BERBATU ZEMZEM
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Yıldırım Koç
47 yıl önce lise son sınıftaydım. Tarih öğretmenimiz rahmetli Faruk Kurtuluş’un anlattıklarından
aklımda kalan “berbat‐u zemzem”dir. Faruk Hoca’nın anlattığına göre, çok eskiden adamın biri tarihe
geçmek istemiş; gitmiş, zemzem kuyusuna işemiş. Tarihe “berbat‐u zemzem” olarak geçmiş.
Google’da taradım. Hiçbir yerde geçmiyor. Faruk Hoca’nın uydurduğunu sanmıyorum.
Tarihe geçmek için öyle ilginç işler yapılıyor ki, birinin de gidip zemzem kuyusuna işemiş olması da
mümkündür.
İŞÇİ SINIFI TARİHİNE GEÇMENİN FARKLI BİÇİMLERİ
Şeker‐İş Sendikası 27 Nisan 2016 günü kitle iletişim araçlarına bir yazı göndermiş. Yazının bir bölümü
şöyle:
“Şeker işçileri Türkiye işçi sınıfı tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
“Şeker fabrikalarında üretimin devamlılığı ve bacaların tütmesi için başta tüm şeker işçileri olmak üzere
geçici işçilerin sesini kamuoyuna duyurmak amacıyla ülke genelinde 25 kamu şeker fabrikasının bulunduğu
il ve ilçelerde 1 ay boyunca ücret almadan her gün 2 saat fazladan çalışma eylemi yapılacaktır.”
(sözcüklerin koyuluğu ve altçizgileri Şeker‐İş’in)
Eğer böyle bir basın açıklamasını görmesem, biri benimle dalga geçiyor sanırdım.
Şeker‐İş Sendikası gerçekten “Türkiye işçi sınıfı tarihinde bir ilke imza” atıyor. Ancak imza atılan bu
“İLK” gelecekte hangi sıfatla değerlendirilecek, onu bilmem.
ŞEKER‐İŞ NE YAPABİLİRDİ?
Şeker‐İş Sendikası Başkanlar Kurulu (Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları) 3‐8 Ekim 2012 tarihlerinde
Polonya’da toplandı. Şeker‐İş Gazetesi’nin Ekim‐Kasım 2012 tarihli sayısında ilgili bölümün başlığı, “Şeker‐
İş Sendikası’ndan Polonya’ya çıkartma” idi.
Şeker‐İş belki de “bir ay boyunca ücret almadan her gün 2 saat fazladan çalışma” önerisini bu çıkartma
sırasında geliştirdi. Başkanlar Kurulu’nun Polonya’daki toplantısının tüm giderleri Şeker‐İş üyelerinin
ödediği aidatlardan karşılandı. Başkanlar Kurulu için böylesine bir toplantıyı finanse eden Şeker‐İş üyeleri,
işverenlerine de bir ay boyunca günde iki saat hediye edebilir.
Şeker‐İş “Türkiye işçi sınıfı tarihinde bir ilke imza” atmak istiyorsa, Başkanlar Kurulu’nun bu Polonya
çıkartmasının toplam maliyetini (ödenen harcırahlarla birlikte) açıklayabilir.
Prof.Dr.Aydın Başbuğ, 2010 yılında şeker fabrikalarında taşeronluk uygulamasını inceledi ve kapsamlı
bir rapor hazırladı. Rapor, Şeker‐İş Sendikası tarafından yayımlandı. Alt İşveren İlişkisi ve Güncel Sorunları,
Şeker Sanayi Örneği kitabında şeker fabrikalarındaki kanundışı taşeronluk ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Şeker‐İş, işçileri bir ay boyunca iki saat para almadan çalıştıracağına, fabrikalarda kanundışı biçimde
taşeron çalıştırma uygulamasına engel olsa Türkiye işçi sınıfı tarihine onurlu bir biçimde geçer.
HAK ALMAK DA, HAKKI KORUMAK DA ZORLAŞTI
1989 yılında Bahar Eylemleri oldu.
Eylemlerin bir bölümü çok etkiliydi. Özellikle binlerce işçinin topluca viziteye çıkması, hastaneye
giderken ve hastaneden dönüşte hükümeti protesto etmesi Türkiye işçi sınıfı tarihinin onur duyulacak
eylemleridir.
Eylemlerin bir bölümü ise çaresizliğin göstergesiydi. Bazıları bıyıklarının yarısını kesti; saçının yarısını
tıraş etti.
Bıyığının yarısını kessen ne olur, kesmesen ne olur! Seni kim ciddiye alır! Haber bulamayan gazete
muhabirleri seni haber yapar, o kadar. Haber yapsalar seni kim ciddiye alır! Eylem yapmaya gücü ve
cesareti yok, şaklabanlık yapıyor, derler.
Bu tür eğlencelikler haber oldu, ancak ne güç toplamaya yardımcı oldu, ne de hükümeti geriletmede
etki yarattı.
Atılan taş ürküttüğü kurbağaya değmeli.

