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Yıldırım Koç
1993 yılı Mayıs ayından beri Aydınlık’ta aralıksız olarak yazıyorum. O gün doğan çocukların bir bölümü
askerliğini yaptı, döndü. Bir bölümü de üniversiteyi bitirdi.
Aydınlık’ta yazmaktan hep gurur duydum. Aydınlık’ın dünya ve ülke analizleri doğru çıktıkça Aydınlık
ailesinin mensubu olmaktan tekrar tekrar keyif aldım.
Bu keyfim Tarık Tekgözli’nin Cuma ve Cumartesi günleri yazdıklarıyla daha da arttı. Tarık Tekgözli’yi
kutluyorum. Aydınlık’ın gücünü bir kez daha kanıtladı.
MUSTAFA ŞAHİN’İN BREZİLYA GEZİSİ
Geçen Çarşamba günü Tarık beni aradı. Bir haber gelmiş. Tes‐İş Genel Başkanı Mustafa Şahin’in Türk‐
İş’ten bir çevirmen ve sendikanın üyesi olmayan üç Tes‐İş çalışanı kadınla Brezilya’ya gideceğini söyledi.
Haberi doğrulatmaya çalışıyordu. Tes‐İş’in de üyesi olduğu küresel sendika federasyonu IndustriALL’un
internet sitesine bakmasını ve konuyu Tes‐İş Genel Başkanı Mustafa Şahin’le doğrudan görüşmesini
önerdim.
Tarık Perşembe günü yeniden aradı. Mustafa Şahin’le görüşmüş. Ardından Türk‐İş’ten Uğraş Gök
kendisini arayıp bilgi vermiş. Gelen bilgi ana hatlarıyla doğruymuş. Cuma günkü gazetede okuduğunuz “İşçi
Parasıyla Brezilya Gezisi” haberi böyle oluştu.
Ancak Perşembe günü Aydınlık’ın baskıya girmesinden sonra Mustafa Şahin, Tarık Tekgözli’yi yeniden
arayarak, Tes‐İş delegasyonu içinde Brezilya’daki kongreye katılacağı bildirilen sendika çalışanı üç kadını
götürmekten vazgeçtiklerini bildirmiş. Tarık da bu haberi Cumartesi günkü Aydınlık’ta yayınladı.
AYDINLIK’IN GÜCÜ
Türkiye’de şu anda sendika uzmanları içinde en kıdemlisi herhalde Teksif’te çalışan Şanar Tayşi’dir.
Ondan sonra da Canan Koç ve ben geliriz.
Sendikalarda çalıştığım dönemde Yol‐İş’in Uluslararası Kamu Görevlileri Federasyonu (PSI) ve
Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (IFBWW ve ardından BWI), Türk‐İş’in Uluslararası Hür İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) ile ilişkilerinden sorumluydum. Canan Koç aracılığıyla da Uluslararası Taşımacılık İşçileri
Federasyonu (ITF), Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu (IUF) ve diğer bazı örgütleri bilirim. ICFTU ve
ETUC kongrelerine katıldım.
Bugüne kadar katıldığım gerçekten çok sayıda uluslararası örgüt genel kuruluna sendika genel
başkanının yanında sendikanın üç kadın çalışanıyla gittiğini görmedim, duymadım.
Tarık’ın haberi bu nedenle son derece önemlidir.
AYDINLIK’IN HABERİ HATAYI DÜZELTTİ
Eğer Mustafa Şahin’in Brezilya gezisi konusunda Aydınlık’ta haber çıkmasaydı, Tes‐İş’i temsilen 5 kişi
bugün Brezilya’daydı. Bu beş kişinin üçünün ne uluslararası sendikacılık hareketi konusunda bir uzmanlığı
vardır, ne de bu toplantılarda konuşulanları anlayacak ve anında cevap verecek kadar yabancı dilleri.
Yapılan iş doğru olmuş olsaydı, Mustafa Şahin geri adım atmazdı.
Sorarsanız Türkiye’de herkes İngilizce bilir. İngilizce veya başka bir dili bilmekle anladıkları, yol sormak,
hesap makinesini kullanarak pazarlık etmek, kafasını gözünü yara yara birkaç cümle etmektir. Bu kadar
yabancı dil bilenler uluslararası toplantılarda konuşmaya kalkarlarsa, kendileriyle acımadan dalga geçilir.
Onlar da durumlarını bildiklerinden böyle bir işe girişmezler.
Aydınlık’ın haberi, üç kişinin Brezilya gezisi için Tes‐İş’in üyelerinin onbinlerce lirasının harcanmasını
önledi.
Aydınlık’ın sendikalardaki yanlış uygulamalar konusundaki uyarılarının birinin daha işçiler lehine sonuç
vermesinden büyük keyif aldım. Tarık Tekgözli’yi bir kez daha kutluyorum.

AÇIKLAMA
1 Ekim 2016 günlü yazımda Sayın Uğur Kızılca'nın AKP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi olduğunu
belirterek, kendisinin Yüksek Hakem Kurulu'na atanmasının kanuna aykırı olduğunu yazmıştım. 29 Eylül
2016 günü AKP Ankara İl Örgütü'nün internet sayfasında Sayın Uğur Kızılca yönetim kurulu üyesi olarak
gözüküyordu. Sayın Kızılca 1 Ekim günü arayarak, partideki görevinden daha önce istifa ettiğini, ancak
FETÖ operasyonları nedeniyle internet sayfasındaki değişikliğin bir türlü yapılmadığını belirtti. Bu durumda
atamada kanundışı bir durum bulunmamaktadır. Sayın Kızılca'ya görevinde başarılar diliyorum.

