TARIM‐İŞ DERGİSİ’NİN KOMİKLİKLERİ
Aydınlık Gazetesi, 20 Ekim 2015
Yıldırım Koç
40 yılı aşkın süredir sendika gazete, dergi ve diğer yayınlarını topluyorum. Bazı sendikalarımızın
çok nitelikli yayınları vardır. Bazı sendikaların yayınları ise komiklikle doludur. Tarım‐İş Sendikası
Dergisi’nin Ağustos 2015 sayısı, bu ikinci türün başarılı örneklerinden.
Dergide bazı yazılar var ki, okurken gerçekten kahkahalarla güldüm. Size de öneririm. Hele tarım
işçilerinin çok yararlanacağından eminim.
Derginin iki sayfası, “Kadınlar ve Çiçek” başlığını taşıyor. Yazının bazı bölümlerini aşağıda
sunuyorum. Okuyacaklarınızın bir sosyete dergisinde değil, Tarım‐İş Sendikası’nın dergisinde
olduğunu unutmayın:

KADIN BİR ÇİÇEKMİŞ
“Kadın bir çiçektir. Papatya kadar saf, gül kadar kokulu, menekşe kadar renkli. Hatırlanmak ister
kadın. Değerli olduğunu bilmek, sevildiğini hissedebilmek için. İçten bir öpücük, tatlı bir çift söz,
yada sıcacık bir dokunuşla. Ama inanın hiçbiri yürekten yüreğe sevgiyle sunulan tek bir çiçeğin
yerini tutamaz. Duyguları çiçeklerle anlatmak: coşmakla, ağlamak arasında gizli bir duygudur
kadında.
“İncelik bir kadında yaşanır, çiçekte ise doya doya izlenir. Masumdur kadın beyaz bir gül gibi. Saf
renginde bebek kokusuyla, katmer katmerdir şevkati yapraklarında. Henüz keşfedilmemiş, beyaz
bir gül kadar masum kadın; aşk denilen tatlı belaya yakalandığı anda, kırmızı bir gül olur adeta.
Ateşli bir sevdanın pençesinde, baş döndürücü kokusu ile açtıkça açar. Hep kırmızı bir gül olarak
kalacağını ümit ederek. Mor leylaklarda başka güzeldir kadın. Sevgisi ile anıları ile baş başa. Yorgun
ama hala göz kamaştırıcı.”
Bu iki sayfalık yazının arkasından iki sayfalık “Tesbihin Tarihi” yazısı yer alıyor. Yazıdaki büyük
tespit de şöyle: “Tesbih kültürümüzde erkeklerin vazgeçilmez aksesuarlarındandır.”
Tesbihin tarihi yazılır da, sendikacılık tarihi yazılmaz mı! Onu da yapmışlar.

BİLGİSİZLİK ÖRNEKLERİ
Dergideki yazının bazı bölümleri şöyle:
“1908 ve 1909 yıllarında çıkan kanunlarla kamuda çalışanların sendikalara katılması
yasaklanmıştır.”
“İşgalci güçlere ilk karşı koyanlar içinde bu işçiler de vardır. Toplanıp düzenledikleri eylemler ve
mücadelelerle yurdu savunmuşlardır.”
“Takrir‐i Sükun Yasası ile sendikal örgütlenme de yasaklanmıştır.”
“Aralık 1946’da sıkıyönetim ilan edilmiş ve işçi sendikaları kapatılarak tekrar yasaklanmıştır.”
Bunların hepsi yanlış.
Çok eski dönemlerde medreseden yeni çıkmış acemi bir hoca camide vaaz veriyormuş. “Hazreti
İsa,” demiş, “bir gün kılıcıyla Fırat’ı yarıp koyun sürüsünü karşıya geçirdi.”
Vaaz bittikten sonra da cemaatten görmüş geçirmiş yaşlıca birine, “nasıldım?” diye sormuş.
Adamcağız, “söylediklerinin neresini düzelteyim, hoca efendi,” demiş, “İsa değil Musa; kılıç değil
asa; sürü değil İsrailoğulları; Fırat değil Kızıldeniz.”
Derginin iki sayfalık bölümünde de “püf noktaları” yer alıyor. Size de aktarayım. Tarım‐İş
Dergisi’nin bu önerileri aklınızın bir köşesinde bulunsun.
“Vanilya kokusu ve klasik müzik dinlemek çalışma veriminizi yüzde 40 arttırır.”

“Bir elmayı rendeleyip suyunu iyice süzdükten sonra yüzünüze sürün. Bu hem cildinizi rahatlatır
hem de göz altı morluklarına çok iyi gelir.”
“İnsanların yalan söylerken saçlarına dokunduğu bilgisi doğrudur. Yükselen kan basıncı saç
köklerini uyararak dokunma hissi verdiği içindir.”
“Gümüş takılarınıza geceden diş macunu sürün. Sabah uyandığınızda ışıl ışıl olduğunu
göreceksiniz.”
Tarım işçileri hiç kuşkusuz bu önerileri dikkate alacaktır.
Canınız sıkıldığında Tarım‐İş Dergisi’ni internetten bulun; çok eğleneceksiniz.

