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Türkiye Ma-cLsu-^Ş Serdik^-Sî, O-O'nel ? ,
Kemal Türkler^in Kongreyi Açış konuşmas

Türkiye %den-îş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler,
26 Temmuz 1965 Pazaı-tesi gıiıü ^Vıaden-lş' in XV, Büyük Kongre
sinde önemli "bir açış konuşması yapmıştır, Bu konuşmasında
Genel Başkan çeşitli memleket ve dünya meselelerine değin
miş bu arada Türkiye'nin içinde buBındugu dönemi şöyle be
lirtmiştir:

"Türkiye'miz tarihinin en mutlu günlerinde en başarılı
fikir savaşlarını Verirken işçi B^k ye hürriyetlerini,
Türkiye'nin ve dünyanın gidişini etkileyen kuvvetlerin
değerlendirilmesini, yaparak savunan 0?ürkiye Maden~Iş
Sendikası.XV, Büjmk Kongresini İstanbul'da yapmaktadır.
Kongremiz} ilerici kuvvetlerle tutucu ve çıkarcı çevre—
T©pj_u birbirleriyle yer yer fikir ve hareket mücadele
sini verdiği bir dönemde Anayasa ilkelerine sendikala
rın sahip çıkmakta olduklarını bütün ayrıntıları ve bü
tün güçlüğü ile belirterek çalışmalarına başlayacaktır,"
Kemal Türklör şu inancını da açıkça belirtmiştir:
"Açıkça söylüyor ve ilan ediyoruz ki; gizli kapaklı yol-
larla, örtülmüş 've maskelenmiş niyetlerle Anayasada yer
alan ilkelere karşı olan bütün örgütler, bütün kişiler
ve bütün dolambaçlı hesap güdücüler karşısında biz güç
lü işçi sendikaları olarak (Mayasanın kılına halel ge
tirmeyecek ve tpıtucu, sömürücü kuvvetlere Anayasanıh>
hiç bir ilkesinde en ufak bir taviz vermeyeceğiz,\Bili-,
yoruz ki, bu tavizi verirsek bunu yenileri ve böylecş
bütün hak ve hürriyetlerimizin gaspı takib edecektir.
Onun için kuzü piostuna büTünmüş de olsalar, biz o kurt
lara kehdi ellerimizle kendi haklarımızı ve hürriyetle
rimizi teslim etmeyeceğiz i ı -

Kehdisinin de bunları kendi gücüyle alması mümkün olma
yacaktır, Anayasa ilkeleri.mutlaka hükümran olacak ve
daiıa mutlu günlere kavuşacağız,"
Türkiye Maden—^ş Sendikası Başkahi Tü|?kler, daha sonra

şu soruyu sormuş ve ^öyle cevaplaıldırmiştır:
"Niçin îş K&nunu Sendikalar K^nünu, îbplu Sözleşme grev

kanunu değil de Anaydsh^ Niç^in bütün kücadelemizin özünü Ana
yasa ilkelerine dayamaktayız? Niçih?

Çünkü biliyoruz ki, Anayasamız halkoyunun desteğini ka-
zanmasaydı yıllardan beri alınmasına çalıştığımız ve sömürü
len emeklerimizin hakkını koruyacak olan ilk araç olan grev
hakkına henüz kavuşamazdık. Çünkü gelmiş geçmiş iktidarlar ve
onların anlayışındakiler ya grev hakkına karşı çıkmışlar,
"grev-hakkını isteyen bizden değil" demişler, ya da grev hak
kını vereceklerini vaadede ede iktidara gelmişler, ama uzun
bir dönem içinde, bir çok kanun çıkardn.kları halde grev haklıı
isteklerine sırt çevirmişlerdir. Anayasa olmasaydı 27 Mayıs
sonrası iktidarlarının hiç biri de bu hakkı tanımaya yanaşma^.
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yacak ve "biz iıer türlü kanunî hökkımzı kullanarak bu elde et
mek İçin büyük bir mücadele verecektik,"

Genel Başkası, Isütün mücadelelerinim bareket noktasal ni
çin Anayasadan a3^«kta olduklarını da şöyle izab etmiştir;

"inâyasamız diledigmiz anda çalışma htoiyetimzi tak
mıştır (Md.nO), çalışmayı bir bak ve odev olarak kabul etmiş,
devlete çalışanların insanca yaşamask** sağlam. yüklemiştir^ (Md.^2), Çalışma bayatının kararlılık içinde, geçme-

• Bini arzulayışımz ve bunun gerçekleştırılmeşı yukümu bu med
de ile devlete verilmiştir<, Çalışanlk^b kok^kfi»önlenmesi zorunlugu bu maddede yer almş oM\ıgu balde bjmu gerçekle ştirmeyenler e karşı Anayasa ılicelerinı aavunm^ elbette
başgöreviffliz olacaktsr» Çocuk işçilere, kadın işçilere, IŞ ha
zasına uğrayan işçilere cinsiyetlerine ve yaşlarına ve güçle
rine uygun iş verilmediğini görüyor ve bunun önlenmesini is
tiyorsak, elbette Anayasayı elimize bayrak yapacak ve bunla
rın sağlanmasını Öngören 43. maddesinin uygulanmasını başar
mak için Anayasaya sarılacağız."

Oİirkler, geniş izablar yaptıktan sonra eski günlere dön
müş ve demiştir kis

"5018 sayılı eski Sendikalbr Kanunu'nun ne kadar antide
mokratik bükümler taşıdığını, gşniî lıygulama dönemi içinde
görmüş vç şikayetçi olmuşuz ıır..
O sendikalar kanunu ki, iktidar partilerinin sendikalarımıza
baskı yapmasını kolaylaştırmış ve sekiz yıl uygulanan bukü^
leri,-yöneticilerin iktidar partisine sempatik gelmemesi yün
cünden sendikalar Birliklerinin kapatılması için yeniden keş
fedilmiştir. Konfederasyonumuz nerdeyse kuruluşundan beş altı
yıl sonra "kanunsuz bir yapı" durumuna getirilecekti.
O Sendikalar Kanunu ki, en basit bir "yerli mali kollama" |
mitingini, gelir vergisinin asgari geçim indirimi hıikmünun
yükseltilmesi için yapılan toplantıyı "siyaset yapmak, sendikala
rı siyasete alet etmek" sayılmasına imkan vermiş ve sendikalariBt
kapılarını kilit.vurulabilmesini bükü^erinde taşımıştır, O gün
leri ve bu olayltol yaşadığımız için Ajıayasamızın sendik* kurma
hakkını tanıyan 46. maddesini titizlikle savunuyoruz. Sendikalar
için yalnız tüzüklerinin, yönetim ve işleyişlerinin demokratik
esaslara uygunluğu şantını koyan bu maddenin aç^lığı yüzıin^n
İ74 sayılı sendikalar Kanununu bu Anayasa ilkesine aykırı bu-
kümldri için tenkid ediyoruz, ama eski Sendikalar Kanımu da
rahmetle anmıyoruz."

Kemal Türkler, bu konudaki sözlerini şöyle bitirmiştir:
"Anayasayı niçin mi savunuyoruz?
Çünkü biz fikir özgürlüğünden yanayız. Herkese düşünce v©
kanaat hürriyeti tanıyan (Md»20), herkese bilim ve sanatı
serbestçe öğrenme, ödetme, açıklama, yayma ve araştırma
hakkı tanıyan (Md.21>, balkın öğrenim ve eğitim ihtiyaç
larını sağlamayı devlete başta gelen ödev olarak veren
(Md.50) Anayasa, bizi çağdaş uygarlığa ulaştırıc^ yolu
tastamam çizmiştir. Anayasayı bunun iÇin dilimizden dü
şürmüyor, .^ayasanın birer birer ve süratle uygulanmasına
oalisıyoruz. Biliyoruz ki bilim evrenseldir. BiliKteh ya
rarlanmayı bir azınlık kendi tekelinde bırakırsa o azınlı
ğın ekonomik çıkarları, balkın öğrenmesine, eğitilmesine
karşı işler ve biz bilgisiz kalırız. Bilgisiz kaldıkça da
sömürülmeğiz için gerekli fikri aldatmalar, yasaklamalar
ve tek yönlü bilim anlayışı bizi mahvetmekte devam eder^
Bunun Önlenmesi için Anayasayı savunuyor "ve onun uygulan

ın! istiyoruz."
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îPürkiye Maden-îş Sendikası Başkaaı, sendikacılık anlayı-şjjm. 4a izah. eden e'fcÎjEi£lı konuşcıasmda 11 şjna napornna da de—
söTrîe özetleıniştıj?^

meseleleriyle uğraşır duı^umda hnakmak isteyenlerden de-
ftiliz. Biz, hayatı tümü ile ele alan ve hayatın ^eve seve
vasanır bir güzelliğe getirıîlmealne şalışan, sendikacılığı ^

n  n /ri.-rk^c?4 "Knr» 1 frmatraTi "Htt» ; *** ** "
yaşanır ojljj .t —
dar kalıpların cenderesinde bımaltmayan bir anlayışınmensuplarıyız« Onun için de sunduğumuz çalışma raporunda
bizi çevreleyen meselelerin büy'ik bir çoğunluğu hakkındagörüşümüzü ve mücadelemizi dile getirmeğe çalıştık® Ama
cımızın kutsallığını bilerek, bu uğurda mücadelenin ko
lay başarılarla sona ermeyeceğine inanarak, ama mutlaka ,
son zaferin bizde, olduğundan asla şüphe etmeyerek huzuru
nuza çıkmış bulunuyoruz®"
Kemal Türkler, büyük ilgi uyandıran ve yer yer alkışlarla

kesilozL nda Türkiye^nin geri kalmış bir toplum olması
gerçeğiue de değinmiş ve şu inancını dile getirmiştir*

I
..

^h.r-

^

"Geri kalmış bir toplum olma lekesini bizim nasırlı elle
rimiz kezıyacaktır» Türkiye'nin, ekonomik kurtuluşunu,
Atatibk'ün açtığı yoldan biz sağlayacağız® Anayasamızım
özün© ve sözüne uygun, insanca yaşayanların Türkiye sini,
sosyal adalete dayanan demokratik düzeni biz yerleştire
ceğiz. Çünkü demokratik düzen, İnsan haklarına riayetk^»
sosyal adalete razı olanların yararlanacağı bir düzendir.
Bu düzende, sömürücü, çıl^ıarlarının zedeleneceğini gerenler»
devletin halkın yararına, halk için, halk t^af^dan yö
netimi önlemek azmiyle çeşitli tertiplere ba-^t^acaklar-
dır. Ama, muvaffak olamıyacaklardır. Gücımruzu Anayasad^,
metodiamuzu bilimden, inancımızı tarihin derslerinden al
maktayız." ^
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