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Yıldırım Koç
Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinde son derece saygın bir yeri olan bir sendikacıyı,
Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Özcan Kesgeç’i Temmuz ayında yitirdik. Kendisinden
farklı düşünenler ve hatta düşmanları bile Özcan Kesgeç’e saygı duyardı. Sömürüsüz ve
baskısız bir dünya mücadelesinin yılmaz neferiydi. Bunun için çok bedel ödedi; ancak hiç
yakındığını duymadım. Temiz ve dürüst bir insandı. Zarifti. Mücadelesinde kararlı ve
inatçıydı. Aydındı; sorgulayan, düşünen, çözüm üreten bir kafaya sahipti. 1980 öncesinde
ikinci Türkiye İşçi Partisi’ne üyeydi; ancak Sosyal-İş’i hiçbir zaman TİP yönetmedi; Sosyal-İş’i
Sosyal-İş genel kurulunda demokratik bir biçimde seçilenler yönetti. Sendikasında siyasi
ayrımcılık da yapmadı. 12 Eylül’den bir iki gün önce TÜBİTAK toplu iş sözleşmesini
imzalamış ve işyerinde yapılan toplantıda kendisine itiraz edenleri, sanki olacakları
biliyormuşçasına, nazik bir biçimde uyarmıştı. TÜBİTAK’ın Sosyal-İş’le imzaladığı toplu iş
sözleşmesi örnek olarak incelenebilecek güzellikte bir metindir. 12 Eylül’den sonra 5 yıl hapis
yattı. Çıktığında, 1985-86 yıllarından itibaren Gün Dergisi’nde mücadelesini sürdürdü.
Sosyal-İş’in 1991 yılında yeniden faaliyete geçmesinden sonra da onurlu bir sendikal
mücadele verdi. Özcan Ağabey bir süredir hastaydı; yenildi. Ailesine, Sosyal-İş Sendikası’na
ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Özcan Ağabey, Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi
tarihinde onurlu bir yere sahiptir. Yaşamının, yazdıklarının ve mücadelesinin unutulmamasını
dilerim.
Özcan Kesgeç’in yaşamının ve Sosyal-İş’in tarihinin önemli bir dönemi, Sosyal-İş’in TKP
yönetimindeki DİSK’le ilişkileridir. Bu vesileyle bu konuyu özetlemek istiyorum.
Sosyal-İş Sendikası DİSK’e 1974 yılı Haziran ayında katıldı.
TKP’lilerin DİSK yönetime geçmesiyle birlikte TKP’li olmayan sendikacılara yönelik sistemli
bir tasfiye başlatıldı. İlk hedeflerden biri, ikinci Türkiye İşçi Partisi’nin kurucularından Özcan
Kesgeç’ti. Özcan Kesgeç, Petro Kimya-İş Sendikası’nın Kimya-İş’le birleşmek amacıyla
yaptığı genel kurulda divan başkanı olduğu ve DİSK Genel Merkezi’nden gelen yetkililere söz
hakkı vermediği gerekçesiyle, DİSK Onur Kurulu kararıyla DİSK’ten 6 ay süreyle ihraç edildi
(Cumhuriyet, 8.8.1975, Milliyet 7.8.1975 ve 14.8.1975).
DİSK’in Sosyal-İş’ten ilk talebi, Tek Bank-İş ile birleşmesiydi. Bu amaçla oluşturulan
birleştirme komisyonu 8.8.1975 günü kararını verdi ve bu karar DİSK Yürütme Kurulu
tarafından onaylandı. Ancak, Tek Bank-İş kararı reddedince, üyeliği düştü ve birleşme
gerçekleşmedi.
TKP’lilerin DİSK’i yönettiği 1975 Mayıs – 1977 Aralık döneminde DİSK’in Sosyal-İş’e karşı
politikası son derece olumsuzdu. DİSK Yürütme Kurulu Sosyal-İş ile Teknik-İş’in
birleştirilmesi için 30.1.1976 günü bir komisyon kurdu. Ancak komisyon çalışmalarına ara
verdi. DİSK Yürütme Kurulu, Tek Bank-İş ile birleşme konusunda gereğini yapmadığı
iddiasıyla Sosyal-İş’in DİSK üyeliğini düşürdüğünü 29.3.1976 günü Sosyal-İş’e bildirdi.
Sosyal-İş, birleşmeyen tarafın Tek Bank-İş olduğunu belirterek, karara Bakırköy Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde itiraz etti. Bu arada DİSK’in genel kurulu 1976 yılı Ekim ayı sonlarında
olağanüstü olarak toplandı. Sosyal-İş delegelerinin bu genel kurula katılmalarına izin
verilmedi (Cumhuriyet ve Politika, 26.10.1976). Mahkeme, 9.3.1977 günlü kararında Sosyalİş’in DİSK üyeliğinin devam ettiğini belirledi. DİSK, bu kararı temyiz etmedi.
Bunun ardından, Sosyal-İş’in Teknik-İş’le birleştirilmesi amacıyla bir komisyon oluşturuldu.
Komisyon, 24.6.1977 tarihinde kararını verdi. DİSK Yürütme Kurulu bu kararı 27.6.1977
tarihinde onayladı. Karar, Sosyal-İş’in Teknik-İş’e iltihakını öngörüyordu. TKP, TİP’lilerin

yönetimde bulunduğu sendikaları bu şekilde ele geçirmeye çalışıyordu. Sosyal-İş genel
kurulu 7.8.1977 tarihinde olağanüstü olarak toplandı. Genel kurulda yapılan konuşmalarda
DİSK yönetimi sert bir dille eleştirildi (Cumhuriyet, 8.8.1977). Genel kurul, DİSK’in kararını
reddederek, kararı “DİSK’e iade” etti. Sosyal-İş, bu gelişmeleri, İlerici Sendikal Birlik DİSK
İlkeleri ile DİSK’te Sağlanacaktır isimli bir kitapta ele aldı (Ankara, 1977, 40 s.). Bu kararın
ardından, Sosyal-İş’in DİSK üyeliğinin düştüğü ileri sürüldü. Sosyal-İş, bu nedenle, DİSK’in
22-26 Aralık 1977 tarihlerinde toplanan 6. Genel Kurulu’na katılamadı. Ancak, 6. Genel
Kurul’da TKP’liler yönetimden uzaklaştırılınca, Sosyal-İş yeniden üyelik için başvurdu ve
22.8.1978 tarihinde yeniden DİSK üyeliğini kazandı.
DİSK tarihinde onur duyulacak çok olay ve mücadele vardır; ancak sevgili Özcan Kesgeç’in
ve Sosyal-İş’in başına gelen tür olayları da unutmamak gerekir.
Özcan Kesgeç’i saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum.

