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Yıldırım Koç
Türk‐İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu 2 Eylül 2013 tarihinde bu görevinden istifa etti.
Yıllardır M.Kumlu’yu eleştirenlerden biriyim. M. Kumlu hakkında gazetelerde yer alan haberleri ve Tes‐
İş içindeki muhalefetin Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusunu 2012 yılı Mayıs ayında basılan
Sendikada Yolsuzluk Yapmanın Elkitabı çalışmamda yayımladım. M. Kumlu da hem aleyhimde 30 bin
TL’lik bir tazminat davası açtı, hem de suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet Savcılığı suç duyurusuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. M.Kumlu bu karara itiraz etti. İtirazı
reddedildi.
Hakkımda açtığı tazminat davası ise sürüyor. Benden istediği 30 bin TL, Kumlu’nun malvarlığı ile ilgili
bilgileri düşündüğümde, çok önemsiz bir rakam.
Kumlu Günah Keçisi Yapılmamalı
Niye yalan söyleyeyim; Mustafa Kumlu’nun istifasına sevindim. Türkiye’de işçi sınıfına ve sendikacılık
hareketine yönelik bu kadar kapsamlı bir saldırı yaşanırken, Mustafa Kumlu’nun sessizliğinin nedenlerini
anlamaya çalışıyordum. Yanılmıyorsam da anladım. Ancak burada yazmam uygun olmaz. Ayrıca “açılım”
sürecinde “akil adamlığı” kabul etmiş olması da galiba aynı nedenlerle bağlantılı.
Ancak M.Kumlu’nun istifasına sevinip, Kumlu’yu günah keçisi yapmayalım.
Musevilerin çok eski dönemlerde bir adeti varmış. Museviler eskiden yılın belirli bir günü (Yahudi
takviminin 7. ayının 10. günü) iki keçi seçerler, bunlardan birini kurban ederler, günahlarını da ikinci keçiye
yüklediklerine inanarak onu çöle kovalarlarmış. Böylece hepsi her yıl günahlarından arındıklarına
inanırmış. Günah keçisi veya günah tekesi sözü buradan kaynaklanıyor.
M.Kumlu gitti; peki, Türk‐İş’te M.Kumlu’yla birlikte tüm bu dönemin sorumluluğunu üstlenmiş kişiler
temize mi çıktı? Pevrul Kavlak, Ergün Atalay, Nazmi Irgat ve Ramazan Ağar böylece aklandı mı?
Hayır, tabii.
M.Kumlu’nun günah keçisi yapılmasına izin vermemek gerekir.
Kumlu’nun Ayrılış Nedeni Diğer Bazı Sendikacılar İçin de Geçerlidir
M.Kumlu, Türk‐İş genel başkanı olarak en büyük sorumluluğu taşıyan kişiydi. Hele 6356 Kanunun
kabulü sürecinde 2012 Ekim’inde imzaladığı 6 maddelik protokolde yaptığı hata, affedilir bir iş değildir.
Peki, Kumlu’nun tek hatası bu protokol müdür? Protokol, bardağı taşıran son damla veya (İngilizcedeki
bir deyişle) devenin belini kıran son saman çöpüdür.
Peki, 10 yıllık AKP iktidarı döneminde Türk‐İş’i sessizliğe mahkum eden yalnızca Kumlu mudur?
Bazı sendikalar AKP’ye, sermayedar sınıfa ve emperyalizme karşı tavır almak istediler de, Kumlu
bunlara engel mi oldu? Olabilir miydi? Gücü buna yeter miydi?
Kumlu’nun Türk‐İş’ten istifa etmek zorunda kalmasına sevindim. Dilerim, onu Türk‐İş’te istifaya
zorlayan nedenler Tes‐İş’te de geçerli olur ve oradan da istifa etmek zorunda kalır veya ayırılır.
Dilerim Kumlu’ya ilişkin bazı başka belgeler de zaman içinde basına yansır.
Peki, Kumlu’nun istifasının A.Gül ile R.T.Erdoğan arasındaki çelişkiyle bir ilişkisi var mı?
Kumlu’nun Fethutlahçılarla ilişkisi söz konusu mu?
Sendikacılık (ne yazık ki) ilginç bir “meslek”tir. Bu “meslek”te “vefa” yoktur. Şimdi bakalım kimler daha
düne kadar yaranmaya çalıştıkları Kumlu hakkında ne tür dedikodular yapacaklar.
Benim gibilerin düşmanlığı da, dostluğu da açıktır.
Ancak sendika dünyası farklıdır. Hele bir düşmeye, koltuğunuzu bir kaybetmeye görün. Bu kurtlar
sofrasında yaralanan kurdu hemen parçalarlar. M. Kumlu yaralandı. Bakalım diğer kurtlar ve bu arada
çevresindeki bazı çakallar üzerine nasıl çullanacak.
Hiç acımıyorum.

