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Yıldırım Koç
Kemal Türkler, dünkü yazımda aktardığım kararların ardından Türk‐İş Genel Başkanı Halil Tunç’a
22 Temmuz 1974 günü şu telgrafı gönderdi: “İki gün süre ile toplanan DİSK Yönetim Kurulu, ülke
bütünlüğü, savaş hali ve durumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barış, özgürlük, demokrasi, bağımsızlık
ve Kıbrıs’ta anayasal düzenin yeniden kurulmasını amaçlayan Kıbrıs çıkartması konusunda birlikte
hareket etmek üzere Türk‐İş’in işbirliğine çağrılmasını kararlaştırmıştır. DİSK’in bu çağrısı Türk‐İş
tarafından prensip olarak kabul edildiği takdirde, birlikte hareket etme, işbirliğinin biçimi, tarafların
birlikte görüşmesi ile tespit edilebilir. En iyi temennilerimle.” (Kemal Türkler’in 22.7.1974 tarihli
telgrafı)

KIBRIS’TA İKİNCİ HAREKATA DA DESTEK
DİSK Yürütme Kurulu da 14 Ağustos 1974 günü yayınladığı bildiride, Kıbrıs’ta ikinci harekatın
başlaması üzerine görüşlerini aşağıdaki biçimde özetledi (DİSK Dergisi, Sayı: 12‐13, Ağustos‐Eylül
1974, s.10‐11):
“DİSK Yürütme Kurulu olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah Kıbrıs’ta başlattığı barış
harekatının kaçınılmaz bir görevin haklı ve insani bir gereği olduğunu saptamıştır. Bu nedenle Kıbrıs’ta
Rumların savunmasız Türklere karşı yapageldikleri esir alma ve rehin tutma gibi insanlık dışı ve gayri
ahlaki tutumlarını tel’in ve dünya kamuoyu önünde Rum vahşetini protesto eder. Bu tutumun
Yunanlılar ve onların destekleyicilerinin yarattıkları gayri meşru duruma son vermekle sağlanacağını
bildiği için, DİSK topluluğu olarak, izlenen harekatı bütün gücümüzle desteklediğimizi belirtmekten
büyük onur duyarız.
“Kıbrıs Devleti’nin bağımsızlığını ve Kıbrıs Türklerinin varlığını ve tüm haklarını korumak için Türk
Hükümeti’nin Cenevre’de giriştiği barış müzakerelerini çıkmaza sokmakta yarar gören Yunanistan ve
Kıbrıs Rumları’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine, Kıbrıs’taki Türklerin mal ve can varlıklarına
kasteden tutumları karşısında; DİSK barıştan yana olan bütün ülkelerin işçi sendikalarını, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta sağlamaya çalıştığı Kıbrıs Devleti’nin bağımsızlığını ve Kıbrıs Türkleri’nin
varlığını ve haklarını koruyucu çabalarını desteklemeye çağırmayı kararlaştırmıştır.
“DİSK Yürütme Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs barış harekâtını desteklemek için başlattığı
işçilerin birer günlüklerini bağışlama kampanyasını sürdürmeye devam etmektedir. Kampanyanın tam
sonucu bu ay sonunda alınmış olacaktır.
“DİSK, her türlü parti ve görüş farkı gözetmeden bütün vatandaşları Türk Silahlı Kuvvetleri’ni bütün
olanakları ile desteklemeye ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Kıbrıs politikası etrafında tam bir
bütünlük göstermeye davet eder.”

DİSK’TEN ULUSLARARASI SENDİKAL ÖRGÜTLERE ÇAĞRI
DİSK, Genel Sekreteri Kemal Sülker’in imzasıyla uluslararası sendikal örgütlere 27 Ağustos 1974
günü gönderdiği bir bildiride çağrısını şöyle dile getirdi: “Türkiye’nin haklı girişiminden yana olmanızı,
Kıbrıs’ta Türkleri yok etme duygularıyla barbarlaşan Rumları suçlamanızı ve onların yüreklerinde hak
ve hürriyetlere saygılı beşeri duygulara yer vermelerini istemenizi rica ederiz.” (DİSK Dergisi, Sayı: 12‐
13, Ağustos‐Eylül 1974 s.12). DİSK’in açmış olduğu “Devletin Savaş Fonuna Yardım Kampanyası”na
katkıda bulunanların listesi de DİSK Dergisi’nde yayımlandı (DİSK Dergisi, Sayı: 14‐15, Ekim‐Kasım
1974, s. 32‐35).
DİSK yönetimi, bu çizgisiyle, herkese güçlü bir mesaj vermiş oldu.
DİSK’in Zeytin Dalı Harekatı konusundaki tavrını ise merakla bekliyorum.

