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DİSK eski Genel Başkanı Kemal Türkler 1980 yılında katledildi. Türkler, Türkiye işçi sınıfı ve 
sendikacılık hareketi tarihinde önemli bir isimdir. Bu aralar 1967-1980 dönemi DİSK üzerine 
çalışıyorum. Arşivimizde Kemal Türkler’e ilişkin bulduğum bazı belgeleri araştırmacıların 
dikkatine sunmak istiyorum. Beni bu belgeleri yayınlamaya iten bir etmen de Rasim Öz’ün 
2003 yılında yayınladığı kitaplar: Kemal Türkler Kürsüde, 1, İstanbul, 2003, 383 s. ve  
Kemal Türkler Kürsüde, 2, Alınterinin Onuru, İstanbul, 2003, 279 s. Kemal Türkler’i 
tanımak isteyenler yalnızca bu kitaba ve DİSK’in bazı belgelerine bakacak olurlarsa, resmin 
tümünü göremezler. Tabii ki Kemal Türkler’in sendikacılık hareketine katkıları olmuştur; 
verdiği zararlar da ayrıca tartışılabilir. DİSK’in kuruluş belgelerinde ve daha sonraki yıllarında 
Amerikan emperyalizmine ve (o zamanki) Ortak Pazar emperyalizmine karşı verdiği 
mücadele de saygıyla anılması ve örnek alınması gereken bir tutumdur. Ancak bu 
olumlulukları bazı “kahraman“ sendikacılara bağlamanın ve bazı sendikacıları “efsanevi lider“ 
havasına sokmanın da doğru olmadığını düşünüyorum ve Bertolt Brecht’in bu konudaki ünlü 
şiirini anımsıyorum. 
 
Aşağıda üç belge sunulmaktadır. Birincisi, Kemal Türkler’in emperyalist ABD’nin AID 
örgütünden yardım almak için yazdığı bir mektuptur. İkincisi ve üçüncüsü de Kemal Türkler’in 
AID kanalıyla ABD’ye gitmesine ilişkindir. 
 
Kemal Türkler’in Maden-İş antetli kağıda yazılmış 7 Ekim 1964 gün ve 964/2498 sayılı yazı 
aşağıda sunulmaktadır: 
 

“Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyona 
İcra Kurulu Başkanlığı’na 
Selanik Cad. No.6 
Yenişehir – Ankara 
 
“Öğrendiğimize göre AID teşkilatında işçi meskenleri için bir fon ayrılmış bulunmaktadır. Bu 
fonun ayrılmasına sebep, ucuz işçi meskenleri meselesinin bugün Türkiye’nin sosyal 
kalkınmasının önde gelen meselelerinden biri olmasıdır. 
“Sendikamız bu konuda gerekli incelemelerini yapmış ve TÜRK-İŞ ile MADEN-İŞ’in ortak bir 
programla bu konuyu ele almasının en uygun yol olduğuna inanmıştır. 
“Gerçekten böyle bir ortak program ile ve AID’nin de yardımıyla ucuz işçi meskenleri konusunda 
Türkiye’de örnek bir proje yapılacağına inanıyoruz.  
“Bu konudaki görüşlerinizi rica eder saygılarımızı sunarız. 
        Genel Başkan 
           (imza) 
        KEMAL TÜRKLER” 

 
Kemal Türkler, başka yurtdışı gezileri nedeniyle ABD’ye gidemedi. Kemal Türkler, TÜRK-İŞ 
Genel Merkezi’ne 25 Mayıs 1965 günü yazdığı mektupta şöyle diyordu: 
 

“Uluslararası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (AID) ile Konfederasyonumuz arasında 
yürütülen Eğitim Programı içersinde Amerika’ya gönderilecek heyetlerden birine dahil edildiğim 
bildirilmektedir. 
“Bu konuda istemiş olduğunuz form doldurularak ilişikte sunulmuştur. 
“Ancak, yazınızda Amerika’ya hangi tarihler arasında gidileceği belirtilmemiş bulunmaktadır. 
“Önemine binaen acele seyahat tarihinin tarafıma bildirilmesini saygı ile rica ederim. 
“En iyi temennilerimle, 
Kemal Türkler.” 

 
Kemal Türkler, Maden-İş antetli kağıda yazdığı 15.10.1965 gün ve 965/3917 sayılı yazıda da 
şunları belirtmektedir. 
 



“Sayın Seyfi Demirsoy 
Türk-İş Genel Başkanı 
 
İlgi: 9.10.965 gün ve 65/1421 sayılı yazı. 
 
“Türk-İş ile AID anlaşması gereğince üç ay süreli Amerika tetkik seyahati konusunda beni tekrar 
hatırladığınız için çok teşekkür ederim.  
“Yalnız, böyle uzun süreli bir seyahate benim birden bire, daha önceden programlaştırılmadan 
gidebilmemin imkansız olduğunu siz de takdir edersiniz.  
“Bu konuda daha önce yaptığımız yazışmaların, hiç birine maalesef bu güne kadar cevap 
alamadık. 
“Bu sebeple, ilk seferinde, sendikamızın Merkez Genel Kurulu toplantısına rastladığı için 
gidemedim. 
“Şimdi ise gene seyahat tarihi belirtilmeden, hazırlık yapmam bildiriliyor. Halbuki durum şudur: 
“Sendikamızın üye bulunduğu Milletlerarası Maden İşçileri Federasyonu (IMF)’nin Cenevre’de, 
1 – 20-21 Kasım 965 tarihlerinde Eğitim konusunda Konferansı, 
2 – 23-24 Kasım 965 tarihlerinde Feza konusunda Konferansı, 
3 – 25-26 Kasım 965 tarihleri arasında ILO ile ilgili bazı toplantılar, 
4 – 28-29 Kasım 965 tarihlerinde Central Commitie toplantısı vardır.  
“Bu sebeple 19 Kasım 1965’te bu toplantılar icin Cenevre seyahatim daha önceden 
programlaştırılmış bulunmaktadır. 
“29 Kasım 965 IMF Central Commitie toplantısını müteakiben ise ILO Metal kısmı toplantısı vardır. 
Bu toplantıdan sonra ise 2 haftalık Londra seyahati ve bunu takiben bir hafta Almanya seyahati 
vardır.  
“Bu seyahat programı çok önceden yapılmış ve kesinleşmiş bulunmaktadır. 
“Bu duruma göre, 19 Kasım 965’ten 27 Aralık 965 tarihine kadar bu seyahati yapmak 
mecburiyetindeyim. 
“Bu sebeple benim Amerika seyahatim konusunda bu durumun ve bunu müteakiben de Türk-İş 
Genel Kurul toplantısının mümkünse göz önünde tutulmasını rica eder, aksi halde mümkün 
olmadığını bildirmek ister, ve mümkünse daha önceki yazışmalarımızın nazarı dikkate alınmasını 
arz ederim.  
Saygılarımla 
Genel Başkan 
Kemal TÜRKLER” 

 
Bir belge de, DİSK’in kurucularından ve Lastik-İş Sendikası eski genel başkanı Rıza Kuas’tan. 
Rıza Kuas, ABD’ye götürülüp gezdirilen sendikacılardandı. Rıza Kuas, 10 Ekim 1962 tarihinde 
Lastik-İş şubelerine gönderdiği yazıda şunları söylüyordu: 
 

“Sayın Sendikacı ve İşçi Kardeş, 
“Bağlı bulunduğumuz ve üst teşekkülümüz olan Türkiye İşçi Senidkaları Konfederasyonu’nun 
tavsiyesi üzerine Birleşik Amerika’ya sendikacılık hakkında incelemeler yapmak üzere davet edilmiş 
bulunmaktayım. İktisadi Yardım Teşkilatı AID’nin misafiri olarak üç ay kalmam için yapılan davete 
TÜRK-İŞ’in üyesi bir sendikanın başkanı sıfatı ile ve prensiplere sadık bir insan olarak ‘peki’ demiş 
bulunuyorum… 
“Kısa bir süre de olsa önce sizlerden, sonra sevgili vatanımızdan ayrılacağım için gerçekten 
üzgünüm. Fakat sizlere daha iyi yarınlar hazırlamak uğrunda katlanmayacağım fedakarlık ve zahmet, 
yapamayacağım hizmet ve gayret yoktur. Bu bakımdan Amerika’da sendikaların başarıya ulaşma 
metodları ve işçilere sağladıkları hak ve menfaatların mahiyeti hakkında görgüye dayanan bilgiler 
almak sizlere daha yararlı olabilmemi arttıracaktır.” 

 
İlgililere saygıyla sunulur. 
 


