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“Bu mücadelenin adı, bitmeyen bir 
kavgadır sürüp gider...”

Rıza Kuas

Rıza Kuas 1926 yılında Adapazarı’nın Hen-
dek ilçesine ba!lı Yarıca köyünde do!du. 
Kuas, yıllar önce Kafkasya’dan (Abhaz-
ya) göçmü" orta halli bir köylü aileden ge-
liyordu. Köyde okul olmadı!ı için #stan-
bul’a halasının yanına gitti. Halasının e"i 
ünlü Cibali Karakolu’nda ba"komiserdi. 
Kuas’ın dünyası #stanbul’un bu yoksul i"çi 
semtinde biçimlenmeye ba"ladı. #lkoku-
lu bitirdikten sonra ortaokulu yatılı ola-
rak Ni!de’de okudu. Ortaokulu bitirdikten 
sonra #stanbul’a halasının yanına döndü. 
1939-1940 yıllarında Cibali Tekel Fabri-
kası’nda çırak olarak i"çilik hayatına atıl-
dı. Bir yıl Tekel’de çalı"tıktan sonra aske-
re gitti.

1949’da Gislaved Lastik Fabrikası’na i"çi 
olarak girdi. Kuas, #stanbul’da Eyüp ve Ba-
lat’taki lastik atölyelerinde ve fabrikalarda 
çalı"an i"çiler ile birlikte 4 Nisan 1949’da 
#stanbul Lastik ve Kauçuk Sanayi #"çile-
ri Sendikası’nı kurdu. 1951 yılında sendi-
kalı oldu!u için i"ten atıldı. 1952’de Kazlı-
çe"me’de Derby Lastik Fabrikası’na girdi. 
1952’de #stanbul Lastik-#" Sendikası Genel 
Ba"kanı seçildi. 1957-60 arasında #" Mah-
kemesi i"çi üyeli!i yaptı.

Kuas, çalı"makta oldu!u Derby Lastik 
Fabrikası’nda sendika temsilcisi, sonra 
Kazlıçe"me $ubesi ba"kanı ve 1954 yılın-
da sendikanın genel ba"kanlı!ına seçildi. 
Bu arada #stanbul #"çi Sendikaları Birli!ine 

(##SB) katılan sendika, ##SB içinde saygın 
bir yer aldı ve Kuas önce ##SB saymanı, 
sonra da veznedarı seçildi. 1957’de sendi-
kayı kurumsalla"tırma kararı aldı ve sen-
dikanın basın ve hukuk danı"manlıkları 
kuruldu. 1959 yılında sendikanın adı Tür-
kiye Lastik, Kauçuk ve Plastik Sanayi #"-
çileri Sendikası (Lastik-#") olarak de!i"ti-
rildi ve Türkiye çapında örgütlenme kararı 
aldı. Lastik-#", 16 $ubat 1961’deki genel ku-
rulunda Türk-#"’e katılma kararı aldı. Rıza 
Kuas, 1964’te Türk-#" yönetim kurulu üye-
li!ine seçildi. 

Çıkardı!ı toplulukla i" ihtilaflarına taham-
mül edemeyen i"verenler 1960’da Kuas’ı 

Rıza Kuas: Lastik-
#" Genel Ba"kanı, 

D#SK kurucusu ve 
Ba"kan Vekili, T#P 
kurucusu ve 1965 

ve 1969 dönemi T#P 
Milletvekili.

Lastik-#" Ar"ivi.
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Derby Lastik Fabrikası’ndan da attı. O tari-

he kadar sendikacılığı işyerinde çalışarak 

yürüten Kuas, bu tarihten itibaren sendi-

kadan ücret alarak sendikacılık yapmaya 

başladı.

Kuas, 1950’li yıllarda “sezon yapma” ola-

rak bilinen ve işyeri sahiplerinin kendileri 

için yeterli üretimi gerçekleştirip, stokları 

yaptıktan sonra işçilerin işlerine son ver-

me uygulamasına karşı mücadele başlattı. 

Lastik iş kolunda işverenlerin yıllardır uy-

guladığı “sezon nedeniyle işçi çıkarılma-

sında işçilere hiçbir ödeme yapılmaması 

ve yeniden işe alınırken işçilerin eski kı-
demlerinin hesaba katılmaması” yolun-
daki bu uygulamaya karşı ciddi bir müca-
dele verdi ve Kuas dört-beş yıl sürdürdüğü 
mücadele sonunda sezon uygulamasının 
1962’de kaldırılmasını sağladı. 

27 Mayıs sonrasında aralarında Kemal 
Türkler, Bahir Ersoy, İbrahim Güzelce ve 
Zühtü Tetey’in bulunduğu Onlar Grubu 
olarak bilinen sendikacıların içinde yer 
aldı. Bu grup İİSB’nin DP yanlısı yöneticile-
rinin istifasını sağladı. 

Rıza Kuas 1961’de bir lastik işvereninin iş-
çisini karakolda polise dövdürmesi üze-
rine “polis işçileri dövemez” diyerek polis 
hakkında dava açtı ve olayı büyüterek Ku-
rucu Meclis’e kadar getirdi. Rıza Kuas adı 
işçiler arasında bir efsane gibiydi. Aske-
ri yönetim uygulamalarına karşı çıkıyor, 
o yıllarda kesilmeye başlanan tasarruf 
bonolarından işçilerin muaf tutulmasını 
öneriyordu.

Mayıs 1963’ün son günlerinde Fargo lastik 
fabrikası işvereni lokavt ilan edip, 83 işçi-
nin alacaklarını da vermeden fabrikasını 
kapatıp kayıplara karışır. Bunun üzerine 
işçiler seslerini duyurmak için kendileri-
ni Beşiktaş’taki Türk-İş Birinci Bölge Mer-
kezi’nde bir odaya kapatırlar. Rıza Kuas, 
işçiler haklarını alana dek süren sakal 
bırakma eylemine başlar. Lastik-İş’in mü-
cadelesi ile patron 16 gün sonra yakalanır, 
lokavtı kaldırıp işçileri tekrar işe alır. İşçi-
lerin sendikalarına ve başkanları Rıza Ku-
as’a güveni boşa değildir. Direniş sırasında 
yapılan bir röportajda işçi İsmail’in söyle-
diği “sendika elbet korur hakkımızı bizim” 
sözü bunun en iyi örneğidir.16

16 Feza Kürkçüoğlu (2019), Vefatının 38. Yıldönümünde Efsa-
ne İşçi Lideri Rıza Kuas Sınıfı ile Sınıfı İçin, https://birartibir.

Rıza Kuas'a 
ait durum 
bildirimi

TÜSTAV DİSK 
Arşivi
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Rıza Kuas, 13 Şubat 1961 yılında, Kemal 
Türkler ve 12 arkadaşı ile birlikte Türki-
ye İşçi Partisi’ni kurdu. 1965 yılında İz-
mir’de toplanan Genel Kurul’da TİP Genel 
Sekreterliği görevini üstlendi. 1965 yılın-
da TİP’ten Ankara, 1969 seçimlerinde ise 
İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye gir-
di. Sendikal mücadelenin yanı sıra siyasi 
mücadeleyi TBMM’de sürdüren Kuas, 1970 
AP iktidarının sendikal yasalarda yapmak 
istediği değişikliklere karşı Meclis’te ka-
rarlı bir muhalefet yürüttü. Kuas, millet-
vekili olarak Meclis’te etkin bir çalışma 
yaptı, işçiler yararına pek çok yasa tasarı-
sı önerdi. Çalışma Bakanlığı bütçeleri gö-
rüşürken eleştirilerinde işçi sınıfının çı-
karlarını dile getirdi. 

DİSK kurulmadan önce Türk-İş Yönetim 
Kurulu üyesi olan Kuas, TİP’in baltalan-
ması için ısrarlı uğraş veren Türk-İş Genel 
Sekreteri Halil Tunç’a karşı ciddi bir mü-
cadele vererek TİP’i savundu ve TİP’e kar-
şı yapılan saldırılara karşı koydu. Gittikçe 
bilinç düzeyini de arttıran Kuas “bilimi en 
güçlü mücadele aracı” saydığını açıklayan 
konuşmaları ve sosyalizmi savunan gö-
rüşleriyle halk yığınlarınca da tanındı. İş-
kolunda ilk grevi başlatınca (Kasım 1963) 
işveren kesimince düzenlenen bir tertiple 
13 Kasım 1963’te tutuklandı ve 9 gün son-
ra serbest bırakıldı. Sendikacılık alanında 
uluslararası işçi dayanışmasına önem ve-
ren Kuas, Lastik-İş’in 1961’de Uluslararası 
Kimya İşçileri Federasyonu’na (IFC) üye ol-
masını sağladı. 

24 Temmuz 1963’de Sendikalar Kanunu ile 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt ka-
nunlarının çıkarılmasını Türk-İş “İşçi Bay-
ramı” olarak kabul edince Kuas, bugünün 

org/emek/489-sinifi-ile-sinifi-icin Erişim: 28.10.2019.

lokavtı yasallaştırdığı için “Matem Günü” 

olmasını önerdi ve DİSK bu günü bayram 

olarak kutlamayı reddetti. 

DİSK’in beş kurucusundan biri oldu.

DİSK’in güçlenmesiyle 1968 yılında Rıza 

Kuas önderliğinde Lastik-İş Derby Lastik 

Fabrikası’nda Türkiye’de ilk kez işyeri iş-

gali gerçekleştirdi. Yine ilk kez Türkiye’de 

yetkili sendikanın belirlenmesi için, 1968 

yılında Derby Lastik Fabrikası’nda refe-

randum yapılmasını sağlayan Lastik-İş 

Genel Başkanı Kuas, işverenin kurduğu 

sarı sendikayı teşhir etti. Bu fabrikada ya-

pılan referandum sonucunda Lastik-İş’e 

930 oy, sarı sendikaya ise sadece 6 oy çıktı. 

İşçiyi “hırsız” gibi gören zihniyetle müca-

dele amacıyla başlattığı “Üstünü Aratma” 

kampanyası tüm ülkede geniş yankı bul-

du. İşçiler onurlarına sahip çıkan bu kam-

panyaya aktif bir biçimde katıldı. Royal 

Fabrikası’nda işçiler bu haklarını savun-

mak için toplu direniş yaptı. Kuas, 15 Tem-

muz 1968’de kaleme aldığı “Üstünü Arat-

ma” bildirisiyle bir anda bütün ülkenin 

Benzersiz bir karar: 
Yakalandığı böbrek 
yetmezliği hastalığı 

nedeniyle ABD’de 
tedavi olmak için 

DİSK’ten izin iste-
yen Kuas’ın baş-
vurusuna ilişkin 

DİSK Yürütme Ku-
rulu’nun aldığı ka-
rar: "Genel başkan 
Vekili ve Lastik-İş 
Genel Başkanı Rı-

za Kuas’ın tedavisi 
için gerekirse Bir-

leşik Amerikaya 
gitmesine müsaade 
edilmesine. DİSK’in 

Amerika Birleşik 
Devletlerinin em-
peryalist politika-

sına karşı olma-
sının, Amerikan 

ulusuna ve o ulu-
sun vardığı bilimsel 

ve teknik gelişme 
ve ilerlemeden ya-
rarlanmama anla-

mına gelmeyeceği-
ne, bu nedenle Rıza 

Kuas’ın böbrekleri 
için Amerika’daki 

tıbbi olanaklardan 
yararlanmasın-

da herhangi bir sa-
kınca bulunma-

dığının kendisine 
bildirimesine.”
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dikkatini üzerinde toplayacaktır: “İşve-

ren veya vekili veya bekçisi, zorla arama-

ya kalkarsa: Üstümü aratmam diyeceksin. 

Lastik-İş’e telefon edeceksin. Sen üstünü 

aratma, gerisini sendikana bırak.”

Kuas 15-16 Haziran’ı örgütleyen DİSK yö-

neticileri arasındadır. 15-16 Haziran son-

rasında DİSK yöneticilerinin önemli bir 

bölümü tutuklandığında, milletveki-

li olması sebebiyle dokunulamayan Kuas 

DİSK’in o zor günleri aşmasında büyük rol 

oynadı.

1971’de Cenevre’de uluslararası bir top-
lantıda konuşurken fenalaştı. Kuas’a böb-
rek yetmezliği tanısı kondu. Böbrek nak-
li yapılması gerekiyordu. Kuas’a böbreğini 
vermek için yüzlerce işçi başvurdu. Ancak 
Türkiye’de ameliyatın yapılması kolay de-
ğildi. ABD’ye gitmesi gerekiyordu. Ancak 
Kuas yıllarca ABD emperyalizmine karşı 
mücadele etmişti. ABD’ye gitmekte tered-
düt ediyordu. Örgütsel disiplini ve sendikal 
ahlakı nedeniyle DİSK yönetimine başvur-
du. DİSK Yürütme Kurulu 16 Ocak 1971’de 
eşine az rastlanır bir karar aldı:

“Genel Başkan vekili ve Lastik-İş Ge-
nel Başkanı Rıza Kuas’ın tedavisi için 
gerekirse Birleşik Amerika’ya gitmesi-
ne müsaade edilmesine, DİSK’in Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin emperyalist 
politikasına karşı olmasının, Ameri-
kan ulusuna ve o ulusun vardığı bilim-
sel teknik gelişme ve ilerlemeden ya-
rarlanmama anlamına gelmeyeceğine, 
bu nedenle, Rıza Kuas’ın böbrekleri için 
Amerika’daki tıbbi olanaklardan yarar-
lanmasında herhangi bir sakınca bulun-
madığının kendisine bildirilmesine” 

Uzun süre ABD’de böbrek bekledi. Sonra 
Meclis Başkanı’nın kararıyla Ekim 1972’de 
Türkiye’ye geri getirildi. Ağustos 1973’te 
Almanya’da kız kardeşinin böbreği takıldı. 
Ameliyattan hemen sonra TBMM 1973 se-
çimleri sonucunda Kuas’ın milletvekilliği-
nin sona erdiğini ve bu yüzden bütün mas-
rafların kesildiğini ve Kuas’a hiçbir ödeme 
yapılmayacağını bildirdi. Bu tarihten son-
ra masraflarını Alman Sendikalar Birliği 
üstlendi.

Rahatsızlığının devam etmesi üzerine Yü-
rütme Kurulu 23 Temmuz 1976’da Rıza Ku-
as’ın tedavisinin yapılmasını temin için 
yurt dışına gönderilmesine ve masrafla-
rının DİSK tarafından karşılanmasına ka-
rar verdi.

Rıza Kuas’ın 
işçilere mesajı, 
TÜSTAV DİSK 
Arşivi.
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Kuas, yıllar süren hastalığı nedeniyle ak-

tif sendikacılıktan ayrılmak zorunda kaldı, 

fakat Lastik-İş sendikası, Kuas’ı hep Ge-

nel Başkan seçme kadirbilirliğini göster-

di. Kuas sendika başkanlığını, 28-30 Mayıs 

1980’de yapılan Lastik-İş 20. Genel Kuru-

lu’nda bıraktı. Kuas hiç evlenmedi.

Sağlığı hızla bozulan Kuas 29 Ekim 1981’de 

55 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze-

si 12 Eylül darbesinin karanlık günleri-

nin ağırlığı altında kaldırıldı. 1993’te Las-

tik-İş’in yayınladığı, Fahri Aral’ın kaleme 

aldığı Rıza Kuas-Bir İşçi Liderinin Hikâye-

si isimli kitapta Kuas’ın son yolculuğu şöy-

le anlatılıyor: 

“Ve ölüm… Sonunda Rıza Kuas’ı da geldi, 
buldu. İşçi sınıfının ve tüm lastik emek-
çilerinin dostu olan bu yiğit insanın 
emanet olan tek böbreği, 12 Eylül faşiz-
minin karanlığına dayanamadı, işlevini 
yitirdi. Başka koşullar altında yüz bin-
lerce işçinin ve emekçinin uğurlayaca-
ğı bu cesur, davasına inanmış işçi lideri 

29 Ekim 1981 günü dostlarının, işçi ar-
kadaşlarının, ailesinin ve tutuklu olduğu 
Davutpaşa Cezaevi’nden elleri kelepçe-
li olarak getirilen kardeşi, mücadele ar-
kadaşı Niyazi Kuas’ın gözyaşları arasın-
da uğurlandı.”

Kuas, bitmeyen bir kavgaya inanmıştı. 

1972’de grevdeki Good-Year işçilerine şöy-

le sesleniyordu: 

“Yeryüzü meleği postuna bürünecek 
bazı adamların doğru yol önerilerini 
duymayacak, onlara kapınızı kapayacak 
‘greve devam’ diye haykıracaksınız.

İşsizlik ve aç bırakma tehditlerine pa-
buç bırakmayacak ‘greve devam’ diye 
kükreyecekseniz.

Herkes şunu iyi bilmelidir ki, bu mü-
cadelenin adı bitmeyen kavgadır ve 
işçi hakları verilinceye kadar devem 
edecektir.”

Rıza Kuas biyografisi şu kaynaklardan derlenmiştir: Ke-
mal Sülker (1980l), “Rıza Kuas”, Sosyalist Kültür Ansiklo-
pedisi, İstanbul: May Yayınları; Fahri Aral (tarihsiz), Rıza Ku-
as-Bir İşçi Liderinin Hikayesi, İstanbul: Lastik-İş Yayını; Feza 
Kürkçüoğlu (2019), Vefatının 38. Yıldönümünde Efsane İşçi 
Lideri Rıza Kuas Sınıfı ile Sınıfı İçin, https://birartibir.org/
emek/489-sinifi-ile-sinifi-icin Erişim: 28.10.2019.

Rıza Kuas’ı tedavi 
için gittiği ABD’den 

dönüşünde karşılayan 
işçiler, 1972.

Lastik-İş Arşivi.


