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Yıldırım Koç
Sayın Başkan,
Sizi yakından tanıyan biri olarak, son dönemdeki bazı gelişmeler karşısındaki suskunluğunuzu
anlamakta güçlük çekiyorum; üzüntüyle izliyorum.
Türk‐İş Genel Eğitim Sekreteri ve Türkiye Yol‐İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, 8
arkadaşıyla birlikte, Ankara’da yargılanıyor. İddianame 14 Mart 2012 günü hazırlandı. İlk duruşma 25
Nisan 2012 günü.
Bu iddianameyle Türk‐İş Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar hakkında 56 yıla kadar hapis cezası
isteniyor.
Yol‐İş eski Genel Başkanı Fikret Barın hakkında 49, Yol‐İş muhasebe müdürü Mahmut Ballıktaş
hakkında 42, Yol‐İş Genel Sekreteri Tevfik Özçelik hakkında 28, Yol‐İş eski genel başkan yardımcısı
Nuhi Çelebi hakkında 35 yıla kadar ceza isteniyor.
İş bununla da bitmiyor.
İddianamede, Çimtaş Tekstil Ürünleri Ltd.Ş. ile Tek Efe Kırtasiye Ltd.Ş.’nden alınan faturalar ile
Samsun 2 no.lu Şube’den gönderilen otobüs faturaları hakkında “ayırma kararı” verildiği ve
“gereğinin takdir ve ifası bakımından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar
Soruşturma Bürosuna intikal ettirildiği” belirtiliyor.
Muhasebeci değilim; ama özellikle Samsun 2 no.lu şubeden gelen, 1 milyar 250 milyon liranın bir
kalem oynatmasıyla 11 milyar 250 milyon yapıldığına dair belgeleri kime sorsam, “bunu yapanlar ya
çok cahil, ya da akıl almaz düzeyde pervasız” diyor.
Yani iş çok ciddi.
Türk‐İş’in tarihine ilişkin belgeleri 5 cilt olarak yayımlamış ve Türk‐İş’in tarihine ilişkin çeşitli
kitaplar yazmış biri olarak, Türk‐İş tarihinde bu boyutta iddialar bilmiyorum. Umarım da yoktur ve
olmaz.
Siz dini bütün bir insansınız; mütedeyyin bir Müslümansınız. İslamiyette kul hakkı yemenin ne
demek olduğunu hepimizden iyi bilirsiniz.
Sizde Allah korkusu vardır.
Sözünü ettiğim iki fatura Vatan Gazetesi’nin 21 Mart 2012 tarihli nüshasında yayımlandı.
Aydınlık’taki köşemde, 3 Aralık 2011 günü, Yol‐İş’in sahte faturalarını yazdım. Sustular.
6 Aralık 2011 günü, yılın 365 günü alınan harcırahları yazdım. Sustular.
13 Aralık 2011 günü, Bayram Meral’e verilemeyen maaşların oğluna verildiğini yazdım. Sustular.
19 Aralık 2011 günü yılbaşlarında dağıtılan hediye çeklerini yazdım. Sustular.
Sükut ikrardan gelir.
Şimdi ortada bir iddianame ve onu tamamlayan 111 sayfalık bilirkişi kurulu raporu ve 18 klasörlük
ekleri var.
27 Eylül 2008 günlü Tercüman Gazetesi’nde Metin Özkan’ın sizinle yaptığı bir görüşme yayımlandı.
O görüşmede, “sendikada temiz eller operasyonu başlattığınızı” belirttiniz. “İçimizdeki yanlışları
temizleyeceğiz”, “içimizdeki yolsuzlukları bitireceğiz” dediniz.
Türk‐İş yönetiminde yer alan diğer kişilerden böyle bir beklentim yok; ama sizden bekliyorum.
Genel kurulda bir daha seçilememe korkusu, Allah korkunuza üstün mü geliyor?
Kul hakkı yiyenlerle yanyana durmayı içinize nasıl sindiriyorsunuz? Onların yargılanmasını önlemek
için çeşitli girişimlerde bulunduğunuzda kul hakkına ortak olduğunuzu bilmiyor musunuz? Genel
kurullardaki ibra, Allah katında ibra anlamına gelmez. İşçinin çocuğunun rızkından keserek ödediği
aidatlara yolsuzlukla el koyup kul hakkı yiyenlerin günahları, genel kurul ibralarıyla temizlenmez.
Umarım geç olur ama, bir gün bu dünyadan göçüp gideceksiniz. Kul hakkı yiyenlerin kabir azabına
ilişkin anlatılanlar hiç mi aklınıza gelmiyor? Yüzbinlerce işçinin kul hakkının hesabı birilerinden
sorulduğunda, “ben yolsuzluklara karşı çıktım” diyebilecek misiniz?
Haksızlıklar karşısında susanların dilsiz şeytan olduğunu bilmiyor musunuz?
Sessizliğinizi üzüntüyle izliyorum.

