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Bu aralar, Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu’nun kuruluş sürecini yazmaya 
çalışıyordum. Platform sekreteryasında TÜRK-İŞ adına çalışmış olmama karşın, insanın 
kendi hafızasına bile güvenmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatan birçok olay oldu. Bu 
arada, Oya Baydar’ın yönetiminde büyük bir titizlikle hazırlanan ve Kültür Bakanlığı ve Tarih 
Vakfı tarafından birlikte yayınlanan Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi’ne başvurdum. Sayın 
Aynur Çimen tarafından hazırlandığı belirtilen “Demokrasi Platformu” maddesi ile yazarı 
belirtilmeden yayınlanan “Demokrasi Platformu’nun Hükümeti Protesto Yürüyüşü, 26 Kasım 
1994” maddesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi 
Platformu’nun sönümlenmesinin üzerinden daha yalnızca iki yıl geçmişken, önemli 
eksikliklerin yanı sıra önemli hataların da yapılmış olması beni şaşırttı.  
 
Öncelikle bir noktayı belirtmek istiyorum. Bu üst örgütlenmenin adı, “Demokrasi Platformu” 
değil, “Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu”dur. Bu isim Ansiklopedi’deki bilgiler 
arasında hiç yer almıyor. Halbuki bu isim, Platformun niteliğinin kavranması açısından son 
derece önemlidir. Kapsamlı bir işbirliği konusunda DİSK tarafından atılan ilk adım olan 16 
Ekim 1993 toplantısı, geçmişteki bazı girişimleri anımsatıyordu 1. Daha sonraki çalışmalar 
sırasında, Demokrasi Platformu’nun Çalışanların Ortak Sesi olması anlayışı benimsendi. 
Diğer bir deyişle, işbirliğinin merkezine, işçi ve memur örgütleriyle bir bütün olarak işçi sınıfı 
yerleşti. Bunu ifade etmek için de, mümkün olan her açıklamada “Çalışanların Ortak Sesi 
Demokrasi Platformu” adı kullanıldı. 
 
16 Ekim 1993 günü yapılan toplantıya katılıp da Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi 
Platformu içinde yer almayan; diğer taraftan, bu ilk toplantıda yer almayıp da Platform içinde 
yer alan önemli sayıda kuruluş vardır. Platform’un resmen kuruluşu, 23 Ekim 1993 günü 
TÜRK-İŞ’te yapılan toplantıda belirlenen genel ve ortak ilkelerin ardından, 11 Kasım 1993 
günü HAK-İŞ’te yapılan toplantıdadır. Yapılan açıklamada, özelleştirme, yeni dünya düzeni, 
Terörle Mücadele Yasa Tasarısı ve zamlar eleştirilerek, “oluşturduğumuz Demokrasi 
Platformu, ülkemizin tüm çalışanlarının ortak sesi olacaktır, yapılacak çalışmaların 
organizasyonu, yürütümü için bir sekreterya oluşturulmuştur,” deniliyordu 2. 
 
Ansiklopedi’de, “DİSK Ocak 1995’te toplanan genel kurulundan sonra,” denilerek, Platform 
hakkında yazılanların dörtte birini kapsayan bir öneriden söz ediliyor. İlk olarak, DİSK’in 1995 
Ocak’ında bir genel kurulu toplanmadı. DİSK’in 9. Genel Kurulu 4-7 Ağustos 1994 günleri, 
olağanüstü genel kurulu da 26-28 Ocak 1996 günleri toplandı. Yazıda, “bu rapor HAK-İŞ ve 
TÜRK-İŞ tarafından dikkate alınmadı” deniliyor. Bu iddia doğru değil. Bu ve benzeri öneriler, 
Platform sekreteryasında saatler boyu görüşüldü, bunlara dayanılarak çeşitli kuruluşlar 
tarafından rapor taslakları hazırlandı.  
 
Yazıda, “Karabük Demir Çelik Fabrikalarının HAK-İŞ’e sembolik olarak 1 liraya 
devredilmesinin ardından platformda uyuşmazlıklar başladı,” deniliyor.  
 
HAK-İŞ’in Platform’dan ayrılmasına yol açan neden, Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın 
değil, Et ve Balık Kurumu’nun bazı tesislerinin devriydi. Karabük Demir Çelik Fabrikaları 
Müessesesinin devrine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının tarihi, 30.12.1994’tür. Et 

                                                 
1  11 Nisan 1968 tarihinde 26 dernek, memur örgütü, gençlik örgütü ve sendika, Türkiye Devrimciler Güç Birliği’ni 
(DEV-GÜÇ) kurmuştu. DİSK, 1977 yılı sonlarında, Ulusal Demokratik Cephe çağrısında bulunmuştu. DİSK’in 
girişimleri sonucunda 25.11.1978 tarihinde Ankara’da yapılan bir toplantıya 33 örgüt katılmış ve Demokratik 
Platform oluşturulmuştu. Ancak bu girişimlerin başarılı olduğunu söylemek olanaklı değildir.  
2 HAK-İş Haber Bülteni, 11.11.1993. 



ve Balık Ürünleri A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ise 
2.2.1995 tarihindedir. Ağırlıklı tepki, EBK özelleştirmesineydi. Nitekim, Platform Başkanlar 
Kurulu’nda sert eleştirilerin gelmesi üzerine, HAK-İŞ 9 Şubat 1995 günü Platform’dan 
ayrıldığını açıkladı.  
 
Ayrıca, Karabük ve EBK, yazıda iddia edildiği gibi HAK-İŞ’e devredilmedi. Karabük 
özelleştirmesinde şirket hisselerinin yalnızca yüzde 35’i “kuruluş çalışanlarının” olacaktı. 
HAK-İŞ’e devir söz konusu değildir. EBK’yı ise “Et Balık Ortak Girişim Grubu” satın alıyordu. 
Bu grupta tüzel kişilik olarak HAK-İŞ yoktu, HAK-İŞ’in bazı yöneticileri ve uzmanları kişiler 
olarak vardı. 
 
Ansiklopedi’de, “özelleştirme konusunda o dönemde hükümetle paralel bir anlayış sergileyen 
TÜRK-İŞ’in de platformdan uzaklaşmaya başlamasıyla, demokrasi platformu dağılma 
aşamasına geldi,” denilmektedir.  
 
Bu iddia, eğer bir önyargıyı yansıtmıyorsa, konuyla tam bir ilgisizliğin ürünüdür. TÜRK-İŞ 
Başkanlar Kurulu’nun 9 Temmuz 1993 tarihli toplantısında oybirliğiyle kabul ettiği 
“Özelleştirme Kararı” son derece kapsamlıdır ve bu dönemde daha sonraki toplantılarda da 
özelleştirmeye hep karşı çıkılmıştır; “hükümetle paralel bir anlayış sergilenmesi” gerçeklerle 
kesinlikle bağdaşmayan bir iddiadır. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram MERAL, 6 Şubat 1995 
günü yaptığı açıklamada, Karabük ve EBK özelleştirmeleri konusunda şunları söylüyordu: 
“TÜRK-İŞ, sendikacılık hareketinin büyük sorunlarla karşı karşıya bulunduğu ve sorunların 
daha da artacağından kaygı duyduğu bir dönemde, ülkemizin, çalışanların ve üyelerimizin 
hak ve çıkarlarının korunması çabasını olumsuz bir biçimde etkileyebilecek bu tür girişimler 
içinde Sendikaların yer almasını onaylamamaktadır.” 
 
Yazıda, “TÜRK-İŞ, platformun toplantılarına katılmamaya başladı,” denilmektedir. Bu iddia 
kesinlikle gerçekdışıdır.  
 
Yazıda, “Platform, yerel alanda da örgütlenerek tabana yayılmayı amaçlıyordu,” 
denilmektedir. Bu iddia, amaçlananın tam tersidir. Platform, yerel düzeydeki benzer 
girişimleri destekliyor, ancak onlarla örgütsel bir bağ kurmama konusunda son derece kararlı 
davranıyor, örgütlenmek istemiyordu. Sayıları 50’yi aşan yerel demokrasi platformlarını 
örgütleme doğrultusunda hiçbir girişimde bulunulmaması kararı alınmıştı. 
 
Yazıda, “Demokrasi Platformu’nun gerçekleştirdiği bazı girişim ve eylemler şunlardı,” 
denilerek, 9 Nisan 1994 Zonguldak mitingi, 24 Nisan 1994 İşsizlik ve Pahalılığı Protesto 
Mitingi (Ankara), 20 Temmuz 1994 iş bırakma eylemi sayılıyor. Bu eylemlere Platformu 
oluşturan örgütler de destek verdiler. Ancak bu eylemler Platformun eylemleri değildi. 
Zonguldak mitingini, Genel Maden İş Sendikası düzenledi. İşsizlik ve Pahalılığı Protesto 
Mitingini TÜRK-İŞ düzenledi. 20 Temmuz 1994 Genel Eylemi ise şöyle gelişti: TÜRK-İŞ 
Başkanlar Kurulu, 28 Haziran 1994 günü yayınladığı bildiride, “20 Temmuz 1994 günü genel 
eylem gündeme gelecektir,” dedi. Demokrasi Platformu yöneticileri, TÜRK-İŞ’in yalnız 
kalmama çabaları sonucunda, ancak 19 Temmuz 1994 günü TÜRK-İŞ’te bir toplantı 
düzenleyerek, “20 Temmuz 1994 günü tüm çalışanların üretimden gelen gücünün 
kullanılmasını ve ortak uyarı eylemi yapılmasını” kararlaştırdı.  
 
26 Kasım 1994 Anıtkabir ve Meclis yürüyüşü de önce TÜRK-İŞ tarafından belirlenen ve 
açıklanan bir eylemdir. Platform, yürüyüşten 2 gün önce bu eyleme sahip çıktığını ve 
katılacağını açıkladı. Bu yazıda yer alan diğer bazı iddialara ise, yer darlığı nedeniyle, 
değinemiyorum.  
 
Sendikacılık Ansiklopedisi’nin “Demokrasi Platformu” maddesi, yanlış bilgilendirmesi ve 
dayanaksız iddialarıyla, Oya Baydar’ın titizliğine uymuyor.  


