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Yıldırım Koç
Maden‐İş Genel Başkanı ve DİSK’in 1967‐1977 dönemi Genel Başkanı Kemal Türkler’in 22 Temmuz 1980 günü
öldürülmesinin üstünden 37 yıl geçti.
12 Eylül öncesinde emperyalist güçlerin ve ülkemizdeki işbirlikçilerinin yarattığı terör ortamını hatırlayanların
sayısı giderek azalıyor.
Hükümetin Türkiye’deki ABD üs ve tesislerine 1975 yılı Temmuz ayında el koymasının ardından sistemli bir
biçimde tırmandırılan ve özellikle de İran’da Humeyni’nin yönetime gelmesinin ardından İran’daki ABD üslerinin
kapatılması sonrasında kitleselleştirilen katliamlar, işçi sınıfımızı da bölmüş ve birbirine düşman etmişti.
Rahmetli Kemal Türkler bu süreçte 22 Temmuz 1980 günü katledildi.
Ölüm haberi üzerine Maden‐İş genel yas ilan etti ve Maden‐İş’in örgütlü olduğu tüm işyerlerinde iş durduruldu.
DİSK ve Maden‐İş yöneticilerinin yaptıkları ortak toplantıda alınan karar uyarınca, 23 Temmuz 1980 günü DİSK’e
bağlı sendikaların üyeleri iş bıraktı. TÜRK‐İŞ’e bağlı sendikalardan ve bağımsız sendikalardan da bu eyleme destek
verenler oldu. Maden‐İş üyelerinin eylemi ise cenazenin defnedildiği 25 Temmuz 1980 gününe kadar devam etti.

Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan MHP
ve Ülkücü Kuruluşlar İddianamesi’nde (Esas No.1980/7040) Kemal Türkler’in ülkücüler tarafından
öldürüldüğü ileri sürüldü (s.748‐749).

TÜRK METAL’İN KORUNMA TALEBİ
O günlerin havasının anlaşılmasına katkıda bulunacağı düşüncesiyle, o tarihlerde ülkücülerin
yönetiminde bulunduğu Türk Metal Sendikası’nın Genel Başkan Mustafa Özbek ve Genel Sekreter
İbrahim Delibaş imzasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği bir yazıyı sunuyorum.
Emniyet Müdürlüğüne
İstanbul
Sevgili ülkemizi kan ve mateme boğan anarşi, terör, bölücülük ve yıkıcılık, Devletimizin aldığı bütün
tedbirlere rağmen maalesef durmamakta ve her geçen gün değişik hedefler seçilerek devam etmektedir.
Sapık ideolojilerin tutsağı katil çeteleri, menfur emellerine ulaşabilmek için her türlü yolu denemekte ve
özellikle son zamanlarda işçi kitlelerini de anarşinin içine çekmek amacıyla tahriklere girişmektedirler. Bu
konuda son örnek, Maden‐İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler’in katledilmesidir.
Biz, TÜRK‐İŞ’e bağlı TÜRK METAL Sendikası olarak anarşi ve terörün üyelerimiz arasına girmemesi ve
işçilerimizin olaylardan uzak kalması için gerekli uyarı ve telkinleri yapıyor ve yapmaya da devam
ediyoruz. Ancak, üzülerek ifade edelim ki, Devletimizi içten çökerterek yıkmak, milletimizi bölüp
parçalamak için her türlü alçaklığı yapmaktan çekinmeyen katil çeteleri, her geçen gün büyüyüp
güçlenen ve özellikle kamu kesimindeki işyerlerinde tek yetkili sendika olan TÜRK METAL’imizin üye ve
yöneticilerini zaman zaman hedef almakta, can ve mallarına kastedmektedirler. Maalesef şimdiye kadar
bir çok üye ve yöneticimizin can ve mallarına kastedilmiş, bazısı hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu arada
başta Genel Merkez olmak üzere Ankara Bir Nolu ve Merkez Şubelerinin binaları bombalanmıştır.
Bu olaylar zamanında ilgili mercilere ulaştırılmış ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istirham
edilmiştir. Maalesef bu konuda gereken yapılmamıştır.
Yukarıda arzettiğimiz sebepler ve bugünkü ortam karşısında TÜRK METAL Sendikamız ve
mensuplarının can ve mal güvenliklerinin Devletimizce sağlanmasının zorunlu olduğu inancındayız. İlk
etapta aşağıda adresi belirtilen Şubemiz binasının korunmaya alınmasını emir ve müsaadelerinize arz
ederiz.
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