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G‹R‹fi
Endüstri Devriminin yaratt›¤› kurumlar olarak sendikalar do¤umlar›ndan itibaren çal›flanlar›n çal›flma koflullar›n› iyilefltirme çabas› içinde olmufltur. Bu anlamda ücret, çal›flma saatleri, çal›flma ortam› ile ilgili konular sendikalar›n en
önemli mücadele alan›n› oluflturmufltur. Hatta zamanla sendikalar›n toplum ve s›n›f için mücadele amac› yerine sadece ücret sendikac›l›¤› yapmalar› elefltirilere
neden olurken sendikac›l›k anlay›fl›ndaki de¤iflimler ço¤u zaman farkl› sendikal
yap›lar›n ortaya ç›kmas›na da neden olmufltur..
Ülkemizde 1946 y›l›nda sendika yasa¤›n›n kalkmas› ve 1947 y›l›nda da sendikalarla ilgili ilk yasan›n ç›kmas› ile sendikalaflma süreci h›z kazanm›fl, hatta
1952 y›l›nda ilk iflçi konfederasyonu olarak Türk-‹fl kurulmufltur. Türk-‹fl’in kimi
politikalar›, farkl› sendikac›l›k anlay›fla sahip sendikalar›n Türk-‹fl’ten kopmas›na
ve 13 fiubat 1967 tarihinde D‹SK’in kurulmas›na neden olmufltur. Mahiro¤ullar›
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(2005: 190) D‹SK’in Türk sendikac›l›k hareketinde mesleki/ekonomik sendikac›l›k
anlay›fl›na doktriner bir boyut kazand›rd›¤›n› ileri sürmektedir. Bunun kan›tlar›n›
ise Konfederasyonun kurulufl aflamas›nda haz›rlanan “Türk-‹fl Üyeli¤inden Ayr›lma Hakk›nda Rapor”da, “D‹SK’in Kuruluflu Hakk›nda Rapor”da, D‹SK Tüzü¤ünde, örgütün felsefi e¤iliminde, çal›flma stratejilerinde, amaçlar›nda yani Türk-‹fl’e
göre sendikac›l›k anlay›fl›ndaki farkl›l›klarda bulmakta ve D‹SK’in yapt›¤› sendikac›l›¤› “s›n›f sendikac›l›¤›” olarak adland›rmaktad›r. D‹SK’in kurulmas›nda etken
olan Türk-‹fl’e iliflkin elefltiriler dört bafll›k alt›nda toplanmaktad›r. Bunlar; partiler
üstü politikalar, al›nan yard›mlar (özellikle Amerikan kökenli yard›mlar), e¤itim
programlar› (yine Amerikan sistemine göre verilen e¤itimler), sermaye ve hükü* Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Ünye ‹.‹.B.F.
1 D‹SK’in kurucular›: Türkiye Maden-‹fl (ad›na Kemal Türkler), Lastik-‹fl (ad›na R›za Kuas), Bas›n-‹fl (ad›na ‹brahim Güzelce), Türkiye G›da-‹fl (ad›na Kemal Nebio¤lu) ve Türk-Maden-‹fl’tir
(ad›na Mehmet Alpdündar). Bu sendikalardan Türkiye G›da-‹fl öncesinde ba¤›ms›zken, di¤erleri Türk-‹fl üyesidir (Türkiye Sendikac›l›k Ansiklopedisi: 1998).
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metlerin ç›karlar›na uygun sendikac›l›k anlay›fl›d›r (Ulukan/Müftüo¤lu, 2004).
D‹SK Kurulufl Bildirgesi ve Ana Tüzü¤ü’nün daha bafllang›c›nda devrimcilik
ile ne anlafl›ld›¤› “Biz devrimcili¤i; bugünkü tutucu, gerici, ekonomik, sosyal, politik iliflkilerin Anayasa uyar›nca de¤ifltirilmesi ve Anayasa ilkelerinin hayata uygulanmas› anlam›nda anl›yoruz” fleklinde ifade edilmektedir. Kurulufl Bildirgesi’nde “Türk iflçi s›n›f›n›n tüm ç›karlar›, haklar› ve özgürlükleri ve de onuru için”
bir araya gelindi¤i belirtilerek sendikal mücadelenin asl›nda s›n›f temelli yap›laca¤› ifade edilmektedir. Bildirgenin ilerleyen bölümlerinde de sadece iflçileri de¤il “her türlü dar gelirliler (ve) yoksul kimselerin” de özne olarak görüldü¤ü ve
bunlar›n korunmas›n›n yolunun da Anayasan›n eksiksiz uygulanmas› oldu¤u;
çünkü “egemen s›n›flar”›n Anayasan›n savsaklanmas›nda yararlar› oldu¤u belirtilmektedir. ‹flçilerin mücadelede baflar›l› olabilmelerinin koflulu da “iflçilerin devrimci öz kazanmas›” olarak görülmektedir. Beslenme, bar›nma, sa¤l›k, e¤itim, çal›flma hayat›, milli gelirin adaletli bölüflümü, vergi adaleti, iflçi ücretleri, milli borçtan kurtulma, teflkilatlanma konular›nda çözüm yollar› da bu perspektifle Bildirgede çizilmektedir. Tüzükte de amaçlara ulaflman›n yolunun “emekten yana, emekçilerin yönetim ve denetimine do¤rudan do¤ruya kat›ld›¤› planl› bir devletçilik sistemi” oldu¤u belirtilmifltir (eski.disk.org.tr). Bu temel belgelerde de görüldü¤ü gibi D‹SK sendikal mücadelede s›n›f mücadelesini yöntem olarak belirlerken sadece iflçi s›n›f› için de¤il toplumun tüm yoksul ve ezilen kesimleri için mücadeleyi gerekli görmekte bu anlamda da di¤er sendikal yap›lardan farkl›laflmaktad›r.
S›n›f sendikac›l›¤› anlay›fl› ile D‹SK ekonomik, sosyal, ideolojik mücadelesini
sürdürürken kimi zaman seçimlerde üyeleri ad›na baz› partileri destekleme karar› vererek siyasal alanda da etki yaratmaya çal›flm›flt›r. Örne¤in 1969 seçilerinde T‹P’i desteklemifl, 1973 ve 1977 seçimlerinde ise CHP’yi destekleme karar› vermifltir (Koray, 2000: 128). 1960’l› y›llarda keskinleflen s›n›f mücadelesinde siyasal örgüt olarak T‹P, sendikal örgüt olarak da D‹SK öne ç›km›flt›r (Akal›n, 1995).
D‹SK Türkiye’de ilk defa sendikal bir kurulufl olarak kitlesel flekilde iflçilerin bir s›n›f olarak siyasi mücadele hakk›n› genifl boyutta savunmufl (Pekin, 1987) ve devlet sendikac›l›¤› anlay›fl›na bir seçenek yaratm›flt›r (Befleli, 2002).
1970’li y›llarda gerek çal›flma hayat›na iliflkin gerekse de toplumsal›n di¤er
alanlar›ndaki mücadeleleri D‹SK’in çeflitli kesimlerden tepki almas›na neden olmufltur. 274 say›l› Sendikalar Kanunu’nun birçok maddesini de¤ifltiren 1317 say›l› Kanun asl›nda D‹SK’i hedef alan uygulamalardan birisidir. Türk sendikal hayat›n› etkileyen yasan›n ç›kar›lmas›n› Türk-‹fl desteklerken D‹SK karfl› ç›km›flt›r (Tokol, 2005; Ifl›kl› 2003b; Befleli, 2002). Hatta yasan›n haz›rlan›fl› s›ras›nda Türk‹fl’in D‹SK’i “k›z›l sendika” olarak nitelendirilmesi iki konfederasyon aras›ndaki
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sendikal anlay›fl ve çizginin farkl›laflmas›n› iyice belirginlefltirmifltir (Güzel, 1996:
222). Yasan›n ç›kar›lmas›n› önlemek için D‹SK’in düzenledi¤i 15-16 Haziran
(1970) Direnifli, siyasi grev olmas›n›n yan›nda onbinlerce iflçinin kitlesel kat›l›m›na sahne olmufl, grev, gösteri, yürüyüfl ve mitingleri de içeren genifl kapsaml› bir
eylem olarak da Türk sendikal hayat›ndaki önemli eylemler aras›na girmifltir. Hatta olaylar nedeniyle s›k›yönetim ilan edilmifl, D‹SK yöneticileri tutuklanarak, çok
say›da D‹SK’li iflten ç›kar›lm›flt›r (Ar›n›r/ Öztürk, 1976; akt. Çelik, 2012). D‹SK’in
Türk iflçi hareketi aç›s›ndan öncülü¤ü ve eylemlili¤i 1980 askeri darbesi ile cezaland›r›larak faaliyetleri durdurulmufltur.
Türk çal›flma hayat› ile ilgili yaz›nda genellikle 1980 sonras› dönem yasaklay›c› ve teferruatç› bir dönem olarak tan›mlanmas›na (Tuncay, 2010) ra¤men
Yaz›c›’n›n (2010: 18) 1983 sonras› süreci iflçi hareketi aç›s›ndan “alt›n bir süreç”
olarak tan›mlad›¤›n› görüyoruz. Bunun nedeni olarak da so¤uk savafl kültürünün
tasfiye olmas›, yerleflik siyasi anlay›fllar›n gerilemesi, ekonomik sorunlar›n da etkisi ile 1987 y›l›nda bafllayan yeni iflçi hareketinin her fley için yeniden ve sa¤l›kl› bir bafllang›ç oluflturma olana¤› yaratmas› olarak gösterilmektedir. Güzel
(1996) ise bu dönemi yeni düzenlemelerin D‹SK türü bir sendikac›l›¤›n bir daha
oluflmamas› için tüm yasal önlemlerin al›nd›¤› bir dönem olarak görmektedir.
“D‹SK’in susturulmas›yla... iktidar, iflveren ve klasik siyasi partilerden ba¤›ms›z bir
sendikac›l›k susturulmak istenmifltir.” Gerçekten de hiç kuflku yok ki söz edilen y›llar kimi sendikalar›n faaliyetlerinin durduruldu¤u ve kimi sendikac›lar›n da y›llarca hapsedildi¤i y›llar olarak asl›nda oldukça s›k›nt›l› y›llard›r.
Faaliyetleri durdurulan D‹SK ancak 19-22 Ocak 1992 tarihinde yapt›¤› 8.
Genel Kurul ile yeniden sendikal alana dönebilmifltir. Ancak bu yeni dönemde
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D‹SK’in eski sendikac›l›k anlay›fl›nda de¤iflim yafland›¤› ileri sürülmektedir. Yaz›c› (2010: 139) bunu ideolojik olarak kendini s›n›f sendikac›l›¤› noktas›nda tan›mlayan eski D‹SK’in inkar› anlam›na gelmek fleklinde tan›mlamaktad›r. 1992 y›l›nda Ören Toplant›s›nda D‹SK’in geçmifl dönemdeki örgütlenme anlay›fl›, mücade2 12 Eylül askeri müdahalesi sonras› kurulan Milli Güvenlik Konseyi 7 numaral› bildirisiyle D‹SK
ve ba¤l› sendikalar›n›n faaliyetini durdurarak bu kurulufllar›n tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›yla
nakitlerine el koymufl yönetimini kayy›ma vermifltir. Bu süreçte Maden-‹fl ve Bank-Sen’in yöneticileri yurtd›fl›na ç›km›fl, di¤er D‹SK ve D‹SK sendikalar›n›n yöneticileri tutuklanarak 52’si hakk›nda “anayasal düzeni y›kmaya teflebbüs” iddias›yla TCK’nin 146. maddesine dayanarak
idam talebiyle dava aç›lm›flt›r. Faaliyetleri durdurulan D‹SK ve sendikalar›n kapat›lmas›na iliflkin mahkeme karar›na iliflkin karara itiraz edilmifl, karar› inceleyen Askeri Yarg›tay 1991’de
bu karar›n kald›r›lmas›na ve yöneticilerin beraat›na karar vermifltir (Türkiye Sendikac›l›k Ansiklopedisi: 1998).
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leci s›n›fsal kimlik ve sendikac›l›k modelini sürdürmesi görüflünün yan› s›ra de¤iflen dünyada iflçi iflveren iliflkilerinde yeni bir anlay›fl gereklili¤ini savunan “ça¤dafl sendikac›l›k görüflü” aras›nda tart›flmalar ç›km›flt›r. Tart›flmalar sonucu ikinci
görüfl a¤›rl›k kazanm›fl D‹SK’in de¤iflen ekonomik, sosyal ve siyasal ortama uygun yeni politikalar belirlenmeye bafllanm›flt›r. Bu D‹SK’in 1980 öncesi di¤er sendikalar ve konfederasyonlara karfl› duruflunu da etkilemifltir. Ancak hala D‹SK s›n›f sendikac›l›¤› anlay›fl›n› sürdürmekte, sendikal mücadeleyi ekonomik, siyasal,
ideolojik mücadele ile bütün olarak görmekte ve ba¤›ms›z bir kurulufl oldu¤unu
vurgulanmaktad›r (Tokol, 2005). Ça¤dafl sendikac›l›k anlay›fl›, D‹SK’in kuruluflunda kabul etti¤i “s›n›f mücadelesi temelinde toplumu dönüfltürme” amac›n›n yerine
“s›n›flar›n bir arada özgürce birlikte yaflamas›n›” esas alan bir anlay›flt›r (Uygur,
1993: 192). 1970’li y›llarda konfederasyonlar aras›ndaki görüfl ayr›l›klar›, yetki
mücadeleleri gibi nedenler ortak hareket edilmesini engellemifltir (Tokol, 1994).
D‹SK’in ikinci döneminde özellikle di¤er sendikal örgütlere karfl› bak›fl›n›n de¤iflmesi bu dönemde düzenleyece¤i baz› eylemleri etkilemifl ve pek çok ortak eylem
ve kampanyaya imza atmas›na da neden olmufltur.
Bu çal›flmada D‹SK’in yeniden faaliyete bafllad›¤› 1992 y›l›ndan itibaren 10
y›ll›k süreçteki eylemleri incelenmifltir. 1992’den 2002’ye on y›ll›k dönemin incelenmesinde iki neden ön plana geçmifltir. Bunlardan ilki makalenin hacmi ile ilgili k›s›tlamad›r. Di¤er ve as›l önemli gerekçe ise 2001 y›l›nda yaflanan ekonomik
kriz ve iktidar de¤iflikli¤inin çal›flma hayat›na etkisinin ayr› bir incelenmeyi gerektirmesidir. Bu dönem neoliberal politikalar›n iyice h›z kazand›¤› ve çal›flma hayat›n› düzenleyen bafll›ca düzenlemelerin de de¤iflti¤i bir dönem olma özelli¤ine de
sahiptir.
Çal›flmada eylemler incelenirken 1 May›s eylemleri, kampanya fleklinde yürütülen eylemler ve di¤er tekil eylemler fleklinde bir s›n›flama yap›lm›flt›r.
SEND‹KAL EYLEMLER
Sendikalar›n eylemleri çeflitli flekillerde gruplanabilir. Bu s›n›flamalardan ilki
grev ve grev d›fl› eylemler olarak yap›labilir. Çünkü grev çal›flanlar›n iflverene karfl› üretimden gelen güçlerini kulland›klar› en önemli eylem türü olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Grev kavram› da kendi içinde menfaat grevi, hak grevi, siyasal grev,
ekonomik grev, genel grev, sempati grevi ve dayan›flma grevi gibi gruplara ayr›labilir.
Grev d›fl› eylemler ise üretimi do¤rudan etkileyen ve üretimi do¤rudan etkilemeyen eylemler olarak ikiye ayr›labilir. Direnifl, ifli yavafllatma, toplu viziteye
ç›kma, fazla mesaiye kalmama gibi eylemler üretimi do¤rudan etkilerken; miting
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ve toplant›lar, gösteri ve yürüyüfller, servis araçlar›na binmemeden yürüme, yal›nayak yürüme, iflyerini terk etmeme, açl›k grevi, yemek boykotu, dilekçe verme,
ücret fifllerini iflveren veya yetkililere gönderme, telgraf çekme, toplu ifl sözleflmesi d›fl› ödemeleri reddetme, törene kat›lmama, alk›fllama, sakal b›rakma, korna
çalma, kefenli bas›n toplant›s› düzenleme (Koç, 1989: 67-84), saç veya b›y›k kaz›tma, belden yukar›s› aç›k çal›flma, efl boflama, vatandafll›ktan ç›kma dilekçesi
verme, birlikte bir tepe ya da da¤a ç›kma (TSA, 1998: 418) gibi eylemler de üretimi do¤rudan etkilemeyen eylemlere örnek olarak verilebilir.
Sendikal eylemler aktif ve pasif eylemler olarak da grupland›r›labilir. Grev,
ifl b›rakma, ifli yavafllatma, iflyerinde çal›flmadan oturma, miting, yürüyüfl, aktif
eylemler olarak; sakal b›rakma, saç ve b›y›k kaz›tma, belden yukar›s› veya ayaklar› ç›plak çal›flma, konuflmadan çal›flma, toplu viziteye ç›kma, yemek boykotu,
maafl bordrosu yakma gibi eylemler pasif eylemlere örnek olarak verilebilir (TSA,
1998: 418).
Sendikal eylemler ülkenin yasal düzenlemelerine ba¤l› olarak yasal eylemler
ve yasa d›fl› eylemler fleklinde de s›n›fland›r›labilir. Ancak burada yasall›k ile meflrulu¤u birbirinden ay›rmak gerekmektedir. Örne¤in ülkemizde yasad›fl› olmas›na
ra¤men pek çok eylem ça¤dafl ülkelerde yasal ve meflrudur. Genel grev buna örnek olarak verilebilir (Koç, 1989: 58).

3

Sendikal eylemlerin baz›lar› kitlesel baz›lar› ise bireysel ya da bir grup çal›flan taraf›ndan yap›labilmektedir. Ancak kimi zaman bireysel bafllayan eylemlerin kitle taraf›ndan desteklenmesi ile eylem kitlesel eyleme dönüflebilir. Eylemler
sendikalar ve üst kurulufllar›nca düzenlenebilece¤i gibi baz› eylemlerin bu örgütlerin d›fl›nda hatta kimi zaman bu örgütlere karfl› yap›labilmesi de mümkündür.
Ancak kendili¤inden geliflen eylemlerde siyasal içerik ve siyasal örgütlülük genellikle zay›f olmakta ve baflar› flanslar› düflmektedir. Yap›lan eylemlerin baflar›l›l›¤›
hem sonuçlar› ile hem de eyleme kat›l›m oran› ile de¤erlendirilebilmektedir (Koç,
1989).
Sendikal eylemler içinde en etkili yöntem flüphesiz grevdir. Grevin temel nedeni kapitalist toplumlarda üretim sürecinde farkl› konumdaki “eme¤in sat›c› ve
3 Ülkemizde özellikle 1980 sonras› çal›flma hayat›n› düzenleyen yasalar k›s›tlay›c› flekilde haz›rland›¤›ndan pek çok meflru hakk›n yasalarda engellendi¤i görülmektedir. Hatta onaylanan
çeflitli uluslararas› sözleflmelere ra¤men ulusal yasalar bu sözleflmelere uygun hale getirilmemekte Anayasal yükümlülük olmas›na ra¤men (90. madde) pek çok zaman mahkemeler de
bu düzenlemelere dikkat etmeyebilmektedir. Yasalar haz›rlan›rken de uluslararas› mevzuata
uygunluk aç›s›ndan hassas davran›lmamaktad›r.
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al›c›lar› aras›ndaki ç›kar çeliflkisi”dir. Yani s›n›flar aras›ndaki ç›kar çat›flmas› grevin alt›nda yatan ana nedendir. Bu ana neden yan›nda grevin gerçekleflme nedenleri olarak çal›flma iliflkilerinde iflçi ve iflveren taraf›nca uyuflmazl›k için gösterilen nedenlerdir. Bunlardan bafll›ca nedenleri ücret, çal›flma süreleri, istihdam sorunlar›, disiplin uygulamalar› vb. oluflturmaktad›r (Makal, 1987). Grev “ba¤›ml›
çal›flanlar›n, iflveren veya iflveren konumundaki kurum veya siyasal otoriteden taleplerini elde etmek için üretimi durdurup ifli b›rakmalar›” (Keskino¤lu, 1998a:
489) fleklinde tan›mlanabilir. Yasalara göre yasal grev tan›m› de¤iflebilir. Talas’a
4

göre (1983) grev “çal›flma koflullar›n› kendi lehlerine de¤ifltirmek ve yeni haklar
ve menfaatler sa¤lamak amac› ile iflçilerin ço¤unun önceden aralar›nda karar
vermek suretiyle bir iflyerlerinde ya da iflkolunda belirli ya da belirsiz bir süre için
çal›flmaya son vermeleri durumudur.” Talas’›n grevin unsurlar›nda belirtti¤i gibi
grev genellikle bir ç›kar ya da hak uyuflmazl›¤›n› yans›t›r. Bu nedenle sadece ç›kar uyuflmazl›¤›nda yap›lan grevi yasal grev sayan ülkelerde grev hakk›n›n
önemli derecede k›s›tland›¤› ileri sürülebilir.
Ülkemizde 1909 tarihli Tatil-i Eflgal Kanunu uzlaflt›rma aflamas›ndan sonra
grev yapma özgürlü¤ü sistemini getirmifl, ancak sendikal örgütlenmeyi yasaklayarak (sonras›nda bu yasak ‹fl kanunu ve Cemiyetler Kanunu ile de sürdürülmüfltür) grev eylemlerinin bafltan baflar›s›z olmas›na da neden olmufltur. 1946-1960
aras›nda da sendikal örgütlenme ve toplu pazarl›k hakk›n›n hukuksal olarak varl›k kazanmas›na ra¤men, grev yasa¤›n›n olmas› bu sefer di¤er haklar›n ifllevsel
kullan›lmas›na engel olmufltur. Sendikal örgütlenme hakk›, toplu pazarl›k hakk› ve
grev hakk›n›n birlikte var olmas› bu haklar›n gerçek anlamda kullan›lmas›n› sa¤lar. Türkiye’de bu üç kurum ancak 1960’l› y›llardan sonra birlikte var olmufltur.
1960 öncesi baz› kurumlar›n var olamamas› di¤erlerini de ifllevsiz k›lm›flt›r (Makal, 2004). Özellikle de 1980’lerden sonra her alanda uygulamaya konulan neoliberal politikalar çal›flanlar›n pek çok hakk›n› t›rpanlarken mevcut haklar›n korunmas› sendikalar için önemli bir eylemlilik nedeni olmufltur. Doktrinde de hak
grevinin Anayasa’da belirtilmedi¤i için yasak oldu¤unu ileri sürenler oldu¤u gibi
Anayasa’n›n hak grevini aç›kça yasaklamad›¤› bu nedenle hak grevinin Anayasa’ya ayk›r› olmad›¤› yönünde tart›flmalar bulunmaktad›r (Küpeli/ Ürtifl, 1996).
4 Sözcük dilimize Frans›zcadan geçmifltir. Frans›zcada grev sözcü¤ü (la gréve) deniz veya
akarsu kenar›ndaki kumsal anlam›ndad›r. Paris’te Sen Nehri kenar›nda bulunan Grev Meydan› (La Place de la Gréve) bir zamanlar iflçilerin topland›¤› bir aland›r ve ifl arayanlar, topluca ifli b›rakanlar burada topland›¤›ndan günümüzdeki anlam›yla greve gitmek deyimi buradan do¤mufltur (Ifl›kl›, 2003a).
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Benzer durum kamu görevlileri aç›s›ndan da geçerlidir. Memurlar›n sendikal haklar›n› düzenleyen 4688 say›l› yasa (KGSY) kamu görevlilerine toplu sözleflme
hakk› (ki bu da gerçek anlamda bir toplu sözleflme hakk› say›lamaz) vermesine
ra¤men uyuflmazl›k ç›kmas› durumunda greve gidilebilece¤ine iliflkin bir düzenleme yapmam›flt›r. Kamu çal›flanlar› ile ilgili di¤er yasa 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu (DMK) ve Ceza Kanunu’ndaki çeflitli hükümler kamu görevlilerinin
greve gidemeyece¤ini, gitmeleri durumunda cezaland›r›lacaklar›n› düzenlemektedir. Ancak Anayasa aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kamu görevlileri için getirilmifl bir
grev yasa¤› bulunmamaktad›r (Gülmez, 2001).
D‹SK’‹N 1 MAYIS EYLEMLER‹
1 May›s’lar iflçiler aç›s›ndan her zaman önemlidir. 1 May›s hemen hemen
bütün ülkelerde “iflçilerin günü”, “iflçi bayram›”, “iflçi s›n›f›n›n uluslararas› birlik,
dayan›flma ve mücadele günü” olarak kabul edilip kutlanan bir gündür. ‹flçi Bay5

ram› olarak tan›mlanmas›na ra¤men kutlamalara izin verilmemesi, güvenlik güçlerinin kat›lanlara müdahalesi veya kat›l›mc›lar›n içinde provokatif gruplar›n yer
almas› 1 May›s etkinliklerinde olaylar ç›kmas›na neden olabilmektedir. Ülkemizde 1980 askeri müdahalesinden önce kutlanan kimi 1 May›s’larda bu olaylar›n
yaflanmas› 1980 sonras› 1 May›s kutlamalar›n›n yasaklanmas› için gerekçe gösterilmifl, olaylar›n yafland›¤› Taksim Meydan› da adeta emekçilere yasaklanm›flt›r. 1980’den sonra 1 May›s kutlamalar›n›n yasal zeminde yap›labilmesi için 10
y›l geçmesi gerekmifl yap›lan kutlamalarda gergin anlar›n yaflanmas›na neden olmufltur.

6

5 1 May›s’›n ‹flçi Bayram› olarak kutlanmas› gelene¤i 19. yüzy›l›n sonuna kadar uzan›r. 1886
1 May›s’›nda Amerika’da baz› sanayi kentlerinde iflçiler baflta 8 saatlik iflgünü olmak üzere
çeflitli sendikal haklar için eylem yaparken ç›kan olaylarda, polis eylemcilere atefl açarak baz›lar›n›n ölümüne neden olur. Daha sonra fiikago’da yap›lan yeni eylemlerde yine olaylar ç›kar ve ölüm olaylar› gerçekleflir. Olaylar sonras› baz› iflçi liderleri idama mahkum edilir.
1890’dan itibaren 8 saatlik iflgünü kabul edilene kadar 1 May›s’ta gösteriler yap›lmas› kararlaflt›r›l›r. 1889’da Paris’te II. Enternasyonal yapt›¤› toplant›da 1 May›s’› uluslar aras› düzeyde kutlama karar› al›p tüm iflçi örgütlerine bildirir.
6 Türkiye’de Osmanl› döneminde ilk 1 May›s II. Meflrutiyet’in ilan›ndan bir y›l sonra kutlanm›flt›r. 1935 y›l›nda kabul edilen Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakk›nda Kanun ile 1 May›s
“Bahar ve Çiçek Bayram›” ad›yla genel tatil kabul edilmifltir. 1951 y›l›nda iflçilerin 1 May›s’ta
yar›m yevmiye almalar›na karar verilmifl, 1956 y›l›nda ise tam yevmiyeli olmalar›na karar verilir. ‹lk kitlesel 1May›s kutlamas› 1976 y›l›nda yap›l›r. 1 May›s 1977 y›l›nda da D‹SK’in öncülü¤ünde daha genifl kat›l›mla düzenlenir. Ancak aç›lan yayl›m atefl ile 37 kifli ölür. 1978
y›l›nda yine büyük bir kat›l›mla kutlan›r. 1979 y›l›nda ‹stanbul’da kutlanmas› yasaklan›p so318

1 May›s 1992
D‹SK’in yeniden faaliyete bafllad›¤› 1991 y›l›ndan sonraki ilk 1 May›s kutlamas› asl›nda 1980 askeri darbesi sonras› yap›lan ilk 1 May›s kutlamas›d›r da. Bu
nedenle 1992 1 May›s› darbe sonras› ülkemizin kutlanan ilk 1 May›s’› olma özelli¤ine de sahiptir. Kutlamalar için Türk-‹fl, D‹SK ve Hak-‹fl bir araya gelerek bir salon toplant›s› yaparlar (D‹SK, 1997b; Tokol, 1994) ve “1 May›s Güçbirli¤i Ortak
Bildirisi yay›nlan›r (Keskino¤lu, 1998b). Bu ilk kutlama gazetelerde “1 May›s’ta
Yevmiye Kavgas›” manfleti ile duyurur. Kutlamalar›n 7 ilde salon toplant›lar› ile 3
konfederasyonun kat›l›m› ile yap›laca¤›, T‹SK’in ifle gelmeyen iflçilerin yevmiyelerinin kesilece¤i aç›klamas›na karfl› Türk-‹fl “bu ç›lg›nl›k olur, tepki al›r” aç›klamas› yapar. Toplant›lar Ankara, ‹zmir, Bursa, Kocaeli, Zonguldak ve Mersin’de yap›l›r. D‹SK Örgütlenme Daire Baflkan› Ömer Çiftçi üç konfederasyonun ortak kutlama yapmas›n›n önemini belirterek “1 May›s’›n gö¤ün alt›nda kutlayaca¤›m›z
günler gelecektir” fleklindeki aç›klama yapar (Cumhuriyet, 1 May›s 1992: 1,16).
Ertesi gün ç›kan gazetede manflet flöyledir “Gözalt›nda 1 May›s”. Gerçekten
de manflete uygun bir gün olmufltur. Ankara, ‹zmir, Adana ve Mersin’de 300’e
yak›n gösterici gözalt›na al›n›p gazeteciler de tartaklan›r. ‹stanbul’da kavflak,
meydan ve vapur iskelelerinde kimlik kontrolleri ve aramalar yap›l›r. Taksim Meydan› ise adeta polis taraf›ndan “kuflat›l›r”. Taksim ile ilgili bu durum daha sonraki y›llarda da pek de¤iflmeyecektir. Olaylar›n sonras›nda 1 May›s kutlamalar›n›n
serbest b›rak›lmas› için 8 bin 500 imzal› dilekçe toplanarak TBMM Baflkanvekili
Fehmi Ifl›klar’a verilir (Cumhuriyet, 2 May›s 1992). 12 Eylül sonras› ilk yasal 1
May›s kutlamas› asl›nda 12 Eylül’ün gölgesi alt›nda kutlanm›flt›r.
1 May›s 1993
1992’deki ilk salon toplant›s› ile yap›lan kutlamadan sonra 1993 y›l›nda
1980 sonras›n›n ilk 1 May›s mitingi yap›l›r. Miting ‹stanbul Pendik’te D‹SK’in yan› s›ra Kamu Çal›flanlar› Sendikalar› Platformu (KÇSP), meslek odalar› ve çeflitli
kitle örgütlerinin kat›l›m› ile gerçeklefltirilir (D‹SK, 1997b). Kutlamalarda bir önceki y›l›n aksine Türk-‹fl (‹stanbul Abide-i Hürriyet Meydan›nda miting) ve Hak-‹fl
(Taksim An›t›na çelenk) ba¤›ms›z hareket etmeyi tercih ederler (Keskino¤lu,
ka¤a ç›kma yasa¤› uygulan›r. ‹zmir’de miting yap›l›r. 1980’de hem ‹stanbul hem de ‹zmir’de
yasaklan›r. 12 Eylül 1980 sonras› tamamen yasaklan›r. 1987 y›l›nda yasal kabul edilmeyen
bir gösteri yürüyüflü ile kutlan›r. 1990 y›l›nda izinsiz yap›lan gösteride polisin atefl açmas› sonucu bir kifli yaralanarak felç olur. 1991’de toplant›larla 1May›s etkinli¤i gerçeklefltirilir. Daha sonra ilk yasal 1 May›s 1992 y›l›nda gerçeklefltirilir (Keskino¤lu, 1998b).
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1998b). Yani ilk kutlama di¤er sendikal örgütlerle birlikte yap›l›rken ilk mitingler
için örgütler farkl› meydanlar› tercih etmifltir. Cumhuriyet Gazetesi 1 May›s kutlamalar›n› kamuoyuna “Kanl› 1 May›s Filmi Yak›ld›” manfleti ile duyurur. Bahsedilen S›k›yönetim Mahkemesi’nin D‹SK’in 1976-1977 ve 1979 1 May›s kutlamalar›na iliflkin belgelerinin imhas›d›r. Gazete ilk sayfas›nda “Sendikalar 1 May›s ‹çin
Meydanlarda” bafll›¤›n› kullanarak ilk defa meydanlarda kutlama yap›lmas›na
vurgu yapar. Ancak bu sefer de D‹SK’in meydanlarda kullanaca¤› baz› sloganlara yasak gelir (Cumhuriyet, 1 May›s 1993). 1 May›s kutlamalar› halaylar ve
7

dayaklar (!) eflli¤inde kutlan›r. Polis eylemcilere fliddet uygular. Pendik’te düzenlenen mitinge kitle örgütleri, sanatç›lar, ba¤›ms›z sendikalarla SHP milletvekilleri
kat›l›r. Pendik’teki miting için erken saatlerden itibaren kat›l›mc›lar meydana gelmeye bafllar. Tüm sokak ve caddelere polis noktalar› oluflturulmufltur ve çok say›da ambulans da miting alan›na yak›n yerlerde bekletilir. 1977’nin ruh hali devlette oldukça fazla hissedilmektedir. Valili¤in yasaklad›¤› sloganlar miting boyunca at›l›r. Mitinge 20 bin kifli kat›l›r. Mitingde 1 May›s flehitlerinin yan› s›ra Ümraniye’de çöp alt›nda ölenler için de sayg› duruflu yap›l›r (Y›ld›r›m/ fiahin, 1993).
Miting güç koflullarda gerçeklefltirilir. Valilik Türk-‹fl’in Abide-i Hürriyet Meydan›nda miting düzenlenmesine izin vermifltir. Oysa D‹SK yöneticileri mitinge izin
almak için 23 Nisan’da dönemin SHP Genel Baflkan› Erdal ‹nönü ile Ankara’da
görüflürler. ‹nönü ayn› gün Baflbakanla görüflür. Süleyman Demirel ‹stanbul valisi Hayri Kozakç›o¤lu’nu arayarak Pendik Meydan›ndaki mitinge izin vermesini ister. Vali önce s›cak bakmaz ancak D‹SK’li yöneticilerle görüflmek için 25 Nisan’a
randevu verir. O gün yap›lan toplant›da miting için izin ç›kar (Teztel, 1993). 1
May›s ve D‹SK hala baz› zihinler için tehlikeli anlamlar içerdi¤inden hem miting
öncesi hem de mitingde bunun yans›malar› görülür.
1 May›s 1994
1993’teki kutlaman›n aksine 1994 y›l›ndaki 1 May›s yine Türk-‹fl, Hak-‹fl ve
D‹SK taraf›ndan ortak kutlan›r (Tokol, 1994). Kutlamalar Demokrasi Platformu taraf›ndan organize edilir. Miting ‹stanbul Taksim’de yap›lmak istenir ancak Valilik
‹stanbul kutlamalar› için Abide-i Hürriyet Meydan›’na izin verir (D‹SK, 1997b).
Taksim fobisi o dönemde yo¤un olarak yaflanmaktad›r.
Demokrasi Platformu kutlamalar›n ‹stanbul, Ankara, ‹zmir baflta olmak üze7 Bu sloganlar flunlard›r: “Yarg›s›z ‹nfazlara Son”, “Faflizme Karfl› Omuz Omuza”, “Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i”, “‹nsanl›¤›n Onuru ‹flkenceyi Yenecek”, “Faflizme Karfl› Ya Birleflme Ya
Ölüm” (Cumhuriyet, 1 May›s 1993).
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re 25 merkezde kutlanaca¤›n› duyurur. Kutlamalar öncesinde Ankara’da 1 May›s afifli asan 300 kifli gözalt›na al›n›r (Cumhuriyet, 1 May›s 1994), ancak yine
de 1 May›s kutlamalar› büyük coflkuyla yap›l›r. Takism’de mitinge izin yoktur ancak Platform kutlamalara Taksim Atatürk An›t›’na “1 May›s Çelengi” koyarak
bafllar. Abide-i Hürriyet Meydan›’ndaki mitinge 50 bin kifli kat›l›r. Görev alan polis say›s› ise 21 bindir. Yani yaklafl›k her iki-üç kifliye karfl› silahl› bir kifli görevlendirilmifltir. Ankara’daki mitinge 10 bin kifli kat›l›r. Gösteriler hükümeti protestoya dönüflür. Ankara ve ‹stanbul’daki mitingde ç›kan olaylarda polis göstericileri ve gazetecileri döver (Cumhuriyet, 2 May›s 1994; D‹SK, 1997b). Yani 1 May›s kutlamalar›nda klasikleflecek görüntüler 1994’te de yaflan›r.
1 May›s 1995
1995 y›l›ndaki 1 May›s kutlamalar›nda yine Demokrasi Platformu taraf›ndan
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana, Samsun ve Mersin’de mitingler düzenlenir. ‹stanbul’daki mitinge 70 binin üstünde kifli kat›l›r (D‹SK, 1997b). Ancak bu seneki 1
May›s’a önceki y›lki gösterilere kat›lan sol gruplardan rahats›z olan Hak-‹fl kat›lmaz (Keskino¤lu, 1998b). D‹SK 1 May›s’›n örgütlü oldu¤u bütün bölgelerde kutlanmas› yönünde karar al›r. Demokrasi Platformu Baflkanlar Kurulu da 1 May›s
Kutlamalar›n›n içeri¤ini “Ba¤›ms›zl›k, Bar›fl ve Demokrasi” olarak belirler. 1994’te oldu¤u gibi 1995’de de Taksim’de kutlama yapma iste¤i kabul edilmez. Bu durum D‹SK Genel Baflkan› R›dvan Budak taraf›ndan Taksim’de yap›lan bir bas›n
toplant›s› ile protesto edilerek Demokrasi Platformu’nun 1 May›s ça¤r›s›n› içeren
D‹SK’in Sesi özel say›s› da¤›t›l›r. 1 May›s günü saat 10.00’da Kad›köy’den yürüyüfle bafllan›r, 1 May›s flehitleri an›s›na Kazanc› Yokuflu’na ard›ndan da Taksim
Atatürk An›t›’na çelenkler konulup sayg› duruflunda bulunulur. Mitingde en çok
kullan›lan sloganlardan biri de “Suskun Toplum ‹stemiyoruz” olur. ‹stanbul’da mitinge kat›lanlar›n say›s› 70 bini aflarken di¤er illerde de o güne kadar görülmemifl bir kat›l›mla mitingler yap›l›r (D‹SK, 1996). D‹SK kutlamalar sonras› 1 May›s’ta emekçilerin yakalad›¤› güzelliklerin dünyaya örnek nitelikte oldu¤unu, “felaket tellallar› ve iflçi s›n›f›n›n düflmanlar›”n›n yan›lmalar›n›n utanc›n› yaflad›¤›n›
belirtir (D‹SK, 1996).
1 May›s 1996
Kutlamalar Türk-‹fl, D‹SK, Hak-‹fl ve KESK taraf›ndan ‹stanbul’da ortak düzenlenir. Ancak mitingde sendikalar›n, iflçilerin d›fl›nda baz› illegal gençlik örgütlerinin kat›l›m› ve faaliyetleri nedeniyle olaylar ç›kar. Mitingin kontrolünü kaybeden
düzenleme ekibi mitingi tatil edip küsüyü de terk eder, ancak olaylar önlenemez.
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Güvenlik güçleri ile gruplar çat›fl›r. Yer yer ya¤ma olaylar› olur (Keskino¤lu,
1998b). ‹stanbul Kad›köy’deki kutlamalar s›ras›nda ç›kan olaylarda Hasan Albayrak, Dursun Odabafl ve Yalç›n Levent adl› kifliler polis taraf›ndan öldürülür. 2
May›s’ta D‹SK Genel Merkezinde bir bas›n toplant›s› düzenlenerek “iktidar ve
kürsü iflgaline kalk›flan sorumsuz gruplar sert bir dille” elefltirilir (D‹SK, 1997b).
Miting sonras› konfederasyonlar aleyhine dava aç›lsa da sonuçta aklanma olur.
TBMM taraf›ndan oluflturulan araflt›rma komisyonu da ölümlere kimin neden oldu¤unu bulamaz (D‹SK, 1996). 1 May›s’ta uygulanan fliddet bu y›l art›k ölümlerin gerçekleflmesine neden olmufltur. Art›k gelecek y›llardaki 1 May›s’larda sadece 1977 iflçi flehitleri için de¤il 1996 iflçi flehitleri için de anma yap›lacakt›r.
1 May›s 1997
1996’daki olaylara ra¤men bu y›l da kutlamalara yönelik haz›rl›klar Türk-‹fl,
Hak-‹fl, D‹SK ve KESK’in ortak giriflimleri ile yürütülür. Tema “Özgür Ekmek, Demokratik Türkiye” olarak belirlenir. ‹stanbul Valili¤ine izin için baflvurulur. 15 Nisan’da Kazanc› Yokuflu’nda 1 May›s 1977 flehitleri an›l›r. Dört konfederasyonun
imzas› bulunan ça¤r› halka da¤›t›l›r. 16 Nisan’da bu sefer 1 May›s 1996 flehitlerinin anmak için Kad›köy Sö¤ütlüçeflme’de tören düzenlenir. 17-25 Nisan’da
ortak bildiriler da¤›t›l›r. 25-28 Nisan’da da afiflleme çal›flmalar› yap›l›r. Ancak
tam 1 May›s sabah› Hak-‹fl eylemden çekildi¤ini aç›klar. ‹stanbul Ça¤layan’da
yap›lacak miting öncesi kalabal›k bir grup Taksim Atatürk An›t›’na çelenk koyar.
Kazanc› Yokuflunda 1 May›s 1977 flehitleri için sayg› duruflunda bulunulur. Piyalepafla Bulvar›nda bekleyen kortejle buluflulup yürüyüfle geçilir. Ancak kortejde
bulunan ve yürüyüfl disiplinine uymayan bir grubun yolu t›kamas› ile 100 bin kiflilik gruptan ancak 35-40 bine yak›n› meydana girebilir. Disipline uymayan bu
grup ‹flçi Partisi’nin kortejine sald›r›r. Olaylar› önlemeye çal›flan D‹SK Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uygur hafif flekilde yaralan›r. Olaylar sonucu alana girmek için
bekleyen ÖDP, HADEP, HÖP, Halkevleri ve bir çok kitle örgütü olay ç›kmamas›
için alana girmeden da¤›l›r. Polis fliddet uygulamasa da “abart›l›” aramalar yapar (D‹SK, 2000). Bir y›l önce yaflanan ölüm olaylar› bu sefer polisin fliddet uygulamas›n› engellemifltir ancak karfl›lar›ndakini potansiyel suçlu görme bak›fl› de¤iflmemifltir, yap›lan abart›l› aramlar da bunun sonucudur. Taksim hassasiyeti bu
kadar polis gücüne ra¤men devam etmektedir.
1 May›s 1998
1998’deki 1 May›s Hak-‹fl’in de kat›l›m›yla Türk-‹fl D‹SK ve KESK taraf›ndan
ortak kutlan›r. Düzenleme kurulunun kutlamay› Taksim’de yapma iste¤i yine geri
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çevrilerek Abide-i Hürriyet Meydan›’na izin verilir. 27 Nisan’da 1 May›s 77 flehitleri için Kazanc› Yokuflu’nda, 1 May›s 96 flehitleri için de Sö¤ütlüçeflme’de anma törenleri gerçeklefltirilir. Burada bas›n aç›klamalar› ile halk 1 May›s’a davet
edilir (D‹SK, 2000). 1 May›s’ta Ça¤layan’daki miting öncesi Taksim Atatürk An›t›’na ve Kazanc› yokufluna çiçekler b›rak›l›p sayg› duruflunda bulunulur. Ritüel de¤iflmemifltir. Ancak bu y›l farkl› olarak sabah erken saatlerden itibaren Perpa ve
fiiflli yönünde toplanan sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinden oluflan yürüyüfl kollar› genel baflkanlar›n alana girmesi ile yürüyüfle geçerek iki koldan Ça¤layan Meydan›’na girerler. Konuflmalar yap›l›rken Düzenleme Kurulu’nun ald›¤› kararlara uymayan kimi gruplarla polis aras›nda çat›flma ç›kar, polis grubu da¤›t›r, ancak çok say›da kiflinin yaralanmas› üzerine gerginli¤in önlenmesi için genel baflkanlar›n konuflmas›ndan sonra miting sonland›r›l›r. Miting da¤›l›rken “ülkücü oldu¤u bilinen” kiflilerce sald›r› düzenlenir. Bas›n mensuplar› da
sald›r›ya maruz kal›r. Sald›rganlardan kaçan bir kiflinin kaçarak s›¤›nd›¤› yerin
de sald›r›y› düzenleyen grubun kontrolünde olmas›ndan dolay› genç zor anlar
yaflar, üçüncü kattan at›larak linç edilmek istenir. Güvenlik güçleri uzun süre olaya müdahale etmez, genç tam pencereden at›l›rken birkaç güvenlik görevlisinin
müdahalesi ile genç kurtulur. Ancak olay sonras› olay› gerçeklefltirilenlerle ilgili
herhangi bir ifllem uygulanmaz (D‹SK, 2000:114). 1 May›s kutlamalar›nda gelenek bozulmam›fl yine fliddet uygulanm›flt›r. Ancak bu sefer güvenlik görevlilerinin
göz yummas› ile çeflitli gruplar da fliddet uygulama ifline soyunmufltur. Bu tip olaylara ülkemizde ilerleyen y›llarda ve günümüzde de s›k s›k rastlanacakt›r.
Düzenleme Komitesi ç›kan olaylarla ilgili olarak 6 May›s’ta bir bas›n toplant›s› düzenler. D‹SK Genel Sekreteri ve Düzenleme Kurulu Baflkan› Murat Tokmak
toplant›da 1 May›s eylemi ile emekçilerin “flimdi demokrasi zaman›d›r” talebini
ülkeye yönetenlere duyurdu¤unu belirterek, haz›rl›klar s›ras›nda ‹stanbul Valili¤i
ve Emniyet Müdürlü¤ü’nün iyi yaklafl›m›na karfl›n miting esnas›nda ve sonras›nda
baz› emniyet görevlilerinin hareketlerini elefltirir (D‹SK, 2000).
1 May›s 1999
Di¤er y›llarda oldu¤u gibi 1999 1 May›s kutlamalar› da Demokrasi Platformu taraf›ndan düzenlenir, ancak bu sefer de Türk-‹fl konfederasyon düzeyinde bu
kutlamalara kat›lmaz. Tema “Söz S›ras› Bizde, Her Alanda Tam Demokratikleflme
‹çin Demokratik Yeniden Yap›lanma” olarak belirlenir. 28 Nisan’da 1 May›s
1977 flehitleri için Kazanc› Yokuflunda, 29 Nisan günü ise 1 May›s 1996 flehitleri için Kad›köy Sö¤ütlüçeflme’de anma törenleri yap›l›r. Ancak 1 May›s öncesi baz› televizyon kanallar›n›n halk› korkutmak için olumsuz görüntüleri ekrana yans›t323

mas› üzerine Düzenleme Kurulu Baflkan› Murat Tokmak yay›n kurulufllar›na birer
mektup gönderilerek toplumsal bar›fla en fazla gereksinim duyulan bir dönemde
daha yap›c› haber ve görüntülere yer verilmesinin önemini bildirilir (D‹SK, 2000).
1 May›s günü Taksim Atatürk An›t›’na çelenk konularak etkinliklere bafllan›r.
Önceki y›l oldu¤u gibi fiiflli ve Perpa güzergâhlar›nda bafllayan yürüyüflle Ça¤layan Meydan›’na gelinir. Türk-‹fl’in konfederasyon düzeyinde kutlamalara kat›lmamas›na ra¤men ba¤l› pek çok sendikas› kutlamalara kat›l›r. Olay ç›kaca¤› yönündeki provokasyonlara ra¤men bu gerçekleflmez (D‹SK, 2000). Di¤er y›llarda ortak düzenlenen 1 May›s’lara kat›lmayan genelde Hak-‹fl konfederasyonu olurken
bu y›l Türk-‹fl ayr› kutlama yapmak istemesine ra¤men pek çok sendikas› di¤er
grupla beraber 1 May›s’› kutlama tercihinde bulunmufltur.
1 May›s 2000
2000 y›l›ndaki 1 May›s haz›rl›klar› D‹SK ve KESK taraf›ndan bafllat›l›r. Daha sonra çal›flmalara Türk-‹fl ve Hak-‹fl de kat›l›r. Yap›lan bas›n aç›klamas› ile 1
May›s 2000’in temas› “Sermayenin Küresel Sald›r›s›na Karfl› Gücümüz Birli¤imizdir” olarak belirlenir. 20 Nisan’da ‹stanbul Valili¤inden miting için bu y›l farkl›
olarak Abide-i Hürriyet Meydan› istenir. Bu arada 1 May›s’›n resmi bayram olmas› için bafllat›lan kampanyalar için 20 Nisan’da Taksim’de, 21 Nisan’da Kartal’da imza kampanyas› bafllat›l›r. Toplanan imzalarla ilgili bilgi vermek ve talepleri iletmek için dönemin TBMM Baflkan› Y›ld›r›m Akbulut ile görüflme yap›l›r. 1
May›s flehitleri için 29 Nisan’da Kazanc› Yokuflunda ve Kad›köy’de birer anma
töreni gerçeklefltirilir. 1 May›s’ta Taksim Atatürk An›t›’na ve Kazanc› Yokufluna çiçekler b›rak›larak iki senedir oldu¤u gibi fiiflli ve Perpa yönlerinden yürüyüfl bafllat›l›r ve Ça¤layan Meydan›’na gelinir. 1996 y›l›ndan beri en yüksek kat›l›mla
(yaklafl›k 50 bin kifli) miting gerçeklefltirilir. Di¤er y›llardan farkl› olarak emekçileri temsilen bir iflçi, çocuk iflçili¤ine karfl› düzenlenen ulusal ve uluslararas› kampanya nedeni ile bir çocuk iflçi ve 2000 Dünya Kad›n Yürüyüflü nedeniyle de bir
kad›n iflçi de konuflma yaparlar. 3 May›s’ta kat›l›m›n yüksek alan›n küçük olmas›
nedeniyle s›k›nt›lar yafland›¤› belirtilerek 2001 y›l› kutlamalar› için Taksim Meydan›’n›n tahsis edilmesi ça¤r›s› yeniden yap›l›r (D‹SK, 2000).
“Küresel Direnifl” olarak tan›mlanan kutlamada sermayenin küreselleflmesine
karfl› küresel direnifl ça¤r›s›n›n yap›l›r. ‹stanbul’un yan› s›ra di¤er illerde de baz›
kutlamalar yap›l›r. Ankara’daki miting s›ras›nda k›sa süreli bir arbede yaflan›r.
At›lan sloganlar dönemin özelli¤ini yans›tmas› aç›s›ndan önemlidir. “Halka Sefalet, Ö¤renciye Cehalet, IMF’ye Teslimiyet”, “Yaflas›n 1 May›s”, “IMF Defol Bu
Memleket Bizim”, “Çeteler Halka Hesap Verecek”, “Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›”,
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“Gelecek Bizimle Özgürleflecek” gibi dönemin siyasal ve çal›flma hayat›ndaki geliflmelere uygun sloganlar kullan›lm›flt›r. Taksim’de izinsiz gösteri yapan 7 kifli gözalt›na al›n›r. Ancak miting genel olarak olays›z geçer. Hatta bir gazetede “polisin de neredeyse rehavete varan rahatl›¤›yla miting güleryüzlü solcular geçidine
döner” yorumunu yap›lm›flt›r (Cumhuriyet, 2 May›s 2000). 2000 y›l›nda yap›lan
1 May›s kutlamalar›nda dikkat çekici olan durum hem kat›l›mc› say›s›n›n hem de
toplumsal çeflitlili¤in artmas›d›r (sol gruplar, ö¤renciler, feministler, çevreciler
vb.). Di¤er y›llarda oldu¤u gibi çat›flma da olmay›nca 1 May›s gerçek bir bayram
havas›nda geçer. D‹SK’in asl›nda di¤er toplum kesimlileri ile birlikte mücadele etme amac› bir nevi bu 1 May›s’ta gerçekleflmifltir. Çünkü 1 May›s’› sadece emekçiler de¤il toplumun ezilen tüm kesimleri sahiplenmifltir. 1980 darbesinin ve polis
fliddetinin emekçi kesimler üzerindeki olumsuz ve korkutucu etkisi art›k daha az
çekinme yaratmakta iflçi s›n›f› gücünün fark›na varmakta ve saflar›na toplumun
di¤er kesimlerini de katabilme potansiyelinin fark›na varmaktad›r.
1 May›s 2001
1 May›s ‹stanbul’da “Yolsuzluk ve Yoksullu¤a Hay›r” mitingi ile kutlan›r. 10
8

binlerce kifli mitinge kat›l›r. Kazanc› Yokuflu’nda 1 May›s 77 flehitleri için anma
töreni gerçeklefltirilir. Kutlamalar Abide-i Hürriyet Meydan›’nda D‹SK, KESK,
Türk-‹fl, Hak-‹fl taraf›ndan organize edilir. Polisin “iyi tutumu” ile mitingde olaylar
yaflanmaz (Cumhuriyet, 2 May›s 2001).
2001 y›l›n›n 1 May›s’›n›n di¤er 1 May›s’lardan farkl› yanlar› bulunmaktad›r.
Temada da dikkat çekildi¤i gibi bu y›l kutlamalara “çal›flan iflçiler de¤il, iflsizler,
düzen d›fl›na at›lm›fllar, varofllar” damgas›n› vurur. Farkl› kimliklerden insanlar
farkl› sloganlar› ile kutlamalara kat›l›r. Bu 1 May›s ayn› zamanda Türkiye’de kutlanan 1 May›s’lar›n en kalabal›klar›ndan birisini oluflturur. Durum Türkiye’de yaflananlar›n da göstergesidir. ‹flyerlerinden izin alarak mitinge gelen iflçilerin say›s› her zamankinden azd›r. Bunun nedeni ise kriz ortam›nda iflyerlerinde 1 May›s’›n bayram olarak kutlanmas›na hoflgörünün ve bunu aflacak sendikal etkinli¤in olmamas›d›r. Sendikal kortejler genellikle kendili¤inden gelen vardiya d›fl›
üyelerden oluflmufltur. Soner (2 May›s 2001) geçen y›llara göre organize olmufl
üniversiteli gençler ve sol partilerin kat›l›m›n›n çoklu¤unun kalabal›¤› aç›klamaya
yetmeyece¤ini ileri sürmektedir. Kat›l›m›n fazla olmas›n›n nedeni varofllardan gelenlerle, iflsizlerin say›s›n›n fazla olufludur. 1976’dan beri birbiri ile “kanl› b›çak8 "Yoksulluk" ve "Yolsuzluk iktidara haz›rlanan bir partinin de en önemli seçim slogan› haline
gelecektir.
325

l›” olanlar dahil pek çok grup 1 May›s kutlamalar›na kat›lsa da bu sefer yürüyüflte yoksullar, kad›nlar ve yafll›lar›n kat›l›m› oldukça fazlad›r. Krizin etkileri bu ve
sonraki 1 May›s’larda etkisini daha fazla hissettirecek, kat›l›m›n çeflitlenmesine
neden olacakt›r. Derinleflen kriz hem çal›flanlar›n hem de di¤er alt gelir gruplar›n›n yüklerinin a¤›rlaflt›r›rken bu ayn› zamanda Türkiye aç›s›ndan uzun sürecek bir
iktidar de¤iflikli¤ine de zemin haz›rlamaktad›r. Türkiye aç›s›ndan neoliberal politikalar›n h›z kazanaca¤›, çal›flma hayat›nda pek çok de¤iflikli¤in ortaya ç›kaca¤›
yeni -ama asl›nda ald›¤› miras› ileriye götürecek- bir dönem bafllamaktad›r.
10 y›ll›k süredeki 1 May›s kutlamalar›na bak›ld›¤›nda öne ç›kan en önemli
fley çeflitli sendikal yap›lar›n kutlamalar› bir arada yapma çabalar›d›r. Bu birlik
çeflitli y›llar bozulsa da genel olarak bak›ld›¤›nda 1980 askeri darbesinin demir
yumru¤undan en a¤›r darbeyi alan ve yeniden eski gücüne kavuflmaya çal›flan
sendikal yap›lar belli ki bu gücü ancak birlikte sa¤layabileceklerini düflünmüfllerdir. Yine kutlamalara bak›ld›¤›nda pek çok sendikal eylem fleklinin kullan›ld›¤› görülmektedir. Bu çeflitlilik daha sonra sendikalar›n eylem çeflitlili¤ini daha da artt›rmas›na neden olacakt›r. Kutlamalarda kullan›lan bafll›ca eylem çeflitleri; bas›n
aç›klamas›, afifl yap›flt›rma, bildiri da¤›tma, yürüyüfl ve mitingdir. Miting genel
olarak etkisi en fazla olan ancak bir o kadar da düzenleyiciler taraf›ndan kontrolü zor olan bir eylem fleklidir. Y›llar içerisinde düzenlenen 1 May›slara bak›ld›¤›nda salon toplant›s› olarak gerçeklefltirilen kutlamalar›n daha sonra sendikal yap›lar›n birlikte ve kararl› flekilde kutlama istekleri ile y›llar içinde yeniden 1980 öncesi dönemdeki 1 May›s ruhunun yakalanmaya baflland›¤› görülmektedir. Kat›l›m
hem say›sal olarak artmakta hem de kat›l›mc›lar›n çeflitlili¤i artmaktad›r. Talepler
art›k sadece iflçi s›n›f› için de¤il yoksul, sosyal d›fllanmaya maruz kalan tüm kesimler için dile getirilmektedir.
Di¤er önemli bir nokta ise mitinglerde uygulanan fliddettir. Bu fliddet kimi zaman devletin resmi kolluk gücü taraf›ndan kimi zaman da karfl›t görüfllü gruplarca uygulanmaktad›r. Kimi mitinglerden sonra yap›lan sald›r›lar dehflet vericidir.
Kameralara ra¤men sald›r›lar› düzenleyenlerin bundan çekinmeyerek adeta güç
gösterisi yapmalar›, güvenlik güçlerinin olaylara geç müdahale etmesi (1 May›s
1998 olaylar›) vahimdir. Kimi kutlamalarda ölüm olaylar›n›n yaflanmas› da genellikle güvenlik güçlerinin orant›s›z güç kullanmas› ile yak›ndan iliflkili olarak de¤erlendirilebilir.
Son olarak da Taksim Meydan›’n›n iflçi s›n›f› aç›s›ndan çok büyük bir anlam› olmas›na ra¤men buradaki kutlamalara izin verilmemesidir. Aradan onlarca
y›l geçmesine ra¤men bugün de ayn› uygulamalar›n dönem dönem devam etti¤i
yani iktidarlar de¤iflse de uygulamalar›n çok de¤iflmedi¤i görülmektedir.
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KAMPANYA fi
fiE
EKL‹NDE YAPILAN EYLEMLER
Bu bölümde ele al›nan eylemlerin ço¤u D‹SK taraf›ndan kampanya fleklinde
yap›lan eylemlerdir. Bu eylemlerin aras›na yürüyüfller de al›nm›flt›r. D‹SK özellikle Türkiye gündeminde çal›flanlar› ilgilendiren konulara tepkisini yapt›¤› uzun süreli yürüyüfllerle protesto ederek kamuoyu yaratmaya çal›flm›flt›r. Bu yürüyüfller
esnas›nda zaman zaman di¤er demokratik kitle örgütleri ve halk da destek vermifltir. Kampanya fleklinde yürütülen eylemlerde de bir tek eylem flekli kullan›lmam›fl pek çok eylem flekli bir arada kullan›lm›flt›r. Böylece daha çabuk amaca ulafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Sigortas›z Çal›flflm
ma Kampanyas›
Kamuoyunun dikkatini hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadan çal›flan emekçilere ve sorunlar›na, kay›t d›fl› ekonominin zararlar›na ve sosyal güvenlik sistemindeki aksakl›klara dikkat çekmek için haz›rlanan kampanya 25 Ekim 1994 tarihinde D‹SK Genel Merkezi önünde yap›lan bir bas›n toplant›s› ile bafllat›l›r. ‹lk
etkinlik, kay›t d›fl› ekonominin yo¤un yafland›¤› Merter Keresteciler Sitesi’nde gerçeklefltirilerek D‹SK’in Sesi Özel Say›s› da¤›t›l›r, afifller as›l›r ve iflyerleri önünde
konuflmalar yap›l›r. Kampanya 15 gün sürer. ‹stanbul’da; tekstil sektörünün a¤›rl›k kazand›¤› Merter Keresteciler Sitesi, tekstil, metal, kimya sektörlerinin yer ald›¤› Sefaköy; metal, mobilya sektörlerinin a¤›rl›kl› oldu¤u Ümraniye; ticaret, büro,
tekstil, g›da sektörlerinin yer ald›¤› fiiflli-Ça¤layan; metal, kimya, plastik sektörünün bulundu¤u Kartal; Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbak›r, Edirne, Gaziantep, ‹zmir ve Samsun merkez olmak üzere toplam 22 ilde kampanya yürütülür. Bu dönemde D‹SK yöneticileri pek çok radyo ve televizyon program›na kat›larak kampanya hakk›nda bilgi verirler. “Sigortas›z Kaybeden Sen Olursun” belgisinin oldu¤u toplam 30 bin afifl bölgelere as›l›r. D‹SK’in Sesi Özel Say›s› 150
bin adet bas›larak da¤›t›l›r. Kay›t d›fl› çal›flan iflçilere yard›mc› olmak için bu bölgelerde birer tane de dan›flma bürosu kurulur. Kampanya, 8 Kas›m 1994’te SSK
Genel Müdürlü¤ü önünde yap›lan bir bas›n toplant›s› ile sonuçland›r›l›r (D‹SK,
1997b). Bu kampanya ile hem sigortas›z çal›flman›n önüne geçilmek istenirken
asl›nda kay›t d›fl› çal›flanlar›n sendikal örgütlenme olana¤›n›n olmamas› da kampanyada etkili olmufltur.
Mezarda Emeklili¤e Hay›r Yürüyüflflü
ü
24-26 Nisan 1995- Ankara Yürüyüflü: Sosyal Sigortalar Yasas›’nda yap›lmas› düflünülen de¤ifliklik ile emeklilik yafl›n›n yükseltilmesine yönelik giriflimleri
protesto için ‹stanbul’dan Ankara’ya “Mezarda Emeklili¤e Hay›r Yürüyüflü” yap›327

l›r. Talepler, bir dilekçe ile Meclis Baflkanl›¤›na verilir (D‹SK, 1997b). Yürüyüflte
yol boyunca kurulu tüm iflyerleri ziyaret edilir (D‹SK, 1996). Eylem “‹flçiye Zor,
Vekile Kolay” manfleti alt›nda medyada da yer bulur. “Mezarda emeklili¤e hay›r” diyen D‹SK, emeklilik tasar›s›na karfl› ç›kmak, iflsizlik sigortas› ve ifl güvencesinin yasalaflmas› için Ankara’ya 24 Nisan’da yürümeye bafllar. Dönemin D‹SK
Genel Baflkan› R›dvan Budak, “Bu ilk uyar›d›r. E¤er sesimize yan›t vermezlerse
Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya yürürüz” demektedir. ‹flçilerin emekli olmalar› zorlaflt›r›l›rken milletvekillerinin genç yaflta emeklili¤e hak kazanabilmeleri ve
kendilerine sa¤lanan di¤er olanaklar elefltiri noktalar›n› oluflturur. 24 Nisan’da
100 kiflilik grup Sö¤ütlüçeflme’deki Kad›köy Belediyesi’nin önünden hareket eder.
Yaklafl›k 700 kiflilik grup da onlar› yolcu eder. Sö¤ütlüçeflme’den Zirvebey girifline kadar iflçi ve kamu çal›flanlar› ile beraber D‹SK Baflkanlar Kurulu yürür. Sö¤ütlüçeflme kavfla¤›ndan araçlarla devam edilir. Yol boyunca çeflitli fabrikalarda çal›flan iflçiler destekte bulunurlar (‹lhan, 25 Nisan1995). Yürüyüflçüler, 26 Nisan
günü Ankara’da 1000 kiflilik bir grup taraf›ndan karfl›lan›r. Hipodrom’dan Tando¤an’a kadar yürünür. “Eme¤imize, ekme¤imize ve emeklili¤imize göz dikenlere hak etti¤i dersi vermek için D‹SK Meclis’e yürüyor”, “Mezarda emeklili¤e hay›r” sloganlar› kullan›l›r. Meclis’te Meclis Baflkanvekili Yasin Hatipo¤lu, siyasi parti yöneticileri ile görüflerek, talepleri içeren dilekçeleri verirler (Cumhuriyet, 27 Nisan 1995). Emeklilik yafl›n›n yükseltilmesine yönelik daha sonra da pek çok eylem çeflidi ile protestolar yap›lacakt›r.
Ya¤ma Yok Kampanyas›
31 A¤ustos 1996’da “‹ktidar›n zorunlu tasarruf kesintilerine el koyma giriflimini önlemek için “Ya¤ma Yok” kampanyas› bafllat›l›r. 31 A¤ustos 1996 tarihinde Genel Baflkan yapt›¤› bir bas›n toplant›s› ile acil eylem program›n› aç›klar.
“Ya¤ma Yok!” slogan›n› içeren afifller ve talepleri içeren D‹SK’in Sesi Özel Say›s› bas›larak da¤›t›l›r. ‹lk eylem, Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda 4 Eylül’de yap›l›r. Daha sonra 6 Eylül’de ‹zmir’de, 10 Eylül’de ‹stanbul Taksim Meydan›’nda eylemler gerçeklefltirilir. 20 Ekim 1996’da kampanya çerçevesinde Denizli’de bir
yürüyüfl düzenlenip halka bildiri da¤›t›l›r (D‹SK, 1997a).
Demokrasiye ve Ülkemize Sahip Ç›kal›m Kampanyas›
27 Kas›m 1996’da, D‹SK Genel Baflkan› R›dvan Budak’›n genel merkezde
düzenledi¤i bir bas›n toplant›s› ile “Demokrasiye ve Ülkemize Sahip Ç›kal›m”
kampanyas› bafllat›l›r. Kampanya kapsam›nda 30 Kas›m’da ‹stanbul Kad›köy ve
Bak›rköy Meydanlar›’nda, Bursa, Kocaeli, Adana, Ankara, ‹zmir, Gaziantep,
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Edirne ve Antalya’da kitlesel bas›n aç›klamalar› yap›l›r (D‹SK, 1997a).
Sendikal Haklar Kampanyas›
Kampanya Baflkanlar Kurulu taraf›ndan kararlaflt›r›lan Ankara Yürüyüflü’nün
altyap›s›n› sa¤lamak için 26 Kas›m-3 Aral›k 1997 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilir. 13 Kas›m’da DÖKK (D‹SK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu) toplanarak, ilgili bölgeler toplant›ya ça¤r›l›r. 26 Kas›m-3 Aral›k tarihleri aras›nda Ankara, ‹stanbul, Kartal, Kocaeli, Gebze, Bursa, Edirne, Adana, ‹zmir, Sakarya, Eskiflehir,
Gaziantep bölgelerinde tüm yönetici ve temsilcilerin kat›l›m› ile toplant›lar yap›larak haz›rlanan afifller, duvar gazeteleri, yaka kartlar› örgütlere da¤›t›l›r ve 7 Aral›k’ta Ankara Yürüyüflü’ne bafllan›r. Yürüyüfl öncesi 26 Kas›m 1997 Çarflamba
günü D‹SK taraf›ndan kamuoyuna kampanya ve yürüyüflle ilgili bilgi verilir. Yürüyüflün; bar›fl, demokrasi, özgürlük, sosyal hukuk devleti için yap›ld›¤› aç›klan›r.
Ankara Yürüyüflü (7 Aral›k-16 Aral›k) sendikal haklar kampanyas›n›n “taçland›r›lmas›” olarak adland›r›l›r.
8 Aral›k’ta yürüyüflçüler D‹SK Genel Merkezi önünden harekete geçer. Ankara Yürüyüflü’nü siyasi parti yöneticileri, demokratik kitle örgütleri, meslek odalar› da destekler. Yürüyüfl yo¤un ya¤›fl alt›nda bafllar. ‹lk durak Topkap›- Maltepe’deki Elka Balata iflyerinin önüdür. Çevre fabrikalardan gelen yüzlerce iflçi taraf›ndan Edirnekap› yak›nlar›nda karfl›lanan yürüyüflçüler, daha sonra araçlarla
Anadolu yakas›na geçerler. Gece Bostanc›’daki Birleflik Metal-‹fl Genel Merkezi’nde geçirilir. Yürüyüflçüler; 9 Aral›k Sal› Kartal’a, 10 Aral›k Çarflamba Gebze’ye, 11 Aral›k Perflembe Kocaeli’ye, 12 Aral›k Cuma Sakarya’ya, 13 Aral›k
Cumartesi Bozöyük’e, 14 Aral›k Pazar Eskiflehir’e, 15 Aral›k Pazartesi Sivrihisar’a ve 16 Aral›k Sal› günü de Ankara’ya ulafl›rlar. Yol boyunca geçtikleri yerlerde büyük ilgi görürler. 16 Aral›k’ta Çal›flma Bakanl›¤› önünde yap›lan miting
ile yürüyüfl sonland›r›l›r. Ayn› günün akflam› yöneticiler taleplerini Baflbakan’a iletirler (D‹SK, 2000).
Hükümet Elini Cebimden Çek Kampanyas›
Hükümetin birçok mal ve hizmette sürekli olarak zam yapmas›, sosyal güvenlik sistemine iliflkin kazan›lm›fl haklara yönelik giriflimleri üzerine D‹SK Yönetim
Kurulu taraf›ndan uyar› eylemleri yap›lmas›na karar verilir. 31 A¤ustos 1997 Cumartesi günü Antalya’da R›dvan Budak’›n yapt›¤› bir bas›n aç›klamas› ile kampanyan›n bafllayaca¤› duyurulur. Kampanya sebebiyle çok say›da afifl, karton
pankart ve D‹SK’in Sesi Özel Say›s› gazeteleri bas›larak da¤›t›l›r. Kampanya tüm
bölgelerde ayn› anda yap›lan bir “Uyar› Eylemi!” ile sonuçland›r›l›r. 9 Eylül 1997
329

Sal› günü ‹stanbul Kad›köy Meydan›, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne,
Kocaeli ve Samsun’daki bölge temsilcilikleri taraf›ndan bas›n aç›klamalar› yap›l›r. 10 Eylül’de de ‹zmir’de uyar› eylemi gerçeklefltirilir. Eylemler kitle örgütleri,
sendikalar ve siyasi partiler taraf›ndan da desteklenir (D‹SK, 2000).
Mezarda Emeklili¤e Hay›r Kampanyas›
Sosyal güvenlik yasa tasar›s›n›n gündeme gelmesi ile kampanya çal›flmalar›
bafllat›l›r. Kampanya çerçevesinde tüm iflyerlerinde bildiriler okunur. D‹SK Yönetimi de Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u Erka-Balata iflyerinde bas›n
aç›klamas› yapar. Bunun ard›ndan ülke çap›nda bölge çal›flma müdürlüklerine
yürüyüfller ve bas›n aç›klamalar› düzenlenir. Daha sonra iflyerlerinde eylemlere
bafllan›r. Eylemler; servislere binmeme, yak›n iflyerlerinin beraber etkinlik düzenlemesi fleklinde gerçeklefltirilir. ‹stanbul’da Merter-Saraçhane ve Bostanc›-Gebze
yürüyüflleri yap›l›r. Bu etkinliklerle di¤er iflçi konfederasyonlar›, kamu çal›flanlar›
ve meslek odalar›n› etkileyerek “Emek Platformu”nun oluflumu süreci bafllar. Bu
kampanya, daha sonra Emek Platformu eylemleri ile sürdürülür. Yap›lan eylemler
flu flekilde s›ralanabilir: Koalisyon partilerinin il merkezlerine siyah çelenk koyma;
‹stanbul, Kocaeli, Samsun, ‹zmir ve Adana’da mitingler; Emek Platformu Baflkanlar Kurulu’nun Ankara’da koalisyon partileri merkezlerine siyah çelenk b›rakmas›; Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› önünde oturma eylemi; 24 Temmuz Büyük Ankara Mitingi; 1 saatlik uyar› eylemi; genel eylem; Meclis ziyaretleri. Ancak
17 A¤ustos Depremi ile etkinliklerin gücü zay›flar ve koalisyon partileri yasay› ç›kar›rlar (D‹SK, 2000, Aydo¤ano¤lu 2011). Toplumsal duyarl›l›¤›n oldukça yo¤un
oldu¤u böyle bir sorun 17 A¤ustos Depreminin toplumda yaratt›¤› maddi ve manevi tahribat ortam›ndan yararlan›larak iktidar taraf›ndan çözülmüfltür (!).
Örgütlü Emek-Demokratik Türkiye Kampanyas›
Sendikal hak ve özgürlüklerin, kazan›lm›fl haklar›n gasp›na izin vermemek
ve izlenen ekonomik politikalar› protesto etmek için Aral›k 1999’dan itibaren
böyle bir kampanya düzenlenir. Bölgelerde bölge koordinasyon kurulu toplant›lar›, bölge temsilciler meclisleri, iflyerlerinde bildiri okuma, kitlesel bas›n aç›klamalar›, afifllemeler ve bildiri da¤›t›m› ile eylemler sürdürülür. 15 Ocak 2000 Cuma günü ülke çap›nda afiflleme eylemi ile yap›l›r. 18 Ocak Pazartesi tüm iflyerlerinde haz›rlanan ortak bildiri okunur. 19 Ocak Sal› ve 20 Ocak Çarflamba tüm
bölgelerde kitlesel bas›n toplant›lar› yap›l›r. Bas›n toplant›lar›nda polis baz› kiflileri gözalt›na almaya çal›fl›r (D‹SK, 2000). Eylemin üç aflamal› gerçeklefltirilmesi
planlanm›flt›r. ‹lk aflamada tan›t›m amaçl› aktiviteler yap›lacak, ikinci bölümde ifl330

yerlerini merkez alan aktiviteler yap›lacak, üçüncü aflama da ise kitlesel bas›n
aç›klamalar› gerçeklefltirilecektir. 18 Ocak’ta ikinci aflama ile ilgili olarak taleplerin yer ald›¤› bir bildirinin tüm iflyerlerinde okunmas›na, üçüncü aflamada ise baflta ‹stanbul Kartal’da olmak üzere D‹SK bölge temsilciliklerinin oldu¤u yerlerde kitlesel bas›n toplant›lar›n›n yap›lmas›na karar verilir (Cumhuriyet, 15 Ocak 2000).
Çocuk ‹flflççili¤ine Karflfl›› Ulusal Yürüyüfl
17 Nisan 2000-24 Nisan 2000 aras›nda çocuk iflçili¤i konusunda kamuoyunun duyarl›l›¤›n› artt›rmak, konuyu ulusal gündeme getirmek amac›yla yap›l›r
Baflta ‹LO’nun 182 say›l› En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹flçili¤inin Yasaklanmas› ve
Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liflkin Acil Eylem Sözleflmesi olmak üzere, uluslararas›
sözleflmelerin onaylanarak, ulusal mevzuata aktar›lmas›, çal›flan çocuklar›n koflullar›n›n iyilefltirilmesi ve çocuk iflçili¤inin giderek ülke gündeminden tamamen kald›r›lmas›na yönelik sosyal politikalar›n uygulamaya sokulmas› için, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›’n›n kutland›¤› 17 Nisan-24 Nisan 2000 tarihleri aras›nda eylem yap›l›r. Yürüyüfl ‹LO-‹PEC deste¤inde Türk-‹fl ve Hak-‹fl ile ortaklafla 11 ilde düzenlenir. Özellikle Bursa, Adana ve ‹zmir’deki etkinlikler renkli geçer. Yürüyüfle her ilden 5 çal›flan çocuk ve bu çocuklardan sorumlu bir görevli de
kat›l›r. Yürüyüflün Kuzey kolu, 17 Nisan 2000’de Çerkezköy’den yürüyüfle bafllar. Ayn› gün D‹SK taraf›ndan bir de panel düzenlenir. Yürüyüflçüler bir otobüsle
‹stanbul, Adapazar›, Yalova, Bursa güzergâh›n› izleyerek 21 Nisan 2000’de ‹zmir’e gelirler. Yürüyüflün Güney kolu ise, yine 17 Nisan 2000’de, Gaziantep’den
yola ç›karak, Adana, Karaman, Denizli güzergâh›n› izleyerek 21 Nisan’da ‹zmir’e ulafl›r. Her ilde valilikler, belediye baflkanl›klar› ziyaret edilerek, bas›n aç›klamalar› yap›l›r, Efes Antik Tiyatrosu’nda yap›lan flenli¤e kat›lan grup, Çeflme’de
a¤aç da diker. 23 Nisan’da tek otobüsle Ankara’ya gelinir (D‹SK, 2000). Bu eylem di¤er sendikal yap›lar taraf›ndan da desteklenmifl ve ülkemizde çocuk iflçili¤ine dikkat çekilmifltir.
Kad›n ‹flflççilerle ‹lgili Eylemler
Bu konuda yap›lan eylem ve etkinlikler, D‹SK Kad›n ‹flçiler ve Sorunlar› Dairesi olmad›¤›ndan D‹SK-AR taraf›ndan organize edilmifl ve çal›flmalar genellikle
8 Mart Dünya Kad›nlar Günü çerçevesinde gerçeklefltirilmifltir.
8 Mart 1997’de D‹SK’in de aralar›nda bulundu¤u çeflitli kitle örgütleri taraf›ndan ‹stanbul Abide-i Hürriyet Meydan›’nda bir miting yap›l›r (D‹SK, 1997a).
19 Kas›m 1997’de Kad›n›n Haklar› Projesi çerçevesinde “Dünya Kad›nlar›ndan Dünya Devletlerine isimli imza kampanyas› çal›flmalar› yap›l›r. 22 Kas›m
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19997’de konuyla ilgili bir bas›n aç›klamas› yap›l›r (D‹SK, 2000).
1998’de 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü etkinlikleri organize edilerek, iflyerleri bir hafta boyunca ziyaret edilerek “D‹SK’li Kad›nlar Mücadele” slogan›n›n yer
ald›¤› kokartlar kad›n iflçilere da¤›t›l›r.
8 Mart 1998’de 8 Mart Kad›n Platformu ile beraber Abide-i Hürriyet Meydan›’nda ortak bir miting düzenlenir.
8 Mart 2000’de Kocaeli Cumhuriyet Park›’nda ortak bas›n aç›klamas› yap›l›r. D‹SK’in Sesi Özel Say›s› ç›kar›larak iflyerlerindeki kad›nlara da¤›t›l›r.
11 Mart 2000’de ‹stanbul Abide-i Hürriyet Meydan›’nda KESK ve di¤er kad›n kurulufllar› ile beraber bir miting düzenlenir.
2000 Y›l› Dünya Kad›n Yürüyüflü’nün fikri 1995 y›l›nda Kanada’da Quebec
Kad›n Federasyonu taraf›ndan düzenlenen 10 günlük “Yoksullu¤a Karfl› Kad›n
Yürüyüflü” nden al›nm›flt›r. 18 Ekim 1998’de Kanada’da 65 ülkeden 140 kad›n›n
kat›l›m› ile “2000 Y›l› Dünya Kad›n Yürüyüflü” için bir dünya platformu oluflturulur. 135 ülkeden 2600 kad›n grubu yürüyüfle kat›l›mc› olur. Yürüyüflün iki temas›, kad›na yönelik fliddet ve yoksulluktur. 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde bafllayan yürüyüfl, 17 Ekim Uluslararas› Yoksullu¤un Ortadan Kald›r›lmas› Günü’nde
New-York’taki Birleflmifl Milletler Genel Merkezi’nin önündeki mitingle son bulur.
D‹SK de bu organizasyonda yer alarak 11 Mart 2000’de Abide-i Hürriyet Meydan›’nda miting düzenler (D‹SK, 2000).
D‹SK’‹N D‹⁄ER EYLEMLER‹
Buraya al›nan eylemlerin ço¤unlu¤u münferit eylemlerdir. Baz›lar› ise bir olaya karfl›, yap›lan birkaç eylem fleklindedir. De¤iflik tarihlerde tek olay› protesto etmek için yap›lan, yani birbiri ile ba¤lant›s› olan eylemler de vard›r. D‹SK’in çal›flma raporlar›nda D‹SK’in on y›ll›k süreçte yapt›¤› eylemler ayr›nt›l› flekilde incelendi¤inden burada yap›lan eylemlerden özellikleri aç›s›ndan farkl›laflt›¤› düflünülenler ele al›nacakt›r. D‹SK’in 1 May›s ve kampanya fleklindeki di¤er eylemlerine bak›ld›¤›nda dönem dönem baz› eylemlerin di¤er sendikal örgütler veya demokratik kitle örgütleri ile birlikte gerçeklefltirildi¤i görülmektedir. Yine bu on y›ll›k dönem incelendi¤inde yap›lan eylemler sadece iflçi s›n›f›n›n talepleri çerçevesinde
de¤il ayn› zamanda D‹SK’in her zaman hassasiyetini korudu¤u toplumsal olaylara tepki fleklinde de gerçekleflmifltir. Bu tip eylemler D‹SK’in “toplumcu” yan›n› da
ortaya koymaktad›r. Bu nedenle afla¤›da ele al›nan eylemlerde toplumsal olaylara tepki amac›yla ortaya konulan eylemler de inceleme konusu yap›l›flt›r.
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D‹SK’in Tek Baflfl››na Yapt›¤› Öne Ç›kan Eylemler
26 Eylül 1992’de D‹SK’in yeniden sendikal hayata kat›ld›¤› 2. döneminin ilk
mitingi yap›l›r. Kocaeli’nde yap›lan mitingin önemi D‹SK’in kapat›lmadan önceki
son mitinginin de Kocaeli’nde yap›lmas›d›r. Mitingde demokrasi talepleri dile getirilerek “Demokrasi Mitingi” ad› verilir. Çevre illerden de çok say›da kat›l›m olur
(D‹SK, 1997b). Mitingde hükümetin demokratikleflme vaatleri hat›rlat›larak “Herkese Çal›flma Hakk›”, “Tüm Çal›flanlara Grevli Toplu Sözleflme Hakk›”, “‹fl Güvencesi”, “Çal›flma Yaflam›n›n Demokratikleflmesi” ve “Demokratik Bir Anayasa” talepleri dile getirilmesi amaçlan›r (Cumhuriyet, 26 Eylül 1992). Çevre illerden gelenlerin de kat›l›m› ile Eski Sanayi Mevkii’nden An›tpark’a yaklafl›k 1 kilometre yürünür. Kocaeli d›fl›ndan gelen otobüsler tek tek aran›r. Kortej yürüyüfl boyunca
“Yaflas›n D‹SK, “Yaflas›n ‹flçilerin Birli¤i”, “‹flçi K›y›m›na Son” sloganlar› atar (fiahin, 1992).
15 Ocak 1993’te de D‹SK’e ba¤l› OLEY‹S sendikas› ikinci dönemin ilk grevine Pen Otel’de bafllar (D‹SK, 1997b).
16 May›s 1993’te yayg›nlaflan iflten ç›karmalar ve iflsizlik nedeniyle Adana’da, “‹flten Ç›karmalara ve Tafleronlaflmaya Karfl› Yaflas›n Sendika, Yaflas›n
Emek” ad›yla bir miting düzenlenir. Miting, D‹SK taraf›ndan Adana’da yap›lan
en büyük iflçi mitingi olarak de¤erlendirilir (D‹SK, 1997b).
Aras Kargo Direnifli: D‹SK’e ba¤l› Nakliyat-‹fl Sendikas›n›n Aras Kargo’da
örgütlenmeye bafllamas› ile iflveren taraf›ndan sendikaya üye olanlar iflten ç›kar›l›r. Bunun üzerine Ankara Merkez Da¤›t›m Deposu iflçileri direnifle geçer. ‹flveren
tavr›nda de¤ifliklik göstermeyince, D‹SK ve üye sendikalar›n yöneticileri ‹stanbul
bürosu önünde 1 Eylül’de bir bas›n aç›klamas› yaparlar. ‹stanbul’da da iflten ç›karmalar sürünce flirketin Alibeyköy’deki aktarma istasyonunda da iflçiler direnifle geçerler. Bakanl›k Aras Kargo’da Nakliyat-‹fl’in sözleflme yetkisine sahip oldu¤unu aç›klar. ‹flverenin yap›lan toplu görüflme ça¤r›lar›na cevap vermemesi üzerine greve gidilir. Greve ra¤men iflverenin kaçak iflçi çal›flt›rmas› üzerine 27 Ekim
1995’te Mecidiyeköy’deki Aras Kargo önünde bas›n aç›klamas› ile flirketi boykot
etme ça¤r›s› yap›l›r. ‹flveren Ayaza¤a’da yeni bir aktarma istasyonu açmaya kalk›nca durum tespit edilerek, D‹SK Genel Sekreteri Mehmet Altay’›n da nezaretinde iflyeri 14 Kas›m 1995 Sal› günü mühürlenir (D‹SK, 1997b).
7 Ekim 1995’te kilitlenen toplu sözleflmeler ve grevler nedeniyle “Az›nl›¤›n
‹ktidar›na Hay›r” bafll›¤› ile pek çok ilde protesto eylemleri gerçeklefltirilir (D‹SK,
1997b).
22 Aral›k 1996’da “Özgürlükçü Demokratik Türkiye” bafll›¤› ile Kocaeli’nde
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30 binin üzerinde kiflinin kat›ld›¤› miting yap›l›r. 5 de¤iflik ilan, D‹SK’in Sesi Özel
Say›s› bas›larak da¤›t›l›r. Kocaeli Sendikalar Birli¤i de mitingi destekler (D‹SK,
1997a).
12 Ocak 1998 ‹negöl Yürüyüflü: D‹SK’e ba¤l› G›da-‹fl Sendikas›’na üye olduklar› gerekçesi ile Frigo-Pak Fabrikas›’nda çal›flan 187 iflçi iflten ç›kar›l›r. ‹negöl’deki fabrikada yap›lan hukuksuzlukla mücadele ve iflçilere destek olmak için
iflyeri önünde bir bas›n toplant›s› yap›l›r. Çevre illerden D‹SK üyeleri oluflturduklar› araç konvoyu ile kente gelirler. Kent merkezde di¤er demokratik kitle örgütlerinin kat›l›m› ile oluflturulan yürüyüfl kolu kent içinden geçerek Frigo-Pak Fabrikas›’n›n bulundu¤u Organize Sanayi Merkezi’ne ulafl›r. 2000 iflçinin kat›ld›¤› bir
bas›n toplant›s› düzenlenir (D‹SK, 2000).
21 Ocak 1998 Adapazar› Yürüyüflü: D‹SK’e ba¤l› Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’n›n Adapazar›’nda kurulu Arma Filtre iflyerinde 130 iflçi iflten ç›kar›l›r. D‹SK
Yönetim Kurulu, düflük ücretle çal›flt›r›lan, iflsizlikle ezilmek istenen üyelerine destek vermek amac›yla Adapazar›’nda bir teflhir etkinli¤i düzenlenmesine karar verir. 21 Ocak Çarflamba günü Kocaeli’nde toplanan D‹SK üyelerinin oluflturdu¤u
araç konvoyu ile Adapazar›’na gelinir. Kitle örgütlerinin de kat›l›m› ile oluflturulan yürüyüfl korteji kent içinden geçerek sanayi sitesi içindeki ifl yerinin önüne gelir ve bas›n aç›klamas› yapar. 23 Ocak günü Arma Filtre iflçilerinden oluflan bir
heyet Ankara’ya gelerek Çal›flma Bakan› Nami Ça¤an ile görüflür (D‹SK, 2000).
5 Mart 1998’de D‹SK’in Tekstil Sendikas›’na üye olduklar› için iflten ç›kar›lan
ve A¤ustos 1997’den beri iflyeri önünde direniflte olan Töstafl ‹flçileri ile dayan›flma için Trakya bölgesinde örgütlü sendikalar›n kat›l›m› ile “Sendikal Hak ve Özgürlükler Kampanyas›” çerçevesinde ‹stanbul’da oluflturulan araç konvoyu Lalapafla kent merkezine gelir. Burada yaklafl›k 1000 kiflilik bir grupla bas›n aç›klamas› yap›l›r (D‹SK, 2000).
1 Temmuz 1999’da sosyal güvenlikle ilgili kazan›lm›fl haklar› korumaya yönelik bafllat›lan eylemlerinin ilki Genel Sekreter Murat Tokmak taraf›ndan Topkap›’daki Elka Balata önünde düzenlenen bas›n toplant›s› ile ‹stanbul’daki çeflitli iflyerlerinde bafllat›l›r ve haz›rlanan bildiri tüm iflyerinde okunur. 2 Temmuz’da görüflleri içeren bir mektup Baflbakan Bülent Ecevit’e verilir. 3 Temmuz’da al›nacak
önlemler kamuoyuna aç›klan›r. 6 Temmuz’da tüm bölgelerindeki Çal›flma Müdürlükleri önünde yap›lan bas›n toplant›lar› ile uyar› eylemleri bafllat›l›r. 7 Temmuz’da birçok iflyerinde bildiriler okunarak sabah ve akflam servislere binilmeden
yürüyüfller yap›l›r. Gebze’de birçok fabrika iflçisi bir araya gelerek protesto eylemi gerçeklefltirilir. 8 Temmuz’da Merter’deki Genel Merkezden Saraçhane Park›’na kadar yürüyüfl eylemi gerçeklefltirilir. Polisin yürüyüflü engelleme çabas›
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üzerine E-5 Karayolu üzerinde bir süre oturma eylemi gerçeklefltirilir. Yürüyüfle
KESK yöneticileri de kat›l›r. Saraçhane’de yürüyüflçüleri bekleyen binlerce iflçinin
de kat›l›m›yla bir bas›n aç›klamas› yap›l›r. 9 Temmuz’da D‹SK ve KESK yöneticilerinin de kat›l›m›yla Bostanc›’dan Kartal’a kadar yürüyüfl yap›l›r. Kartal Postanesi önünde Genel Baflkan bas›n aç›klamas› yapar. Gebze’de yap›lan bas›n toplant›s› ile yürüyüfl sonland›r›l›r (D‹SK, 2000).
Toplumsal Olaylarla ‹lgili Eylemler
16 Temmuz 1992’de Milliyet Gazetesi taraf›ndan bafllat›lan “Vergi Borçlular› Aç›klans›n” kampanyas› çerçevesinde, D‹SK 10 bin 572 imzal› dilekçe toplayarak, Maliye Bakanl›¤›’na baflvurur (D‹SK, 1997b).
28 fiubat 1994’de ‹stanbul’da, fleriat istemiyle eylem yapanlara ve demokrasi d›fl› yöntemlere karfl› Tünel’den Taksim Atatürk An›t›’na kadar “Darbe Heveslilerine ve fieriata Karfl› Yaflas›n Demokrasi” sloganlar›yla bir yürüyüfl yap›l›r
(D‹SK, 1997b). Mitingin düzenlenmesine sebep Hasan Mezarc›’n›n bir konuflmas›n›n ortaya ç›kmas› ve sonras›nda yaflanan geliflmelerdir. Çeflitli dernekler, sendikalar ve kurulufllar, Atatürk ilke ve devrimlerine yap›lan sald›r›y› k›nar ve yay›nlad›klar› bildirilerde demokratik, laik cumhuriyeti korumakta kararl› olduklar›n›
aç›klarlar (Cumhuriyet, 1 Mart 1992). Taksim’de 10 binlerce kifli fleriatç›lara karfl› bir araya gelir. “Ata’ya Sayg› Mitingi”nde DYP, SHP, MHP, D‹SK, demokratik
kitle örgütleri ve yurttafllar da yer al›rlar. Di¤er muhalefet partileri ise mitinge kat›lmazlar. 7 bin polis mitingde görev yapar kat›l›mc›lar› tek tek arar. Saat 10.30
ve 11.15’te iki ayr› bomba ihbar› yap›l›r, ancak as›ls›z ç›kar. Mitinge gelenlere
Türk Bayra¤› ve Atatürk rozetleri da¤›t›l›r (Tuncer vd., 1 Mart 1992).
28 Mart 1994’te ‹stanbul Bo¤az›’nda meydana gelen tanker kazalar› ile çevre kirlenmesini protesto etmek amac›yla Poyrazköy’de bir gösteri düzenlenir
(D‹SK, 1997b).
29 Eylül 1994’te demokratikleflme yönünde daha ciddi çaba gösterilmesi
için dile getirilen tepkilerinden, düflüncelerinden dolay› ayd›nlar, sendikac›lar ve
gazetecilerin cezaland›r›lmas› nedeniyle konuyu kamuoyuna anlatmak ve dikkatleri bu konu üzerine çekmek için ‹stanbul-Ankara aras› bir yürüyüfl düzenlenir.
Yürüyüfle D‹SK, pek çok sendika ve di¤er kitle örgütleri kat›l›r (D‹SK, 1996).
15 Kas›m 1994’te Halkal› Çöplü¤ü’nün kapat›lmas› için yap›lan eyleme D‹SK
de kat›l›r (D‹SK, 1996).
17 Aral›k 1994’te D‹SK, Türk-‹fl ve Kamu Çal›flanlar› Sendikalar› ile beraber
Samsun’da “Demokratik ve Ekonomik Haklar›m›za Sahip Ç›kma Yürüyüfl ve Mi335

tingi” düzenler. Valili¤in kamu çal›flanlar› sendikalar›na karfl› tak›nd›¤› tavr› protesto için mitingde beyaz pankartlar tafl›n›r (D‹SK, 1997b).
2 Ocak 1995’te D‹SK’in de yer ald›¤› “Yaflanas›n ‹stanbul ‹çin Çevre Platformu” taraf›ndan Halkal› Çöplü¤ü’nün kapat›lmas› için ikinci kez eylem düzenlenir.
Eylemde ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep Tayyip Erdo¤an protesto
edilerek çöplü¤ün yolu kapat›l›r (D‹SK, 1997b).
Gazi Mahallesi Olaylar›: 12 Mart 1997 Pazar gecesi kimli¤i belirsiz kiflilerin kahvehane ve bir pastaneyi kurflunlamalar› sonucu ç›kan olaylar Türkiye’nin
gündemine oturur. Daha sonra Gazi Mahallesi, Ümraniye, Okmeydan› gibi ‹stanbul’un çeflitli semtlerinde olaylar ç›kar. Polisin de müdahalesi ile toplam 28 kifli
ölür. D‹SK Yönetim Kurulu ve R›dvan Budak’›n 13 Mart’ta Gazi Mahallesini ziyareti esnas›nda polisin açt›¤› ateflle 8 kifli hayat›n› kaybeder. D‹SK’in ça¤r›s› ile Demokrasi Platformu ‹stanbul Eflgüdüm Kurulu bir komite kurarak baflta cenazelerin
kald›r›lmas› ve sorunlar›n çözülmesi için di¤er dernek ve ailelerle toplant›lar düzenlerler. 15 Mart’ta D‹SK’in ça¤r›s› ile bir grup ayd›n D‹SK Genel Merkezi’nde
bir araya gelerek “Kardefllik Ça¤r›s›” yay›nlar. 15 Mart’ta Ümraniye’de polisin
atefli ile 4 kifli daha hayat›n› kaybeder. 20 Mart’ta Demokrasi Platformu taraf›ndan “Genel Yas” ilan edilir. D‹SK’e ba¤l› sendikalar, kamu çal›flanlar› sendikalar›, ‹HD, TMMOB ve di¤er demokratik kitle örgütlerinden oluflan kitleler Aksaray’dan konvoy halinde Gazi Mahallesi’ne, ard›ndan da Ümraniye’ye gider.
Yaklafl›k 2 bin kiflilik grup daha sonra da mezarl›¤› ziyaret eder. D‹SK Genel
Merkezine “Demokrasi’ye Evet, Katliama Hay›r” pankart› as›l›r. Demokrasi Platformu taraf›ndan haz›rlanan ve “katliam›” k›nayan D‹SK’in Sesi Özel Say›s› yay›nlanarak halka da¤›t›l›r (D‹SK, 1997a).
25 fiubat 1997’de devlet ba¤lant›l› çete iliflkilerinin ört pas edilmeye çal›fl›lmas›na karfl› “Sürekli Ayd›nl›k ‹çin Bir Dakika Karanl›k” Kampanyas› bafllat›l›r.
Eylemin provokasyonlar ve söylentilerle bo¤ulmas› olas›l›¤›na karfl› kararl›l›¤›n
gösterilmesi için D‹SK önünde eylem gerçeklefltirilerek bas›n aç›klamas› yap›l›r.
Saat 21.00’da ›fl›klar söndürülür. Yüzlerce iflçi ellerinde meflalelerle eyleme kat›l›r (D‹SK, 1997a).
13 Nisan 1997’de Susurluk kazas› ile ortaya ç›kan çete iliflkilerine yönelik
tepkiler siyasi partiler, konfederasyonlar ve derneklerce yap›lan bir yürüyüfl ve
miting ile protesto edilir.. D‹SK’in de aktif olarak destekledi¤i yürüyüfle 15 bin kifli kat›l›r. “Çetelere Karfl› Demokrasi ‹çin K›z›lay’day›z” pankart›n›n ard›nda yürüyen yürüyüflçüler Hipodrom’dan K›z›lay Meydan›’na kadar yürürler. “Halk›n Susurluk Raporu” bas›na da¤›t›l›p, raporun Meclis baflkanl›¤›nca incelenmesi için
binlerce imzal› dilekçeler Meclis Baflkanl›¤›’na verilir (D‹SK, 1997a).
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25 May›s 1997’de çetelerin aç›¤a ç›kar›lmas›, irtica ve darbe özlemleri karfl›s›nda demokratikleflme taleplerinin yükselmesi “Karanl›¤a Dur Demek ‹çin” 25
May›s’ta Sultanahmet Meydan›’nda 40 bin kiflinin kat›ld›¤› buluflmaya D‹SK de
kat›l›r (D‹SK, 1997a).
28 May›s 1997’de “artan iflsizlik, yabanc› düflmanl›¤›, ›rkç›l›k ve faflist örgütlenmelere” dikkat çekmek isteyen ETUC taraf›ndan Amsterdam Zirvesi öncesi 28
May›s’ta tüm Avrupa’da bir eylem günü düzenlenir. D‹SK üyesi oldu¤u bu konfederasyonun eylemini ‹stanbul Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda düzenledi¤i kitlesel bir bas›n toplant›s› ile destekler (D‹SK, 1997a).
30 Eylül 1997’de Susurluk kazas› ile ortaya ç›kan “devlet- ülkücü cinayet flebekeleri-mafya” iliflkilerinin aç›¤a ç›kar›lmas› için bafllat›lan “1 Dakika Karanl›k
Eylemi” desteklenir. Saat 21.00’da Genel Merkez önünde eylem büyük bir kat›l›mla gerçeklefltirilir (D‹SK, 2000).
2 Kas›m 1997’de Susurluk’ta baflta D‹SK, demokratik kitle örgütleri ve siyasal partiler olmak üzere genifl bir kat›l›mla miting yap›l›r. 3 Kas›m günü ise, Susurluk Meydan›’nda “1 Dakika Karanl›k Eylemi” gerçeklefltirilir (D‹SK, 2000).
Di¤er Demokratik Kitle Örgütleriyle Birlikte Yap›lan veya Destek Verilen Ey lemler
9 Nisan 1994’te Zonguldak Demokrasi Platformu taraf›ndan düzenlen
“Ocaklar›n Kapat›lmas›na ve Özellefltirmelere Hay›r” mitingine D‹SK de kalabal›k bir kortejle kat›l›r (D‹SK, 1997b). Mitingi D‹SK, Hak-‹fl ve Türk-‹fl ile di¤er demokratik kitle örgütleri destekler. Zonguldak’l›n›n siyasilere k›zg›n oldu¤u DYPSHP koalisyonunun uyar›lar› ciddiye almamas› durumunda 200 bin kifli ile “Ankara’ya gitmekte” kararl› olduklar› belirtilir. Mitingin sebebi, hükümetin ekonomik
istikrar paketi içinde yer alan kapat›lacak K‹T’ler aras›na Zonguldak Türkiye ve
Tafl Kömürü Kurumu’nu almas›d›r (Teztel, 9 Nisan 1994). 9 Nisan Cumartesi günü miting için erken saatlerden itibaren Zonguldakl› “yollara dökülür”. Sabah çok
erken aç›lan dükkanlar, acil ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›ndan sonra ö¤lene do¤ru
kapat›l›r. Kentte adeta hayat durur. Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, çevre ilçe ve illerden
gelen otobüsler kent içinde “Zonguldak Yaln›z De¤ilsin” sloganlar› ile tur atarlar.
Maden oca¤›nda 08-16 vardiyas›nda çal›flanlar›n ç›k›fl› erken saatlere al›n›r.
Ocaktan ç›kanlar da tulumlar›, baretleri ve kazmalar› ile mitinge kat›l›rlar. Kozlu
ve Üzülmez halk› da. 2,5 kilometrelik yol 2 saatte yürüyerek mitinge kat›l›r. Kat›l›m›n fazla olmas› sebebiyle Bart›n ve Bolu’dan ilave polis gücü gelir. ‹stasyon
Meydan›’nda buluflan 10 binlerce insan saat 14’de Madenci An›t›’n›n bulundu¤u
alana do¤ru yürüyüfle geçer. Bu s›rada “Vur vur ‹nlesin, ‹ktidar Dinlesin”, “Hükü337

met ‹stifa”, “Tansu Amerika’ya” sloganlar› at›l›r. Zonguldak ve Karabük’ü kapatmaya hükümetin gücünün yetmeyece¤i vurgulanarak Baflbakan Tansu Çiller sloganlarla protesto edilir (Teztel ve Gürsoy, 10 Nisan 1994).
5 Nisan 1994 Kararlar›’ndan sonra 24 Nisan’da Ankara’da D‹SK, di¤er 2
konfederasyon ve meslek örgütleri ile birlikte miting gerçeklefltirir (Çetik ve Akkaya, 1999).
20 Temmuz 1994 tarihinde Türk-‹fl’in ald›¤› grev karar›na D‹SK de kat›l›r. Bu
greve ayn› zamanda Hak-ifl, Kamu Çal›flanlar› Platformu, meslek odalar› ile derneklerin dahil oldu¤u 19 örgüt taraf›ndan oluflturulan Demokrasi Platformu destek verir (Tokol, 1994). Platformun en önemli amaçlar›ndan birisi özellefltirmeye
karfl› direnmektir (Çetik ve Akkaya, 1999). Ancak Türk-‹fl’in enflasyon zamm› alacaklar›n›n bonolar halinde ödenmesi konusunda hükümetle anlaflmas› konfederasyonlar aras›ndaki iflbirli¤inin de bozulmas›na neden olur (TÜBA, 19 Eylül
1994; Akt. Tokol, 1994).
8 Kas›m 1994’te TMMOB’un düzenledi¤i ve üyelerinin yaflam koflullar›n› iyilefltirilmesi için isteklerin bulundu¤u mektubun Meclis Baflkanl›¤›’na verilmesi için
yap›lan yürüyüfle D‹SK de destek verir (D‹SK, 1996).
23 Kas›m 1994’te Zonguldak Kömür ocaklar›n›n kapat›lmas›n›n gündeme
gelmesi ile Zonguldak Meclisi ve Demokrasi Platformu’nun 23 Kas›m’da düzenledi¤i mitinge D‹SK de kat›l›r (D‹SK, 1996) .
26 Kas›m 1994’te Türk-‹fl taraf›ndan yap›lan ça¤r› ile hükümetin Meclis’e
sundu¤u 1995 Bütçe Tasar›s›na tepki göstermek için Ankara’da düzenlenen mitinge Demokrasi Platformu da yönetim düzeyinde destek verir. Mitinge D‹SK de
yönetici ve Ankara temsilcili¤i düzeyinde kat›l›r. An›tkabir’den Meclis’e kadar yo¤un kar ya¤›fl› alt›nda yürünür (D‹SK, 1996) .
10-11 Aral›k 1994’te kamu çal›flanlar›n›n grevli toplu sözleflmeli sendika talepleri ve ekonomik-demokratik haklar için yap›lan yürüyüfl ve mitinglere D‹SK de
destek verir. 10 Aral›k’ta Antalya’da yap›lan yürüyüfle Akdeniz Bölge Temsilcili¤i Komisyonu, 11 Aral›k’ta Adana’da yap›lan yürüyüfle ise Çukurova Bölge Temsilcili¤i kat›l›r (D‹SK, 1996). “Güdümlü Sendikaya Hay›r Mitingi” ad› verilen mitinge yaklafl›k 6 bin kifli kat›l›r (Cumhuriyet, 12 Aral›k 1994).
20 Aral›k 1994’te KÇSP’nin ald›¤› kararla yap›lan ifl b›rakma eylemi, çeflitli
kentlerde düzenlenen yürüyüfl ve mitinglerle desteklenir. Bu eylemlere D‹SK de genifl kat›l›mda bulunur (D‹SK, 1997b). 600 bin kamu çal›flan›n grevli toplu sözleflmeli sendika hakk›, ücret art›fl› konusunda koalisyon hükümetinin çözüm üretmemesi mitingin ana sebebidir. 18 demokratik kitle örgütünden oluflan Demokrasi
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Platformu da eylemi destekler (Cumhuriyet, 20 Aral›k 1994). Eylem genel grev gibi geçer, so¤u¤a, kara ve çamura karfl›n ülkede 100 binlerce kifli eylem yapar ve
yer yer polisin engellemeleriyle karfl›lafl›rlar. Ankara’da 15 ö¤renci, Adana’da
da 10 kifli gözalt›na al›n›r (Cumhuriyet, 21 Aral›k 1994).
30 Nisan 1995’te Türk-‹fl’in düzenledi¤i emeklilik yafl›n›n yükseltilmesini protesto mitingine D‹SK destek verir (D‹SK, 1997a).
15-18 Haziran 1995’te Anayasa görüflmeleri s›ras›nda kamu çal›flanlar›n›n
grevli toplu sözleflmeli sendika hakk›na s›n›rlama getirilmesine tepki olarak kamu
çal›flanlar› K›z›lay Güven Park’ta oturma eylemi düzenlerler. 17-18 Haziran Cumartesi-Pazar günleri 10 binlerin kat›l›m› ile eylem K›z›lay’da devam eder. 17
Haziran’da Hipodrom’dan K›z›lay Meydan›’na kadar yürünür. Bu eylemlere D‹SK
de destek verir (D‹SK, 1997a).
5 A¤ustos 1995’te Türk-‹fl taraf›ndan 5 A¤ustos Cumartesi günü Ankara’da
düzenlenen “Eme¤e Sayg› Yürüyüfl ve Mitingi”ni Demokrasi Platformu destekler.
1000’in üstünde D‹SK’li de kortejde yerini al›r (D‹SK, 1997a).
15 A¤ustos 1995’te Kocaeli Sendikalar Birli¤i taraf›ndan Derince’de düzenlenen “Dayan›flma Mitingi” ne destek olunur (D‹SK, 1997a).
2 Eylül 1995’te Dünya Bar›fl Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, aralar›nda D‹SK’in de bulundu¤u demokratik kitle örgütlerinin kat›l›m› ile 2 Eylül’de bir
bar›fl zinciri ve arkas›ndan bas›n aç›klamas› yap›l›r (D‹SK, 1997a).
25 Eylül 1995’te Türk-‹fl, Hak-‹fl ve D‹SK’e üye sendikalar›n kat›l›m› ile kamu
iflyerlerinde en genifl kat›l›ml› grev bafllat›l›r (D‹SK, 1997a).
7 Mart 1996’da D‹SK ve KESK “Anayasa ile güvence alt›na al›nm›fl sendikal
haklar›n› kullanabilmek amac›yla” ortak eylemlerle hükümet politikalar› karfl›s›nda ortak mücadele yapacaklar›n› aç›klar, Sirkeci Postanesi önünde toplanan
1000 kadar kamu çal›flan› da eylem yapar (Cumhuriyet, 8 Mart 1996).
14 Nisan 1996’da KESK’le ortak eylem plan› gere¤i Adana’da yaklafl›k 30
bin kiflinin kat›ld›¤› “‹flsizli¤e, Pahal›l›¤a, Bask›lara ve Mezarda Emeklili¤e Hay›r”
mitingi yap›l›r. Mitingde D‹SK ve KESK Genel Baflkanlar› birer konuflma yaparlar
(D‹SK, 1997b). 14 Nisan’da Ankara Tando¤an Meydan›’nda da 60 demokratik
kitle örgütünün oluflturdu¤u Ankara Demokrasi Platformunun destekledi¤i bir miting yap›l›r. Platform üzerinde “Mezarda Emeklili¤e Hay›r/ Deli Dana Eti Nasip
Olmad›” yaz›l› tabut yak›l›p tencerede tafl kaynat›larak ANAYOL Hükümeti protesto edilir. Eyleme 10 bini aflk›n emekçi kat›l›r (Cumhuriyet, 15 Nisan 1996).
15 Haziran 1996’da Habitat Formu sebebiyle engellenmek istenen Cumartesi Eylemine destek verilerek Galatasaray’da D‹SK Genel Baflkan› R›dvan Budak
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taraf›ndan bas›n aç›klamas› yap›l›r. Ancak birçok kifli polisçe gözalt›na al›n›r
(D‹SK, 1997b).
19-20 Ekim 1996’da KESK taraf›ndan düzenlenen “Ekonomik ve Demokratik Haklar Mitingleri” desteklenir. Bursa ve Samsun’daki mitingler beraber düzenlenir (D‹SK, 1997b).
6 Kas›m 1996’da çeflitli demokratik kitle örgütü temsilcileri, ayd›nlar, ö¤retim üyelerinin giriflimleri ile bafllat›lan “Bar›fl ‹çin 1 Milyon ‹mza” adl› kampanya
için bir aç›klama yap›larak imza kampanyas›na bafllan›r. Toplanan 1 milyonu aflk›n imza TBMM Baflkanl›¤›’na verilir (D‹SK, 1997a).
7 Aral›k1996’da çeflitli kitle örgütleri taraf›ndan düzenlenen ve “kirlenen siyasal iliflkileri, devlet içindeki çeteleflmeleri” protesto eden Bursa ve ‹zmir mitingleri D‹SK taraf›ndan da desteklenir (D‹SK, 1997a).
14 Aral›k 1996’da KESK taraf›ndan Ankara’da düzenlenen yürüyüfl ve mitinge D‹SK Ankara Bölge Temsilcili¤i olarak kat›l›r. Kamu çal›flanlar›n›n alana girmesinden sonra di¤er kitle örgütleri polisin sald›r›s›na u¤rar. D‹SK kortejinin tavr› ile provokasyonlar önlenir ve di¤er gruplar›n da alana girmesi sa¤lan›r (D‹SK,
1997a).
5 Ocak 1997’de Türk-‹fl’in 5 Ocak’ta Ankara’da düzenledi¤i yürüyüfl ve miting desteklenir (D‹SK, 1997a).
8 Ocak 1997’de Refahyol iktidar›n›n limanlar› özellefltirme giriflimine karfl›
Türk-‹fl’e ba¤l› Liman-‹fl Sendikas› taraf›ndan ‹stanbul Haydarpafla Liman›nda düzenlenen protesto eylemine D‹SK de destek verir (D‹SK, 1997a).
24 Ocak 1998’de KESK’in Ankara’da noktalanacak eylemler zinciri D‹SK taraf›ndan da etkin olarak desteklenir (D‹SK, 2000)..
31 Ekim 1998’de SEKA iflletmesinin hükümet taraf›ndan gece yar›s› kararnamesi ile kapat›lmas› üzerine ‹zmit fabrikas›nda direnifle geçen iflçilere destek
vermek amac›yla 4 Konfederasyonun kat›l›m› ile Kocaeli’nde “SEKA Kapat›lamaz
Mitingi” yap›l›r (D‹SK, 2000).
13 fiubat 1999’da KESK taraf›ndan “Ekonomik ve Demokratik Haklar Mitingi”ne D‹SK Ankara Temsilcili¤i bünyesinde kat›l›r (D‹SK, 2000).
15 Temmuz 1999: 14 Temmuz 1999 günü Emek Platformu kurulur. ‹lk ey9

9 Türk-‹fl, D‹SK, Hak-‹fl, KESK, T. Kamu-Sen, Memur-Sen, T. ‹flçi Emeklileri Derne¤i, Tüm Ba¤Kur Emeklileri Cemiyeti, Tüm ‹flçi Emeklileri Derne¤i, Tüm Ba¤-Kur Emeklileri Derne¤i,
TMMOB, Türk Difl Hekimleri Birli¤i, Türk Eczac›lar› Birli¤i, Türk Tabipler Birli¤i, Türk Veteriner
Hekimleri Birli¤i, TÜRMOB genel baflkan ve yöneticileri taraf›ndan kurulur.
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lem 15 Temmuz’da tüm illerde DSP, MHP ve ANAP il merkezlerine siyah çelenkler konularak gerçeklefltirilir. ‹stiklal caddesindeki eyleme binlerce iflçi, memur ve
emekli kat›l›r. 16 Temmuz’da miting ça¤r›s› yap›l›r. Ortak karar› ile 17 Temmuz’da ‹stanbul, Kocaeli, ‹zmir ve Samsun’da; 18 Temmuz’da Adana’da “Mezarda Emeklili¤e Hay›r” mitingleri düzenlenir. 19 Temmuz’da yine iktidar ortaklar› DSP, MHP ve ANAP genel merkezlerine siyah çelenkler konur. Ankara’daki
eyleme binlerce emekçi kat›l›r. 21 Temmuz’da ÇSGB’n›n önünde protesto ve oturma eylemi gerçeklefltirilir (D‹SK, 2000).
24 Temmuz 1999’da Emek Platformu taraf›ndan K›z›lay Meydan›’nda Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi gerçeklefltirilir. Yaklafl›k 500 bin kifli mitinge kat›l›r (D‹SK, 2000). Platformun bu ilk büyük eylemi K›z›lay Meydan›’nda emeklilik
yafl›n›n yükseltmeyi hedefleyen Sosyal Güvenlik Yasas›’na karfl› yap›lm›flt›r (Aydo¤ano¤lu, 2011: 95-96).
4 A¤ustos 1999’da Emek Platformu taraf›ndan sosyal güvenlik yasa tasar›s›
konusunda hükümeti uyarmak için Ankara Güven Park’ta, ‹stanbul Kad›köy ‹skele Meydan›’nda ve Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda kitlesel oturma eylemleri yap›l›r (D‹SK, 2000).
13 A¤ustos 1999’da Emek Platformu ve D‹SK Baflkanlar Kurulu “demokrasiyi ve kat›l›m› hiçe sayan” hükümeti protesto için ülkenin her yerinde genel bir eylem gerçeklefltirir. D‹SK Yönetim Kurulu “emekçiler direnme hakk›n› kullanmakta
kararl›d›r” bafll›kl› bir bildiri yay›nlar (D‹SK, 2000).
21 Kas›m 1999’da KESK taraf›ndan ‹stanbul’da düzenlenen “Sefalete Teslim
Olmayaca¤›z Mitingi”ne D‹SK de kitlesel olarak kat›l›r (D‹SK, 2000).
1 Nisan 2000’de Kocaeli Sendikalar Birli¤i taraf›ndan düzenlenen “Sosyal
Devlete Sahip Ç›k!” mitingine, D‹SK Kocaeli Temsilcili¤i düzeyinde kat›l›r (D‹SK,
2000). Mitinge çal›flanlar›n ve meclis d›fl›ndaki partilerin kat›l›m› yo¤undur. 1000
polis görev al›r. Polis miting s›ras›nda herkesi arayarak, helikopterle de mitingi takip eder. Mitinge kat›lmak isteyen 125 ÖDP’li kent merkezi, Gebze ve De¤irmendere giriflinde gözalt›na al›n›r. “Halkevleri” grubundan baz›lar›n›n üzerlerini
aratmak istememesi üzerine polis gruba karfl› sprey kullan›r (Cumhuriyet, 2 Nisan 2000).
24 May›s 2000’de ‹stanbul Büyükflehir ve ilçe belediyelerinde çal›flan 30 bin
iflçinin toplu ifl görüflmelerinin uyuflmazl›kla sonuçlanmas›n› protesto için bir günlük ifl b›rakaca¤›, Türk-‹fl ve D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Sendikalar›n›n ortak kararlar›
ve di¤er sendikalar›n deste¤i ile saat 10.30’da Vatan Caddesindeki Akgün Oteli önünden Saraçhane’deki Belediye Saray›’na yürünece¤i bildirilir (Cumhuriyet,
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24 May›s 2000). Yap›lan yürüyüflte “‹flçiler Köle De¤ildir”, “Çal›flmak Görevimiz,
Ücret Almak Hakk›m›z” ve “Angarya Anayasal Suçtur” yaz›l› pankart ve dövizler
tafl›narak belediye önünde konuflmalar yap›l›r (Cumhuriyet, 25 May›s 2000).
9 Kas›m 2001’de D‹SK ve KESK, yoksullu¤un, iflsizli¤in toplumda yaratt›¤›
tahribat› protesto etmek ve bar›fl taleplerini iletmek için Türkiye’nin 5 bölgesinden
Ankara’ya yürüme karar› al›rlar. Yap›lan bir bas›n aç›klamas› ile eylem plan›
aç›klan›r. Yürüyüfle TMMOB, TTB, Türk Difl Hekimleri Birli¤i gibi meslek odalar›
da destek vereceklerini aç›klarlar (Cumhuriyet, 19 Ekim 2001).
6 Ekim 2001’de D‹SK ve KESK’in beraber düzenledikleri “‹flsizli¤e, Yoksullu¤a ve Savafla Karfl› Ankara Yürüyüflü” çerçevesinde Edirne’den hareket eden
grup ‹stanbul Sefaköy’de D‹SK ve KESK Genel Baflkanlar›n›n kat›l›m› ile yürüyüfl
yaparlar. Yürüyüfl Saraçhane Park›’na kadar yo¤un güvenlik önlemleri alt›nda
yap›l›r (Cumhuriyet, 7 Kas›m 2001).
SONUÇ VE GENEL DE⁄ERLEND‹RME
D‹SK, Türk çal›flma hayat›nda önemli etkileri olan bir iflçi konfederasyonudur.
Türk-‹fl’ten ayr›lan sendikalar›n öncülü¤ünde kurulan D‹SK zamanla sendikal anlay›fl›ndaki farkl›l›¤›n› hem temel belgelerinde hem felsefesinde hem de eylemlerinde ortaya koymufltur. S›n›f mücadelesine önem veren D‹SK bu çizgisi nedeniyle pek kesimin de hedefinde olmufltur. 12 Mart ve 12 Eylül askeri müdahaleleri de
tam da bu nedenle D‹SK’in sendikal hayat›n› oldukça derinden etkilemifltir.
1980 askeri darbesinden önce oldukça kapsaml› çal›flmalar yap›p, etkin bir
toplumsal muhalefet oluflturan ve üye say›s›n› artt›ran D‹SK’in faaliyetleri darbe
sonras› durdurularak pek çok sendikac›s› da tutuklanm›flt›r. D‹SK’in sendikal hayat›n›n engellenmesi yaklafl›k 11 y›l sürmüfl ancak 1991 mahkeme karar› ile sendikal hayata yeniden dahil olmufltur. Bu dönem D‹SK’in ikinci dönemi olarak da
görülebilir. Bu çal›flma da D‹SK’in yeniden faaliyetlerine bafllad›¤› ikinci döneminin ilk on y›ll›n› sendikal eylemler aç›s›ndan incelemektedir.
‹kinci dönemin en önemli farkl›l›klar›ndan biri di¤er sendikal örgütlerle birlikte pek çok eylemin düzenlenmesi ve mücadelenin s›n›f›n tüm kesimlerine yay›lma çabas›d›r. Di¤er bir özellik ise mücadelenin sadece iflçi s›n›f›n›n talepleri ve
gereksinimleri do¤rultusunda de¤il toplumun di¤er ezilen ve yoksul kesimleri için
de yap›lmas›d›r. Yine önemli özellik de D‹SK’in ilk döneminde oldu¤u gibi toplumsal sorunlara da ilgisiz olmamas› yurttafl haklar› aç›s›ndan da önemli bir demokratik bask› örgütü tavr› sergilemesidir.
Bu çal›flmada göze çarpan noktalardan biri, D‹SK’in aç›lmas›na izin verildikten sonra gerçeklefltirdi¤i ilk eylemlerinde hala 12 Eylül zihniyetinin ve bask›s›n›n
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önemli etkilerinin bulunmas›d›r. 1992 y›l›ndan itibaren yap›lan eylemler incelendi¤inde, D‹SK’in ilk eylemlerinin say›s›n›n az oldu¤u görülür. Bunda iki sebebin
rol oynad›¤› söylenebilir. Bunlardan ilki, yeniden faaliyetlerine bafllad›¤› dönemde özellikle üye say›s› aç›s›ndan eski güçlü durumunun olmamas›d›r. Gerçekten
de, D‹SK 1980 öncesinde, gerek üye say›s› gerekse de toplumdaki yeri aç›s›ndan
güçlü bir örgüttür. 1980 sonras›nda ise, bu gücünü yitirmifltir. ‹kinci sebep ise,
D‹SK’e karfl› hala bir önyarg›n›n olmas›d›r. D‹SK “tehlikeli” görülmektedir. Bunun
izlerini 1992’den sonra yap›lan 1 May›s kutlamalar›nda görebiliriz. ‹stanbul Valili¤i, baflka bir konfederasyona miting için yer gösterirken D‹SK’e bu kolayl›¤›
sa¤lamam›fl, izin al›nabilmesi ancak zaman›n Baflbakan›n›n devreye girmesi ile
mümkün olmufltur. 1992’den sonra yap›lan -ki bu yap›lan kutlamalar sadece
D‹SK’in ikinci döneminde yapt›¤› ilk kutlamalar de¤ildir, ayn› zamanda 1980
darbesi sonras› kutlanan ilk 1 May›slard›r da. 1 May›s kutlamalar›nda konfederasyonlarca ortak düzenleme e¤ilimi bulunmaktad›r. ‹lk kutlamalarda kat›l›m düflükken sonraki y›llarda hem örgütsel düzeyde hem de kat›l›mc› say›s› anlam›nda
kat›l›m artm›flt›r. Ancak, gerçeklefltirilen kutlamalarda bir gerçe¤in göz ard› edilmemesi gerekir. Bu gerçek, her y›l kutlamalara kat›lanlar›n say›s›n›n artm›fl ve salon toplant›lar›ndan mitinglere geçilmifl olsa da, emniyet güçlerinin ve toplumun
belirli bir kesiminin kafas›ndaki ön yarg›lar›n giderilmesinin çok kolay olmayaca¤› ve olmad›¤›d›r. Yap›lan kutlamalarda bazen polis, bazen de “militan” gruplar,
eylemcilere sald›rm›fl 1980 sonras› da kanl› 1 May›slar yaflanm›flt›r.
D‹SK’in di¤er eylemleri de de¤erlendirildi¤inde, 1993 y›l›ndan sonra eylemlerin say›s›n›n artt›¤›n› ve çeflitlendi¤ini görmekteyiz. D‹SK, baz› konulara ilgiyi
yüksek düzeyde tutabilmek, kamuoyu oluflturabilmek için kampanya fleklinde yürüttü¤ü eylemlerine a¤›rl›k vermifl, bu kampanyalarda pek çok eylem çeflidi birlikte kullan›lm›flt›r. Ancak en s›k kullan›lan eylem çeflitleri; yürüyüfl, afiflleme, bildiri
da¤›tma, kitlesel bas›n aç›klamas› ve mitingler olmufltur. Bu on y›ll›k dönemde
D‹SK’in pasif eylem çeflitlerini de kullanm›flsa da ço¤unlukla aktif eylem çeflitlerinin tercih edildi¤i görülmektedir. D‹SK’in di¤er eylem türlerinden ise a¤›rl›¤› yine
yürüyüfller ve kitlesel bas›n aç›klamalar› alm›flt›r. Bu dönemde ayr›ca servislere
binmeden yürüme, oturma eylemi, direnifl, ifl yavafllatma, fazla mesaiye kalmama, imza toplama, toplu dilekçe verme gibi eylem çeflitleri de kullan›lm›flt›r.
D‹SK, özellikle örgütlü oldu¤u iflçi gruplar›n›n sorunlar› konusundaki eylemlerini genellikle tek bafl›na; di¤er eylemlerini ise dönemin konjonktürüne göre di¤er demokratik kitle örgütleri ile beraber gerçeklefltirmifltir. Bu dönemde özellikle
sendikal örgütlerin a¤›rl›kl› oldu¤u, çeflitli demokratik kitle örgütlerinin bir araya
gelmesi ile oluflturulan Demokrasi Platformu ve Emek Platformu’nda, çevre ile ilgi343

li platformda D‹SK’in de yer ald›¤› görülmektedir. Bu gruplar›n düzenledikleri eylemlerde D‹SK aktif olarak yer alm›fl hatta baz› eylemlerin planlay›c›s› ve öncüsü
olmufltur. Di¤er demokratik kitle örgütleri ile iliflkiler konusunda D‹SK’in özellikle
baz› konularda KESK ile beraber hareket etti¤i ve bu iki örgütün eylemlerinde birbirlerine destek olduklar› görülmektedir. Bunda iki sendikal örgütün de yak›n bir
sendikal anlay›fl çizgisinde bulunmas› ileri sürülebilir.
Çal›flman›n sonunda yer alan tabloda yap›lan eylemlerle ilgili genel bir durum saptamas› yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak bu saptamaya 1 May›s eylemleri
dahil edilmemifltir. ‹flyerinde bildiri okuma eylemleri tüm iflyerlerinde gerçeklefltirilmifltir. D‹SK’in kendi bafl›na yapt›¤› eylemler, buna di¤er demokratik kitle örgütlerinin destek olup olmad›¤› ve D‹SK taraf›ndan baflka örgütlerin düzenledi¤i eylemlere destek olunup olunmad›¤› da verilmifltir. Tablodan da anlafl›ld›¤› gibi
D‹SK ikinci döneminde de sendikal eylemler aç›s›nda oldukça yo¤un bir dönem
yaflam›fl, bu eylemlerde s›k s›k di¤er demokratik kitle örgütleri ile iflbirli¤i yapm›flt›r. Toplumsal olaylara hassasiyetin ve s›n›f temelli mücadelenin devam etti¤i bu
dönemde de D‹SK toplumcu anlay›flla eylemlerini gerçeklefltirmifltir.
Tablo 1: D‹SK’in 1992-2002 Döneminde Gerçekleflflttirdi¤i Eylemler (1 May›s’lar
Hariç)
Eylemin Ad›

D‹SK’in
Tek Bafl›na
Düzenledi¤i
Eylem Say›s›

Ortak
Düzenlenen
Eylem Say›s›

D‹SK
Taraf›ndan
Destek Olunan
Eylem Say›s›

Polis
Müdahalesi
Olan
Eylem Say›s›

Kitlesel Bas›n
Aç›klamas›

48

4

1

7

Bildiri Da¤›t›m›
ve Okuma

10

1

2

Yürüyüfl ve Konvoy Oluflturma
23

11

6

2

Miting

32

22

12

4

Gösteri

9

3

Siyah Çelenk
Koyma

6

4

Oturma Eylemi

3

2

Dilekçe-‹mzaMektup Verme

5

4

‹fl B›rakma

3

2

Grev(Menfaat)

6

2

Direnifl

3

2

2
1
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