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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 26 Ocak 2013 günü yayımlanan istatistiklerine göre, Türk‐
İş’e bağlı sendikalarda 712 bin işçi üye. Diğer bir deyişle, Türk‐İş, 712 bin işçiyi temsil eden “DEV” bir
kuruluş.
Bu “DEV”i etrafta görebiliyor musunuz?
Televizyonda ara sıra akil Mustafa Kumlu’yu görüyorum. Akil akil oturuyor; etrafa gülücükler
dağıtıyor.
Akil Lami Özgen’e karşı KESK içinde çeşitli eleştiriler gündeme geldi.
Anlaşıldığı kadarıyla Türk‐İş içinde böyle bir tepki söz konusu değil.
Kendisini uyanık zanneden bazıları diyecek ki, “akilliği kabul, Mustafa Kumlu’nun kendi özel
tercihidir; bizi ilgilendirmez.”
Yemezler.
Akil Mustafa Kumlu Başbakan tarafından bu göreve Türk‐İş genel başkanı olduğu için tayin edildi.
Türk‐İş genel başkanlığı görevini Pevrul Kavlak üstlenseydi, o akil olacaktı. Ne kadar Türk‐İş genel
başkanlığı, o kadar akillik.
Mustafa Kumlu Türk‐İş genel başkanı olduğu için akilliğe tayin edilmişse, Türk‐İş yönetim kurulu bu
işte ortaktır. Akilliği onaylıyorsanız, sesinizi kısar, paşa paşa oturursunuz. Kişi olarak Mustafa
Kumlu’nun değil, Türk‐İş genel başkanının akilliğe tayin edilmesine karşı iseniz de (ve tabii gerekli
cesaretiniz varsa) sesinizi yükseltirsiniz. Gözüktüğü kadarıyla Türk‐İş yönetim kurulunda yükselen bir
ses yok; tam siperdeler.
TCDD özelleştiriliyor. Türkiye Kamu‐Sen, KESK ve Birleşik Kamu‐İş’e bağlı sendikalar mücadele
ediyor. Memur‐Sen’e bağlı sendika eyleme katılmıyor, grevkırıcılığı yapıyor.
Sorması ayıp, Demiryol‐İş Sendikası nerede? Üyeleri TCDD’de çalışmıyor mu? TCDD’nin ekmeğini
yemediler mi? Demiryol‐İş’in genel başkanı Ergün Atalay, aynı zamanda Türk‐İş’in Genel Mali
Sekreteri. Ekmek tekneniz parçalanıyor. Hani tepki? İşyerlerin gidiyor. Seni sen yapan üyelerine büyük
zarar verilecek bir süreç işliyor. Neredesin, Ergün Atalay, ses ver hiç olmazsa.
Yol‐İş Sendikası’nın sorunları giderek artıyor. Yol‐İş Genel Başkanı ve Türk‐İş Genel Eğitim Sekreteri
Ramazan Ağar geçen günlerde Yol‐İş’in Adana‐Mersin bölgesindeki işçilerle çeşitli illerde toplantılar
yaptı. Arkadaşlar, sağolsunlar, telefon edip toplantıdaki konuşmaları anlatıyorlar. Karayolları şube
şefliklerinin işleri taşeronlara devrediliyor; işçiler bölge müdürlüğünde toplanıyor. Bu işçilerin büyük
bölümü tayinler aracılığıyla emekliliğe zorlanacak. Diğer taraftan da yerel seçimler yaklaşıyor; il özel
idarelerindeki işçiler kurbanlık koyun durumunda. Yol‐İş’ten hiçbir ciddi tepki, hiçbir önemli eylem
yok. Niye dersiniz? Ramazan Ağar ve arkadaşlarına ilişkin bilgilerinizi tazeleyin; herhalde bu sessizliğin
nedenlerini tahmin edersiniz.
Pevrul Kavlak ve Nazmi Irgat ne yapıyor? Biri Türk Metal’in, diğeri Teksif’in genel başkanı. Türk
Metal’in 152 bin üyesi gözüküyor. MESS’le görüşmelerde sonuç alınamadı. Türkiye’ye yönelik
saldırılar sürüyor. Kıdem tazminatı fonu yeniden gündemde. Taşeron işçilerinin sorunlarını daha da
artıracak düzenlemeler büyük bir reklam kampanyasıyla sunuluyor. İşçi simsarlığı büroları kapımızı
çalıyor. Türk Metal’in, hele hele Teksif’in sesini duyuyor musunuz? Teksif diye bir sendikanın
varlığından haberdar mısınız? Bugüne kadar herhangi bir eylemde Teksif’i gördünüz mü? Arazi
olmuşlar.
Toleyis Genel Başkanı Cemail Bakındı, Türk‐İş yönetimi için “Bayındır Sokağın sakinleri” demişti. Ne
kadar doğru bir tespit. Epey gülmüştüm.
Ancak tarih böyle durumlarda gülmüyor.
Sendikacılık tarihine Sadık Şide gibi geçmek var, Halil Tunç, Kemal Türkler ve nice başkaları gibi
geçmek var.
Tercih sizin.

