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Yıldırım Koç
Türk Metal Sendikası kısa bir süre önce kendi tarihine ilişkin çok görkemli bir kitap yayımladı.
Mecit Hazır ve Bekir Eroğlu tarafından hazırlanan 442 sayfalık kitabın adı şöyle: “Yarım Asırlık Çınar,
Türk Metal Sendikası Tarihi, 50. Yıl, Tohumdan Çınara”.
Kitabın “12 Eylül Sonrasında Türk Metal” başlıklı bir bölümü var (s.93‐129).
Bu bölümde Türk Metal’in 12 Eylül Darbesini nasıl desteklediğinden hiç söz edilmiyor.
Bu durumda, Türk Metal’in tarihine ben de bir katkıda bulunayım, dedim.
Benim gibilerin görevi, başkalarının unuttuklarını veya unutulmasını istediklerini hatırlatmaktır.
Görevimi yapayım.
TÜRK METAL 12 EYLÜL DARBESİNİ DESTEKLEDİ
12 Eylül 1980 günü bir darbe yapıldı. Darbeyi destekleyen örgütlerin başında Türk Metal Sendikası
geliyordu.
Türk Metal, darbecilere hoş gözükmek için önce Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na 1,5 milyon lira
bağışta bulundu (Türk‐İş Dergisi, Aralık 1980, Sayı 141, s.33).
Ardından üyesi bulunduğu Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’nun tüm uyarılarına rağmen, darbeyi
desteklemeyi sürdürdü.
Bunun üzerine, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu, Türk Metal’i üyelikten attı.
Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’nun Türk Metal’i üyelikten atmasına ilişkin olarak Federasyon
yayın organında yer alan haber şöyleydi:
“Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu iki Türk üyesini (Türkiye Dok Gemi‐İş ve Türk Metal Sendikası)
üyelikten çıkardı. İki sendikanın üyelikten çıkarılması konusundaki Merkez Komitesi kararı oybirliğiyle
alındı. Üyelikten çıkarılma nedeni, Türk Sendikalarının, Federasyonu’un, Türkiye’de sendikal hakların baskı
altına alınması konusunu protesto etmesi konusundaki mükerrer taleplerine uymamalarıdır (...)
“25. Dünya Kongresinde Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu Türkiye’de sendikal özgürlüklerin baskı
altına alınmasını sert bir biçimde lanetleyen bir karar kabul etti. Federasyon’un iki Türk üyesi bu karara
uymadı ve Türkiye’deki askeri rejimin faaliyetlerini savunmaya hâlâ devam etmektedir.
“Federasyon’un Yürütme Kurulu’nun 1981 Kasımında yapılan toplantısında üyelikten çıkarılma
konusunda uyarı yapıldı, ancak bu da Türklerin tavrında bir değişikliğe yol açmadı.” (IMF News, 9/82,
1982, s.9)
“ÇIKARILMA”YI “ASKI” YAPTILAR
Bu metnin Türk Metal’in 1983 yılındaki Çalışma Raporu’nda yer alan çevirisinde, konu tahrif edilerek,
üyelikten çıkarılma yerine, üyeliğin askıya alınması ifadesi yer aldı:
“ IMF, iki Türk Sendikasının (Türk Metal Sendikası ve Dok Gemi‐İş Sendikası’nın) üyeliğinin askıya
alınmasını kararlaştırmıştır. IMF Merkez Komitesi bu kararı oy birliği ile kabul etmiştir.
“IMF bir kaç defa bu üyelere yazılı uyarıda bulunmuş ve Türk rejimine karşı bunları uyarmıştır. IMF
yazışmalarda, Türkiye’de sendikal hakların çiğnendiğini belirtmiş ve buna karşı bu üyelerden durumu
protesto etmesini istemiştir. Fakat maalesef iki üye sendika, buna karşı olumlu bir tavır
gösterememişlerdir. IMF 25. Genel Kurulunda, bu üyelerimizden, Türkiye’de sendikal hürriyet için
mücadele edilmesi istenmiştir. Buna rağmen bu sendikalar, bizim istediğimiz tavrı gösterememişler ve her
zaman askeri rejimi savunmuşlardır.” (Türk Metal, 5. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, 26‐27 Kasım
1983, Ank., 1983, s.255.)
Üyelikten atılmayı üyeliğin askıya alınması gibi göstermek de bir beceridir.
Türk Metal’i üyelikten atan örgütün bugünkü adı IndustriALL. Türk Metal, yıllardır uğraşmasına rağmen,
bu örgütün üyeliğine hâlâ kabul edilmedi.
Keşke her örgüt kendi tarihini doğru yazabilse.

