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Yıldırım Koç
Türk-İş yöneticileri 3 Ocak 2012 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderdikleri
mektupta şöyle diyorlardı: “Türk-İş’i ‘arka bahçeniz’ olarak görmek istediğinizi biliyor, ‘arka bahçe
olma’ geleneği hiç bir zaman bulunmayan Türk-İş’in tüm siyasi partilere koyduğu mesafeyi size de
koymasının sıkıntısını yaşadığınızı ve bu nedenle olur olmaz her konuda Türk-İş’i hedef aldığınızı
görüyoruz.”
Bu metni yazanlar ve bu metnin altına imza atanlar, en iyi yorumla, Türk-İş tarihini hiç bilmiyorlar.
Türk-İş’in 1957 yılındaki genel kurulunda Adnan Menderes’in yakın arkadaşı Nuri Beşer’in hangi
pazarlıklar sonucunda genel başkanlığa getirildiğini ve Türk-İş’in 1957-1960 döneminde nasıl DP’nin
arka bahçesi olduğunu bilmelerini beklemiyorum.
Ben daha yakın bir dönemi hatırlatayım.
Türk-İş yönetiminin 1980-1983 döneminde 12 Eylül cuntasına yaranmak için yaptıklarını da mı
hatırlamıyorlar? O yıllarda Türk-İş cuntacıların “arka bahçesi” değil miydi?
Türk-İş’in genel sekreteri Sadık Şide, cuntacıların hükümetinde yıllarca Sosyal Güvenlik Bakanı
olarak görev yaptığında, Türk-İş neydi?
ANAP’ın ilk yıllarında işçi aleyhine düzenlemeler birbirinin arkasına yapılırken, 1986 yılına kadar
ağızlarını açamayıp susanlar, ANAP’ın “arka bahçesi” olmaya çalışanlar başkaları mıydı?
Peki, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş süreci hangi sendikanın toplantı salonunda
gerçekleştirildi?
Hazırlık çalışmaları sırasında kurucular Ankara’ya geldiklerinde, bazıları hangi iki sendikanın
misafirhanelerinde ağırlandı?
Misafirhanelerde yatan sendika üyelerinden bir para alınır. Acaba AKP’nin sendikaların
misafirhanelerinde ağırlanan kurucularından böyle bir para alındı mı, yoksa birileri sendika kesesinden
ağalık mı yaptı?
AKP’nin 10 yıla yakın iktidarı döneminde Türk-İş yönetimi hangi konuda AKP’yi ve hükümeti
ciddi bir biçimde eleştirme cesaretini gösterdi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı eleştirilerine verilen
sertlikte bir yanıt hangi saldırı sonrasında AKP’ye verildi?
Türkiye’de neredeyse her gün meşru ve demokratik haklarını kullanarak eylem yapan işçilerin
karşısına coplu ve biber gazlı polis çıkarılıyor.
Türk-İş yönetimi, eğer AKP’nin arka bahçesi olmadığını kanıtlayacaksa, öncelikle bu saldırılar
karşısında hükümeti eleştirir. Saldırılar birbiri arkasından geliyor; Türk-İş’ten ses çıkmıyor. Sonra da
Kemal Kılıçdaroğlu karşısında arslan kesiliyorlar.
Bu mektubun altında imzası bulunanlardan biri, Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Genel
Başkanı Pevrül Kavlak’tır. Pevrül Kavlak, 7 Mart 2011 günü Türk Metal tarafından düzenlenen Kadın
İşçiler Kurultayı’nda açış konuşmasında Başbakan’a şunları söylüyordu:
“Sayın Başbakanım, yaklaşık bir hafta sonra, Başbakanlıkta 8 yılı geride bırakmış olacaksınız.
Geçen 8 sene zarfında, hükümetinizin, şahsınızın liderliğinde yaptığı icraatları elbette ki takdirle
izliyoruz. Özellikle 'istikrar' konusunda, ülkemizi yıllardır içinde olduğu darboğazdan kurtarmanız,
ekonomiye canlılık kazandırmanız, ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başta olmak üzere dış
politikada, Türkiye'yi yok saymaya çalışanlara karşı sergilediğiniz kararlı tavır, Türk halkının
teveccühünü kazanmanızda önemli rol oynamıştır.”
Demek Türk-İş “arka bahçe” değilmiş. Hepimiz yanılıyormuşuz.
Yok yahu!
Türk-İş boğazına kadar siyasetin içindedir. Hangi tarafta olduğu konusunda da kimsenin kuşkusu
yoktur.

