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Çimse‐İş Sendikası’nda eski genel başkan Ramazan Şafak döneminde bir gazinodan alınan “rakı,
meze, artist şampanyası” faturalarını yazmıştım. Bu faturaları Sendikada Yolsuzluk Yapmanın Elkitabı
çalışmamda da yayımladım.
2 Mayıs 2012 günü Çimse‐İş’in yeni genel başkanı Zekeriye Nazlım ile uzun bir görüşmemiz oldu.
Zekeriye Nazlım bana bir dvd izletti. Her dakikasını şaşkınlıkla izledim. Zekeriye Başkan’dan kopyasını
istedim; daha sonra vereceğini söyledi. Vermedi; ancak ben geçen gün bu dvd’ye ulaştım. Bu dvd’de
görüntülü ve sesli olarak yer alanları özetleyeyim.
İlk önce Çimse‐İş’in galiba 2008 yılındaki üç günlük bir eğitim seminerinin son eğlencesi var. Eski
genel başkan Ramazan Şafak elinde mikrofonla eğitime katılanlara hitab ediyor. İki defa, üç gündür
devamlı alkol aldıklarından söz ediyor. Ardından üç bayan revü sanatçısının gösterisi var. Daha sonra
da bir bayan striptiz yapıyor.
Bayan striptizcinin ardından dört kişi ellerinde kocaman bir Türk bayrağıyla sahneye çıkıyor ve
Türkiyem şarkısı söyleniyor.
Önce revü ve striptiz; ardından akıl almaz bir pervasızlıkla, içki sofrasında Türk bayrağı.
Bütün bunlar tabii sendikanın parasıyla, işçi aidatlarıyla yapılıyor. Bunun adı da eğitim.
Bu sahnenin ardından Çimse‐İş Uşak Şubesi’nin 2009 yılındaki genel kurulu geliyor.
Genel kurulun toplandığı salonda, duvarda genel kurul yazıları asılıyken, içkili bir eğlence
düzenlenmiş.
Ramazan Şafak ve yanında şube başkanı olan kardeşi konuşma yapıyorlar.
Ardından ışıklar sönüyor ve 4 kişinin taşıdığı tahtırevan biçiminde bir koltukta bir şarkıcı bayan
şarkı söyleyerek sahneye getiriliyor.
Ben bu sahneyi ilk izlediğimde “yok, yahu, bu kadarı da olmaz” diye tepki göstermiştim.
“Daha neler var neler” diye beni sakinleştirmişlerdi.
Gerçekten de daha neler var neler.
Şarkıcı hanımdan sonra sahneye dört dansöz çıktı. Dansözler masalar arasında dolaştı.
Dansözlerden biri, Ramazan Şafak’la birlikte masada oturan iki diğer genel başkandan birine epey
askıntı oldu.
Bana bu dvd’yi gönderene huzurunuzda teşekkür ediyorum. İlerde, Sendikada Yolsuzluk
Yapmanın Elkitabı çalışmama ek olarak Sendikada Rezillik Yapmanın Elkitabı isimli bir çalışma
yaparsam, bu dvd’nin özel bir yeri olacak.
Böyle bir çalışmada özel bir yeri olacak bir başka dvd de, Yol‐İş’in eski genel başkan yardımcısı
Nuhi Çelebi’nin genel kurulda çıkıp şube başkanları ve genel yönetim kurulu üyelerinin kullandığı
arabaları nasıl gerçek piyasa fiyatının yarısına şube başkanlarına ve kendilerine sattıklarını pervasızca
anlatmasının belgesidir.
Bu arada bir başka eğlenceden söz edildi.
2008 yılında Çimse‐İş Sendikası’nın en üst katında Suriyeli üç konuğun da bulunduğu bir eğlence
olmuş. Anlatıldığına göre, bugünkü genel merkez yöneticilerinin henüz şube başkanıyken katıldıkları
bu yemekte rakılar içiliyor, kanunlu, darbukalı bir saz heyetinin eşlik ettiği şarkıcılar sanatlarını icra
ediyorlar ve bazı kişiler de epey oynuyormuş. Özellikle “köçek” lakablı birinin oyununu çok övdüler.
Keşke bu eğlence de videoya kaydedilmiş olsa ve bir gün biri bunun kaydını da bana gönderse;
bunların sendikacılık tarihine geçmesini sağlasa. Anlatılanları dinleyince dvd seyretmiş gibi oldum.
Haa, bu arada merak ediyorum. Gariban işçinin ödediği aidatlarla getirtilen revüyü ve ardından
striptizi seyredenlerin, Suriyeli konuklar için düzenlenen sazlı‐sözlü‐rakılı eğlenceye katılanların kaçı
29 Ekim’de Ulus’ta, 10 Kasım’da Anıtkabir’deydi?
Dvd’lerinizi bekliyorum. Güneş altında hiçbir şey gizli kalmasın!

