YOLSUZLUK YAPAN SENDİKACI
Aydınlık Gazetesi, 20 Aralık 2011
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Sendikacılarımızın büyük çoğunluğu namusludur ve iyi niyetlidir. Yolsuzluk yapan sendikacılar (çok şükür)
hâlâ küçük bir azınlık oluşturmaktadır. Ancak öyle başarılıdırlar ki, onların yaptıkları tüm sendikacı kitlesini zan
altında bırakmaktadır.
Eski Yunan tanrılarından Hermes, genellikle ticaretin ve tüccarların tanrısı olarak bilinir; ancak hırsızların ve
tezgahçıların da tanrısıydı.
Sendikalarda yolsuzluk yapanların en başarılısına her yıl Hermes ödülü verilebilir. Esasında geçmişte
sendikacılık yapmış biri var ki, ona Hermes ödülü vermek uygun düşmez; onun adıyla Hermes’e bir ödül
verilmesi daha uygun olur.
İnsanlar öldükten sonra ya rahmetle, ya lanetle anılır.
Sendikalarda yolsuzluk yapanlar, işçinin çocuklarının nafakasından keserek ödediği aidatları iç edenler, kul
hakkı yiyenler, rahmetle değil, lanetle anılacaktır.
Bazı sendikacılar unutulmaz. Sendikacılık tarihi üzerinde çalışanlar onları hep hatırlarlar.
İşçi sınıfı tarihine büyük mücadeleleriyle, sınıf hareketine önemli katkılarıyla geçen şerefli sendikacılar
vardır. Bir de “berbad-u zemzem”ler.
Adamın biri tarihe geçmek için zemzem kuyusuna işemiş.
Sendikalarda yolsuzluk yapanlar da sendikacılık hareketi tarihinde anılır, ancak “berbad-u zemzem” olarak.
Sendikada yolsuzluk yapabilmek için hangi özellikler gerekir?
Sendikada yolsuzluk yapabilmek için önce vicdansız olmak gerekir. Yoksa sıradan bir insan, kendisine
emanet edilen paraya nasıl hiyanet edebilsin.
Sonra çok kurnaz olacaksınız. Böylece soygunculuğu rahatça yapabileceğiniz yerlere seçilebilmeniz
sağlanacak.
Özellikle de güzel, kolay ve inandırıcı yalanlar söyleyebileceksiniz. Bu konuda öyle başarılı olacaksınız ki,
bir süre sonra siz bile söylediğiniz yalanlara inanacaksınız.
Bir de yüzsüz olacaksınız, yüzünüz hiç kızarmayacak. Biri sizin hırsızlıklarınızı yüzünüze vurduğunda,
utanmayacaksınız. Yüzünüze tükürseler, etrafınızdakilere “ne zaman yağmur yağmaya başladı?” diye
sorabileceksiniz.
Dini bütün bir insan olduğunuzu göstermek için her türlü yola başvuracaksınız, böylece Allah’ı ve
çevrenizdekileri aldatabileceğinizi sanacaksınız; ama asıl paraya tapacaksınız.
Sendikada iyi yolsuzluk yapabilmek için, yolsuzluğu normal davranış ve hakkınız olarak göreceksiniz. Bir
keresinde bir sendikanın genel başkan yardımcısı sendikanın başkanlar kurulunda sahte faturalarla sendikanın
soyulması gündeme geldiğinde, “o parayı sizlerin çoğunun üyesi bulunduğu konut kooperatifinin taksitlerinin
ödenmesi için harcadık; yanlış birşey yapmadık ki” diyebilmişti. İşte tam bu yüzsüz adam gibi olacaksınız.
Yolsuzluk için önce kişiliğiniz bu işe uygun olacak. Aldığınız aile terbiyesi, zaaflarınız, hırslarınız,
cesaretiniz ve kurnazlık düzeyiniz de yeterli olacak.
Yoksa beceremezsiniz.
Bu önkoşullar yerine gelmişse, bu alanda başarının yolu bir üstadın yanında çıraklık ve kalfalıktan geçiyor.
Ancak bu alanın üstadları genellikle kıskançtır. Mesleği öğretmez. Ekip çalışmasına yatkın olanlar bile, çırak
ve kalfaların fazla palazlanmaması, çırak ve kalfa olarak kalmaları için çaba gösterir. Bildiklerinin inceliklerini
göstermez. Sizi potansiyel rakibi olarak görür. Haklıdır; çünkü geçmişte kendisi de palazlanınca eski ustalarını
tasfiye etmiştir. Haklıdır; çünkü sizin kafanızın ardında da ustanızı bir gün tasfiye edip yağlı kuyruğa ulaşma
hayali vardır.
Velhasılı, sendikada yolsuzluk yapabilmek her babayiğidin harcı değildir. Zor iş vesselam.

