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Yıldırım Koç
Eskiden sendika yöneticiliği yapıp şimdi bir sendikada ücretli olarak çalışan bir kişi, geçenlerde bir
arkadaşıma, benim bazı sendikacılar konusunda yazdıklarımı eleştirmiş ve “susturamadınız şu herifi!”
demiş.
Bir başka sendikacı da bir başka arkadaşıma benim için, “sendikaların ekmeğini yedi, şimdi de
sendikaları ve sendikacıları eleştiriyor” düşüncesini iletmiş.
Bazı sendikacıları niçin eleştiriyorum?
Ayrıca yazdıklarım yanlış mı? İftira mı atıyorum? Gerçekdışı ve dayanaksız iddialarda mı bulunuyorum?
KİMLER ELEŞTİRİYOR?
Bazı sendikacıların yanlış davranışlarına ilişkin eleştirilerime karşı çıkanlar üç grupta toplanabilir.
Birinci gruptakiler, bu yanlış davranışların sorumluları, az sayıda sendikacı.
Ben yanlış davranışlarını yazdıkça bunlar çok rahatsız oluyorlar.
40 yılı aşkın süredir bu çevreleri yakından tanıdığımdan, çeşitli sendikaların üyeleri ve hatta eski ve yeni
yöneticilerinden, yanlış davranışlara ilişkin belgeler aktarılıyor. Ben de bu belgelerdeki bilgilerin bir
bölümünü kamuoyuna yansıttıkça, bu kişiler çok rahatsız oluyor.
Örneğin, Yol‐İş Genel Başkanı ve Türk‐İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar’ın Ankara 8. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 18 Nisan 2016 günü duruşması olduğunu bilen çok kişi yok. Çok ciddi iddialar söz konusu.
Bana hem iddianame geldi, hem de 18 Nisan günü mahkemede yaşananları aktardılar.
Ben bu konuda bildiklerimin küçücük bir bölümünü yazdığımda birilerinin nasıl rahatsız olduğunu
tahmin edebilirsiniz.
İkinci gruptakiler, çoğunluğu oluşturan dürüst sendikacılar; ancak bazı sendikacıların bu yanlış
davranışlarının sendikalara duyulan güveni sarsacağı inancıyla tepki gösteriyorlar; “kol kırılır yen içinde”
diyorlar.
Üçüncü gruptakiler ise gayet iyiniyetli olarak, sendikalarla işbirliği yapma çabası içinde olanlar. Benim
yanlışları teşhir etmem, bu sendikacıların işbirliğinden kaçmak için kullandıkları bahane oluyor.
YAZDIKLARIM YANLIŞ MI?
Bugüne kadar KESK, DİSK, Türk‐İş ve Hak‐İş hakkında kitaplar ve yüzlerce makale yazdım. 2012 yılında
da Sendikada Yolsuzluk Yapmanın Elkitabı kitabım yayımlandı.
Bu kitapta bazı sendikacıların öyle numaraları anlatılmıştı ki, gerçekten hayran kalıyorsunuz. Hep
tekrarladığım bir söz vardır. Osmanlı’da oyun çoktur. Sendikacı Osmanlı’yı suya götürür, susuz getirir. Tuz
yalatır. Bir daha suya götürür ve yine susuz getirir.
Sendikacılık böylesine kurtlar sofrasıdır. Hata affedilmez. Sendikacının koltuğunda birçok kişinin,
özellikle en yakınındakilerin gözü vardır. Genel kurul biter, sendikacı daha o akşamdan dört yıl sonraki
genel kurulun hesabına başlar.
Mustafa Kumlu, Ramazan Ağar, Tevfik Özçelik, Nuhi Çelebi ve Mahmut Ballıktaş, Sendikada Yolsuzluk
Yapmanın Elkitabı hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundular. Başvuru reddedildi.
İtiraz ettiler. İtiraz da reddedildi.
Ardından aleyhimde toplam 70 bin liralık tazminat davası açtılar. Hepsi reddedildi. 3’ü Yargıtay
tarafından onaylandı. Diğer 2’si Yargıtay’da.
Daha sonra Salim Uslu 10 bin liralık bir tazminat davası açtı. Reddedildi.
Türk‐İş Gn.Sek. ve Türk Metal Gn.Baş. Pevrul Kavlak aleyhimde 200 bin liralık tazminat davası açtı. Yerel
mahkeme 8 Nisan 2016 günü bu davayı reddetti.
Bugüne kadar bazı sendikacıların yanlışları ve sendikalara verdikleri zarar nedeniyle yazdığım tek bir
satır bile yalanlanamadı. Bunların hiçbirinde hakaret tespit edilemedi. Yazdıklarımın doğruluğu mahkeme
kararlarıyla kanıtlandı.
Bana tepki gösterenlerin hiçbiri, yazdıklarımın yalan olduğunu ileri süremez.

