ŞEHİTLER VE HİZMET‐İŞ’İN TURİSTİK GEZİSİ
Aydınlık Gazetesi, 10 Eylül 2015
Yıldırım Koç
Küçükken, gizlice yaptığımı sandığım bir işi annemden duyduğumda, “senin nasıl haberin oldu?”
diye sorardım. “Kuşlar söyledi,” derdi.
Güneşin altında hiçbirşey gizli kalmıyor. Her tarafta kuşlar var; onlar haber getiriyor.
8 Eylül 2015 Salı günü çok üzüntülüydük. Bir gün önce Dağlıca’da 16 askerimiz şehit düşmüştü. Salı
günü de Iğdır’da şehit düşen 13 polisimizin haberini almıştık. Bu sayı ertesi gün 15’e yükseldi.
8 Eylül Salı günü öğleye doğru meraklı kuşlarımdan biri aradı. Priştine’ye uçacakmış. Sabiha
Gökçen Havaalanı’nda kalabalık bir grup dikkatini çekmiş. İlgilenmiş. Hizmet‐İş’in Başkanlar
Kurulu’nun Makekonya’da toplanacağı, bu nedenle Hak‐İş ve Hizmet‐İş Genel Başkanı Mahmut
Arslan’ın başkanlığındaki yöneticilerin Kosova’nın başkenti Pristine’ye uçacaklarını, 12 Eylül günü de
Türkiye’ye döneceklerini öğrenmiş.
Kuşlarıma güvenirim; ancak bir kuştan gelen haberi başka kuşlardan da doğrulatırım.
Bir başka kuşumu aradım.
Gelen haber doğruydu.

87 KİŞİLİK YURTDIŞI GEZİSİ
Mahmut Arslan’ın başkanlığında 87 (seksenyedi) kişilik Hizmet‐İş ordusu 8 Eylül Salı günü öğle
saatlerinde Priştine’ye uçuyordu. Bu geziyi Hoşdere Cad. 130/14, Çankaya, Ankara adresinde faaliyet
gösteren Anri Turizm Organizasyon şirketi düzenliyordu. Hizmet‐İş’in Priştine seferinde bu şirketten
Pınar Hanım (Tel.xxx 746 xx x5) refakat ediyordu. Priştine’den Üsküp’e geçecekler ve New Star 5
Oteli’nde kalacaklardı.
Hizmet‐İş’in internet sitesine baktım.
Mahmut Arslan, Dağlıca saldırısını lanetlemişti.
Makedonya gezisi hakkında herhangi bir bilgi yoktu.
Aklıma Orhan Veli’nin “Vatan İçin” şiiri geldi:
“Neler yapmadık şu vatan için!
“Kimimiz öldük;
“Kimimiz nutuk söyledik.”
Vatan için ölünen günler yaşıyoruz.
Gözüktüğü kadarıyla, emperyalistlerin “kara gücü”nü ve çeşitli alanlardaki uzantılarını tümüyle yok
etmek için daha epey şehit verilecek.
Birileri şehit olurken, birileri yakınlarını kaybettiklerinde “vatan sağolsun” derken, birileri de nutuk
bile atmayacak, yaptıkları yazılı açıklamalarla “terörü lanetleyecek” ve ondan sonra eğlenmesini
sürdürecek.
Orhan Veli günümüzde yaşasaydı, “kimimiz nutuk söyledik” yerine, “kimimiz basın açıklaması
yaptık” derdi.
Basın açıklaması, nutuk atmaktan daha kolay.

VATANSEVERLİĞİN SINANDIĞI GÜNLER YAŞIYORUZ
7 Haziran’dan itibaren PKK’nın saldırılarını, 24 Temmuz’dan itibaren de saldırıların cevabını
yaşıyoruz. Türkiye geçmişte de büyük sıkıntılar yaşadı; bunları aştı. Bugünkü sıkıntıları da aşacağız.
Ancak herkesin görevi var.
Sendikaların görevi, emperyalistlerin “kara gücü” PKK’nın saldırılarına karşı mitingler, gösteriler,
yürüyüşler düzenlemektir.

Sendikaların görevi, farklı kökenlerden insanlarımızın ve özellikle işçi sınıfı mensuplarının sınıf
kardeşliğini savunmak, ırkçılığın her türüne karşı çıkmaktır.
Sendikaların görevi, milli birlik ve bütünlüğü savunmaktır.
Sendikalarımızın bir bölümünün yurtdışında başkanlar kurulu adı altında turistik gezi yapma
hevesini protesto ediyorum.
Kısa bir süre önce Tarım‐İş Başkanlar Kurulu’nun Moskova’da toplandığını yazmıştım. Yol‐İş de
İspanya’da Başkanlar Kurulu toplantısı yapmıştı. Tes‐İş’in Sırbistan seferini de yazmıştım.
Bu turistik gezileri kınıyorum.
Hele Türkiye’de bölücü terör örgütünün saldırılarının arttığı dönemde, Türkiye’deki görevlerini
bırakıp Priştine’ye uçanları, 5 yıldızlı otelde keyif çatanları iyice kınıyorum.
Böyle günlerde yeriniz Üsküp değil, şehit ailelerinin yanıdır, miting meydanlarıdır, vatana sahip
çıkma toplantılarıdır.

