DİSK’İN DARBELERE KARŞI TAVRI
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Yıldırım Koç
Tarihi çarpıtanlara tepki duyuyorum.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 23 Temmuz 2016 günü DİSK’in eski genel başkanı Kemal Türkler’in
mezarı başında yaptığı konuşmada 12 Eylül faşist cuntasının DİSK yöneticilerini teslim alamadığını ileri
sürdü ve şunları söyledi: “Bedeli ne olursa olsun, darbelere karşı gelen ve gelmeye devan eden bir
konfederasyon olarak, OHAL’e de karşı geleceğiz; OHAL’in aldığı kararları kesinlikle tanımayacağız.
Başkaldıracağız, dik duracağız ve isyan edeceğiz.”

DİSK’İN 12 MART DARBESİNDEKİ TAVRI
DİSK Yürütme Kurulu 12 Mart muhtırasının açıklandığı gün yaptığı açıklamada bu girişimi destekledi.
Açıklama aşağıda sunulmaktadır:
“DİSK, Atatürk devrimlerinin ve Anayasa ilkelerinin korunmasında, uygulanmasında ve
geliştirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğunu belirtmekten kıvanç duyar.
“Parlamentodan çıkarılan Anayasaya aykırı kanunlar ve hükümetin ısrarla yürüttüğü Anayasa dışı
uygulamalar, sosyal patlamalara yol açan tutum ve davranışlar, memleketi bir kardeş kavgasının
eşiğine getirmiştir.
“İşte böyle bir ortamda memleketin beceriksiz ellerde emekçi halkımızın da perişanlığını artıracak
bir yuvarlanmayı gören ve Türk milletinin bağrından oluşan Silahlı Kuvvetlerin bu vahim durum
karşısında aldığı kararlar işçi sınıfımızın devrimci kesiminde büyük bir ferahlık yaratmıştır.
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tanıdığı hakları en cesur şekilde kullanan Türk Silahlı
Kuvvetlerinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, Atatürk devrimlerini hakim kılmak ve Anayasanın
öngördüğü reformları gerçekleştirmek, özellikle Anayasamızın temel ilkelerine yürekten bağlı kalmak
yolunda görev başında olduğunun radyolardan ilanı, karanlık ufukları aydınlığa kavuşturmuştur.”

DİSK’İN 12 EYLÜL DARBESİNDEKİ TAVRI
DİSK ve Maden‐İş, darbeyi 11 Eylül günü biliyordu.
Maden‐İş’in avukatlarından Rasim Öz’ün, kendisiyle 12 Eylül 2004 tarihinde yapılan görüşmede
Barış Öz’e anlattığına göre, darbe haberi Maden‐İş Genel Merkezi’ne bir astsubay kanalıyla 11 Eylül
1980 günü ulaştı. Böylece Maden‐İş Yürütme Kurulu üyelerinin güvenliği sağlandı. (İ.Barış Öz,
Kalkınma Sürecinde Sektörel/Sendikal Dinamikler Örnek Olay: Türkiye Maden‐İş Sendikası, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bilim
Dalı Yüksek Lisans Tezi, İst., 2005, s.81)
DİSK yönetiminin darbeyi bir gün önceden bildiğinin saptanabilen iki yazılı belgesi var.
DİSK yöneticilerinden Demirhan Tuncay, Cumhuriyet’ten Mustafa Ekmekçi ile yaptığı görüşmede,
darbeyi haber aldıklarını, CHP Genel Merkezi’ni arayarak Bülent Ecevit’le konuşmak istediğini,
Ecevit’in orada bulunmaması üzerine Mustafa Üstündağ ile görüştüğünü ve kendisine darbe haberini
verdiğini söyledi. (Mustafa Ekmekçi, “Bir Sendikacının Anlattıkları,” Cumhuriyet Gazetesi, 29.10.1991)
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar da Cumhuriyet’ten Lütfü Oflaz’a 3 Haziran 1992 günü şu bilgiyi
veriyordu: “11 Eylül günü ihtilal olacağına ilişkin bir haber almıştık.” (Lütfü Oflaz, “Ünlüler İşkenceyi
Anlatıyor,” Cumhuriyet Gazetesi, 3.6.1992)
Ben de 11 Eylül 1980 günü DİSK Genel Merkezi ile yaptığım telefon görüşmesinde, 13 Eylül günü
darbe olacağını öğrendim ve Ali Kaya ve Ergin Atasü gibi birçok kişiyi bilgilendirdim.
DİSK, önceden bildiği darbeye teslim oldu. Darbe bilgisini kamuoyuna açıklamadı. TKP’li
sendikacılar yurtdışına çıktı. Selimiye Kışlası’nın önündeki uzun teslim olma kuyruğu da unutulmadı.
Tarihi gerçeklerle oynamayalım! Efsane yaratmayalım!

