

D#SK’in CHP’ye Aralık 1973 yerel seçimlerinde deste"ini 
açıkladı"ı Bildiri (iki sayfa), 24 Kasım 1973.

D#SK, Te!kilatlanma Dairesi imzalı bildiri, 6 Nisan 1967.

D#SK, Bazı yeni sendikaların katılma isteklerinin D#SK Yö-
netim Kurulu’nca kabul edildi"ini bildiren Basın Bülteni, 20 
Nisan 1967.

Kemal Türkler imzalı basın bülteni (3 sayfa), 11 Mart 1967.

D#SK’ten Ba!bakanlık’a gönderilen, “Devrimci #!çi ve Mes-
lek Kurulu!larının Türkiye’nin Bugünkü Sorunlarına #li!-
kin Görü! ve Önerileri” ba!lıklı mektup (7 sayfa), 1 Nisan 
1971.

D#SK Genel Sekreteri #brahim Güzelce’den medya mensup-
larına gönderilen ve toplanacak Yönetim Kurulu, 1. Kongre 
ve Temsilciler Meclisi’ne bültenlerinde yer verilmesini ve 
muhabir gönderilmesini isteyen mektup, 13 Haziran 1967

T,*=,0 G1+6)*) Ö@)& A*9.(.
17 Haziran 1970 tarihli 15-16 Haziran D#SK “#!çi Sınıfına 
Kar!ı Hazırlanan Fa!ist Saldırılara Direni! Özel Sayısı”.

Y'&6'*'# K?: Ö@)& A*9!(!
Türk-#!, Türk-"!’e Ba#lı "!çi Liderleri Toplantısı Koordinas-
yonu Raporu, 28 $ubat 1697 (2 sayfa), ço"altma metin.

09.03.1967 tarihli ve 67/842 sayılı Türk-#!’ten Sendika, Fe-
derasyon Ba!kanlıklarına ve Bölge Temsilciliklerine gön-
derilen yazı. 

Genel Kurmay, yazısı

Ba!ka yazılar da olabilir

Y(5&-)(%

S)%6.+$& Y$/'%&$* 

C)--&' 8#*6":"

1 Nisan 1953

D&SK AH),:/

26 Ocak 1968

15 Ocak 1969

9 $ubat 1969

25 Nisan 1969

30 Nisan 1969

5 Mayıs 1969

9 Temmuz 1969

29 Eylül 1969

16 Aralık 1969

2 $ubat 1970
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11 Mart 1970

18 Mayıs 1970

30 Mayıs 1970

3 Haziran 1970

9 Haziran 1970

15 Haziran 1970

16 Haziran 1970

20 Haziran 1970

29 Haziran 1970

30 Temmuz 1970

24 A"ustos 1970

24 Ekim 1970

24 Kasım 1970

17 Nisan 1971

12 Ocak 1972

3 $ubat 1972

22 Temmuz 1972

D&SK 8#*6":"

Sayı 1, Haziran 1973

Sayı 2, Temmuz 1973

Sayı 3, A"ustos 1973

Sayı 4-5, Ekim 1973

Sayı 7, Aralık 1973

Sayı 8, Ocak 1974

Sayı 9-10, $ubat-Mart 1974

Sayı 11, Temmuz 1974

Sayı 12-13, A"ustos-Eylül 1974

Sayı 14-15, Ekim-Kasım 1974

Sayı 16, Ekim 1975

D&SK 6)!#+#:"

Sayı 1, 19 Nisan 1967

Sayı 2, 22 Mayıs 1967

Sayı 3, 23 A"ustos 1967

Sayı 4, 12 Aralık 1967

Sayı 5, 6 Ocak 1968

Sayı 1, 20 A"ustos 1970

Sayı 2, 15 Eylül 1970

Sayı 3, 1 Ekim 1970

Sayı 4, 13 Kasım 1970

E-#% (G#,#$-&') 8#*6":"

15 Nisan 1976

M)8#,-&' 6)!#+#:"

27 Kasım 1967 

7 Haziran 1969 

Sayı 15, 10 Eylül 1969

Sayı 16, 2 Ekim 1969

Sayı 17, 22 Ekim 1969

Sayı 19, 1 Aralık 1969

Sayı 20, 8 Aralık 1969

Sayı 21, 1 Ocak 1970

Sayı 23, 15 $ubat 1970

Sayı 28, 23 Mayıs 1970

Sayı 29, 20 Haziran 1970

Özel Sayı, tarihsiz

Gamak Özel Sayısı

MESS &'9#*#, 8#*6":"

Sayı 45, Ocak 1967

Sayı 48, 16 $ubat 1967

Sayı 49, Mart 1967

T#%:+"$ 8#*6":"

Sayı 31, 1 Temmuz 1970

T0*%-&' 8#*6":"

Sayı 25, Mart 1965

Sayı 49, Mart 1967

Sayı 50, Nisan 1967

Sayı 71, Ocak 1969

Sayı 72, $ubat 1969
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D)*=. () =$@)0)&)*

A%/: 8#*6":"

20 Temmuz 1957

A%')- 6)!#+#:"

13 $ubat 1967

30 Ocak 1969

30 Aralık 1969

16 Haziran 1970

31 Ekim 1971

A,+ 8#*6":"

Sayı 1, 3 Ocak 1967

Sayı 3, 17 Ocak 1967

Sayı 7, 14 $ubat 1967

Sayı 15, 11 Nisan 1967

Sayı 61, 27 $ubat 1968

Sayı 67, 9 Nisan 1968

Sayı 87, 27 A"ustos 1968

A,+ S4:1)$":+ T#4*" 9# E1$#- D#*6":"

Sayı 8, Aralık 1970

B)*/' 6)!#+#:"

2 Ekim 1973

C2-?2*"1#+ 6)!#+#:"

9 Nisan 1954

10 Nisan 1954

17 Ocak 1967

14 $ubat 1967

20 $ubat 1967

28 $ubat 1967

9 Temmuz 1967

26 $ubat 1968

24 A"ustos 1968

30 Ocak 1969

16 Haziran 1970

17 Haziran 1970

19 Haziran 1970

8 Temmuz 1970

12 Temmuz 1970

14 Mart 1971

19 Mayıs 1971

20 Mayıs 1971

26 Ekim 1971

13 Eylül 1972

30 Mayıs 1973

8 Haziran 1973

14 Kasım 1973

29 Eylül 1976

13 Aralık 1984

D0,1) 6)!#+#:"

20 Haziran 1970

27 Haziran 1970

9 Temmuz 1973

G#;# P4:+):/ 6)!#+#:"

6 Eylül 1951

7 Eylül 1951

G0, 8#*6":"

Sayı 30, 14 Aralık 1946

G0,)18ı, 6)!#+#:/

2 Ekim 1973

18 Ekim 1973

H)1)+ 8#*6":"

Sayı 12, 18 Mart 1965

&'(" S#,8"%):/ (Z4,62$8)%) 8#*6":"

1 $ubat 1950
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&'(" S#:" (A8),)) 8#*6":"

29 Ocak 1950

K"- 8#*6":"

27 $ubat 1959

12 Eylül 1959

27 Temmuz 1960

M"$$"1#+ 6)!#+#:"

26 Mart 1965

13 $ubat 1967

17 Nisan 1967

20 Nisan 1967

21 Temmuz 1967

26 $ubat 1968

24 A"ustos 1968

16 Eylül 1968

7 Aralık 1969

26 Aralık 1969

16 Mayıs 1970

15 Haziran 1970

17 Haziran 1970

22 Haziran 1970

23 Haziran 1970

30 Temmuz 1970

14 Kasım 1970

23 Nisan 1971

27 Nisan 1971

29 Nisan 1971

19 Mayıs 1971

20 Mayıs 1971

9 Kasım 1973

Ö!60* &,:), 8#*6":"

Sayı 10, Mart 1973

S#,8"%) 8#*6":"

Sayı 1, 31 A"ustos 1946

S#,8"%)$/ (&:+),.2$) 8#*6":"

18 Mart 1953

S4, H)9)8": 6)!#+#:"

19 Haziran 1970

S4:1)$ A8)$#+ 8#*6":"

Sayı 13, Nisan 1965

Sayı 16, Temmuz 1965

T#*;0-), 6)!#+#:"

31 Aralık 1969

T&P H).#*$#*" B0$+#,"

Sayı 39-40, 1-16 A"ustos 1969

U$2: 6)!#+#:"

18 Kasım 1946

13 $ubat 1967

V)%"+ 6)!#+#:"

13 A"ustos 1930

Y#," O*+)- 6)!#+#:"

18 Ekim 1973

10 Kasım 1973

14 Kasım 1973

Y#," T4A$2- 8#*6":"

Sayı 6, Mayıs 1976

Y<, 8#*6":"

Sayı 126, 27 A"ustos 1970

Y2*++) 9# D0,1)’8) &'(" H)*#%#+$#*"

Sayı 11, 22 Ocak 1970
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G2%$"+!)!% 6! Y(0&"+()(%

Ali Özgentürk ile görü!me (Zafer Aydın, 2019)

Avni Erakalın ile görü!me (Aziz Çelik ve Hakan Koçak, 
2007)

Erol Toy ile görü!me (Süreyya Algül, 2010)

Hilmi Güner ile görü!me (Aziz Çelik, 2009) 

Hilmi Güner ile görü!me (Süreyya Algül, 2010)

#lhan Lök ile görü!me (Zafer Aydın, 2009)

#sa Çevik ile görü!me (Zafer Aydın, 2009)

Mehmet Atay ile görü!me (Can $afak, 2014)

Memet Ertürk ile görü!me (Süreyya Algül, 2009)

Mehmet Karaca ile görü!me (Barı! Öz, 2005))

Mehmet Karaca ile görü!me (Süreyya Algül, 28 Ekim 2009)

Mehmet $i!mano"lu ile görü!me (Aziz Çelik-Zafer Aydın, 
2008)

Nebil Varuy ile görü!me (Süreyya Algül, 25 Nisan 2010)

Necat Ökten ile görü!me (Süreyya Algül, 9 Mart 2010)

Nihat Sargın ile görü!me (Aziz Çelik, 25 Ocak 2008)

Osman Saffet Arolat ile görü!me (Süreyya Algül, 26 Mayıs 
2010)

Rasim Camgöz ile görü!me (Zafer Aydın, 2019)

Rıza Güven ile görü!me (Süreyya Algül, 2009)

Salih Dilek ile görü!me (Zafer Aydın, 2016)

Sedat A"ralı ile görü!me (Aziz Çelik, 2008)

Selim Mahmuto"lu ile e-posta yazı!ması (Aziz Çelik, 2019)

Suat $ükrü Kundakçı ile görü!me (Süreyya Algül, 2009)

$inasi Yeldan ile görü!me (Aziz Çelik ve Murat Özveri, 
2007)

Tevfik Nejat Karacagil ile görü!me (Aziz Çelik, 2008)

Yavuz Ünal ile görü!me (Süreyya Algül, 2011)

Ziya Hepbir ile görü!me (Aziz Çelik ve Hakan Koçak, 2008)

Y('(+( 6! Y(%@& B!)@!)!%.

D#SK #ddianamesi #stanbul Sıkıyönetim Komutanlı"ı As-
keri Savcılı"ı, D"SK ve D"SK’e Ba#lı Sendikalar-"lgili Ki!i ve 
Kurulu!lar Soru!turması 1-"ddianame, Esas No 1980/3971, 
Karar No 1981/1291, 25 Haziran 1981.

Ankara-Çankırı-Kastamonu #lleri Sıkıyönetim Komutanlı-
"ı Askeri Savcılı"ı, #ddianame (M.H.P. ve Ülkücü Kurulu!-
lar), Evrak No: 1980/7040, Esas No: 1980/7040, Karar No: 
1981/600.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24 Aralık 1975 tarih ve E. 
1975/9–754, K. 1975/1691 sayılı kararı.

Danı!tay 8. Dairesi, 14 Aralık 1978 gün ve E: 1978–605, K: 
1978, 7003 sayılı kararı.

Anayasa Mahkemesi’nin 1317 Sayılı Yasa ile #lgili #ptal 
Kararı.

#stanbul Sıkıyönetim Komutanlı"ı Askeri Savcılı"ı, 15-16 
Haziran #ddianamesi, Sayı 1970/7.

Anayasa Mahkemesi’nin T#P’in 931 sayılı #! Kanunu’nun 
iptali için ba!vurusu üzerine AYM’nin 14 Mayıs 1970 tarihli 
1970/26 sayılı kararı.

TBMM, Dönem 3, Toplantı 1, Sıra Sayısı 133, 23 Numaralı Ge-
çici Komisyon Raporu, 3 $ubat 1970

TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 6, 1 Haziran 1970-24 Haziran 
1970, Birle!im 93-110, Ankara: TBMM Matbaası
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27 Mayıs Devrim DerneGi  330

A

Abdullah, Osman  45

Acar, 8lyas  291

Acar, Kuzgun  567

Açıkalın, Selahattin  152

Adalet Partisi  23, 92, 115, 155, 194, 231, 239, 246, 321, 326, 327, 351, 378, 380, 404, 421, 518, 519, 594, 611

AFL, Oe American Federation of Labor  23, 98, 228, 657

AFL-CIO, Oe American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations  23, 228, 229, 230, 231, 
341, 591, 593, 595, 597

AGırdemir, Halil  263, 288, 564

AGralı, Sedat  113, 167, 295, 681, 693

AID, Uluslararası Kalkınma Ajansı  12, 23, 97, 98, 117, 147, 190, 191, 192, 193, 195, 230, 236, 245, 581, 597, 607, 
640, 658

Akbay, Necat  128, 129, 130, 179, 263, 275, 472, 564, 565, 612

Akbıyık, Ahmet  431, 567

Akçakanat, Ömer  72

Akdeniz, Nevzat  150

AkdoGan, Cevat  151

AkdoGan, Emrullah  128, 185

AkdoGan, Iaban  151

Akın, Cemal  129, 179, 180, 686

Akıncı, Mehmet  291

Akif, Ahmet  50

Akman, Kenan  19, 462, 471, 473, 566

Akmaz, Faik  263, 564

Akova, Ierafettin  217, 219, 222, 385

Akpınar, Remzi  474, 567

Aksamaz, Faik  274, 275, 565

Aksat, 8brahim  141

Aksın, Nermin  414, 567, 601

Aksoy, Muammer  168, 441, 476, 626

D.0.-
K.9.&)* () Ö*=80&)*



696 | D!SK TAR!H!: KURULU", D!REN!", VAROLU"

Aktulgalı, Mustafa  525

Aküzüm, Hüseyin  291

Alacakaptan, UGur  441, 626

Albayrak, Ali  567

Alpartun, Nabi  337

Alpdündar, Mehmet  12, 113, 114, 115, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 
140, 141, 152, 155, 169, 170, 171, 173, 177, 195, 220, 253, 256, 263, 
274, 293, 564, 565, 566, 611, 612, 654, 685, 687

Alpdündar, Mustafa  291

Alper  567, 578

Altan, Çetin  95, 144, 333, 344, 345, 346, 347, 422, 441, 445, 446, 
571, 572, 609, 612, 626

Altay, ErtuGrul  277, 280, 463, 566

Altay, Hüseyin  151

Altınay, YaHar  476

Altınbüker, Hüseyin  151

AltıncıoGlu, Seyfettin  151

AltuG, Müfit  291

Amele BirliGi  9, 49, 52, 588, 632, 683

Amele Dernekleri BirliGi  51

Amele Teali Cemiyeti  9, 23, 52, 684

Amelperver Cemiyeti (Ameleperver Cemiyeti)  44, 684

Anadolu Kızıl Sendikaları  51

Ankara Sendikalar BirliGi  65

Anter, Musa  419

Aras, 8smail  217, 219, 222

Aren, Sadun  320, 327, 330, 331, 525

Arıman, Sevinç  567

Arkın, Adnan  93

Arman, Necmettin Rıfat  567

Arolat, Osman SaPet  11, 133, 138, 567, 681, 693

Arsal, Orhan  94

Arsan, Fikret  103

Arslan, Hüseyin  567

AS8S  23, 482, 483, 487, 492, 525, 570, 630, 633, 635, 636

Aslan, Yusuf  442

Asutay, Burhanettin  98, 378, 384, 385, 609

Atabilen, Kemal  263, 280, 565, 566

Ataklı, Turhan  463

Atay, Falih Rıfkı  399

Atay, Mehmet  5, 18, 32, 36, 432, 433, 567, 693

AteH, Alev  567, 603

AteH, 8mam  274, 275, 288, 565

Atılal, 8brahim  263, 269, 274, 275, 564, 565

Atik, Mustafa  463, 474, 567

Atlas, 8brahim  151

AvcıoGlu, DoGan  50, 422, 441, 445, 446, 626, 681

Ayav, Kemal  120, 122, 166, 253, 256, 262, 263, 274, 564, 565, 566, 
581, 608, 660

Aybar, Mehmet Ali  73, 93, 94, 104, 135, 144, 166, 167, 169, 171, 211, 
270, 277, 311, 315, 316, 317, 318, 320, 323, 327, 330, 331, 335, 338, 
346, 347, 384, 420, 515, 525, 567, 612, 681, 683

Aydemir, Ömer Faruk  140

Aydın, Kemal  140

Aydınlık (grubu)  50, 51, 52

Aygün, Ierif  279, 368, 369, 370, 371, 562, 618

Ayhan, Iahin  277

Aykanat, Ahmet  567, 578

Aykut, Metin  291

B

BabaoGlu, Nizamettin  149, 150

Bakan, Hüsamettin  268, 275, 280, 463, 471, 520, 565, 566

Balcı, 8brahim  141, 263, 278, 564

Bank-8H  12, 129, 139, 177, 178, 179, 216, 256, 261, 263, 269, 272, 
274, 275, 280, 285, 286, 287, 288, 293, 295, 296, 297, 298, 420, 
476, 478, 480, 481, 486, 487, 564, 565, 570, 603, 607, 608, 609, 
623, 637, 660

BankoGlu, 8lyas  152

Barder-8H (BaGırsak-8H)  477, 487, 492, 570

BarıHta, Üstün  567, 602

Barlas, Cemal  151

Basın-8H  11, 14, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 132, 134, 137, 
139, 151, 155, 164, 166, 177, 178, 187, 214, 215, 226, 253, 259, 263, 
267, 274, 275, 280, 282, 284, 286, 287, 288, 290, 293, 296, 297, 
298, 328, 329, 413, 452, 464, 471, 481, 487, 492, 494, 525, 564, 
565, 566, 570, 575, 581, 591, 597, 606, 607, 619, 629, 632, 634, 
636, 654, 659, 660, 686

Basın-8H (Ankara)  12, 128, 134, 183, 185, 295, 686

BaH, Ahmet  114

BaHaka, Hasan  151

BaHtan, Mustafa  278, 280, 420, 461, 565

BaHtürk, Abdullah  27, 157, 168, 169, 217, 219, 222, 231, 378, 380, 
385, 453, 457, 477, 526

Batur, Muhsin  440

Bayar, Celal  56, 57

Baykurt, Fakir  276, 441, 626

Bayrak, Asım  552

Bayraktar, Rafet  463

Bayram, Mustafa  397, 562

Baysen-8H  476, 478, 483, 487, 488, 492, 570, 636

BekiroGlu, Mehmet  471, 566

Bertan, Emin  150

Besin-8H  455, 457, 628

BeHer, Nuri  82, 96, 193

Beyaz, Celal  121, 127, 208, 209, 253, 256, 263, 268, 274, 275, 277, 
278, 279, 280, 285, 291, 387, 388, 558, 565, 567, 687

Beynelmilel 8Hçiler 8ttihadı  51

Bıçakçı, Cenan  169, 323, 483, 525

BirleHik Gıda-8H  554



D!Z!N | 697

Birlik-8H  382

Birlik Partisi  25, 73, 323, 326

Birlikseven, Halil  463

Birsoy, Ömer Faruk  364

Bizim-8H  372

BoGakaptan, Adil  72

Boran, Behice  93, 94, 144, 319, 320, 327, 330, 331, 514, 524, 525, 
529, 681

Bozarslan, Mehmet Emin  419

Bozkurt, Abdurrahman  397

BölükbaHı, Osman  323

Brown, Irving  71, 228, 230, 231, 656, 657, 689

Bulut, Suha  567, 578

Bulutlu, Sakip  323

Büyükfiliz, Muammer  280, 461, 565

C

Camgöz, Rasim  426, 693

Cankoçak, UGur  17, 277, 330, 418, 419, 420, 422, 431, 433, 474, 
567, 574, 612, 622, 624, 626

Canpolat, MüHür Kaya  20, 431, 529, 551, 567, 575

Cantürk, Hâkî  567

Ceylan, Hasan Basri  567

Cem, 8smail  431

Cemgil, Adnan  93, 567

Cesur, Hakkı  150

Cevher-8H  457, 635, 636

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)  23, 81, 115, 326, 400, 498, 529

Cumhuriyet Halk Fırkası  23, 53

Ç

ÇaGdaH Metal-8H  475, 477, 579

ÇaGlayangil, 8hsan Sabri  114

Çakar, Remzi  274, 280, 420, 422, 471, 474, 533, 565, 566

ÇalıHkan , Sadık  275, 565

ÇalıHma BakanlıGı  33, 56, 65, 81, 99, 101, 161, 226, 230, 236, 285, 
286, 288, 291, 293, 294, 296, 300, 303, 304, 358, 379, 488, 489, 
498, 521, 544, 588, 600, 610, 621, 636, 658, 661, 687

Çapa-8H  476, 478, 484, 485, 486, 487, 570, 636

Çapkan, Hüseyin  424, 425, 426, 427, 428, 429, 562, 622

ÇatalbaH, Veyis  291

Çavdar, Mehmet  53, 114, 115, 171, 608, 681

Çavdargil, Nurettin  32, 263, 268, 275, 288, 463, 529, 551, 564, 
565, 567, 687

ÇavuHoGlu, Osman  152, 565

ÇavuHoGlu, Ömer  436

Çayan, Mahir  441, 442

Çelik, 8lyas  150

Çelik-8H  105, 189, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 614, 615, 
616, 618, 619, 624, 661

Çetin, Salih 277, 280, 388, 418, 420, 479, 565

Çetkin, 8brahim  209, 319, 387, 414, 416, 431, 461, 463, 533, 567

Çıplak, Ievki  291

Çiftçi, Bekir  183, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 565, 566, 567, 592, 
610, 667

ÇilingiroGlu, Suna  567

Çimse-8H  92, 96, 194, 290, 378, 379, 591, 600

Çiyiltepe, Asaf  262, 264, 602

D

DaGlarca, Fazıl Hüsnü  441, 626

Dannenberg, Alfred  382, 476, 594

DeGirmenci, Cafer  150

Demirbilek, Zafer  471, 566

Demircan, 8lyas  463, 471, 566

Demirel, Selçuk  567, 577, 578

Demirel, Süleyman  115, 321, 327, 346, 350, 372, 388, 389, 393, 
394, 439, 524, 567, 577, 578

Demir-8H  60, 62, 63, 68, 149, 154

Demirsoy, Seyfi  17, 61, 68, 72, 73, 82, 83, 92, 103, 155, 184, 193, 
211, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 362, 420, 
421, 459, 659, 662, 688, 689

Denizcier, 8brahim  93, 103, 195

Deniz-8H  128, 182, 183, 295

Deniz UlaH-8H  453, 455, 457

Deri-8H  288, 457, 477, 482, 603

Devrimci Toprak-8H  476, 478, 484, 486, 487, 570, 634

Devrimci Yapı-8H  209, 420, 481, 487, 494, 570

DGB (Alman Sendikalar BirliGi)  23, 166, 341

Dilek, Salih  421, 693

Dilligil, Turhan  441, 626

Dinç, Güney  431, 474, 567

D8P (Demokrat 8Hçi Partisi) 24, 61, 93, 165

DoGan, Ferruh  136, 567, 578

DoGu, Dinçer  19, 32, 173, 277, 278, 280, 420, 422, 451, 462, 470, 
471, 472, 474, 520, 525, 529, 533, 551, 566, 630

Donbaz, Veysel  567, 578

DönertaH, Ali  150

DP (Demokrat Parti)  24, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 
75, 77, 81, 82, 84, 91, 92, 93, 94, 96, 112, 115, 160, 164, 170, 171, 183, 
193, 442, 520

DSF, WFTU (Dünya Sendikalar Federasyonu)  24, 26, 339

DS8-8H  24, 291

Dubçek, Aleksander  339

Duluklu, Mehmet  430

DurmuH, Kemal  152

Durukan, Kenan  459

DYF-8I (Türkiye Demiryolları 8Hçileri Sendikası) 217
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E

Ecevit, Bülent  19, 82, 89, 103, 106, 226, 323, 383, 388, 450, 477, 
499, 507, 516, 520, 521, 523, 526, 528, 535, 594, 633

Ege, 8brahim  567

Ekinci, Hüseyin  269, 275, 277, 280, 367, 565, 566

Ekinci, Tarık Ziya  419

Elektrik Mühendisleri Odası  451

Elrom, Efraim  441

EMG8S  24, 481, 487, 570

EMS8S, Ege Bölgesi Mensucat 8Hçileri Sendikası  24, 208, 256, 
263, 274, 280, 285, 286, 287, 288, 291, 296, 298, 481, 487, 564, 
565, 570, 608

EN-8I  291

EOKA  24, 534

Eracun, Sema  567

Erakalın, Avni  69, 72, 93, 94, 103, 118, 121, 127, 164, 173, 195, 263, 
274, 275, 291, 315, 387, 564, 565, 687, 693

Ercan, Samet  565

Erciyes, Fuat  65

Erçelik, Orhan  217

Erdem, Ali Naili  601, 611

Erdem, Ergün  277, 278, 351

Erder, Necat  191, 662

ErdoGan, Duran  348

ErdoGan, Rıza  280, 462, 463, 471, 520, 533, 565, 566

Erdost, MuzaPer  441, 626

Erer, Tekin  247, 255, 600, 601

Ergin, Recai  213

Ergün, Ömer  81, 328, 459, 640

Erhat, Azra  441, 626

Erik, Iaban  95, 431

Erim, Nihat  439, 440, 441, 446, 448, 449, 451, 452, 461, 516, 520, 626

Erkal, Galip  151

Erkan, Hamdi  150

Erkan, Selim  371

Erksan, Metin  138

Erkul, Bahtiyar  268, 277, 463, 465

Ersoy, Bahir  96, 103, 160, 181, 193, 378

Ersoylu, Remzi  471, 520, 566

Ersü, Vehbi  567, 578

Ertan, Ahmet  280, 463, 471, 565, 566

ErtuG, Osman  567, 602

ErtuGrul, Mustafa  92, 380

Ertürk, Necati  259, 567

Esmer, Gül  565, 566

ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu)  23, 24, 33, 595, 597

EyiceoGlu, Celal  440

EyüboGlu, Sabahattin  441, 626

Eyüp Mensucat 8Hçileri Sendikası  72

Ezgü, Ethem  167, 217, 459

F

FeyzioGlu, Turhan  106, 321, 384, 385, 559

FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu)  24, 330, 344, 345, 346, 609, 
612, 614

G

Gemi Adamları Sendikası  12, 73, 182, 183, 210

Genç Sinemacılar  567, 602

Genel-8H  34, 157, 191, 203, 217, 378, 450, 453, 455, 457, 476, 477, 
478, 486, 487, 526, 570, 603, 635, 637, 656, 690

Ges-8H  24, 96, 194, 378, 455, 457, 477, 603

GezmiH, Deniz  441, 442

Gıda-8H  14, 30, 60, 95, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 132, 134, 137, 
152, 155, 167, 169, 175, 187, 227, 253, 263, 274, 275, 280, 282, 283, 
286, 287, 288, 293, 295, 296, 297, 298, 392, 422, 475, 477, 481, 
487, 490, 492, 525, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 564, 565, 566, 
570, 575, 579, 581, 591, 592, 596, 597, 603, 606, 607, 620, 628, 
629, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 654, 682, 683, 686

Gıdak, Mehmet  397, 562

GiritlioGlu, Necmettin  182, 435, 436, 621

Gökçe, Celal  152

GökçeoGlu, MuzaPer  166, 660

GökdaG, Selahattin  323

Gökdere, Turgut  19, 280, 398, 418, 420, 422, 432, 462, 470, 471, 
473, 474, 525, 533, 565, 566, 689

GöksüzoGlu, SaPet  93

Güçlü, Recep  268

Güler, 8brahim  151

Gültekin, Emrullah  149

Gümrükçü, Cevat  129, 184, 291

Güner, Hilmi  19, 144, 167, 181, 189, 263, 269, 275, 280, 296, 316, 
351, 388, 399, 412, 420, 441, 448, 458, 459, 462, 463, 470, 471, 
472, 474, 517, 523, 528, 533, 564, 565, 566, 575, 626, 693

Güneri, RüHtü  128, 130, 182, 183, 211, 687

GüneH, Hayrettin  150

GüneHsoy, Sencer  330

Güngör, Basri  151

Günyol, Vedat  441, 626

Gür, Metin  567

Gürelli, Nevzat  531

Gürler, Faruk  440, 442, 516

Gürler, Iahap  291

Gürsel, Cemal  81

Gürses, Hasan Basri  567, 576

Gürsoy, Orhan  115, 291

Güven, Hüsamettin  327

Güvenç, Vahap  328

Güven Partisi  23, 321, 323, 326, 384, 385, 559

Güzelce, 8brahim  12, 14, 73, 93, 118, 120, 122, 126, 127, 128, 129, 
130, 135, 141, 145, 147, 149, 151, 155, 160, 164, 165, 166, 167, 178, 
182, 195, 211, 236, 253, 262, 263, 267, 274, 285, 293, 315, 316, 319, 
340, 345, 564, 571, 572, 573, 578, 581, 590, 592, 607, 608, 609, 
637, 654, 660, 684, 686, 689
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H

Habora, Bülent  441, 626

HamitoGulları, BeHir  235, 567, 578

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  451

Has-8H  476, 478, 484, 487, 492, 570, 634

Hayrettin Bey  54

Hepbir, Ziya  82, 103, 120, 133, 155, 158, 166, 458, 660, 693

Hilmi, Hüseyin  48

Hünülülü, Kemal  565

Hürcam-8H  20, 420, 462, 471, 475, 477, 481, 487, 490, 492, 546, 
547, 549, 566, 570, 597, 603, 623, 625, 627, 631, 634, 688

Hür-8H Konfederasyonu  11, 112, 113, 170

Hür Maden-8H  631

Hür Mensucat-8H  274, 277, 288, 290, 291, 298, 479, 480, 487, 
565, 570

Hürriyet Partisi  72, 93, 164

Hüsnü, Iefik  50,51

I

ICF (Uluslararası Kimya 8Hçileri Federasyonu)  24, 98, 99, 230, 
589, 591, 592, 594, 597, 631

IGF (Uluslararası Matbaa 8Hçileri Federasyonu) 24, 591, 594, 597

IG Metall (Alman Metal Sanayii 8Hçileri Sendikası)  20, 24, 204, 
537

ILO  17, 24, 25, 405, 583, 584, 594, 597, 598, 628

IMF (Uluslararası Metal 8Hçileri Federasyonu)  24, 26, 98, 99, 
150, 155, 228, 230, 589, 591, 592, 593, 594, 597, 628

Irmak, Sadi  65, 524

IHık, DoGan  567, 578

IHıklar, Fehmi  32, 475, 477

IHıklı, Alpaslan  194, 345, 380, 476, 567, 578, 596, 598, 609, 667, 
682

!

8çten, Enver  149

8deal Yapı-8H  487

8hyan, Ali  477

88SB (8stanbul 8Hçi Sendikaları BirliGi)  24, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 
70, 72, 73, 76, 77, 82, 93, 94, 95, 102, 103, 112, 155, 159, 160, 231, 
256, 315

8laç ve Kimya 8Hçileri Sendikası  93

8leri Yapı-8H  487

8LK-SEN (Türkiye 8lkokul ÖGretmenleri Sendikası)  91

8nan, Hüseyin  50, 401, 442, 682, 684

8nan, 8smail  65, 128, 476, 685

8nhanlı, Mehmet  72, 82

8nHaat Mühendisleri Odası  382, 451

8pekçi, Osman  114, 571

8plikçi, Metin  552

8rge, Salih  263, 274, 275, 280, 564, 565

8stanbul Basın Teknisyenleri Sendikası  93, 329

8stanbul Gıda 8Hçileri Sendikası  68, 151

8stanbul Hür 8Hçi Sendikaları BirliGi  24, 112

8stanbul Milli 8Hçi Sendikaları BirliGi  688

8stanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu Talebe BirliGi  24, 
345, 609

8stanbul Umum Amele BirliGi  24, 49, 51

8stanbul Üniversitesi Talebe BirliGi  24, 345, 609

8stanbul Yaprak Tütün 8Hçileri Sendikası  93

8stanbul Yüksek Teknik Okulu Talebe BirliGi  24, 345, 609

8Heri, Nilgün (SaGsöz)  567

8yigün, Cevat  462, 463, 470, 471, 520, 533, 566

K

KafaoGlu, Arslan BaHer  567, 578

Kaya, Iinasi  121, 126, 140, 168, 253, 261, 263, 268, 275, 278, 280, 
295, 296, 323, 327, 367, 375, 388, 399, 412, 441, 448, 537, 552, 
564, 565, 603, 606, 626, 686

Kaya, Yalçın  275, 565

KalıpçıoGlu, ErdoGan  261, 269, 274

KantoGlu, Hayri  150

Kapfer Genel-8H  476, 478, 486, 487, 570, 635, 637

Kaplan, Kadri  330

KarabaH, Adem  363, 364

Karabulut, Macit  127, 253, 471, 533, 564, 566, 687 

Karaca, Mehmet  17, 32, 156, 166, 253, 256, 267, 285, 318, 398, 
451, 465, 525, 528, 689, 693

Karalı, A. Osman  152

KaraosmanoGlu, Attila  441, 461, 585

Karayol-8H  288, 290, 297, 298, 474, 476, 570

Karikatürcüler DerneGi  602

Kauçuk-8H  228, 229, 230, 357, 358, 359, 423, 457, 613, 622

Kaya, Ali  475

Kayalar, Ieref  383, 594

Kazan, Turgut  431

Keldik, M. Vedat  291

Kemal, YaHar  168, 441, 626

Keramik-8H  288, 291, 292, 452, 471, 474, 481, 487, 492, 494, 495, 
525, 566, 570, 575, 597, 603, 635, 637

Kesgeç, Özcan  18, 462, 463, 474, 476, 525, 566, 588

Keskin, Kemal  263, 564

Kıbrıs Türktür Cemiyeti  24, 531

Kılıçaslan, 8brahim  291

Kılınç, Mehmet  113, 129, 130, 184, 291, 687

Kırca, CoHkun  89

Kırık, Hasan  426

Kırım, Recep  96, 193

Kırnak, Ahmet  351, 567

Kıvılcımlı, Hikmet  94, 182
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Kızıl Sendikalar BirliGi  51

Kimya-8H  11, 12, 14, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 139, 173, 177, 
178, 179, 181, 214, 215, 216, 226, 256, 263, 274, 277, 280, 282, 284, 
285, 286, 287, 288, 293, 295, 296, 297, 298, 365, 401, 414, 420, 
432, 433, 470, 471, 472, 474, 481, 485, 487, 490, 491, 492, 494, 
525, 529, 546, 564, 565, 566, 570, 575, 579, 591, 592, 593, 597, 
607, 608, 610, 611, 612, 614, 624, 625, 627, 628, 634, 636, 660, 686

Kirsch, Henry  229, 230, 688, 689

Kocagöz, Canol (Can Ol)  567, 578

KocamanoGlu, Tuncer  128, 291

Koçak, Yunus  3, 5, 30, 31, 35, 69, 75, 102, 104, 118, 172, 346, 347, 
612, 667, 685, 693

KoçaH, Sadi  441

Koçtürk, Osman Nuri  235, 567, 578

KoloGlu, DoGan  441, 626

Komünizmle Mücadele Dernekleri  83

Komünizmle Mücadele Komisyonu  83

Korutürk, Fahri  442, 516, 521, 523, 535, 536

Kosova, Zehra  60, 68

Köksal, Nevzat  290, 291, 476

Köksal, Nusret  471, 566

Kristal-8H  11, 20, 118, 119, 120, 121, 139, 166, 223, 225, 455, 457, 
459, 547, 548, 549, 606, 659, 660, 682, 683, 688

Kuas, Niyazi 163, 277, 422, 463

Kuas, Rıza  12, 68, 93, 95, 115, 116, 118, 120, 125, 126, 127, 128, 135, 
136, 140, 143, 145, 147, 149, 150, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 195, 
203, 211, 227, 253, 261, 262, 263, 274, 278, 279, 280, 293, 315, 316, 
319, 320, 323, 345, 346, 358, 361, 379, 380, 384, 385, 388, 392, 
412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 427, 462, 463, 464, 471, 473, 564, 
565, 566, 590, 592, 593, 606, 609, 611, 613, 617, 620, 621, 654, 
681, 685, 686, 687

Kumkala, Sabri  151

KumkumoGlu, Kemal  531

Kundakçı, Suat Iükrü  128, 181, 182, 185, 693

Kuran, Sait  531

Kuran, Üzeyir  49, 53, 60, 61, 63, 68, 103, 150, 154, 531, 685

Kurdakul, Iükran  73

Kutal, Metin  237, 277, 382, 498, 571, 683, 685

Küçük, Celal  32, 169, 280, 566

Küçükömer, 8dris  441, 626

Küley, Ahmet Salih  277

L

Lastik-8H  11, 14, 30, 34, 73, 74, 93, 95, 98, 99, 115, 119, 120, 122, 
124, 125, 126, 128, 129, 132, 134, 136, 137, 139, 143, 144, 146, 149, 
150, 151, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 175, 177, 214, 215, 219, 
226, 229, 230, 253, 256, 262, 263, 274, 277, 280, 282, 284, 286, 
287, 288, 293, 295, 296, 297, 298, 308, 315, 316, 345, 357, 358, 
359, 360, 361, 385, 389, 400, 401, 414, 420, 423, 426, 427, 452, 
464, 471, 473, 481, 487, 490, 491, 492, 562, 563, 564, 565, 566, 
570, 581, 589, 590, 591, 592, 593, 597, 603, 606, 607, 608, 612, 
613, 616, 617, 620, 622, 624, 626, 629, 634, 636, 654, 660, 681, 
686, 687

Levinson , Charles  98, 99, 211, 230, 631

Likat-8H  289

Lovestone, Jay  228, 230, 656, 657, 689

M

Maden, Sait  567, 578

Maden-8H (Türkiye Maden-8H) (T. Maden-8H)  5, 11, 14, 25, 30, 33, 
60, 62, 63, 70, 73, 74, 76, 93, 96, 98, 99, 103, 105, 112, 113, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 132, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 142, 144, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 169, 
171, 173, 177, 179, 187, 188, 189, 192, 194, 195, 196, 203, 204, 210, 
211, 214, 215, 216, 219, 220, 222, 226, 228, 230, 233, 236, 253, 263, 
267, 274, 275, 277, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 
295, 296, 297, 298, 312, 315, 316, 321, 322, 323, 339, 350, 351, 362, 
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 392, 
394, 398, 400, 401, 402, 414, 420, 421, 430, 431, 433, 435, 448, 
449, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 481, 487, 490, 492, 
493, 494, 506, 507, 510, 525, 528, 529, 537, 541, 546, 549, 550, 
552, 553, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 570, 573, 575, 576, 
579, 581, 585, 588, 589, 591, 592, 597, 600, 601, 603, 606, 607, 
611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 
628, 629, 630, 631, 634, 635, 636, 637, 641, 654, 659, 660, 661, 
662, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 690

MaGara, Hüseyin  150

MahmutoGlu, Selim  5, 17, 36, 145, 402, 463, 465, 525, 693

Meany, George  33, 228, 229, 230, 341, 657, 688

Melen, Ferit  441

Menderes, Adnan  71, 78, 157, 689

Meriç, Aydın  567, 578

MESS  17, 25, 153, 156, 157, 232, 233, 362, 365, 372, 464, 554, 603, 
683, 685, 690

Metal-8H Federasyonu  92, 96, 194, 378, 379, 421, 475, 477

MısırlıoGlu, Halit  385, 453, 459, 526

Milaç, Osman  150

Millen, Bruce  230, 231, 232, 685

Millet Partisi  23, 323, 326

Milli Birlik Grubu  386, 388, 422, 445

Milliyetçi Hareket Partisi  326

Mimarlar Odası  451

M8SK  17, 25, 422

Mumcu, UGur  94, 441, 626, 683

MuHlu, Ahmet  93

Mülkiyeliler BirliGi  330

Müskirat Federasyonu  74, 93, 103

N

Naci, Fethi  236, 245, 246, 359, 571, 572, 685

Nadi, Nadir  422, 445, 446

NahabaH, Polat  507, 567, 578

Narmanlı, Kazım  195

NATO  25, 269, 270, 273, 318, 341, 442, 531, 591, 592, 593, 594, 
595, 610, 611

NebioGlu, Kemal  12, 93, 95, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 135, 
141, 144, 147, 149, 152, 155, 156, 167, 168, 169, 173, 174, 178, 211, 227, 
253, 263, 274, 275, 277, 278, 280, 293, 315, 319, 323, 330, 345, 388, 
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400, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 432, 441, 447, 448, 461, 462, 525, 
555, 564, 565, 566, 581, 606, 620, 621, 626, 634, 654, 686, 687

Nejat, Ethem  5, 36, 45, 50, 61, 71, 138, 167, 179, 626, 662, 693

Nesin, Aziz  330, 602

O

OGuzman, Kemal  567

Ok, Mustafa  511

OLEY8S  25, 167, 455, 457, 473

Onat, Semih  255, 600

Opel, Fritz  383

Oral, Tan  41, 42, 43, 45, 46, 513, 519, 520, 567, 578, 684

Orman Mühendisleri Odası  451

Osmanlı Amele Cemiyeti  44

Osmanlı Sosyalist Fırkası  25, 48

Ö

Ögünç, Feridun Iakir  113, 217, 453

Ökçe, Binali  263, 564

Öktem, 8mran  16, 336, 337

Ökten, Necat  179, 274, 277, 278, 280, 319, 418, 565, 693

Ölmez, Ziya  152

Öncü, 8brahim  106, 141, 211, 662

Öngören, Vasıf  441, 626

Önsen, YaHar  261, 263, 275, 280, 470, 565, 566

Önsüer, Nusret  14, 129, 130, 263, 269, 272, 274, 280, 564, 565

Örgün, Nurettin  261

Öymen, Altan  441, 626

Öz, Erdal  441, 626

Öz, Rasim  567

Özbek, Salih  277, 280, 520, 566

ÖzdemiroGlu, Kaya  96, 194, 378

Özek, Çetin  422, 441, 445

Özen, ErdoGan  32, 263, 275, 277, 278, 280, 418, 423, 471, 564, 
565, 566

Özen, Musa  121

Özer, Kemal  219, 222, 385, 463, 550, 551, 552

Özer, Mahmut  150, 

Özerturgut, Ömer  330

Özgentürk, Ali  348, 350, 448, 567, 693

Özgüden, DoGan  235, 422, 445, 446, 571, 572

Özgür Haber-8H  476, 478, 484, 487, 570, 634

Özgür-8H  15, 290, 291

Özkan, Abdullah  567, 576

Özkan, Osman  462, 471, 520, 533, 566

Özkarabay, Salih  93, 141, 151, 164

Öztrak, Adnan  342

Öztuna, Adnan  291

Öztümer, Adil  275, 565

Öztürk, DurmuH  323

Öztürk, Hakkı  402, 463, 567

Öztürk, Hanefi  463

Öztürk, Seyfi  379, 384, 387, 601

Öztürk, Tahir  96, 184, 185, 194

Özyörük, Mukbil  476

P

Pamukçu, Sina  5, 13, 93, 164, 203, 209, 210, 211, 267, 317, 507, 
508, 567, 578, 590, 591, 592, 595, 682, 685

Pancar-8H  12, 113, 129, 184, 291, 295

PaHa, Ferid  47, 428

Peker, Recep  56, 547, 548

Pekin, Faruk 567

Perçin, Ahmet  151

Perinçek, DoGu  330

Petkim-8H  12, 129, 134, 177, 184, 185, 277, 291, 295, 472, 474, 476, 
478, 484, 485, 487, 492, 570, 597, 603, 632, 634, 635, 636

Petrokimya-8H  486, 487, 570

Petrol-8H  11, 30, 73, 76, 103, 113, 119, 120, 121, 133, 167, 173, 175, 
209, 294, 453, 455, 457, 459, 526, 606, 624, 627, 660, 683

Postacı, Emir  380, 385

Poyraz, Vefa  2, 136, 348, 350, 359, 427, 619

R

Rıza, Hasan  49

S

Sabır, DerviH  323

SADA (Sendikalar Arası DayanıHma AnlaHması)  11, 25, 73, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 150, 
151, 152, 155, 166, 168, 177, 178, 179, 180, 208, 232, 256, 581, 605, 
606, 686

SaGlık-8H  113, 455, 457, 603, 660

Salip, Ahmet  269

Sandalcı, Emin Galip  441, 626

Sargın, Nihat  93, 94, 143, 144, 270, 316, 317, 318, 319, 320, 683, 
693

Sarıca, Murat  351, 417, 567

Sarsılmaz, Mehmet Ali  150

Sartre, Jean-Paul  338, 340

Satır, Kemal  552

Savcı, Bahri  330, 441, 476, 531, 612, 626

Savcı, Cavit  346, 612

Saygı, Ahmet  150, 348

Seçkin, Kâmil  567, 667, 668, 669, 671, 673, 676, 678

Selçuk, 8lhan  215, 240, 330, 333, 422, 441, 445, 446, 558, 567, 
571, 572, 577, 578, 626, 685

Selek, Alp  93, 375, 414, 417, 431, 567
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Sencer, MuzaPer  42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 330, 567, 578, 683

Serbest Cumhuriyet Fırkası  25, 53, 54, 682

Serçip-8H  274, 275, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 297, 298, 
480, 492, 493, 565, 570, 591, 625

Serfidan, Çetin  268

Sert, Abdullah  20, 254, 277, 417, 534, 559, 567

Sezer, Mazlum  151

Sıdal, Yusuf  10, 62, 63, 68, 70, 149, 150, 154, 263, 565, 685

SıGın, 8smail  280, 566

Sıkan, Mahmut  291

Sıtacı, Garip  291

Sıvacı, Yılmaz  263, 565

SoGukpınar, Osman  96, 194, 378, 385

Somer, Kenan  191, 662

Soner, Ahmet  33, 567, 602

Sosyal Demokrat Fırkası  49

Sosyalist Birlik Partisi  73

Sosyalist Devrim Partisi  25, 169, 171, 420, 525

Sosyalist Gençlik Örgütü  25, 421

Sosyal-8H  291, 382, 432, 433, 457, 462, 463, 474, 476, 478, 482, 
487, 490, 492, 525, 566, 570, 579, 588, 632, 633, 636

Soysal, Mümtaz  441, 626

Soysal, Sevgi  441, 626

Sönmez, Atilla  5, 31, 36, 191, 662

Suna, Ekrem  567

Suna, Taylan  566

Sunay, Cevdet  328, 345, 386, 389, 452, 625, 640

Sungurbey, 8smet  168, 441, 626

Süer, Ersan  275, 565

Sülker, Kemal  12, 30, 32, 33, 49, 60, 63, 69, 70, 72, 73, 93, 109, 
126, 130, 134, 135, 138, 139, 141, 144, 154, 163, 168, 171, 172, 173, 
174, 175, 180, 203, 211, 254, 258, 259, 267, 274, 278, 280, 281, 285, 
288, 289, 293, 300, 309, 317, 319, 345, 358, 379, 387, 388, 389, 
399, 412, 418, 419, 441, 447, 448, 451, 452, 458, 462, 463, 470, 
471, 472, 473, 489, 517, 521, 523, 529, 530, 537, 540, 551, 557, 559, 
563, 565, 566, 571, 573, 574, 575, 576, 578, 582, 584, 585, 586, 
590, 591, 595, 599, 602, 603, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 633, 
635, 637, 683, 685, 686, 687, 689

L

Iahin, Ali  277, 462, 463, 464, 470, 471

Iarman, Cavit  261, 263, 274, 275, 280, 471, 520, 564, 565, 566

Ieker-8H  421

Ien, Nejat  138

Iener, Cemil  140

Iengün, Iinasi  152, 253, 263, 564

Iide, Sadık  459

IimHek, Kazım  471, 566

IiHman, Bilal  459

IiHmanoGlu, Mehmet  120, 459, 548, 660, 693

T

Tabuk, Yılmaz  291

TADS8S  25, 263, 274, 275, 285, 286, 288, 296, 298, 564, 565, 570, 
687

TaGmaç, Memduh  440

TAHL8S  25, 288, 289, 570, 686

Talas, Cahit  236, 237, 238, 476, 478, 567, 571, 572, 578, 685

Talu, Naim  442, 552

Tam-8H  297, 298

Tanör, Bülent  441, 626

Tanta, Fikri  141, 414

Tarhan, Mümtaz  65, 66

TaHer, Dündar  421

TaHıt-8H (TaHıt 8Hçileri Federasyonu)  12, 128, 130, 134, 185, 295, 
687

TaHtan, Mustafa  418

Tek Bank-8H  476, 478, 486, 487, 570, 637

Tek Gıda-8H  422, 554, 555, 556, 557, 631, 633, 634, 683

Tek-8H  24, 25, 476, 478, 483, 487, 492, 570, 634

Teknik-8H  382, 474

Teknik Personel Sendikası  25, 446, 451

Teksif  74, 92, 181, 193, 208, 290, 328, 378, 429, 430, 431, 432, 
433, 459, 623

Tekstil  12, 18, 25, 61, 72, 73, 76, 96, 103, 126, 128, 130, 134, 177, 180, 
181, 185, 274, 277, 286, 287, 288, 290, 291, 295, 296, 378, 383, 432, 
457, 474, 476, 477, 478, 485, 487, 490, 492, 526, 570, 597, 606, 
634, 635, 636, 662

Tekstil (Gaziantep)  288, 296, 570

Teoman, Mete  291

Tepe, SatılmıH  114, 171, 559, 608, 630, 635

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası  53

Tes-8H Federasyonu  92, 194

Tetey, Zühtü  63, 68, 151, 160

Tez Büro-8H  455, 457, 660

Tezcan, Remzi  291

Tezel, Nurettin  263, 274, 564, 565

TGS (Türkiye Gazeteciler Sendikası)  25, 457

TKP (Türkiye Komünist Partisi)  25, 52, 61, 93, 157, 166, 267

Türk, 8brahim  567

TMTF (Türkiye Milli Talebe Federasyonu)  25, 138, 330, 345, 
609, 612

TOG8S  26, 167

Toker, Turgut  64, 143, 378, 379, 682

TOMS8S  26, 292

Tonguç  5, 31, 567, 578

Topçim-8H  487

TOP8SEN  26, 291

Top-8H-Sen  382

Topkar, 8smail  133, 135, 140, 216, 220, 227, 453, 526, 607

Topuz, Ali  464, 511
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TOREY8S  26, 167

Torunlar, Kamuran  141

Toy, Erol  12, 106, 178, 179, 182, 481, 693

TÖB-DER  26, 558

TÖDMF (Türkiye ÖGretmen Dernekleri Milli Federasyonu)  26, 
330, 612

TÖS (Türkiye ÖGretmenler Sendikası)  26, 90, 91, 219, 268, 276, 
318, 330, 337, 338, 346, 351, 353, 354, 355, 411, 432, 444, 446, 
449, 451, 563, 583, 612, 615, 617, 625

Tramvay 8Hçileri Cemiyeti  53, 60

TRT  16, 26, 339, 340, 342, 353, 379, 420, 449, 623, 633, 635, 686

TSEKP (Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi)  26, 58, 59, 
68

TSF (Türkiye Sosyalist Fırkası)  26, 49

TSP (Türkiye Sosyalist Partisi)  26, 59

Tulga, Refik  103

Tuna, Orhan  58, 65, 463, 685

Tunalı, Mehmet  150

Tunaya, Tarık Zafer  50, 168, 441, 531, 626, 683

Tuncer, Ehliiman  15, 16, 121, 126, 128, 151, 253, 263, 274, 278, 
280, 291, 328, 329, 350, 388, 413, 418, 447, 461, 470, 564, 565, 
566, 606, 686

Tunç, Halil  17, 68, 73, 82, 92, 115, 120, 139, 142, 161, 189, 211, 214, 
215, 223, 227, 232, 242, 243, 254, 255, 328, 356, 404, 421, 431, 
459, 499, 545, 571, 600, 657, 667, 683, 685

Tunç, Hüsniye  558

Tunçay, Mete  21, 49, 50, 51, 52, 53, 461, 567, 575, 585, 587, 588, 
681, 683

Turan, Çimen  321, 567

Turgut, Enver  19, 92, 96, 156, 194, 280, 348, 378, 379, 380, 398, 
418, 420, 422, 431, 432, 462, 470, 471, 473, 474, 525, 533, 565, 
566, 615, 689

Turhan, Cengiz Mehmet  106, 384, 385, 430, 431, 432, 433, 441, 
463, 465, 471, 474, 559, 566, 567, 626, 683

Turhan, Memet  37, 430,  431, 434, 435

Turizm-8H  128, 134, 177, 256, 263, 274, 280, 285, 286, 287, 288, 
296, 298, 432, 471, 473, 474, 481, 487, 491, 492, 525, 564, 565, 
566, 570, 575, 579, 597, 603, 608, 636, 687

Tut, ErdoGan  463

Tüm-8H  26, 429, 430, 431, 432, 433, 480, 481, 487, 492, 493, 570, 
575, 622, 632

Tümka-8H  477, 481, 482, 487, 492, 570, 597

Tür-8H  26

Türkay, Hasan  92, 96, 194, 254, 256, 378, 379, 380, 600, 640

Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi  55

Türk Deniz UlaH-8H  455, 457

Türk Endüstri 8liHkileri DerneGi  63

TürkeH, Alpaslan  323, 421

Türk Harb-8H  455

Hür-8H (Türk Hür-8H Konfederasyonu)  112, 113

Türk-8H  10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 26, 33, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 103, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

125, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 142, 143, 144, 146, 147, 
149, 150, 151, 152, 154, 155, 159, 160, 161, 166, 169, 170, 173, 175, 
177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 198, 199, 204, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 253, 
254, 255, 256, 268, 281, 282, 283, 290, 293, 295, 297, 304, 308, 
311, 315, 323, 327, 328, 340, 341, 342, 345, 356, 357, 359, 362, 378, 
379, 380, 383, 384, 385, 389, 390, 391, 400, 403, 404, 406, 415, 
420, 421, 422, 429, 430, 431, 432, 433, 444, 450, 452, 453, 454, 
455, 456, 457, 458, 459, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 482, 497, 
499, 500, 501, 503, 504, 505, 510, 513, 526, 527, 528, 531, 533, 
534, 540, 541, 544, 545, 547, 550, 554, 557, 571, 572, 579, 581, 
587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 601, 606, 
607, 608, 609, 610, 613, 614, 620, 621, 623, 624, 626, 627, 631, 
632, 633, 636, 639, 640, 641, 642, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 
661, 662, 663, 665, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 690

Türkiye Amele BirliGi  51

Türkiye BaGımsız 8Hçi Sendikaları DireniH Komitesi  19

Türkiye ÇalıHanlar Partisi giriHimi  25

Türkiye Çikolata Sanayi 8Hçileri Sendikası  93

Türkiye Dernek Birlikleri 8ttihadı  51

Türkiye Devrimci Güç BirliGi  23

Türkiye-8H  12, 134, 177, 179, 180, 285, 295, 640, 686, 687

Türkiye 8Hçiler DerneGi  25, 50, 70, 684

Türkiye 8Hçi Partisi  10, 25, 68, 69, 91, 93, 94, 98, 112, 115, 143, 145, 
161, 165, 167, 171, 210, 215, 217, 224, 229, 239, 247, 248, 254, 256, 
277, 312, 317, 318, 321, 322, 324, 325, 326, 333, 400, 429, 435, 514, 
524, 529, 539, 589, 617, 664, 667, 683, 684, 687

Türkiye 8Hçi Sendikaları Federasyonu  70

Türkiye Metal-8H Federasyonu  378

Türkiye SaGlık Kurumları Personeli Sendikası  451

Türkiye TaHıt 8Hçileri Sendikaları Federasyonu  82

Türkiye Umum Amele BirliGi  9, 26, 51, 52

Türk Kültür DerneGi  337

Türkler, Kemal  11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 63, 68, 73, 93, 96, 
98, 99, 103, 105, 106, 109, 112, 116, 117, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 135, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 147, 149, 150, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 160, 161, 166, 168, 174, 179, 180, 182, 183, 194, 
195, 203, 211, 216, 220, 227, 228, 233, 247, 250, 253, 255, 256, 261, 
262, 263, 266, 267, 268, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 292, 307, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 327, 328, 337, 338, 
340, 341, 344, 348, 358, 362, 370, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 
398, 399, 402, 409, 412, 414, 416, 432, 441, 447, 448, 450, 452, 
459, 462, 463, 464, 470, 471, 475, 477, 501, 507, 510, 515, 517, 521, 
523, 524, 525, 528, 529, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 
541, 550, 551, 552, 564, 565, 566, 574, 575, 576, 581, 596, 606, 
607, 608, 609, 612, 615, 617, 618, 620, 622, 625, 626, 627, 628, 
630, 631, 632, 633, 637, 654, 660, 683, 685, 686, 687, 689

Türk Maden-8H  11, 128, 135, 136, 137, 149, 152, 169, 171, 177, 219, 
253, 263, 274, 285, 286, 287, 288, 293, 295, 296, 297, 298, 564, 
565, 566, 570, 612, 654

TürkmenoGlu, Namık  291

Türkmert, Nihat  151

TürkoGlu, Faruk  31, 567, 578

TürkoGlu, Nuri  275, 565, 578

Tüzün, Metin  567
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U

UAW (Otomobil 8Hçileri Sendikası)  26, 98, 228, 230, 341, 589

UGur, Iadi  291, 476

UlaH-8H (TU-8S)  113, 217, 453, 455, 457, 526, 661

Ulucan, Mustafa  183, 686

Ulucan, Zeki  277

Uluç, Hasan  150

Uluç, 8smet Demir  182, 323, 471, 566

Uluslararası BarıH Mahkemesi  338

Uluslararası Hür 8Hçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)  80, 
657

Uluslararası SavaH Suçları Mahkemesi  338, 340

Umut, Cahit  175

Uncu, Halil  141

UslubaH, Hüseyin  93

Usta, Numan  51, 60

USTE (IISH)  5, 33, 34, 69, 77, 109, 135, 138, 174, 254, 258, 259, 
281, 285, 288, 289, 300, 309, 345, 563, 571, 573, 582, 585, 591, 
599, 602, 689

Uygun, Kazım  280, 565

Uykusuz, Mim  91, 567, 578

Uyum, 8hsan  151

Ü

Ülkücü 8Hçiler DerneGi  421

Ünsal, Engin  94, 95, 191, 235, 318, 319, 320, 331, 515, 567, 656, 
684

Ürenay, Ömer  150

Ürgüplü, Hayri Suat  114, 115, 689

Üstün, Süleyman  567

V

Varuy, Nebil  32, 196, 320, 345, 346, 603, 687, 693

Vatan Partisi  93, 94

Vitt, W.  383

Y

Yakar, Rıfat  150

Yaman, Mithat  140

Yapı-8H (Ankara)  12, 128, 134

Yapım-8H  292

Yavuz, Abdurrahman  150

YeGin, Mengü  138

Yeldan, Iinasi  145, 316, 529, 693

Yeni Haber-8H  476, 486, 487, 570, 636, 637

YeHiltaH, Bayram  269

YeHiltepe, ErtuGrul  254, 600

Yetkiner, Ayhan  128, 130, 183

Yıldırım, Adil 323

Yıldırım, Canip  419

Yıldırım, YaHar  397, 562

Yıldırımcan, MemiH  471, 566

Yıldız, Fikri  275, 565

Yıldız, 8smail  291

Yıldız, Iaban  10, 61, 68, 70, 71, 72, 73, 93, 103, 116, 121, 127, 172, 
173, 195, 211, 277, 327, 393, 427, 472, 492, 567, 685, 687

Yılmaz, Kemal  59, 96, 171, 174, 193, 217, 219, 222, 263, 269, 275, 
277, 280, 291, 380, 471, 533, 565, 566, 602, 632, 685

Yılmaz, Ievket  96, 193, 217, 219, 222, 380

Y8S (Yapı 8Hçileri Sendikası)  12, 26, 128, 177, 181, 182, 295, 436, 
686, 687

Yol-8H  53, 95, 113, 453, 455, 457, 459, 526, 661, 683, 685

Yön (grubu)  94, 95, 96, 194, 211, 657, 692

YTP (Yeni Türkiye Partisi)  26, 274

Yücel, Can  441, 626

Yümlü, Ruhi  263, 275, 280, 471, 565, 566

Z

Zadil, Ekmel  277, 463

Zengin, Cavit  241, 275, 565

Zeren, Sezai  323

Zeydanlı, Burhan  291

Ziraat-8H  476, 478, 484, 485, 486, 487, 570, 636

ZM8S (Zonguldak Maden 8Hçileri Sendikası)  26, 114
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