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Yıldırım Koç
Türk‐İş’teki tartışmalar hayıra alamet mi?
Türk‐İş demokrasi cephesinde yer alabilir mi?
Yok, yahu!
Hükümet akili Mustafa Kumlu’nun AKP’ye ve emperyalizme karşı çıkacağını tahmin edebiliyor
musunuz? Balığın kavağa çıktığına inanırım, hükümet akili Mustafa Kumlu’nun “hükümet istifa” veya
“kahrolsun ABD/AB emperyalizmi” dediğine inanmam.
Hatırlayın! AKP’nin kuruluşunda bazı toplantılar, M.Kumlu’nun genel başkanı olduğu Tes‐İş’in genel
merkezinde yapıldı.
M.Kumlu günümüzde A.Gül’e yakındır.
Pevrul Kavlak’ın AKP’ye ve emperyalizme karşı tavır alabileceğine inanıyor musunuz?
Türk‐İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın 7 Mart 2011 tarihinde 16. Kadın
İşçiler Kurultayı’nda yaptığı konuşmadan bir bölüm size:
“Sayın Başbakanım, Yaklaşık bir hafta sonra, Başbakanlıkta 8 yılı geride bırakmış olacaksınız. Geçen 8
sene zarfında, hükümetinizin, şahsınızın liderliğinde yaptığı icraatları elbette ki takdirle izliyoruz. Özellikle
'istikrar' konusunda, ülkemizi yıllardır içinde olduğu darboğazdan kurtarmanız, ekonomiye canlılık
kazandırmanız, ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başta olmak üzere dış politikada, Türkiye'yi yok
saymaya çalışanlara karşı sergilediğiniz kararlı tavır, Türk halkının teveccühünü kazanmanızda önemli rol
oynamıştır... Türkiye, büyümekte ve gelişmekte olan bir ülke. Uzun yıllardan bu yana sorunlar içinde. Ama
kabul etmeliyiz ki uluslararası alanda hatırı sayılır bir itibarımız da var.”
Eğri oturup, doğru konuşalım.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a böylesine övgüler düzen bir sendikacının, AKP’ye ve ABD/AB
emperyalizmine karşı çıkabileceğini düşünebiliyor musunuz?
Türk‐İş’in genel mali sekreteri, Demiryol‐İş’in genel başkanı ve yeni saflaşmada genel başkanlıkta adı
geçen kişi, Ergün Atalay.
Ergün Atalay, AKP yandaşıdır.
Demiryolları özelleştirilirken Demiryol‐İş’in tepkisini herhalde duymamışsınızdır.
Duymamanız sizin kulaklarınızla veya bilgi kanallarınızla ilgili bir sorundan kaynaklanmaz; çünkü
Demiryol‐İş’in herhangi bir tepkisi olmadı. Yanılmıyorsam, açıklama bile yapmadılar.
Ergün Atalay, 27 Eylül 2008 günlü Tercüman Gazetesi’nde yayımlanan açıklamasında, “sendikada temiz
eller operasyonu başlattığını” belirtti. “İçimizdeki yanlışları temizleyeceğiz”, “içimizdeki yolsuzlukları
bitireceğiz” dedi.
Ergün Atalay, telefonda bana söylediği gibi, ancak gücünün yettiği zaman sesini yükseltir; gücü
yetmiyorsa susar ve bekler. Demek gücü yetmedi ki, sendikalardaki yolsuzluk iddiaları karşısında sözünü
tutmadı. Ayrıca, ülkedeki zulüm karşısında sustu, kul hakkının yenmesine sesini çıkarmadı.
Esas mesele, gücünün yetmediği durumlarda da zulme karşı direnmek, kul hakkının yenmesine tepki
vermektir. Ergün Atalay bunu yapamadı.
Ergün Atalay’ın “AKP karşısında tavır alma” sicili boştur. Bundan sonra da boş olacaktır.
Gelelim Türk‐İş’in genel eğitim sekreteri Ramazan Ağar’a!
Türk‐İş genel başkanlığı için onun da adı geçiyor.
Tavuğu keserken, tavuk direnir. Yol‐İş sendikası bitirilirken, R.Ağar’ın hiçbir ciddi tepkisi yok. Uzmanlık
alanlarının neler olduğunu biliyorsunuzdur.
Peki, Türk‐İş genel teşkilatlanma sekreteri kim?
Teksif’in genel başkanının adı ne?
Nazmi Irgat.
N.Irgat tam arazi konumunda. Hiç sesi çıkmıyor. Türk‐İş yönetimindeki saflaşmada aktörlerden biri de
o. Teksif’in ve N.Irgat’ın AKP karşıtı, hükümeti eleştiren, emperyalizme karşı çıkan bir demecini okudunuz
mu?
Teksif hangi eylemde kitlesel bir katılım sağladı?
Hiçbirinde
Bunların hiçbirinin yok aslında birbirinden farkı.

