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SUNUŞ

B u g ü n  varlığını sürdüren sendikaların bir çoğunun ilk temelleri 
1946 ve sonrasında atıldı.
Sürekli kesintiye uğrayan, yasaklarla, baskılaıia karşılaşan sendikal ha raket sayıları >ı
parmaklarını geçmeyen emekçi önderlerinin insanüstü gayretleriyle günümüze ulaş 
Bu insanlar daha yaşadıkları dönemde inançları, düşünceleri doğrultusunda verdik. varlı
mücadelelerle Türkiye işçi sınıfı tarihinin unutulmaz birer anıtları haline geldiler.
Kemal Türkler, bu az sayıdaki yiğit insanların önde gelenlerinden biriydi. Yaşamıyla. m ve 
davranışlarıyla işçi sınıfının hak ve özgürlükler mücadelesinde örnek oldu.
İşte bu nedenle de haklı olarak “ahntennin onurıN şifalını kazandı.
Emekçinin, insanın, demokrasinin, özgürlüklerin düşmanlan kendilerine kurban okura!: zorlu 
kavgalarda kendini İşçi sınıfına ve demokrasiye adamış böyle bir insanı seçti.
Aldıkları emri uyguladılar ve O nun canına kıydılar.
Attıkları her kurşunun, Türkler'in yaşamını fiziki anlamda sona erdirmekten çok daha hıiyük  
mesajlar içeriyordu.
Çünkü Türkiye artık yeni bir dönemin eşiğindeydi, emekçilerin daha fazla gülmesine thciamınülü  
kalmayanların demokrasiyi, özgürlükleri askıya almaları için uygun bir ortam aranmaktaydı. 12 
Eylül darbesi kapıdaydı.
IMF ye verilen sözlerin yerine getirilmesi yükselen işçi sınıfı mücadellesinin bastırılması, 
yurtseverlerin. ilericilerin, demokratların, sosyalistlerin susturulması gerekiyordu. Bunun ilk aclınıı 
22 Temmuz da sıkılan kurşunlarla atıldı.
Türkler in katledilmesi Türkiye'nin yüzyılı aşkın süre giden demokrasi mücadelesi üzerine 
indirilmiş bir kara perdedir.
O 'nıı katledenler hâlâ bulunamadı, adalete hesap vermedi. Türkler'in katledilmesi Türkiye'deki 
toplumsal ve siyasal olaylar zincirinin belki de en önemli halkalarından biridir.
Bu halka ki ülkemizde demokrasinin ve özgürlüklerin yaşam bulmasını önleyen ve çoğu kez ne 
anlama geldiği düşünülmeden sarf edilen ‘karanlık güçler" in de kimliğini ortaya koyacaktır. 
Türkler cinayeti aydınlatıldığında Türkiye’nin geleceğe aydınlanacaktır.
Bu davanın takipçisi olmak tüm emekçilere düşen en büyük görevdir.
Sendikamız ve kurucusu olduğu DİSK’in, bu görevin her zaman bilincinde olacağına inanıyoruz. 
Türkiye işçi sınıfı tarihine damgasına basan, yepyeni bir dönem açan Kemal Türkler gelecek 
kuşaklara her yönüyle büyük bir miras bırakmıştır.
Yaşamının her anı önemli deneyimler ve derslerle dolu bir insanın yaşam öyküsünü yazmak, başlı 
başına bir akademik çalışmayı gerektirecek niteliktedir.
Bu kitabın O'nun mirasını aktarmakta, yeni kuşakları deneyimleriyle bilgisinin, dünya  
görüşünün ışığıyla aydınlatmakla bir ilk adım olmasını umul ediyor ve anısı önünde saygıyla 
eğiliyoruz.

Genel Yönetim Kurulu

Onursal 
Başmanımız 

Kemal Türkler 
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926 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamlayan TÜRKLER. 1947 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdi.Bir yandan öğrenimini sürdürürken, bir yandan da Emayetaş fabrikasında çalışmaya başladı.Emayetaş fabrikasında çalışırken. 1948 yılında Maden-İş Sendikasına üye oldu.Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan TÜRKLER. bir süre sonra yedeksubay olarak askere alındı.Askerlik dönüşü tekrar Emayetaş'ta çalışmaya başladı.
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953 yılında Maden-İş Sendikası Bakırköy Şube Yönetim Kurulu’na seçildi. 1954 yılında yapılan Genel Kurul’ da Genel Yürütme Kuruluna’na seçilerek, Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Aynı yıl içinde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa getirildi.26 yıl aralıksız sürdürdüğü Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığı döneminde, sendikasının Türkiye çapında örgütlenmesine bizzat katılarak öncülük etti.Onun önderliğinde, Türkiye Maden-İş Sendikası büyük bir hızla ülkemizin en saygın ve güçlü sendikası haline geldi.
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Oİlınleu/ır. Vİdaımıu ffm ı/a ıaııı

luslararası sendikal dayanışmanın ve iş birliğinin önemini daha o yıllarda gören Kemal TÜRKLER, T. Maden- İş’in uluslararası sendikal kuruluşlara üye olmasına öncülük etti ve T. Maclen-İş, Uluslararası Metal Fedarasyonu (IMF) üyesi olarak, kısa zamanda sendikal hareketin seçkin bir üyesi oldu.İşçi sınıfının sendikal mücadelesinin, siyasi mücadele ile birleştirilmesi halinde başarılı olacağına inanan TÜRKLER, başta Türk-İş Başkanı Seyfi DEMİRSOY olmak üzere, bir çok sendika yöneticisine, “işçi 
sınıfının siyasi mücadelesi için 
siyasal partinin kurulması gerektiği" önerisini ortaya attı ve bu görüşünü hemen her platformda dile getirdi. TÜRKLER’in önerisi bir çok yönetici tarafından desteklenince, Türk-İş başkanı Seyfi DEMİRSOY ve arkadaşları tarafından bir "çalışanlar 
partisi” kurulması fikri ortaya atıldı. Ancak, Türk-İş içindeki denge hesapları nedeniyle bu fikir hayata geçmedi.
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■ İ.J elişen olayları değerlendiren TÜRKLER ve diğer sendika yöneticisi arkadaşları, işçi sınıfının siyasal mücadelesinin artık savsaklanamaz bir zorlunluluk olduğunu teshir ederek, 13 Şubat 
196i yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP)’in kuruluşunu gerçekleştirdiler. TİP’in kuruluşuyla birlikte kurucu sendikacılar, başta Mehmet Ali AYBAR, Behice BORAN, Sadrın AREN olmak üzere, birçok aydını partiye davet ederek, partinin işçi sınıfının öncülüğünde gelişip güçlenmesini sağladılar.TİP’in kuruluşu, Türkiye’de düşün hayatında ve demokrasi mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olarak tarihe geçti.Her geçen gün gelişip güçlenen TİP, 
1965 yılında işçi sınıfının partisi olarak parlamentoya 15 temsilcisini göndermeyi başardı. 1 1

f:



ÜlİKLER’in liderlisindeki T. ■Maden-Iş, 1961 Anayasası'nın görece 1 i özgürlük ortamına rağmen bir türlü gerçekleşmeyen toplu sözleşme ve grev hakkının yasallaştırılması için kararlı bir mücadele başlattı. Öncelikle' Türk-İs e toplu sözleşme ve grev hakkının yasallaşması için bir çok eylem türleri öneren TÜRKLER ve arkadaşları, 31 Aralık 196i de İstanbul'da bir miting düzenlenmesini sağladılar.Saraçhane Meydanfnda düzenlenen bu miting, o güne kadar Türkiye’de ilk kez tüm sendikaların ve isçilerin katıldığı en kalabalık ve görkemli kitle eylemi oldu.Bir yandan demokratik kitle eylemleri sürdürülürken bir yandan da Anayasa’da yer almış olmasına karşın bir türlü yasallaştırılmayan toplu sözleşme ve grev hakkı için her olanağı değerlendiren TÜRKLER, İstinye’de kurulu bulunan KAV EL Kablo fabrikasında, işverenin işçilerin yasal hakkı olan ikramiyelerini ve bir kısım ekonomik haklarını kesmek istemesi üzerine, işyerinde işçilerle yaptığı bir toplantıda şunları söylüyordu:



^  İv güeftGnin bu yasa dışı tutumuna fca/tşı dluayasa dafci bafcpo;: 

VJ/feuMmu iması gc||fcifı. ^¡/ıa 1961 cAııagasal’nuı 47. moov - 

‘tşçiic.t işt’CıiGiıie/ıic oian mütıasebetCeiıuıde iktisadi ne. sos.!; 

du.nımia/um feonumafe ueya dügeütmefe amacıyia topdu sögicşme ı'c : 

lıaifıım saiupti«/ı. QftGU tıafcfcııun fcuiiaıuiması ue istisnada/» ec 

işg/iGiıfe/ıin hakCaiu kanunda diigenieni/ı’ demefetedi/ı. 

eA/ffiaıı geçen bunca gamana fca/ışt 'tTopiu Sögieşme ı/e Qfteı/ posası 

Çifea/uimamıştı/ı; bana göne kasten ne bide/ıefc saı/safcdaumafctadı/ı. Stg 

FKaıef işçide,ni öüa/ıafc bu işe öııcüfiük edecefcsinig. 43öijf|ce, 9 ü/ıfciyo’do 

ilk de{-a uAnayasa’ya dagananak bin hakkın fcuddanıöabideceğini he/ıkese 

gösteneecfcsinig. Bnamgonum ki bu sayede yasaüamn çıkmasını da 

sağfatjaiafc tJu/ıfc işçisine öndendik etmiş odacaksınıg.”

üHmtedne Mııınıı ı 9)iı ıjıı rnı
Ü R K L E R ’i n  h ukonuşmasının ardından; 2<S'

I
Oca/2 1963 günü Kavel işçileri işyerinde protesto eylemleri düzenlediler. 9 işçi işten çıkarıldı.

31 Ocak günü, 9 sendikalı işçinin işten atılması üzerine 173 işçi greve başladı.
9 Şubat, işveren lokavt ilan etti.
13 Şubat, işçiler fabrikayı işgal edince polis işçilere saldırdı.
19 Şubat, önce 2, bilahare 7 işçi tutuklanarak cezaevine konuldu.
21 Şubat, önce 7 işçi, ardından tüm Kavel işçileri mahkemeye verildi.5 Mart, Başbakan Yardımcısı Turhan FEYZİOĞLU ve Çalışma Bakanı Bülent ECEVİT’in aracılığı ile Kemal TÜRKLER ve işveren arasında yapılan ve 12 saat süren bir toplantı sonrasında anlaşmaya varıldı.Ancak işçiler aleyhine açılan kamu davaları sürmekteydi.
Gerçekten TÜRKLER'in işçilerle yaptığı 
konuşmada söylediği gibi: Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt K anunu, 
Kavel grevi sonrası ivedilikle 
parlamentoya sevk edildi ve 24 
Temmuz 1963 tarihinde yasallaştı.Bu yasanın geçici 3- maddesi ile de haklarında kamu davası açılan Kavel işçileri davası düşürüldü.
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Gi'linkline Vİdanmu 9ih ıjiua/ıı

asanın çıkmasıyla geçmiş süreçteişyerlerini dilediği g ib i' yönetme alışkanlığında olan işverenler, bu yeni düzeni bir türlü hazmedemediler ve buna karşı yasal olmayan bir çok yöntem denediler.TÜRKLER öncülüğündeki T. Maden-İş Sendikası bu tür durumlar karşısındakesin mücadele yolunu seçmiş ve bir çok işyerinde direniş, işyeri işgali gibi eylemlere başvurarak işverenlerin oyunlarını bozmuştur.Birçok işyerinde olduğu gibi, 1969 yılında, Türk Demir Döküm fabrikasında çalışan işçiler de işverenin sendikaya karşı tutumunu protesto için fabrikalarını terketmeyerek, fabrika kapılarını kaynakla kapatmış ve direnişe başlamışlardır. Fabrikayı boşaltmakla görevlendirilen toplum polisinin girişimleri sonuçsuz kalınca durum 1. Ordu Komutanlığıma intikal etmiştir.
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Cfimılaîm. Oİdftıum 9ih yamru

m

. Ordu Komtıtanı’nın.'II IIKIJ.R ve 'arkadaşlarını Kağıthane’deki leva/ım okuluna davet ederek,“ Ya fabrikayı iki saatle boşaltırsınız. 
ya da tankla içeri girerim; tercih 
sizin" demesi üzerine, Kemal Tl RKLHR. "Eiz işçiler, eş re 
çocuklarımızla birlikte sosyal bir 
mücadele içindeyiz. Siz ya  işçilerin 
yani halkın ve hakkın yanında yer 
alacaksınız, ya da Vehbi KOÇ'an  
yanında; tercih sizin. Eğer 
tanklarınızı işyeriııdeki isçilerin 
üzerine sürecekseniz ben re 
arkadaşlarım kapıda olacağız. Önce 
bizi ezerek geçersiniz' diyerek toplantıyı terk etmiştir.TÜRKLERİn ordu komutanının hk beklemediği bu ani ve sert etkisi sonunda, Paşa kurmaylarını toplamış. TÜRKLER ve arkadaşların da kalikiığt bir toplantıda durum etraflına değerlendirilmiş ve olay ordu komutanının da arabulucu girişimiyle, işçilerin başarısıyla sonuçlanmıştır.Türk Demir Döküm işçileri, ellerinde Anayasa kitaplarıyla, haklarını korumuş, sahip çıkmışlardır.Bu senaryo işvereıılerce basta Siııgfr olmak üzere birçok işyerinde sık sık tekrarlanmak istenmişse de.TÜRKLER ve arkadaşlarının mücadeleci ve kararlı tutumu sonucunda başarıya ulaşamamıştır.
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G$mU um . ' klanım 9ih g a m ı lavların hızlı bir ' şekilde gelişmesi karsısında Tiirk-Tş yöneticileri eylemlere destek olmak yerine sessiz kalmış, çoğu kez işçileri ve bağlı bulundukları sendikaları suçlama yoluna gitmişlerdir.Tiirk-İş’in bağımsız bir politika izleyebilmesi için Amerikan AID teşkilatından aldığı ve hemen hemen yıllık bütçesine yaklaşan yardımlardan vazgeçmesi gerektiğini gören ilerici sendika liderleri. İm konuda Ttirk-İş’i uyarmalarına rağmen bir sonuç alamadılar. Böylece sendikal hareketin bağımsızlık ilkesi içindeki gelişmesi sağlanamadı. Türk-İş yönetimi, aynı yıl İstanbul Paşabahçekle cam işçilerinin uyguladığı bir yasal grevi işçilerden habersiz sonuçlandırdı. Buna direnenC>işçileri, sendikalarını ve greve dayanışma gösteren başta T. Maden- İş olmak üzere birçok sendikayı disiplinsizlik gerekçesiyle Türk-İş'ten geçici olarak ihraç etti. Bunun üzerine T. Maden-İş Gıda-İş, Lastik-İş. ve Basm-İş, Sendikalar Anısı 
Dayanışma. Anlaşması (SADA)'yı kurdular.
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T
ürk-İş’in bu tutumu ile dünyanın ve ülkenin koşullarını değerlendiren
gelişmesinin aktif ve bağımsız bir mücadeleden geçtiğini gören T. Maden-İş Başkanı Kemal TÜRKLER, Lastik-İş Başkanı Rıza KUAS. Basın-İş Başkanı İbrahim GÜZELCE, Gıda-İş Başkanı Kemal NEBİOĞLU ve Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet ALPDÜNDAR, işçi sınıfının aıtan taleplerine yanıt veremeyen Türk-İş’ten aynlarak 13 Şubat 1967 yılında bağımsız bir konfederasyonun kurulmasına karar vererek, ülkemizin sendikal mücadele tarihinde son derece önemli bir yer işgal edecek olan DİSKİ kurdular.



Çf llm tmm O İdaıımn 9ih ıjmm

■ ,■ i

envai TÜRKLER, adıyla özdeşleşen DİSK'in ilk Genel Başkanı oldu. DİSK’in hızla örgütlenerek toplumsal işlevini yerine getirebilmesinin ön koşulunun “işçi sınıfının  
bmnçlendirilmesiıişen ve 
eğitimi’Tiden geçtiğine inanan TÜRKLER ve arkadaşları, T. Maden-İş Sendikası’nın Gönen’de yapımına başlanan eğitim ve tatil sitesinin faliyete geçmesi için yoğun bir çaba saffettiler.Kemal TÜRKLER’in de inşatında fiilen çalışarak meydana getirilmesine emek verdiği ve işçilerin "İşçi Üniversitesi” adını taktığı bu sitede, kısa bir zaman sonra Türkiye’nin en aydın ve bilinçli işçileri yetişmeye başladı.Ölümünden 12 yıl sonra metal işçileri bu tesislere onun adını vererek, Kemal TÜRKLER adını bir kez daha ölümsüzleştirdiler.
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muı/mif Oİdaııımı 9lh ı/ajaın

I - » e ' i ' ' f

‘ i.

ktidarda bulunan Adalet Partisi hükümeti, bu hızlı gelişimi engellemek amacıyla, DİSK'i hukuken ortadan kaldıracak yasal düzenlemelere kalkıştı.1970 yılında Parlamentoda kabul edilen ve sendikaların yetkili olmaları için baraj getiren bir yasa ile DİSK'in fiilen kapatılması amaçlanıyordu.Kemal TÜRKLER, DİSK’e yapılan bu açık saldırıya karşı sessiz kalmadı. 1516 Haziran 1970 günleri ülkemizde o güne kadar yaşanan en büyük işçi eylemleri meydana geldi.DİSK:in kapatılmasına karşı çıkan yüzbinlerce işçinin iki gün süren eylemleri sonucu, İstanbul’da sıkıyönetim ilan edilmiş, Kemal TÜRKLER ve DİSK yöneticileri tutuklanmıştı.3 ay süren tutukluluktan sonra Kemal TÜRKLER ve arkadaşları serbest bırakılarak, alelacele çıkarılan yasa Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. Böylece de DİSK’in kapatılması planları boşa çıkarılmış oldu.
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aşamı Türkiye işçi sınıfının demokrasi ve sendikal haklar mücadelesi ile iç içe geçen ve bu mücadelenin her zaman en önünde yer alan TÜRKLER, 20 Eylül 1975 tarihinde Taksimde yığınsal bir katılımla yapılan Demokrasi Mitingi’nin ardından, 1 Mayıs 1976 kutlaması ile Türkiye'de uzun yıllar süren anti-demokıatik bir yasak zincirinin daha kırılmasına önderlik etmiştir.1976 yılında yasak zincirleri kırılarak kutlanan 1 Mayıs, yine karanlık güçlerin harekete geçmesine neden olmuş, 1977 1 Mayısanda yüzbinlerce insanın sığamadığı Taksim alanı kana bulanmıştır. Kemal TÜRKLER'in konuşmasını tamamlamasının hemen ardından, alana yaylın ateşi açan, panzerleri işçilerin üzerine süren ve 36 emekçinin yaşamını yitirmesine yol açan karanlık güçler, 1 Mayıs geleneğini kı rmay 1 başara uıamışl a rd 1 r.1978 yılında, 1 Mayıs'ta Taksim alanı yine işçi, emekçi, aydın, sanatçı, genç, yaşlı yüzbinlerce insan tarafından doldurulmuş, işçi sınıfı ve emekçiler demokrasiye olan inanç ve kararlılıklarını tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Kemal TÜRKLER'in önderliğinde DİSK’in başlattığı 1 Mayıs geleneği, işçi sınıfımız tarafından sonraki yıllarda da sürdürülmüş, yasaklara ve baskılara karşın 1979 ve 80 yıllarında i Mayıs yığınsal olarak kutlanmıştır.
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H... vysgite, fcöyCuCcA.¿memuftPaft, esnafPaft, teknik ePcman ü  tam aijdu^öA, clostPaftım, bafıd&şdaım, V ,<<.*? su anda tTfflftjc cşgt sınıfının, emcbçi Mbımıgm hadbi b u rn a , an büyüt» sanayi bentimig oPan ■ kafesim Mûfunda abyo/t. Ş u  anda kadhm g, üPbcmigin döftt bift yanında, tüm dünya üPbcPc'iiiK- nuîyffloıica cmcbçiyPe biftPtbte atıyo/ı.| 3-< - Fraj HBpjwj P «|§5çjK/.' S $ A; i £4*4 1'V 'M ,  ̂: V-şŞîv̂' .^ H M in d  tomağına tad ai öftgütPü. I m k a M a ,  ş lh k e tM e , sıyasaP mida/ıda öltgiilüil oPan softmaye' t|Çi sınıfının, emcbçi feöyPi&in, tüm çaPışanPa/un öftgütPenmesini, bi/ıPeşmasini engcPPemcye çaPışıyorfü bu yügcfcn, işçiPcAin cmcbçiPe.'ün bıTıPeştiğinıle no muaggam bift güç oPdugunu gösic/ten i o U a y ıs ’ı kafin L .=
. . .  ‘Adık ¿DâSîK, dost Ug düşmanın hesaba batmak goftunda oPciuğu, güç.Pü. mcadchci, kamdı ta sov.:. ü domofeatifc sınıf ile bitPe öftgütü oPatob isçi sınıfımıgılı tefe geaçefo tcmsifeisi oPmusfctıft. sınıfte bitPa ppPitibası temc.Pi üg&ıinde, siyasaP gö/ıüş ay/ıımı yapmayan tüm ışçiPc/ic açıfo bift öftgiittüft.^ u gü n , yügbinPeftce badın te e/ıbcb emekçinin, mamadan, aydının, öğlencinin, ^ ^ f i ^ K ’in çağ/usma oetaf> ı/efteftcfe I u U ay ıs  ı butPamaPau, öftgütümügün biftPeŞteci, mücadePeci te.so/ıamPu siyasetinin yeni te tn/ühseP \ bift bamışıdüiAjp. scnciifeaP ¡mehdinde. unutuPmag bift yc/ıi oPan rKemaP S Q ?in yaşamı, ayıugamanda tlüftbiye sendibaP ¡mehdim  en önemPi böPümüiıün taftihçesi iPe ögdeştiA.
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ürkiye işçi sınıfı, Kemal TÜRKLER’in liderliğini yaptığı DİSK’in önderliğinde, ekonomik ve demokratik mücadelesini hızla sürdürürken, işverenler de yeni mücadele yöntemlerini denemeye başladılar. Bu kez de toplu sözleşmelerin tarihlerini birleştirerek, işçilerin grevlerde ekonomik sıkıntılara düşmesini sağlayacak bir plan hazırladılar ve planlarını uygulamaya koydular. İşveren Sendikası MESS, bütün metal işkolundaki işyerlerinin sözleşmelerini aynı tarihe getirerek T. Maden-İş’i greve zorlayacak ve T.Maden-İş bu grevi finanse edemeyerek MESS’in isteklerine boyun eğecekti.Ancak, T. Maden-İş Sendikası, MESS’in bu oyununu Kemal TÜRKLER ve arkadaşlarının enğin sendikal deneyimi ve karalı bir mücadele ile bozmasını bildi. 40 bin metal işçisi. 30 Mayıs 1977 günü saat 14.00’te greve başladı.3 Şubat 1978 günü saat 17.00’ye kadar süren grevler, MESS başkanı Turgut ÖZAL, Bahir ERSOY ve Metin İPLİIvÇİ ile Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal TÜRKLER, Şinasi KAYA, Mehmet ERTÜRK ve Kemal BAYSAL arasında yapılan ve T. Maclen-İş’in taleplerinin kabulü ile sonuçlanan toplu sözleşme ile sona ermişti.
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PİSK’in 9 . KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
KUTLAMA ŞENLİKLERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASINDAN

hakdı savasında, işçi sınıfa, yaPıug dcyiüdiï. - V m o k îa s i  mücadelesinin haşantst, nu( ; 'SlÂöAaya gePmosi ife sağPffiabiPi'ı. T)etoohasi miicadePesi. öğünde, tfün ıklıjede ve. kap Hadisi dü.r tf'fccifefttn cgcwfiiifflie fcaışî W  ınüoadededifı. QlPfcemigffô göndük gö/ıüyo/tug ve gö/ıcceğig.■-Big. gMV hakkına konan kısıtdamadatıın kaddcndmasını istiyo/tug. ©uPa/t, g/wÆfiin o.kononmıiği ' uğratacağını savunuyor ı/c sendikal! Iıafeiaıtut sınırPanmasmı, feısıtPanmasım uc dcnotPcnmcsiıu isfiycuV- '-Big. dayamama ve gene? g,tev ptiyotıug. ©nîaft. gene? gresi “ isyan” oParafe «ifePıgoftPar.
HBig, referandumun yaslaşmasından yanayıg. 0nPar| fe{idndıuuun anarşi yarattgını iddia cdiyprPnt.
-Biğ, Him çaPısanParm. öğretmen, memaft ve teknik ePcmanParm grev ve topdu sögPeşmedi sendikalaşm a  
hakkı için m ca d e te . edlyonüg. ©nPar] bu istemi tamu düdenini yıfcıcı oParafe görüıjorPaî.
^ i ğ ,  devlet yönetiminin daha dernknatikleştinilm esi için miicadePe edigorug. ©nPör. lıaPfcmuga karşı** siPalıPı saPdırı iPe cevap verigorPai.
B̂ig, işçi sınıfının örgütPçnme ve düşünse öggürPüğüftc feiPit vuran faşist 141 ve 142. nıdddcPcrin 

k a ld ü n ln m ı ve düşünce öggürPüğü istlpugf ©nPar yeni yeni anti d em k h a tik  baskı ve auPiim uasaPan 
çıfeangorPar.|  pafcafiıîığJ e/ıişiPmeg bir fııgfia arttığını ve bu nedenfe ü m tk î  figatParPa binlikte aynı oranda artmaPıdır diyo/ıug. ©nPar. fiyatPan ücrctPcriıı arttırdığını söyPerbn, ücretPcrin dondu/ıuPmasını istiyorPa/ı /e döviğ, knedi, yatırım gibi lier türPü oPanüfcPan sermaye sınıfı Pelıine fcuPPanarafc palıal itaat

? emperyaPigmin saPdırganPıb örgütü <̂VLA05©’dan çıkmaktan, bağımsıg ve barışçı bir dış 
politikadan yanayıg. ©nPar, uPusaP güvenPiğinügioWoAuf©ya bo.ğPıyorPar.
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OÜmkıinc Ç/idmnu; 9ın mumu

enel Başkanlığına ilk seçildiği günden ölümüne kadar Genel Başkanlığını yaptığı T. Maden-İş’in vekuruluşundan itibaren 11 yıl başında bulunduğu DİSK’in, Türkiye’de tüm emekçilerin umudu haline gelmesinde onun büyük lider yetenekleri ve kararlı mücadele azmi yatmaktadır.Mücadelelerle geçen yaşamında her zaman işçilerin önünde olmuş, tüm eylem kararlarını onların aktif destek ve katılımıyla hayata geçirmiştir.Sınıf ve Kitle Sendikacılığı ilkelerini mücadelede rehber edinen DİSKüyesi işçi ve emekçiler, DİSK’inkapatılması için ısrarlı bir çaba gösteren siyasi iktidarlara karşı her seferinde aktif eylemlerle karşı koymuştur.1976 yılında çıkarılmak istenen Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasası’na karşı yapılan Genel Grevle bu yasanın çıkması engellenmiş, 1978 yılında artan terör olaylarına karşı yapılan “Faşizme İhtar” eylemiyle siyasi iktidarlar uyarılmıştır.
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olu dolu geçen bu mücadele sürecinde, defalarca tutuklanmış, askeri ve sivil cezaevlerinde vatmış, sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmıştır. 4 Nisan 1964 Pazar günü Singeı* gre\ i nedeniyle başlayan tutukluluk serüveni, 15-16 Haziran,12 Maıt ve 1979 T. Maden-İş Sendikası Genel Kurulu’nda Entenıasyonel Marşının söylenmesi bahanesiyle açılan soruşturma ve tutuklanma ile sürmüş, ancak tüm bunlarla bu büyük önderi yıldırmak mümkün olamamıştır.Cezaevleıiyle, Mahkemelerle yıldırılamayan, susturulamayan Kemal TÜRKLER, 22 TEMMUZ 1980 günü karanlık ellerce sıkılan hain bir kurşunla susturulmaya çalışılmıştır. Demokrasi ve özgürlük düşmanlarının hain bir kurşunla susturmaya çalıştıkları TÜRKLER, bugün DİSK’in, işçi sınıfının ve tüm demokrasi güçlerinin kalbinde mücadele geleneği ve ilkeleriyle yaşıyor.
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