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Mihenk taşı, altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için sürtüldüğü bir tür taştır. Mecazi anlamı
da, “bir kişi veya örgütün değerini anlamaya yarayan ölçüt”tür. Denek taşı da denir.
Turnusol kağıdı ise kimyada kullanılan bir kağıttır. Bu kağıt, bir tür yosundan elde edilen mavi bir
boyayla boyanmaktadır. Kağıdın rengi, asitlerin etkisiyle kırmızıya, bazların etkisiyle maviye
dönüşmektedir.
Sendikacılık ne altın ne gümüş. Sendikacının değerini ölçmede mihenk taşı kullanamazsınız.
Sendikacıya turnusol kağıdı dokundurup sendikacılığını ölçmek de mümkün değildir.
Peki, sendikacılıkta turnusol kağıdının, mihenk taşının yerine ne kullanılır?
Kriz dönemlerinde ve işçi sınıfı mücadelesinin yükseldiği dönemlerde sendikacının tavrına bakarsınız.
Bursa’da işçi eylemleri patladı.
DOĞU PERİNÇEK NE DİYOR?
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 17 Mayıs günü yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi:
“İnsanca ve onurlu yaşama talebi, Türkiye’deki bütün çalışanların ve üretenlerin ortak talebidir. ‘Her
yer Reno, her yer direniş’ sloganı, şimdi Bursa’dan başlayarak bütün yurda yayılmaktadır. Bursa’daki işçi
mücadelesi, bütün milletin ekonomik kurtuluşunu temsil etmektedir.”
Bursa işçileri Türk Metal’de örgütlüydü. Bu mücadele sürecinde Türk Metal’den istifa ettiler. Türk
Metal’e tepkilerini ifade eden açıklamalarda bulundular.
PEVRUL KAVLAK NE DİYOR?
Türk Metal Genel Başkanı ve Türk-İş Gen.Sek. Pevrul Kavlak ise 17 Mayıs 2015 günü Türk Metal
Eskişehir Şube Kongresi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Buradan işçi kardeşlerime de sesleniyorum. Bizim sizle bir sorunumuz yok. Olmadı, olmayacak. Artık
yalanlara inanmayın. Bakanlık müfettişinin söylediği gibi, kendinizi tehlikeye atmayın. Artık bitirin. Bitirin ki
çok geç olmadan, hiçbir namuslu, dürüst, çalışkan işçinin burnu bile kanamadan bu işi çözebilelim.
Aranızdaki provokatörleri, ajanları, militanları ayıklayın. Yüz vermeyin, peşinden gitmeyin. Gitmeyin ki,
masum, samimi, dürüst işçiye zarar gelmeden, bu işi bitirelim.”
Pevrul Kavlak eylemcileri ziyaret eden milletvekili adaylarını da şöyle eleştirdi:
“Bulanık suda balık avlamaya çalışanlara sesleniyorum. Siyasi partilerin ve seçime katılacak adayların
dikkatini çekmek istiyorum. Ateşe odunla gitmeyin; o fabrikaların önü seçim meydanı değildir. Marjinal
grupların girişimiyle akılları karışan, bir an önce bu olaylardan sıyrılmak isteyen arkadaşlarımızın
sıkıntılarını istismar etmeyin. Gidin, kendinize şov yapacak başka bir yer bulun.”
Bunlar rastgele söylenen sözler değildi. Türk Metal’in internet sitesine girerseniz, Pevrul Kavlak’ın
konuşmasını cam yansıtıcıdan (prompter) okuduğunu göreceksiniz.
Her kriz ve işçi eylemi, sendikacı için mihenk taşıdır, turnusol kağıdıdır.
Binlerce işçi en temel hakları için eylem yapıyor.
Geçinemiyorlar.
Geçmişte de ücretleri yüksek değildi; ancak ücretlerini artırmak için örgütlü mücadele riskini almak
yerine, borçlanma kolaylığını seçtiler.
Şimdi deniz tükendi. Başka çareleri kalmadığı için tepkilerini gösteriyorlar.
Bu işçilerin yıllarca aidat ödedikleri sendikanın genel başkanı da çıkıyor, bu işçileri provokatörlerin
oyununa gelmekle suçluyor; işçiye destek vermek amacıyla eylem yerini ziyaret eden milletvekili adaylarını
şov yapmakla suçluyor.
Ekonomik büyüme dönemlerinde sendikacılık yapmak kolaydır.
İyi sendikacı, fırtınalı denizde gemi yönetebilen kaptan gibi, kriz ve işçi eylemi dönemlerinde meydana
çıkar.
Türk-İş’in genel sekreterini varın siz değerlendirin.

