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Kısa süre önce acılar içinde toprağa verdiğimiz Abdullah Baştürk, hayatını de
mokrasi, özgürlük, eşitlik mücadelesine adamış bir liderdi; ama bundan da 
önemlisi, hiçbir güçlük karşısında yılmama, gözünü her zaman geleceğe çevirmiş 
olma, kendinin ve işçilerin gücüne güvenme gibi hasletleriyle, Türkiye’de çok 
zor yetişen, çok az rastlanan insanlardandı.

Binlerden aldığı bir sendikayı yüzbinlere taşıyabildi, işçilere ve öteki emekçilere 
mücadelenin, direnmenin, kararlılığın ne olduğunu öğretti, hücrede, hapiste, 
idamla yargılandığı mahkemelerde bir gün bile geri adım atmadı, teslim olmadı.

Böyle bir zorlu hayatı sürdürürken, çevresindeki herkes tarafından sevilen bir dost, 
yakınlarına bağlı bir eş, baba, dede olmayı da başarabildi.

İnsanca bir geleceğe özlemi ve geleceğe güveni onu öylesine kararlı kılmıştı ki, 
çevresine her zaman her türlü yorgunluğu, moral bozukluğunu giderebilecek 
bir enerji saçıyordu. Geleceğe güveniyordu, çünkü gelecek üzerine düşünüyor, 
düşündüklerini yapacak potansiyeli kendinde ve arkadaşlannda, işçilerde bu
labiliyordu.

Böyle insanlar bu ülkede pek azdır. Baştürk’ü kaybeden sadece biz değiliz. Doğru 
bildiği yolda yürümeye çalıştığını bilmekten doğan iç huzuru ve arkadaşlanna, 
yakınlarına duyduğu sevgi dışında Baştürk’e hiçbir şey vermemiş, ona sadece 
baskılan reva görmüş bu ülke de, belki henüz tam anlamıyla farkında değil ama, 
onu insanca bir geleceğe taşıyabilecek çok önemli insanlanndan birini kaybetti.

Abdullah Baştürk’ün insan olarak yeri doldurulamaz. Bize düşen, sendikal mü
cadelemizde, demokrasi mücadelesinde doğmuş büyük boşluğu gidermek için 
çalışmaktır. Ve, Baştürk’le kıyaslandığında, işimiz biraz daha kolaydır, çünkü 
onun önünde Abdullah Baştürk diye bir örnek yoktu.

Süleyman Çelebi 
DİSK GENEL SEKRETERİ
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aşamını işçi sınıfı mücadelesine 
adayan Abdullah Baştürk, 29 

Mayıs 1929’da Yalova’nın Güney 
köyünde doğdu. Yedi çocuklu bir 

ailenin beşinci çocuğuydu. Ailesi bu 
yüzyılın başlarında Dağıstan’dan 

göç etmiş, ancak geldikleri yörenin ge
lenek ve göreneklerini korumuşlardı. 
Dağıstan töresi hayatı boyunca onun açık 
sözlü ve inatçı davranışlarında etkisini 
gösterdi. Baştürk Dağıstanlı yanını hep 
kıvançla vurguladı.

İlkokulu köyünde bitiren Baştürk, orta 
öğrenim yapmak üzere İstanbul’a geldi. 
Ancak maddi güçlükler nedeni ile okulu 
bırakıp, işçiliğe başladı. Önce lokanta
larda çalıştı. Ardından lastik işçiliği, 
metal işçiliği ve presçilik yaptı. Bulabil
diği her işi denemiş ve belli beceriler 
edinmişti.

Aynı yıllarda Türkiye’de “46 Sendikacılığı” 
dönemi yaşanıyordu. II. Dünya Savaşı’nı 
izleyen çok partili hayata geçiş sürecin
de, yasa değişiklikleri ile sendika kurma 
ve sınıf esasına göre örgütlenme izni ve
rilmişti. Ancak kısa sürede kurulan sen
dikaların bir bölümü kapatıldı, yöneti
cileri tutuklandı.

1950 yılında askerlik görevini tamamla
yarak İstanbul’a dönen Abdullah Baştürk 
işçilik yaşamını bu kez bir çivi fabrika
sında sürdürdü. Ancak buradan da ay
rılmak zorunda kalınca birkaç yıl devam 
edecek serbest sıhhi tesisatçılık dönemi

başladı. Sıhhi tesisatçılık, bundan sonra 
sendikal yaşamını sürdüreceği belediye 
işçiliğinde, uzmanlığını belirleyen mes
lek olacaktı.

1955 yılında İstanbul Belediyesi Fen Işle- 
ri’ne tesisatçı olarak giren Baştürk, 27 
Mayıs Askeri Darbesi gerçekleştiğinde 
belediyedeki işine devam ediyordu. 1961 
Anayasası ile tanınan toplu sözleşme ve 
grev hakkı sendikacılık hareketine hız 
kazandırdı. O güne kadar örgütlenme
miş işkollarında çalışan işçiler sendikalar 
kuruyor, yeni yasalarla elde ettikleri 
haklan kullanıyorlardı.

Bu canlı ortamda sendikal harekete katılan 
Baştürk 1961 yılında, İstanbul Belediyesi 
bünyesinde örgütlenen “İstanbul Bele
diyesi Fen İşçileri Sendikasına üye oldu. 
İlk genel kurulda sendikanın genel sek
reterliğine getirildi.

Baştürk kısa sürede örgütçülüğü ve müca
deleci yanıyla kendini gösterdi. Sendika 
güçlenmiş ve işçilerin tek seçeneği haline 
gelmişti. Baştürk’ün amacı tüm belediye 
işçilerini aynı sendika çatısı altında top
lamaktı. Bu yönde atılan bir adımla sen
dikanın adı ‘İstanbul Belediye işçileri 
Sendikası” olarak değiştirildi.

Ancak etkinliği giderek artan sendikaya 
karşı baskılar da çoğalıyordu. Baştürk 
aynı yıl, işçileri kışkırttığı gerekçesi ile 
ilk kez gözaltına alınacak, 42 gün tu
tuklu kaldıktan sonra açılan dava sonu
cunda beraat edecekti.



Oye sayısı hızla artan sendikanın sorunları 
da büyüyordu. Kurduğu yapının zayıf ve 
güçlü yanlannı iyi bilen Baştürk pratik 
çözümleri, açık ve tutarlı tavırları ile bu 
sorunların üstesinden gelebiliyordu.

Ancak kalıcı çözümler, sağlam ve yaygın 
bir örgütlenmeyle mümkündü. Bunun 
da çaresi yurt çapında ve merkezi bi
çimde örgü ilenmekti. Baştürk ve arka
daşları, o dönemin tek işçi sendikaları 
konfederasyonu olan TÜRK-IŞ’e üyelik 
başvurusunda bulundular. Tüzükte ya
pılan değişiklikle de sendikaya belediye 
işçilerinin yanısıra tüm hizmet işçilerini 
kapsayacak bir yapı kazandırıldı. Ar
dından 16 ilde şube açan sendika “milli

tılmıştı. Birçok belediyede ayrı ayrı ör
gütlenmiş mahalli sendikalar Genel-Iş’e 
katılmaya başladılar.

İstanbul Belediyesinde çalışan üyelerine 
fazla mesai ücreti ödenmemesi üzerine 
sendika mahkemeye başvurarak beledi
yenin mallarına haciz koydurttu. Sendi
kanın değişik ancak başarılı mücadele 
yöntemleri işçileri Genel-lş’e çekiyordu. 
Belediye yöneticileri Baştürk’ten başla
yarak sendika yöneticilerine baskı uy
guluyor, sendikalı işçiler de buna karşı
lık yemek boykotu, iş yavaşlatma gibi 
eylemler yapıyorlardı.

TÜRK-IŞ üyeliği onaylanan Genel-Iş, iş
kolunun tek sendikası haline geldi.

Sendika genel merkezinin Ankara’ya ta
şınmasından sonra, istifa eden genel 
başkanın yerine, tüzük gereğince genel 
sekreter Abdullah Baştürk getirildi.

Türkiye’de sendikal mücadele yeni bir 
döneme girmişti. Toplu sözleşme ve grev 
haklannı düzenleyen yasalann yürürlüğe 
girmesinden sonra, işçi sınıfının sendikal 
hareketinde o güne kadar görülmeyen 
yoğunlukta eylemler ve direnişler başla
dı. Hemen her işkolunda işçiler örgütle
nerek haklannı anyorlar ve bu haklann 
kullanılmasında kararlı davranmayan, en
gelleme ve baskılar karşısında sessiz ka
lan bazı sendika yönetimlerini protesto 
ediyorlardı.

Uzlaşmayı hak aramaktan vazgeçmekte 
bulan sendikacılar, işçi hareketinin 
önünü tıkamaya başlamışlardı.

1963 yılında çalışma yasalannm yürürlüğe 
girmesiyle ilk yasal grevi Genel-Iş üyesi 
Bursa belediye işçileri yaptı.

1964’de TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu üyeli
ğine seçilen Abdullah Baştürk, işçilerin 
gelişen mücadelesi karşısında gerekli et
kin ve kararlı tavrı göstermeyen TÜRK- 
IŞ yönetimine karşı ilk eleştirilerini bu 
kurulda yapmaya başladı. Yurt çapında 
örgütlenmeyi sürdüren Baştürk ve arka
daşları, Kayseri’de , Malatya’da, İzmir’de 
yasalarca verilmiş haklan görmezden ge

len, sendikayı tanımak iste
meyen belediye başkanlan- 
nm politik baskılanna ma
ruz kalıyorlardı. Bu baskılar, 
Malatya’da olduğu gibi ki
ralık grev kıncılanm n zor- 
balıklanna dönüşebiliyordu.



Genel-lş için özellikle örgütlenme açısın
dan en zor yıllar belediye başkanlarmın 
■keyfi uygulamalarla, bünyelerinde çalı
şanları işçi saymamaları ve sendikalı iş
çilere yoğun baskı uygulamalarıydı. Ço
rum Belediyesi de bunlardan birisiydi. 
Temmuz 1 9 6 6 ’da Belediye Başkanı 72 
işçinin işine son vererek, sendikalı işçi
lerin statülerini değiştirdi. Artık işyeriyle 
ve alışılagelmiş hak arama yöntemleri ile 
sınırlı çözümler geçerli değildi. Sorun 
kamuoyuna maledilmeli, işçilerin haklı 
olduklan toplum önünde kanıtlanma- 
lıydı. Genel-îş bu amaçla Çorum’dan 
Ankara'ya bir protesto yürüyüşü başlattı.

İşçilerin ö-nünde Abdullah Baştürk 
vardı ve herkes yalınayak yürüyordu. 
Yedi gün süren yürüyüş Ankara’da 
Anıtkabir’de sona erdi. Ancak Danış
tay’da açılan davadan işçilerin lehine çı
kan kararı belediyenin uygulamaması, 
birkaç gün sonra bu kez Ankara’dan İs
tanbul’a yürünmesine yolaçtı.

Bir yıl sonra, Haziran 1967’de Genel-lş 
üyesi Manisa Belediyesi işçilerinin baş
lattıkları grevin ertesinde 24 Temmuz’da 
sona eren Manisa-Ankara yürüyüşü ya
pıldı. Sendikal mücadele tarihine “Ana
yasa Yürüyüşü” olarak geçen bu yürü
yüşün de başında da Baştürk vardı.

Bu eylemler Genel-lş ve Abdullah Baştürk 
açısından önemli sınavlar oldular. Baş

türk ve Genel-lş üyesi 
işçiler güçlü ve kalıcı ör
gütlenmenin gerekliliği
ni, baskılara toplumsal 
ve politik düzeyde karşı 
koymanın zorunluluğu
nu, işçi sınıfı dayanışma
sının anlamını bu ey
lemlerde sınadılar, kav
radılar.

Aynı yıl sendikal hareket 
önemli bir yol ayrımına 
geldi. 1966 yılında Paşa- 
bahçe Grevi’ni TÜRK-İŞ 
İcra Kurulu’nun karşı karanna rağmen 
desteklemeyi sürdüren, ağırlıklı olarak 
özel sektörde örgütlü beş sendika 13 
Şubat 1967’de “Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikalan Konfederasyonu, DlSK”i 
kurdular. Sınıf sendikacılığını savunan 
DİSK, kararsız ve uzlaşmacı tavırlar 
karşısında sendikal mücadelede işçi sı
nıfına önderlik etmeye başladı, işçi sını
fına güç ve ivme kazan
dıran DİSK, 1970 yılın
da gerçekleşen “15-16 
Haziran” büyük direnişi 
ile toplumsal mücadele
nin yeni bir aşamasının 
habercisi oldu.

mıştı. 1963’de kısa bir 
süre için Türkiye işçi • 
Partisi, TtP’e üye olmuş 
ve ayrıldıktan sonra 
1967 yılında Cumhuri
yet Halk Partisi, CHP’ye 
katılmıştı. Baştürk 1969 
Genel Seçimlerinde CHP 
Yozgat milletvekili ola
rak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne girdi.

DlSK’in haklı ve kararlı 
mücadelesi TÜRK-lŞ 
içinde de izleniyordu. 

Ocak 1971’de Kızılcahamam’da topla
nan TÛRK-ÎŞ Yönetim Kurulu’na, Ge
nel-lş Genel Başkanı Abdullah Baştürk, 
Petrol-îş Genel Başkanı İsmail Topkar, 
Deniz Ulaş-lş Genel Başkanı Feridun 
Şakir Ûğünç ve Yol-lş Genel Başkanı- 
Halit Mısırlıoglu, “1971 Türkiye’sinde 
İşçi Hareketi ve Sendikalarımız” başlıklı 
bir rapor sunuldu. TÜRK-IŞ’in ünlü 

“partilerüstü politika” il
kesine karşı çıkan bu ra
porda, TÜRK-lŞ yöneti
mi idare-i maslahatçılık
la, pasiflikle suçlanıyor
du. TÜRK-lŞ’in tabanla 
bağının koptuğu, kamu
oyunda ve işçilerin gö
zünde inandırıcılığını 
yitirdiği belirtiliyordu. 
Daha sonra “Dörtler Ra-

Bu yıllarda Abdullah Baş
türk siyasal mücadelede 
de tercihini yapmış ve 
emekten yana tavır al-



poru” diye anılacak bu belgede, “herkese 
mavi boncuk” tavrının terkedilerek, 
“ulusun sosyal, siyasal ve ekonomik so
runlarına ... ‘demokratik sosyalist’ açı
dan” bakılması isteniyor ve “sendikacı
lıkta siyasal mücadeleye yönelinmesi” 
öneriliyordu.

“Dörtler Raporu” TÜRK-IŞ içinde ve dı
şında büyük yankılar yarattı. 12 Mart 
Muhtırası’nm ardından, 1971 Tem- 
muz’unda, aynı görüşleri benimseyen 
birçok sendikacının da katılım ı ile 
TÛRK-İŞ Yönetim Kurulu’na, “Türk İşçi 
Hareketi İçin Sosyal Demokrat Düzen” 
başlıklı yeni bir rapor sunuldu. “Onikiler 
Raporu” olarak tanınacak bu belgede 
sosyal demokrat haraketin siyasal dü
zeyde desteklenmesi ve taraf olunması 
isteniyordu.

Abdullah Baştürk her iki raporun .da ha-

zırlanışında yeraldı ve 
hareketin başını çekti. 
12 Mart dönemi erte
sinde yapılan 1973 
genel seçimlerinde 
CHP’den İstanbul 
milletvekili seçilen 
Abdullah Baştürk, 
TÜRK-İŞ içindeki 
muhalefetini yoğun
laştırarak sürdürdü. 

Sonunda genel başkanı 
olduğu Genel-lş Sen
dikası 1976 Haziran’- 

ında yaptığı Genel Kurul’da alınan karar 
gereğince TÜRK-lŞ’den ayrılarak DİSK’e 
katıldı. Bu tarihi karar Genel-lş’in Baş
türk önderliğinde sürdürdüğü kararlı ve 
mücadeleci sınıf sendikacılığı tavrının 
bir ürünüydü.

Abdullah Baştürk artık DlSK’teydi. Hemen 
hepsi başından beri yanında olan müca
dele arkadaşları ile, binlerden alıp yüz- 
binlere ulaştırdığı Genel-İş üyeleri ile, 
ülkenin en uzak köşelerine bile uzanan, 
sınanmış, yaygın sendikal örgütlenmesi 
ile, güçlü ve kalıcı yan kurumlan ile, 
başlannda çıplak ayakla yürüdüğü işçi 
kardeşleri ile birlikte artık DISK’- 
teydiler.

DİSK’e katıldıktan sonra bir süre DİSK 
Başkanlar Konseyi üyesi olarak görev 
yapan Abdullah Baştürk, Konfederasyo
nun Aralık 1977’de yapılan 6. Genel

Kurulunda Genel Başkanlığa seçildi.
Bu dönemde ekonomik bunalım giderek 

yoğunlaşıyor, işçiler ve emekçiler üze
rindeki baskılar artıyordu. Ancak DİSK 
siyasal iktidarların ve işverenlerin en
gellemelerine rağmen örgütlenmesini ve 
büyümesini sürdürdü. Üye sayısı 500 
binlere ulaştı.

16 Mart 1978’de polis gözetiminde İstan
bul Üniversitelinde dersten çıkan öğ
rencilerin üzerine silah ve bombayla 
saldırılmış ve 7 öğrenci ölmüş, 40 öğ
renci de yaralanmıştı. DİSK Genel Baş

kanı Abdullah BaştürkTin çağrısı üzerine 
DİSK, TÜRK-IŞ ve bağımsız sendikalara 
üye 600 bin işçi, avukat, doktor, öğret
men ve kamu görevlisi emekçilerle bir
likte “20 Mart Faşizme İhtar Eylem infni 
gerçekleştirmişlerdi. Süregelen faşist 
saldırı ve cinayetlere karşı Türkiye işçi 
sınıfı ilk kez iki saat süreyle “üretimden 
gelen gücünü kullanarak” işi bırakmış ve 
hayatı durdurmuştu.

Abdullah Baştürk işçi sınıfının sendikal 
örgütlerinin her zaman siyasal bir tavrı 
olmasının ve politik mücadeleyi önem-



semesinin zorunlu olduğunu bili
yordu. Ancak sendikal örgütlerin 
siyasi partilerden bağımsız olması 
ilkesinden de hiçbir zaman ödün 
vermedi. Baştürk 20 Mart eylemini 
değerlendirirken bu konuda şun
ları söylüyordu:

“...DİSK yöneticileri olarak faşizme 
ihtar eylemine karar verirken ve 
uygularken, sorumluluğumuzun 
bilinci içinde davrandık. Bu ne
denle ne işçi sınıfımız ve DİSK ne 
de onun yöneticileri kimseden bu
güne kadar koruyuculuk bekleme
di, bundan böyle de beklemeyecektir...

İşçi sınıfının ve emekçi halkımızın çıkarları 
açısından olaylara bakan DİSK herhangi 
bir diyet bekleyerek demokrasi müca
delesi vermez...

DİSK demokratik hak ve özgürlükler ko
nusunda işçi sınıfımıza ve emekçi halkı
mıza söz verenlerden, bu sözlerinde 
durmalannı ısrarla isteyecektir...

Demokraside görüşlerini bir başkasına 
zorla kabul ettirme ilkesi yoktur. Hele 
öldürerek hiç yoktur...

Çocuklanmızın öldürülmesinin önlenme
sini istiyoruz. Eylemimiz bunu sağlamak  ̂
içindir. Hukuka aykırı ise bunun so
nuçlarına katlanacağız.

Yeter ki çocuklanmız öldürülmesin...”
Abdullah Baştürk’ün genel başkanlığında 

DİSK 1 Mayıs 1978 “işçi Sınıfının Ulus
lararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma

Günü”nü kanlı 1977 1 Mayıs’ının ar
dından görkemli bir şekilde kutladı. 
Bunu İstanbul’da Spor ve Sergi Sara- 
yı’nda düzenlenen gece ile 15-16 Hazi
ran Direnişi’nin kitlesel biçimde hatır
lanması izledi.

Baştürk sendikal işleyiş kurallarının belir
lenmesinde ve mücadele ilkelerinin 
saptanmasında tabanın söz ve karar sa
hibi olmasını savunmuştu. Bu doğrultu
da Ağustos 1978 ’de Genel-iş’in Ören 
Artemis Tesisleri’nde, DİSK Yürütme, 
Yönetim, Denetleme, Onur Kurulu üye
leri, bölge temsilcileri ve bağlı sendika
ların yürütme kurulu üyelerinin katılımı 
ile ortak bir toplantı yapıldı. Bu toplan
tıda, daha sonra DlSK’in sendikal işleyiş 
kurallarını ve çalışma ilke ve hedeflerini 
belirleyecek, “Tek Tip Demokratik Tü
zük”, “Demokratik Sınıf ve Kitle Şendi-



kanlığının Temel İlkeleri”, “DİSK’in İs
temleri”, “Demokratik Platform” gibi tas
lak ve öneriler görüşüldü. “Ören Toplan
tısında ilk şekli verilen bu belgeler izle
yen aylarda, DİSK Genel Temsilciler 
Meclisi’nin tartışmasına sunuldu.

1980 yılına gelindiğinde Türkiye toplumu 
tarihinin en ağır siyasal ve toplumsal 
bunalımlarından biriyle karşı karşıya 
kalmıştı. Politik cinayetlerin önü alına
mıyor, terör odaklarının üzerine gidil
meden sürekli gerginlik yaratılarak ülke 
askeri darbenin eşiğine getiriliyordu.

Baştürk, baskı ve tehditlere karşı tek gü
vencenin DİSK üyelerinin kararlı ve bi
linçli tavırlarında yattığına inanıyordu. 
Örgütü bilgilendirmek ve ülke çapında 
faşist darbe tezgahlarına karşı durabil
mek için eş zamanlı DİSK Bölge Temsil
ciler Meclisleri toplanıyor, Başkanlar 
Konseyi, Yürütme ve Yönetim Kurulu ile

ortak toplantıya çağrılıyordu.
Gizli cunta toplantılarının yapıldığı ve 12 

Eylül darbesinin tezgahlandığı günlerde, 
DİSK’in düzenlediği “Demokrasi Mi- 
tingleri”nde Abdullah Baştürk işçileri ve 
emekçileri demokrasiyi korumaya çağı
rıyor, darbecilere fırsat verilmemesini 
istiyordu. Baştürk uzun sendikacılık yıl
larında kavgadan, çatışmadan uzak 
durmaya çalışmıştı. Ancak bu hiçbir za
man ilkelerden ve temel haklardan ödün 
vermek anlamına gelmiyordu. Abdullah 
Baştürk Ocak 1980’de İzmir mitinginde 
işçilere ve emekçilere kaçınılmaz olarak 
yaklaşan kavga günlerini şöyle anlatı
yordu:

“Ya teslimiyet ya da mücadele
Teslim olacak mıyız?
Hayır.
Elbette ki hayır.
Bin kere hayır.



Önümüzde iki yol var:
Birincisi bir avuç zorba asalağın bizi daha 

fazla sömürmesine boyun eğmek.
Diğeri ise mücadele etmek.
Yani fabrika fabrika, işyeri işyeri, haksız

lıklara karşı, kıyımlara karşı,
Anayasaya dayanarak, direnme hakkını 

kullanmak,
Ekmeğimiz, aşımız, geleceğimiz için di

renmek, mücadele etmek,...
Meydanı egemen sınıflara bırakmayacağız.
Onlar bir avuç , biz ise milyonlarız.
Tarihin akışını bugüne kadar durdurama- 

dılar. Bundan sonra da durduramıya- 
caklardır. Gelecek bizimdir. Sizleri önü
müzdeki mücadele günlerine hazır ol
maya çagınyorum.

Bizi asla yenemeyecekler. Bu kavgayı biz 
kazanacağız.”

İşte bu ortamda, Tem
muz 1980'de toplanan 
7. Genel Kurul’da Ab
dullah Baştürk yeni
den genel başkanlığa 
seçildi. Bu arada 1 
Mayıs kutlama hazır
lıklarıyla ilgili olarak 
iki kere tutuklanmıştı.

Abdullah Baştürk kalıcı 
ve başarılı bir örgüt
lenmenin sendikal bir
likle mümkün oldu
ğuna ve bu birliğin de 
kişilere bağlı olarak

değil ilkelere uyularak sağlanacağına i
nanıyordu. O, uzun mücadele yıllan 
içinde edindiği deneylerle pekiştirdiği bu 
sendikal işleyiş konusundaki düşünce
lerini 7. Genel Kurulu açış konuşmasın
da şu sözlerle dile getiriyordu:

“İşçi sınıfı uzun ve yorucu kavgalar içinde 
kaybettikleri pahasına çok şey öğren
miştir. Yönetimsiz örgütçüklerle yola çı
kıldığında sonucun yenilgi olduğunu acı 
deneylerle görmüştür. Örgütlü işçi sını
fının ise yenilmez güç olduğunu zafer
leriyle yaşamıştır.

Örgütsel çalışmanın esası organ çalışması
dır. Sendikal mücadelede önderliğin 
belkemiği seçilmiş yönetimdir. Onun 
işlemez hale gelmesi, kırılması yenilgi 
demektir.



leri, örgütü ilgilendiren kararlann oluş
turulmasına etkin bir biçimde katılma
ları demektir.

Öte yandan ne pahasına olursa olsun sen
dikalarda yönetime gelme, sendikaların 
yönetiminde olmayı siyasi güç gösterisi 
sayma ve ne pahasına olursa olsun yö
netimlerde kalma biçimindeki yanlış 
davranışlar bugün sendikalarda akıl al
maz tahribatlara yolaçmaktadır...

Bugün DİSICin birliğinin pekiştirilmesi için 
ne tür çözümler bulmalıyız, nasıl bir 
yapıyı benimsemeliyiz, örgütsel yapıda 
ne tür yenilikler getirmeliyiz gibi soru
lara cevap ararken, önümüze Konfede
rasyon içindeki sendikal ağırlıkların, ni
celiksel yoğunlukların yönetime yansı
tılması görüşü çıkmaktadır.

Sendikal birliğin pekiştirilmesinde ağırlık 
vermemiz gereken nokta ilkelerdir, ki
şiler değil.

Organ nedir? Organ kararlan nasıl uygu
lanır? Bu sorulann yanıtlan kafalanmız- 
da son derece açık olmalıdır...

Eğer sendikal demokrasi dogma değil, te
mel ilke ise, pratiğimizin tek ölçütü ise, 
sendikal demokrasi konusunda tutarlı 
olmak zorundayız.

Sendikal demokrasi, sendika üyelerinin 
her düzeyde sendikayı temsil edecek, 
yönetecek kişi ve organlan demokratik 
bir biçimde seçmeleri, yüklenebilecekleri 
ve talip olduklan görevlere seçilebilme -

Bu söylediklerimden sendikal ağırlıkların 
yönetimde temsilinin bir anlam taşıma
dığını çıkartmak mümkün değildir. An
cak sadece bu ağırlıkları hassas mate
matiksel oranlamalarla biraraya getirerek 
de sorunlann çözümlenemeyeceği, tek 
başına böyle bir yönetimin ileri sürül
düğü gibi sendikal birliğin temel çözü
mü olmadığı anlaşılmalıdır.

Sendikal yoğunluktan yönetime yansıtan

bir yapı ile sendikal birliğin 
pekişmesi özdeş değildir. 
Daha doğrusu biri diğerinin 
vazgeçilmez koşulu değildir. 

Bu nedenle Genel Kurulun ça
lışmalarını örgütsel ilkeleri
mizi ele alarak yürütmesi, bu 
ilkeleri çiğneyenlere, zedele
yenlere karşı eleştiri-öze- 
leştiri-ikna yöntemini işlete
bilecek bir zemin olması ge
rekmektedir. Örgütsel birliğin 

pekiştirilmesinin ön koşulu budur... 
ilkelerin belirlediği bir yönetim ve ön

derlik, ilkelerin ürettiği kararlar, va
rolan tıkanıkları açan işleyişe esneklik 
getiren yapılar ve disiplinsizliğe karşı 
müeyyideler, 7. Genel Kurul sonra
sında DİSK'in üzerine düşen görevleri 
başarıya ulaştırmasının ilk ve gerekli 
koşullarıdır...”

Abdullah Baştürk sendikacılık yaşamı 
boyunca genel kurulları sendika ta
banının iradesinin yansıdığı en üst 

organ olarak kabul etti. O sendika genel 
kurullarını üç yılda bir yapılan törenler 
olarak düşünmüyordu. Genel kurullar 
sendikanın geleceğinin belirlendiği, 
geçmiş deney ve birikimlerin yeni dö
nemin değişen koşullarına uydurulacağı, 
tüm yöneticilerin faaliyetlerinin hesabını 
vererek aklanacakları en yetkili karar ve 
denetim organlarıydı. 7. Genel Kumla 
şöyle sesleniyordu:
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“Yepyeni bir mücadele dönemine giriyo
ruz. Yeni mücadele dönemi, yeni müca
dele yöntemlerini ve yeni taktikleri ge
rekli kılmaktadır.

Sendikal alanda, örgütlenmede, toplu 
sözleşmelerde, eğitimde, yayında kısa
cası sendikal çalışmalarımızın her ala
nında yeni yöntemlere yönelmeliyiz. 
Sendikal demokrasinin daha mükemmel 
işleyebilmesi için yeni biçimleri tartış
malıyız.

Burada önümüzdeki mücadele döneminin 
ilkelerini, araçlannı, yeni durumların 
gerektirdiği yeni mücadele taktiklerini 
tartışacak ve karara bağlayacağız. DİSK 
Ana Tüzük değişikliği bu anlayışla ele 
alınmalı, yönlendirici belge ve temel ka
rarlar bu yaklaşımla tartışılmalıdır.

Burada tartışılmayan, eleştirilmeyen hiç bir 
konu kalmamalıdır. Açık açık her şeyi

dile getirmelisiniz... tartışmalar bu
rada noktalanmak, ondan sonra a
lınan kararlara harfiyen uyulmalı
dır.

Olguları göğüslemek yerine onlan 
belirleyen, geçmiştekilerden daha 
karmaşık sorunlarla uğraşabilme, 
geniş kitleleri kucaklıyabilme yete
neği gelişmiş, güncel istemleri ya
ratıcı bir biçimde hayata geçiren 
daha güçlü bir DİSK yaratmak zo
rundayız.”

Olaylar durulmuyor, askeri darbe 
hızla yaklaşıyordu. DİSK’in kuru- 

culanndan Kemal Türkler’in 22 Temmuz 
1980’de öldürülmesi üzerine yaptığı 
açıklamada Abdullah Baştürk, şöyle di
yordu:

‘DİSK’in 11 yıl süre ile Genel Başkanlığını 
yapan Maden-Iş Sendikamızın Genel 
Başkanı Kemal Türkler evinin önünde 
faşist caniler tarafından hunharca katle
dilmiştir...Tüm kamuoyu şunu çok iyi 
bilmelidir ki... işçi sınıfı yıldınlamaya- 
caktır. işçi sınıfının mücadelesinde yıl
gınlığa, teslimiyete yer yoktur. Türkiye 
işçi sınıfı faşizme karşı sınıfsal varlığını 
ve onurunu kanının son damlasına kadar 
savunacaktır...Faşist yönetim tezgahla
yanlar şunu kafalanna sokmalıdırlar ki 
fabrikalarımızda, işyerlerimizde, tarlala
rımızda, işçi mahallelimizde, hayatın her 
alanında bugüne kadar sürdürülen mü
cadele güçlenerek sürecektir.”
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Baştürk’ün çağrısına, DİSK üyesi işçilerin 
yanında TÜRK-İŞ’e bağlı ya da bağımsız 
sendikalara üye binlerce işçi ve emekçi “iş 
bırakma eylemine” katılarak uydular.

Kemal Türkler toprağa verildikten sonra, 
mezan başında bir konuşma yapan Ab
dullah Baştürk şunlan söylüyordu:

“...Türkler için çok şey söylemek mümkün. 
Ama biz işçiler genellikle ölülerimizin 
ardından bir şey söylemeyiz, nutuk at
mayız. Onlann kavgasını sürdürür, tu
tuşturmuş olduklan ateşleri körükler, 
yükselttikleri bayrağı daha yukarılarda 
dalgalandınnz... Onu mücadelemizde 
yaşatacağız demek fabrikaları, işyerlerini, 
mahalleleri faşizme karşı birer kale haline 
getirmek demektir.”

Sonuçta generaller uzun süredir hazırla
dıktan darbeyi gerçekleştirdiler. 12 Eylül 
1980’de ülkeyi karanlığa sürüklediler. 
Darbeci generallerin hedefleri demokra
siye son vermek, özgürlükleri ortadan 
kaldırmak ve toplumu suskunluğa mah
kum etmekti. Öncelikle yıllardır diş bile
dikleri DİSK’e saldırdılar. DlSK’in faali
yetleri askıya alındı, yöneticileri tutuk
landı, sorgu adı altında işkence gördüler.

Tutukluluk ve cezaevi günleri Abdullah 
Baştürk için yeni bir mücadele alanı ya
rattı. Askeri darbeye karşı direnmek, iş
çilerin ve emekçilerin demokratik hakla- 
nnı, özgürlüklerini kararlıkla savunmak, 
hepsinden önemlisi boyun eğmemek, zaaf 
göstermemek gerekiyordu. Baştürk bunu
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da başardı. Hukukdışı olarak açılan da
vada günlerce süren sorgusu sırasında da 
demokrasiyi ve insan haklannı savundu, 
askeri darbenin gerçek yüzünü mahkeme 
kürsüsünden dile getirdi.

Baştürk savunmasının başında bu hukuk- 
dışı davayı şöyle tanımlıyordu:

“...D İSK -l İddianamesinin altında imzası 
bulunan Askeri Savcının davanın ilk 
günlerindeki bir mütaalasmda belirttiği 
gibi, DİSK Davası hukuki değil, siyasi bir 
davadır.

Hukukun her vesile ile çiğnendiği bu da
vanın konusu DİSK değildir. Bu davanın 
konusu 1961 Anayasasıdır. Demokrasi 
ve özgürlüklerdir.

Bu davada sanık sandalyesine oturtulmak



istenenler, 1961 Anaya
sasını yapanlar, yasama, 
yürütme ve yargı organ
ları, Anayasal haklan 
yaşama geçirten tüm 
emekçiler, tüm aydınlar, 
bu hakları savunan bi
lim adamlan, bu haklan 
verdikleri kararlar ile 
sağlamlaştıran, koruyan 
yargıçlardır.

Bu davanın sanığı sadece 
yalnızca DİSK’li sendi
kacılar değildir. Tüm iş
çilerdir. Ülkemizdeki 
tüm yurtseverlerdir. Emekten yana tüm 
aydınlardır. Tüm demokratlardır.

Bu davanın sanığı 1473 sendikacı, sendika 
yöneticisi, işyeri temsilcisi ve sendika üc
retli personeli değildir.
İddia makamına göre bu 
davanın sanığı tüm 
DİSK üyeleri ve yöneti
cileridir. Yani 1967 yı
lından bu yana DlSK’e 
gönül vermiş yüz bin
lerce işçidir.

Bu davanın sanığı aynı za
manda DİSK ile ilişki 
kuran herkestir.

Bu davanın sanığı DİSK-l 
iddianamesinde suçlan
dığı biçimiyle yüz elliye 
yakın eski milletvekili ve

senatördür. Bir döne
min parlamentosudur. 
Söz konusu parlamen
terlere oy veren mil
yonlarca seçmendir.

Bu davada suçlanan Tür
kiye’nin de altında im
zası bulunan Birleşmiş 
Milletler insan Haklan 
Evrensel Bildirgesi’dir. 
BM Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşme
sidir. BM Kişi Haklan 
ve Siyasi Haklar Ulus

lararası Sözleşmesi’dir. Avrupa insan 
Haklan Sözleşmesi’dir. Avrupa Sosyal 
Haklar Sözleşmesi’dir.

Bu davada yalnızca DİSK Genel Başkam 
olarak değil, aynı za
manda Avrupa Sendi
kalar Konfederasyonu 
ASK Yönetim Kumlu 
üyesi olarak da suçlan
maktayım. Bu nedenle 
bu davada yalnızca 
DİSK değil, Batı Avrupa 
ülkelerinin 35 sendikal 
merkezini temsil eden, 
44  milyon üyeli ASK, 
ASK’ın ilkeleri ve ASK 
üyesi Batı Avrupa sen
dikal merkezleri de 
suçlanmaktadır.
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Bu davada yalnızca DİSK ve Genel-Iş Baş
kanı olarak değil, Genel-Iş'in uluslararası 
düzeyde üyesi olduğu Uluslararası Kamu 
İşçileri Federasyonu PSl’nin Yönetim 
Kurulu Onur Üyesi olarak da suçlan
maktayım. Bu nedenle bu davada yalnız 
DİSK ve Genel-lş değil, yargıçlar, büyük 
devlet memurlan dahil tüm dünyada 8 
milyon kamu işçisini temsil eden PSI, PSI 
ilkeleri ve onun üyesi örgütler de suçlan
maktadır.

Ünümüze konan siyasi polemik belgesi nite
liğindeki iddianameler ve Esas Hakkındaki 
Mütalâa ile bu dava, işte böylesine kap
samlıdır, Bu nedenle de bu dava, tarihsel 
olduğu kadar da evrensel bir davadır. DİSK 
Davası’na başta Batı Avrupa Sendikaları ol
mak üzere çok sayıda demokratik kurulu
şun sahip çıkması da bu nedenledir.

Aşağıdaki şu 7 niteliği ile bu dava siyasi bir 
davadır:

1. 12 Eylül öncesinin tüm ekonomik, top
lumsal ve siyasal olumsuzluklarının fatu
rasının işçi sınıfına ve onun gerçek sen
dikal kuruluşu olan DlSK’e çıkarıldığı bu 
dava gerçekte geleceğe yönelik olarak 
hazırlanmıştır. Bu dava geçmişin değil, 
geleceğin davasıdır. Bu nedenle de siyasi 
bir davadır.

2. Bu dava ile DİSK üyesi işçilerin yıllarca 
sendikasız kalması amaçlanmıştır. Beş yılı 
aşkın bir süre sonunda bu amaca ulaşıl
dığı açıkça ortadadır.

3. Bu dava aynı zamanda temel insan hak
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ve özgürlüklerinden, demokratik işçi 
haklarından, sendika özgürlüğü ve sosyal 
haklardan ve yapılacak olan geriye dö
nüşlerin gerekçesi olarak hazırlanmıştır. 
Sendika özgürlüğü ve sosyal haklara ge
tirilen sınırlamalarda, yargılanan sendi
kacılara yöneltilen suçlamalardan, grev
lere, toplu iş sözleşmelerine, sendikal eği
timlere getirilen suçlamalardan fazlasıyla 
yararlanılmıştır. Bu nedenle bu dava siyasi 
bir davadır.

4. Bu davadaki DlSICli sendikacılara yönelik 
suçlamalar, bundan sonra temel hak ve 
özgürlükleri için mücadele edecek de
mokratlara, sendika özgürlüğü ve sosyal

haklar için mücadele verecek işçilere ve 
sendikacılara göz dağı vermek için kulla
nılmıştır ve hâlâ kullanılmaktadır.

5. Bu davadaki temel amaç Türkiye’de DİSK’in 
öncülüğünde san sendikacılığa karşı ge
liştirilen demokratik sınıf ve kitle sendi
kacılığının tasfiyesidir.

6. Bu davada yalnızca özgür sendikacılık ve 
sosyal haklar suçlanmamaktadır. Bu da
vada aynı zamanda tüm kurum ve kural- 
lanyla demokrasi de suçlanmaktadır. 
Demokrasinin özgürlükçülük, eşitlikçilik, 
çoğulculuk ve katılımcılık ilkeleri de 
suçlanmaktadır. Bu nedenle bu dava si
yasi içerikli bir davadır.

7. Bu dava nedeniyle DlSICe karşı çifte ölçü 
uygulanmıştır. Ûmeğin dogalan gereği 
siyasi açıklamalar yapan Türkiye İşveren 
Sendikalan Konfederasyonu, TISK hak
kında ya da yasal işlevleri sendikalara 
oranla daha sınırlı olan Türk Işadamlan 
ve Sanayiciler Demeği, TÜSIAD ya da 
Aydınlar Ocağı gibi demekler hakkında 
suçlama getirilmediği halde, DİSK hu- 
kukdışı, yasa dışı iddialarla suçlanmıştır. 
DlSICe karşı çifte ölçü kullanılması- bu 
davanın siyasi bir dava olduğunun ana 
göstergesidir.

İşte yukarda saydığım nedenlerle bu dava 
siyasi bir davadır.

Bu nedenle de biz burada geçmişimizi sa
vunurken, aynı zamanda geleceğimizi, 
Türkiye’deki demokrasinin geleceğini sa
vunacağız.”

Tutuklandığı günden başlayarak cezaevin
de, 29 celse süren sorgusunda, savunma 
hazırlıklarında ve savunması sırasında, 
çalışma ve mücadele arkadaşları, ulusla
rarası sendikacılık hareketindeki dostlan 
Baştürk’ün olağanüstü azminin, sınırsız 
inancının yakın tanıklan oldular. DİSK 
Davası Baştürk’ün yılmaz kişiliğinde, 
Türk ve dünya kamuoyunda demokrasi 
ve özgürlük mücadelesinin simgesi oldu.

Baştürk aynı inanç ve kararlılıkla savun
masının sonunda DÎSICin, DlSICe gönül, 
emek ve destek vermiş herkesin adına 
haklılığını şu sözlerle dile getiriyordu:

“...DİSK, DİSK üyesi sendikalar ve bu da-



vada yargılanan herkes suçsuzdur.
Geride bıraktığım 40 yıla yakın işçilik, 

sendikacılık ve parlamenterlik hayatımda 
topluma karşı, işçi ve emekçilere karşı 
duyduğum sorumluluğun bilinci içinde, 
yalnızca ve yalnızca demokrasi ve özgür
lükler için uğraş verdim. Bu inançla ba
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm müca
delesinde yer aldım.

İşçi sınıfının bir bireyi olmakla övünüyo
rum. Yannı dokuyan ellerin akıl ve yüre
ğine, kardeşlerime güvenim sonsuzdur. 
Geride bıraktığım yıllar içinde, ister Par- 
lamento’da, ister demokratik işçi miting
lerinde, demokrasi ve özgürlük mücade
lesine, bütünüyle Türkiye’de sendikal 
mücadelenin son 25 yılına, kannca kara
rınca katkıda bulunmuş olmaktan son 
derece mutluyum. Genel-Iş Sendikasının 
ve DlSICin Genel Başkanı olmaktan dolayı 
onur duyuyorum.

Âynca en haksız biçimde suçlandığımız 
günlerde bile bizleri yalnız bırakmayan ve 
uluslararası dayanışmanın en güzel ör
neklerini veren Batılı sendikacı arkadaş
larım ile birlikte Uluslararası Kamu İşçi
leri Federasyonu PSI’nin ve Avrupa Sen
dikalar Konfederasyonu ASICın Yönetim* 
Kurulları’nda yer almaktan da büyük bir 
onur duymaktayım.

Taştan ve demirden zindanlar, gördüğümüz 
haksızlıklar ve işkenceler, tüm çektikle
rimiz ne ilktir, ne de son. iyiyi, güzeli, 
mutluluğu arayanlar ile sömürü ve bas

kının yandaşlan arasındaki kavga süre
cektir. Ancak inanıyorum ki bir gün 
mutlaka, ama mutlaka, çocuklanmız ge
leceklerine umutla bakabileceklerdir; gü
lecektir tüm çalışanlann yüzleri, bağıra 
bağıra özgürlük, kardeşlik ve banş tür
küleri söylenecektir. Türkiye’mde ve dört 
bir yanında dünyanın, işte o zaman 
DlSICin mücadelesinin ve bizim çektikle
rimizin anlamı bir kez daha anlaşılacak ve 
bu nedenle de ışık tutacaktır geleceğe.

DİSK 1961 Anayasası’nm sağladığı hak ve 
özgürlükler, ILO ilkeleri, 274  ve 275 sa
yılı Yasalar çerçevesinde çalışma yapan, 
bağımsız ve demokratik bir sendikal ku
ruluştur ve öyle kalacaktır.

DİSK her koşulda emeği savunmuş,
• işçilerin, emekçilerin aşı ve işi için uğraş 

vermiş,
• demokrasi ve özgürlüklerin serpilip ge

lişmesi için,
• temel insan hak ve özgürlüklerinin,
• sendikal özgürlüğün, sosyal hakların ya

şama geçirilmesi için çabalamış,
• dostluk ve kardeşlik için,
• özgürlük ve banş için,
• Sömürüşüz ve baskısız güzel günler için,
• tüm çalışanlann mutluluğu için, 

mücadele vermiş sendikal bir kuruluştur.
DİSK 1961 Anayasası’nın tastamam ve ek

siksiz uygulanması demektir. DİSK temel 
insan hak ve özgürlüklerinin yaşama ge
çirilmesi demektir. DİSK sendika hakkı, 
grev hakkı, toplu pazarlık hakkı demek-



tir. DİSK düşünce ve 
yaşama özgürlüğü de
mektir. DİSK demok
rasi ve özgürlük de
mektir.

DİSK yasalar karşısında 
açıklık ve yasalara uy
gunluk demektir.

Biz ne yaptıysak Türki
ye’de demokrasinin 
varlığına inanarak ve 
onu daha da güçlen
dirmek için yaptık.

Burada bulunuşumuzun 
nedeni de yasal hakla
rımızı sonuna dek 
kullanmış olmamız
dır.

Tarihin değişmez yasası 
gerçekten, doğrudan 
yana olmaktır.

DİSK de her zaman doğ
ruyu, gerçeği savun
muştur.

En büyük tanığımız tarih 
ve toplumsal gerçeklerdir.

DİSK’in kurulmasından sonra Türkiye’de iki 
sendikal anlayış var olmuştur.

Bu iki anlayıştan biri yani DlSICin sendikal 
anlayışı, sendikal işlerlikte açıklığı ve 
sendikal demokrasiyi savunan, sendikal 
hak ve özgürlükleri sonuna kadar kul
lanmaktan çekinmeyen, sendikal uygu
lamaları ile mahkemelerden işçiler lehine

içtihat kararlan çıka
ran, grev hakkını ye
rinde ve zamanında 
kullanan bir sendikal 
anlayıştır.

Ve gelecekte de de
mokratik işçi haklan- 
nı savunan, sendika 
özgürlüğü ve sosyal 
haklan son noktalan- 
na kadar yaşama ge
çiren Uluslararası Ça
lışma Örgütü ILO il
kelerinden, özgür ve 
bağımsız, demokratik 
sınıf ve kitle sendika
cılığı ilkelerinden ö
dün vermeyen sendi
kal anlayış yaşaya
caktır.

Zaman DÎSlCi ve bizleri 
haklı çıkaracaktır.

Bu davayla sanık san
dalyesine oturtulan 
bizlerin demokrasi ve 

özgürlükler mücadelesinde verdiği uğraş 
ve bu davadaki savunmalanmız, geleceğin 
gerçek demokrasisinin ve özgür sendika
cılığın oluşumunda silinmeyecek kalıcı 
izler bırakacaktır.”

Dört yılı aşkın bir süre tutuklu kalan Ab
dullah Baştürk, serbest bırakıldıktan 
sonra, DİSK’in haklılığını kanıtlamak ve 
askeri darbenin gerçek yüzünü sergile-

mek için durmak bilmeksizin 
uğraştı. 1987 genel seçimle
rinde SHP İstanbul milletve
kili olarak yeniden girdiği 
Türkiye Büyük Millet Mecli- 
si’nde, uluslararası demokra
tik ve sendikal platformlarda 
DİSK’in üzerindeki yasakla
rın kalkmasını ve mal varlı
ğının ve çalışma imkanlarının 
geri verilmesini savundu.

Abdullah Baştürk uluslararası 
sendikacılık hareketinde en

ve sempati kazandırmıştı. 1977 yılında 
seçildiği Uluslararası Kamu İşçileri Fede
rasyonu, PSI yürütme kurulu üyeliğine, 
1981’de cezaevinde yatarken onur üyesi 
olarak yeniden seçilmişti. Abdullah Baş
türk 1985 yılından beri, DİSK’in üyesi 
olduğu Avrupa Sendikalar Konfederas
yonu, ASK yürütme kurulu üyesi olarak 
görev yapıyordu. 1987 yılının sonunda, 
daha önce bir kez Nelson Mandela’ya

tanınmış Türk sendikacısıydı. Uluslara
rası işçi sınıfı dayanışmasına her zaman 
merkezi bir önem vermiş, uluslararası 
sendikal hareketin liderleri ile yakın ve 
kalıcı ilişkiler kurmaya özen göstermişti. 
Uluslararası sendikal çevrelerde adı sen
dikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile 
birlikte anılıyordu. 12 Eylül sonrasındaki 
ödün vermez kararlı tutumu, dost ve sı
cak davranışları kendisine büyük itibar



verilen “İsveç Sendikal Hareketi Özgür
lük Ûdülü”nü almıştı. DlSICin 20. Kuru
luş Yılı toplantısında, DİSKTİ en zor gün
lerinde yalnız bırakmayan uluslararası 
sendikacılık hareketinin önde gelen tem
silcilerine şöyle seslenmişti.

“...6 yıl boyunca göstermiş olduğunuz ör
nek uluslararası dayanışmayı bu akşam 
bir kez daha somutladımz. Bu akşam 
buradayız. Yannlarda demokrasi, sendi
kal hak ve özgürlükler nerede yok edil
mek istenirse orada olacağız.”

DİSK Davası bir türlü sonuçlanmıyordu. 
Baştürk bu dönemde çalışma arkadaşla
rına, uluslararası sendikacı meslektaşla
rına örnek olacak biçimde, inanılmaz bir 
azim ve inatla DİSK’in örgütlenme ve 
mücadele ilkelerini yaşatmaya, tüm 
kadrolarını gelecek çalışma dönemine 
hazır tutmaya, geçmişteki onurlu ve ba
şarılı mücadelenin maddi birikimini geri 
almaya uğraştı.

Abdullah Baştürk bu konudaki ısrarının 
geleceği yönelik olduğunu, DİSK’in 24. 
Kuruluş Yıldönümü toplantısında şu 
şekilde vurguluyordu:

“Türkiye’de DİSK Davası sürdükçe huku
kun üstünlüğünden söz edilemez. Ancak 
biz inanıyoruz ki, DİSK yeniden çalış
maya başlayacaktır. İşte bu kararlı bek
lentimiz yüzünden, bazı geçici kayıplara 
rağmen yeni örgütler kurmadık. İşte bu 
nedenlerle dünyanın ve Türkiye’nin tüm 
demokratlarını DİSK Davası adlı hukuk



skandalma, bu yüz kızartıcı duruma karşı 
koymaya çağırıyorum.”

Anti-terör yasası ile Türk Ceza Kanu- 
nu’nun 141 ve 142. maddelerinin yü
rürlükten kaldırılması ile, Askeri Yargı
tay’ın kararıyla DİSK Davası düştü ve 
yargılanan tüm DİSK yönetici ve çalı
şanları beraat ettiler. Aynı kararla, DİSK 
açılabilecek ve faaliyete geçecekti. Fakat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki gö
rüşmeler sırasında Anti-terör yasasına 
eklenen geçici 9. madde ile DİSK’in ve 
üye sendikalann malvarlıklarının Çalış
ma Bakanlıgı’na devri öngörülüyordu. 

Abdullah Baştürk için yeni hedefler belir
mişti. Öncelikle, DİSK ve üye sendika
lann malvarlıklarını geri almak, önü

müzdeki mücadele döneminde sağlam 
bir kurumsal yapı üzerine oturtulmuş 
yeni bir sendikal anlayışı egemen kıl
mak. DİSK’in yeniden faaliyete geçmesi 
için uğraştığı yıllarda üzerinde düşün
düğü ve yakın çalışma arkadaşları ile 
tartıştığı projeleri uygulamak istiyordu.

1980 öncesinde “üretimden gelen gücü” 
ile topluma damgasını vuran işçi sınıfı
nın önündeki ilk görev “üretken ve ya
ratıcı emeği yüceltmekti. Türkiye üre
tici ve yaratıcı faaliyetlerin aşağılandığı, 
çalışmanın neredeyse bir yeteneksizlik 
ve saflık sayıldığı, “iş bitirici” ve “köşe 
döndürücü” asalak, aracı faaliyetlerin, 
rantiyeliğinin övgü ve teşvikle karşılan
dığı bir ülke olmuştu. Emeğe değer ve-
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rilmeyen bir toplumda, işçi ve emekçi
lerin hak ve özgürlükleri de dikkate 
alınmaz, sağlık ve eğitim koşullarının 
düzeltilmesi de önemsenmezdi.

Baştürk 7 Aralık 1991’de DİSK Tüzük 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bu 
konuda şöyle diyordu:

“Günümüzde olağanüstü bir hızla değişen 
teknoloji, bilgi üretimindeki patlama, 
toplumun her kesimine olduğu gibi tüm 
çalışanlara da geniş imkânlar sunmakta
dır. Bilginin üretiminde ve toplumda 
kazandığı önem, bugüne kadar üretim 
ilişkileri içerisindeki yeri makinalar kar
şısındaki konumu ile belirlenen işçi sı
nıfına yeni ufuklar açmıştır. Teknoloji 
sayesinde daha kolay üretilir ve ulaşılır 
olan bilgiye sahip olmak, onu kullanmak 
ve üretebilmek yeni dönemin toplumsal

ilişkilerinde belirleyici özellik olacaktır.
Bizler bugünden bunun bilincinde olarak, 

geçmişte de kınadığımız ücret sendika
cılığı anlayışına hayır diyen, işçilerin 
yalnız ücretini değil toplumsal rolünü de 
değiştirmeyi amaçlayan bir sendikacılığı 
savunuyoruz. Bu nedenle emeğin yara
tıcılığını ve üretkenliği yüceltmeyi, kafa 
ve kol emeği arasındaki farkı kaldırmayı 
amaçlamalı, bir birey olarak işçinin 
kendisinin ‘işçi sınıfı’ kadar önemli ol
duğunu kavramak ve anlatmalıyız.

Tarihimizin bu evresinde önümüzdeki ye
ni görevlerin ana ekseni böylesi bir yak
laşım olacaktır.”

Baştürk sendikal çalışmayı, üyelerine belli 
aralıklarla ekonomik çıkarlar sağlayan 
“ücret sendikacılığı” ile sınırlı görmü
yordu. Sendikal yaklaşımının temelini

i



işçilere hayatın her alanında destek olan, 
dayanışma bilincini hep canlı tutan güçlü 
ve kalıcı bir örgütlenme oluşturuyordu.

Onun için “DİSK üyeliği, dayanışma ve 
farklı bir dünyada yer alma anlamına 
gelmeli, sendika üyelik kartı alan işçi, 
örgütlü olmanın güvencesini, ihtiyaçla
rını ortaklaşa gidermenin yararlarını ya
şamının her alanında, her evresinde de
rinden hissetmeli”ydi.

Baştürk bu anlayışla, Genel-lş’i gelir geti
ren yan kuruluşlara, dinlenme tesisleri
ne, basımevine, yardımlaşma sandığına 
kavuşturmuştu. Ankara Çankaya’da 
DİSK Genel Merkezi olarak yaptırılan 
binayı da işçi sınıfının gücünü gösteren 
görkemli bir yapı olarak tasarlamıştı. Bu 
bina inşaat halinde 12 Eylül darbecileri 
tarafından açıkça “gasp edilerek” Anayasa 
Mahkemesi’nin kullanımına verildi.

Baştürk, Kenan Evrenin anılan ile sür
dürdüğü suçlamalara karşı 1991 Ocak 
ayında yaptığı açıklamada bu konudaki 
kararlığını şu sözlerle belirtiyordu:

“Evren bu yazısında beni ve sendikacı ar
kadaştanım ağalık ile suçlamaktadır. 
Evren bu suçlaması sırasında bir sendi
kanın o zaman ki değerlerle 8 milyarlık 
malvarlığına, 100 adet otomobile, tatil 
sitesine, Ankara’da 16 katlı bir binaya 
sahip olmasına karşı çıkmaktadır. Bunlar 
kıskançlık bagırtılandır.

Bir toplumda tüm değerleri yaratan işçiler 
en güzel şeylere layıktır. İşçiler Evren gibi

yüksek harcırah, lüks tüketim içinde 
yüzmediler, ürettiler, ürettiklerinden da
ha iyi bir pay almak için sendikal müca
dele verdiler. Ücretlerinin bir kısmı ile 
güçlü sendikalar kurdular. Örgütlenmenin 
gücü budur. Çağdaş otan herkes güçlü 
sendikalara katlanmak zorundadır...”

Abdullah Baştürk bütün bunların iletişim, 
örgütlenme ve kurumlaşma sorunu ol
duğunu biliyordu.

DİSK geniş emekçi kitlelerine her zaman 
ulaşacak, işçi ve emekçilere bilgi üret
me, edinme ve kullanma olanaklarım 
sağlayacak iletişim araçtan ile donana- 
caktı. Canlı yayınla işçiler arasında sü
rekli iletişim sağlayacak “Radyo Emek” 
erişilmez değildi.

DİSK’in basın-yayın kuruluşları, tek-yanlı 
haber tekelleri ile başedebilecek im
kânlara sahip olacaktı.

DİSK Araştırma Enstitüsü, işçi sınıfı tari
hinin belgelerini koruyan arşiv sistemleri 
ile donatılacak, bilgi bankasındaki veriler 
sendikalann, araştırmacıların kullanı
mına açık tutulacaktı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Laboratuarla- 
nnda, sağlığa zararlı, çevreyi kirleten 
teknoloji ve ürünlere karşı önlemler ge
liştirilecek, çözümler üretilecekti.

DİSK üyesi işçiler tatil sitelerinde dinlenme 
haklarını rahatça kullanacaklar, bakım 
tesislerinde emekliliklerini kimseye 
muhtaç olmaksızın yaşayabileceklerdi.

DİSK üyesi işçiler ve aileleri Kültür Mer-
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kezlerinde sanatsal becerilerini geliştir
mek, yaratıcılıklarını uygulamak im
kânlarına sahip olacaklardı.

Bu liste uzayıp gidiyordu ve bütün bunlan 
gerçekleştirmek için Abdullah Baş- 
türk’ün sarsılmaz inancı ve olağanüstü 
azmi en büyük güvenceydi. Baştürk ba
şarılacağına inanıyordu, DİSK üstesin
den gelirdi.

Tüzük değişikliği kongresinden sonra ,

daha da yoğun bir çalışma 
temposuna giren Baştürk, 
çevresindeki herkesten aynı 
tempoyu bekliyor ve “kay
bedecek zamanımız yok” 
diyordu. Amacı Ocak 
1992’de DİSK 8. Genel Ku- 
rulu’nu topladıktan sonra 
görkemli bir programla 
DİSK’in 25. Kuruluş Yıldö
nümünü kutlamak, DlSK’i 
yeni dönemde hedef, ilke ve 
projeleri ile toplumun de
ğerlendirmesine sunmaktı. 

Herkesi işe koşuyor, yakın 
çalışma arkadaşlarının üze
rinde adeta “terör” estiriyor
du. Bütün bunlan çocuğuna 
yeniden kavuşmuş bir ba
banın mutluluğu ile yapıyor, 
DİSK’in malvarlığının geri 
alınması gecikiyor ama o 
umudunu hiç yitirmiyordu. 
Abdullah Baştürk, bu ödün 

vermez savaşçı, her şeyden önce dosttu, 
sıcak ve güzel bir insan, candan bir eş, 
sevecen bir baba ve dede, tutkulu bir 
taraftardı. „

Abdullah Baştürk’ü “uzun yürüyüşü”nde 
hiç yalnız bırakmayan, en yakınındaki 
kişi eşi Ayten Baştürk’tü. Evlenmeden 
önce Genel-Iş’de çalışan Ayten Baştürk, 
sendika alışkanlığı ile bir süre başkan 
diye hitap ettiği eşine, “Birinci aşkın



DİSK, ikinci aşkın Beşiktaş, üçüncü aş
kın da benim” diyordu.

DİSK Baştürk’ün hayatıydı. Beşiktaş ise 
tutkusu. Soğuk çamur demez, ne yapar 
eder, Beşiktaş’ın maçına mutlaka giderdi.

Serdar, Oya ve Bülent’in babası Abdullah 
Baştürk’ün aile içindeki gözdeleri to
runlarıydı. Çünkü onlar “gelecek”ti. 
Dünya onlann olacaktı, ileride onlar ka
zanacaktı. Kaybetmeyi hiç sevmediği tavla 
partilerini bile Pınar “kazanabilirdi”.

“İdam mı? Siz benim ancak ceketimi asar
sınız...”

Abdulllah Baştürk, “Sizi idamla yargılaya
cağız!” diyen 12 Eylül döneminin askeri 
savcısına söylemişti bu sözleri.

Baştürk hayatta hiç bir şeyi zor görmedi. 
Engel tanımadı. En zor anlarda meşhur 
deyişiyle “goley” der, yürür giderdi.

Ama sonunda bu vücut, 50 ’lili yıllardan 
beri acılar içinde yoğrulmuş, ezilmiş, iş
kencelerden geçmiş, yıpranmış ama hiç 
susmamış bu yürek, yallarca ezilen in
sanlar için düşünen, mücadele veren bu 
beyin, 21 Aralık 1991 günü bunca yüke 
dayanamadı.

O gece bir hatır sormak, varsa bir sorun
larını çözmek için gittiği bir dost erinde 
yere yığıldı. O kadar güvendiği, dostla
rına “bu beni daha çok götürür” dediği 
vücudu ona ayak uyduramamıştı. O’nu 
inandığı işçi sınıfından, güvendiği yol 
arkadaşlarından çok uzaklara atmıştı.

Artık işçi sınıfına yas yakışırdı.

bdullah Baştürk, the pillar of Turkish 
Trade Union Movement, the uncomp- 

rimising leader of labour, the most 
prominent representative of Turkish 
labour movement in the internatio

nal trade union movement was 
born in 1929 in the small village.

Because of the financial difficulties of his fa
mily he could not continue his higher 
education after primary school and in 1945 
he started to work in different branches of 
industry and services, wherever he could 
find a job.

His trade union activity began in 1955 at the 
Istanbul Municipality where he was emp
loyed. In 1960 he was elected General 
Secretary of the local union and was later 
elected President of Turkish Municipal 
Workers’ Union (GENEL-IŞ) of which he 
was the founder. He was the President of 
this union until his death.

The union GENEL-1Ş was a member of 
TÜRK-1Ş from the year it was founded, 
1962, until 1976 when it disaffiliated and 
joined to DISK. The DISK Congress in 
1977 elected him as President of Confe
deration of Progressive Trade Unions of 
Turkey. He was re-elected to this post in 
the 7th General Assembly of the Confede
ration in July 1980 and was holding this 
title at the time of his death.

Baştürk was elected to Parliament in 1969, 
1973 and 1987. He served as a Member of 
Parliament for three terms, representing 
social democrat parties.

I



In 1977 he was elected to the PSI Executive 
Committee but he was not able to attend 
the Executive Committee meetings in 
1981 because he had already been arrested 
and detained by the military authorities. 
Despite his absence from the PSI Congress 
in 1981 he was unanimously elected an 
Honorary Member of the PSI Executive 
Committee. Further, he was elected in 
1985 as an Executive Committee member 
of the European Trade Union Confedera
tion - ETUC - to which DISK is affiliated.

In 1987, he was awarded with the “Prize of 
Freedom” by the Trade Union Movement 
of Sweden.

Following an extremely troubled period in 
Turkish history, the armed forces interve
ned on September 12,1980, dismissed the 
goverment and imposed a military dicta
torship on the country.

All political parties were banned and all poli
tical activity was forbidden; most trade 
unions were either banned or suppressed. 
Trade union rights were removed; the press 
was muzzled; political and trade union le
aders were imprisoned; may were mistrea
ted or tortured. Opponents of the new re
gime were executed.

The second largest trade union national 
centre in Turkey, DISK (Confederation of 
the Progressive Trade Unions of Turkey) 
was suspended and its President, Abdullah 
Ba§turk was imprisoned. All of the officers 
of the affiliated unions were detained. 
Their offices were searched and their assets



seized.
The trial of DISK began in December 1981, 

Baştürk had to face death penalty with 77 
brother unionsits. On February 25, 1986 
Baştürk opened his defense rejecting all of 
the accusations which had been made 
against DISK and its affiliated trade unions, 
and against the trade unionists who were 
on trial. In the last words of his defense 
statement Abdullah Baştürk declared as 
follows;

"During the past 40 years I worked as a worker, 
trade unionist and parliamentarian, 1 strived 
only for democracy and freedoms, being 
conscious of the responsibilities 1 have for the 
society, for the workers and for the working 
classes...

I am proud of being a member of the working 
class. My trust in the wisdom and heart of 
those who are weaving the future, in my 
brothers and sisters, has no limits. I am 
very happy to have contributed to the 
struggle for democracy and freedom, to the 
last 25 years of trade union struggle in 
Turkey...

In all modesty I am proud of being the Presi
dent of the Genel-îş Union and of DISK.

Furthermore, I am also very proud of being 
a member of the Executive Committees of 
the Public Services International (PSI) and 
European Trade Union Confederation 
(ETUC), together with my Western trade 
unionist friends who did not leave us even 
in the days when we were faced with very 
unjust accusations, and who displayed

most beautiful examples of international 
solidarity.

Whatever we did, we did with confidence in 
the presence of democracy and with the 
purpose of strengthening democracy..The 
reason we are here is because we used our 
legal rights to the very end.

...DISK has always advocated the just and the 
truth. History and social realities are our 
major witnesses. ...Time will show that we 
and DISK were right.”

And it showed. The case against DISK was 
dropped in 1991. DISK and affiliated unions 
were allowed to resume work. Its assets were 
still waiting a judiciary resolution.

Abdullah Baştürk was a sincere believer and 
defender of human rights, freedom and 
democracy. With the struggle he waged in 
the torture cells, prisons and courts of the 
military dictatorship, he became the 
symbol of honour and source of strength 
to his fellow workers.

He was in the midst of laying the foundations 
of a new approach to the labour move
ment. He left us, early in the morning of 
December 21st, 1991, in the final meters 
of a long run of the restoration to DISK of 
its capacity to act as a trade union organi
zation and of its assets.

He will be remembered with his firm hope 
for a democratic and just future, with his 
determination for human and trade union 
rights, and above all with his modesty and 
the good human being.

He was married and had 3 children.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ASK) Yönetim Kurulu üyesi ve DİSK Genel 

Başkanı Abdullah Baştürk’ün ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bu

lunmaktayız.

, dört yıldan fazla süren mahpusluk, işkence ve ölüm tehditlerine rağmen, ’80’li 

yılların askerî rejiminin baskısına boyun eğmedi. Tam tersine, demokrasi ve 

sendikal özgürlükler ve DİSK’in yeniden özgürlüğüne kavuşması mücadelesine 

devam etti.

ASK, Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının mücadelesini ’80’li yılların başından 

beri destekledi.

DİSK 1991 Eylül’ünde yeniden haklanna kavuştuysa, bu, genel başkanımn ödün 

vermeztavn sayesinde olmuştur.

ASK’nın 24 ülkedeki 46 örgütü ve 47 milyon üyesi adına Abdullah Baştürk’ün 

eşine, ailesine ve Türkiye sendikal hareketine en içten başsağlığı dileklerimizi 

iletiniz.

Baştürk, ’92 Ocak ayında toplanması gereken DİSK Olağan Kongresi’nin ger

çekleşmesi için kendinden çok şey verdi.

Ama ne yazık ki, demokrasi, insan haklan ve sendikal özgürlükler için götürdüğü 

büyük yanşın son metrelerinde bizi yalnız bıraktı.

Markku Jaeskelainen
AVRUPA SENDİKALAR KONFEDERASYONU GENEL SEKRETER YARDIMCISI



“Türkiye işçi sınıfını 2000'li y ı l l a ra  

DİSK taşıyacaktır.  Bizler, işçilerin  

ya ln ızca  ücretini değil,  toplumsal  

rolünü de değiştirmeyi  amaçlayan

bir sendikacıl ığ ı  savunuyoruz■


