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SevmiyorSak Sebebi var

Trendyol’da en trend sömürü ve zorbalık şekilleri
Gebze merkez deposunda işçiler ağır sömürü koşulları altında çalışmaya 

zorlanıyor. Sektörde benzer örnekler olduğunu söyleyen işçiler, yaşadıklarına razı 
olmak niyetinde değil. ● Sf 4

İdam cezasına karşıyız. Türkiye 
Komünist Partisi’nin programında 
var: “Hiçbir durumda ölüm cezası ve-
rilemez.” TKP’nin hazırladığı toplum-
cu anayasa taslağına da bu şekilde 
geçirilmiştir.

İdamın geri dönüşü yoktur, inti-
kamcı, ilkel bir cezalandırma kültü-
rünün ürünüdür, ileri bir toplumun 
cezaya yaklaşımında “suçluyu ya da 
suçlu olduğu düşünüleni ortadan kal-
dırma” arayışının yeri olamaz.

Menderes’in idamını her şey bir 
yana siyasetteki “felsefemiz” nede-
niyle “oh olsun” diyerek anmıyoruz.

Öte yandan, Menderes’in idamı 

üzerinden ilerici, halkçı, bağımsızlıkçı 
kesimleri vurmaya kalkanlara pabuç 
bırakmayız.

En başta şu nedenle: Menderes’in 
idam kararı, onun halka karşı işlediği 
suçlarla hesaplaşacak şekilde (ölçü-
süz olup olmadığı bir yana) alınmadı. 
Bu düzen, 10 yılını emanet ettiği bir 
siyasetçiyi, kolaylıkla yok edilip kur-
tulunacak bir safra olarak görebilmiş, 
alelacele yapılmış bir idamdan sonra 
yoluna devam etmiştir.

Üstelik yine aynı düzenin başka 
adamları da idam üzerinden mağdu-
riyet üretip, Menderes’in halka karşı 
işlediği suçları aklamaya kalkışmıştır.

Komünistler idama Karşı

menderes sevgisi, düzene bağlılıKtan gelir
CHP’liler için Menderes bir 

takıntı olabilir. Menderes, Demirel 
ve Özal gibi sağcı siyasetçilerden 
söz açıldığında bunlar CHP için, en 
azından köklü bir karşıtlık içinde 
olunan isimler.

Elbette siyasette takıntılara, 
kan davalarına yer yok. Düzen 
siyasetinde hiç yok ama toplumsal 
mücadelelerde de takıntılardan uzak 
durmak gerekir.

Öte yandan, düzenin, kapitalist 
sömürünün, Amerikancılığın ve 
gericiliğin sembolü olmuş isimlere 
gelince, mesele takıntı meselesi değil.

Özal, Çankaya’nın düşmanıdır, 
işçi düşmanıdır. “Ben zenginleri 
severim” diyen odur. Memur 
geçinemiyor denildiğinde “benim 
memurum işini bilir” diyen odur. 
Devlet bürokrasisinin tepe noktalarını 
rüşvetçi, hırsız prenslerle dolduran 
odur. 

“Özal büyük adamdı” diyen, ona 
saygı belirtmeden duramayan, 
sömürüyü, hırsızlığı, gericiliği ve 

Amerikancılığı selamlar.
Menderes için üzülebilir, idamının 

haksız olduğunu düşünebilir, son 
günlerinin gerçekten bir “dram” 
olduğunu söyleyebilirsiniz. 

“Menderes demokrasi 
kahramanıydı” diyense, açıkça 
yalan söylüyordur. Onun Türkiye 
siyasetindeki yerini yüceltmeye 
kalkan, sömürüyü, yolsuzluğu, 
gericiliği, hukuksuzluğu ve 
Amerikancılığı yüceltiyordur.

Beylikdüzü’nün imar zengini, 
kendisi de bir patronoğlu patron 
olan, bu düzenle hesaplaşmayı 
aklının ucundan bile geçirmeyecek 
İmamoğlu’na “Menderes’in mezarına 
gitme” demek, “Özal’ı da övmeseydin 
bari” demek sadece saflık olur. 
Hakkıdır, yapacaktır bunları: Onlar 
düzenin has adamlarıydı, o da bir 
düzen adamı...

Menderes’le, Özal’la aynı düzeni, 
aynı yolu paylaşanlarla yolunu 
ayıramamaksa saflık değil gaflet 
sayılmalıdır.

Menderes idam edildi. Komünistler olarak idama karşıyız. 
İdam cezasının kaldırılması sırasında bunu savunduk, 
sözümüzü söyledik. Menderes idam edildiğinde 
yasalarda “idam cezası” vardı ama Menderes’in idamı 
hukuksuzdu, son günlerinde yaşadıkları da insani olarak 
onaylanacak şeyler değil.
Ancak...
Bu Menderes’i bir demokrasi kahramanı yapmaya 
yetmiyor. Bu düzende çokça gördüğümüz halk 
düşmanlarından birisi olduğu gerçeğini de 
değiştirmiyor.
Menderes’in, sömürü düzeninin, Amerikancılığın ve 
gericiliğin sembol isimlerinden olduğunu unutmamız 
büyük bir hata olur. ● Sf 2

Özal idam edilmedi. Darbeyle indirilmiş de değil. Tersine 
bütün hükmünü 12 Eylül darbesine borçluydu.
Kalp krizi geçirdi. Fazlasıyla kiloluydu, sadece 
Türkiye’nin değil dünyanın pek çok hekimi ona hizmet 
ediyordu ama geçirdiği kalp krizi büyük bir sürpriz 
olmadı.
Öte yandan, Özal’ın devlet içi bir hesaplaşmayla 
öldürüldüğü konusunda da güçlü kanıtlar var.
Derin devlet denilince akar sular durmuyor. Özal’ın 
oldukça maceralı bir Kürt açılımı yapmaya hazırlandığı, 
bu nedenle “halline” karar verildiği söyleniyor ama 
her şey bir yana “Özal çözümü” denilen emperyalist 
bir çözümdü. Türkiye’nin Kürt sorununu, komşu 
ülkelerdeki Kürtlerin hamiliğini yaparak buralara “akın 
etmekle” çözmeyi düşünmek çılgınlık değil de nedir? 
Bu çözüme karşı çıkan derin odakların Kürt düşmanı 
olmaları, bu çözümün halk düşmanı karakterini 
değiştirmiyor.
Üstelik Özal’ın hayatındaki en önemsiz detay bu.
12 Eylül’ün ekonomi şefi, darbecilerin gözdesi, bankerler 
skandalının baş sorumlusu ve Zonguldaklı maden 
işçilerinin deyişiyle “Çankaya’nın şişmanı, işçi düşmanı”...
Özal işte bu. 
Özal’ı emekçi halka kabul ettirmek isteyenler, onun 
temsil ettiği düzenin sürdürücüleri.
Özal’ı sevmiyoruz.
Temsil ettiği sömürü düzenini sevmiyoruz. Kucak 
kucağa olduğu dinci gericiliği sevmiyoruz. Tartışılmaz 
Amerikancılığını sevmiyoruz. ● Sf 3

“ÇanKaya’nın şişmanı, işÇi düşmanı”

memleketi satıp 
halkı ezenleri 

affetmeyeceğiz



menderes’in son günleri
Demokrat Parti iktidarının bir askeri 

darbeyle sonlanmasından önce yaşa-
nanların unutturulmasına izin vermeye-
ceğiz. 

DP, 1950 yılında seçimleri kazanarak 
iktidara geldi. Tek rakibi olan CHP seçim 
yasasını kendisine yarayacak şekilde 
düzenlemişti ama tersi oldu. DP, sadece 
seçimi kazanmakla kalmadı, içinden 
çıktığı rakibi CHP’ye mecliste haksız bir 
fark da atmış oldu.

İzleyen 1954 seçimlerinde iktidarını 
koruyan DP, 1957’de artık “centilmen-
ce” yarışarak iktidarda kalamayacak 
bir parti haline gelmişti. Düzenin sola, 
komünistlere ve emekçilere yönelttiği 
saldırılara hükümet eliyle düzen muha-
lefetine uygulanan baskılar eklendi.

Dünyadaki siyasal gelişmelerle de 
paralel olarak, aydınlar ve gençlik içinde 
çok hızlı bir politikleşme yaşanırken, 
Menderes hükümeti de sertleşiyordu.

Hem toplumsal tepkilerden hem de 
düzen muhalefetinden kendisini koru-
mak için bulduğu yol oldukça tanıdık: İç 
savaş tehtidi ve cepheleştirme.

bir iÇsavaş tehtidi  
olaraK vatan Cephesi

DP iktidarına yönelik düzen muhale-
fetinin yükselmesi, CHP’nin ülke çapında 
yaptığı mitinglerle hükümeti hedef 
alması, küçük muhalefet partilerinin bir-
leşmesi gibi gelişmelere karşı Menderes 
iktidarı kendi gücünü büyük göstermek, 
bununla sadece partileri değil toplumda-
ki hoşnutsuzluğu da bastırmak istemiş-
tir. 1958 sonbaharında Menderes, Vatan 
Cephesi için çağrı yapmıştır. Yine tanıdık 
gelecektir: muhalefetteki rakipleri de 
eğer gerçekten vatanseverlerse onlar da 
cepheye katılmalıydı!

Bu çağrının ardından radyoda Vatan 
Cephesi listeleri yayınlanmaya başlandı. 
Aralarında ölmüş kişilerin de olduğu 
söylenen isimler “Vatan Cephesi’ne katıl-
dı” denilerek duyuruluyordu.

tahKiKat Komisyonu
Menderes’in koltuğunu korumak için 

başvurduğu diğer bir araçsa (yine tanıdık 
gelecektir) hukuksuzluk oldu.

Anamuhalefet partisi “CHP'nin 
ülkedeki bütün yıkıcı grupları çevresinde 
topladığı, halkı, orduyu iktidara karşı 
ayaklanmaya kışkırttığı” öne sürülen bir 
bildiri 7 Nisan 1960 tarihinde yayımlandı 
ve bu bildirinin ardından mecliste bir 
Tahkikat Komisyonu oluşturuldu.

Tahkikat Komisyonu, DP’li milletve-
killerinden oluşuyordu. 28 Nisan 1960 
günü resmi gazetede yayımlanan meclis 
kararıyla yürürlüğe giren komisyona 
“muhalefetin ve basının bütün faaliyet-
lerini” inceleme görevi verilmişti. Komis-
yon, tutuklama yetkisi dahil askeri ve 
sivil devlet organlarının kullanabileceği 
bütün yetkileri almıştı!

Menderes iktidarının attığı bu adım-
lar sadece “burjuva demokrasisindeki” 
oyunun kurallarını bozmak anlamına 
gelmiyor, DP bu şekilde toplumsal mu-
halefetin de büyük bir tepkiyle harekete 
geçmesine neden oluyordu.

27 Mayıs askeri darbesi, ordu kur-
mayları DP karşısında oluşan muhale-
fetin bir parçası olduğu için gerçekleş-
tirilmemiştir. Menderes’in bu dönemde 
harladığı ateşin sonucunda toplumun 
kontrolden çıkacağı düşünülmüş ve 
“normalleşmeye” yanaşmayan Mende-
res askeri darbe ile indirilirken, ülkedeki 
tansiyon da düşürülmüştür.
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hesap sormayıp 
idam ettiler

M
enderes’in idamı insani açıdan 
ve hukuki olarak sorunludur. 
Öte yandan bu onun bir de-
mokrasi kahramanı değil bir 
halk düşmanı olduğu gerçeğini 
değiştirmez. 

Ondan hızlıca kurtulmak isteyenlerle onu 
bugün kahraman ilan edenlerin bir ortak paydası 
var: 

Menderes’ten hesap sormaya yanaşmıyorlar; 
nasıl yanaşsınlar, Menderes’ten hesabı sorulacak 
tüm günahlar tüm bir düzenin günahlarıdır.

aCımaK başKa haK vermeK başKa
Bugün, Menderes’in idamı üzerine çok şey 

söyleniyor. Sorun şu ki, Menderes’in damgasını 
vurduğu on yılda olanlar hakkında konuşmaya 
kimse yanaşmıyor. “Menderes’in dramı” üzerin-
den bu on yılda yapılanlar da aklanmış oluyor. 

Menderes meselesini idamına daraltıp, onun 
için arabesk ağıtlar yakanlar, onun bir halk 
düşmanı olduğunu unutturmakla kalmıyorlar, 
onun imzasını taşıyan ve aslında sorumluluğu 
bütün bir düzende olan politikaları da aklamış 
oluyorlar.

nâzım hep aydınlatıyor
Nâzım Hikmet’in Menderes’i konu edinen 

birden çok şiiri var. Bir şiiri ise özellikle önemli. 
Bu şiirde komünist şair, Menderes’in emperyalist 
dostlarının ona “ayar vermeye” çalıştığı bir anı ya-
kalamış. Sadece Menderes’i değil, kapitalist düzeni 

anlamak için de çok yararlı gördüğümüz bu şiiri 
okurlarımızla paylaşıyoruz.

Bu şiirden özellikle düzenin güçlü merkezlerin-
den gelen her sinyalin alıcısı olanların nasiplenme-
lerini önererek... (Dipnotlar şaire aittir.)

Nev York Tayms gazetesi 29 Aralık 1954 tarihli sayısında “Türkiye Geriliyor” başlıklı bir başyazı yayım-
ladı. Bu başyazıda şöyle satırlar var : “O - Adnan Menderes - Basın hürriyetini yok ediyor... Basında ken-
disini tenkit edenleri hapse atıyor... Siyasi muhalefeti eziyor... Menderes işçilere grev hakkını tanıyacağını 
vaad etmişti... Halbuki en kısa grevler için işçileri takip ediyor...” 

Ben, Nâzım Hikmet, Nev York Tayms gazetesinin satırları arasında kalan yazıları da okudum. Bu satır-
ları aynen aşağıya geçiriyorum. 

SAMANALTI / Sait Munzur

abd darbenin neresindeydi?

gerileyen türKiye yahut adnan menderes'e Öğütler

Menderesli yıllarda Türkiye, Amerikan hayran-
lığının şarkılara kadar girdiği bir dönem yaşadı. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki “serin” dış politika 
terk edildi. Binlerce kilometre ötede emperya-
listler için savaşmaya giden bir yeni Türkiye! Bu 
durum, düzenin bir tercihiydi, sermaye DP’den 
memnundu. Öyle ki, CHP bile başta direksiyonu 
bir süreliğine devredeceği bir taze gücün ortaya 
çıkmasını istedi.

Böyle bir dönemin sonunda, ülkede siyasal kriz 
yaşanırken, ABD ona çok bağlı olan hükümetin 
durumunu da gözden geçirmiştir.

Türkiye’de ABD’nin istediği darbeler yapılır.
Bu 27 Mayıs askeri darbesi için de geçerli. ABD, 

Menderes’e karşı yükselen toplumsal muhalefetle 
yakınlaşmadı tabii. Ama bu toplumsal yükselişi 
Menderes’le durduramayacağını gördüğü için 
darbeye karşı çıkmadı. Zaten darbeciler atacakları 
adımla Türkiye’nin emperyalist ittifaklardaki yeri-
nin değişmeyeceğinin garantisini ABD’li dostlarına 
baştan vermişti.

Bir bakıma emperyalistler de Menderes’le yola 
devam etmenin riskini gördüğü için darbe mümkün 
oldu. Menderes’in Amerikan emperyalizmi ile ters 
düştüğü iddialarınınsa hiçbir gerçekliği yoktur. 

Menderes, Amerikan emperyalizminin ken-
disinden vazgeçeceğini düşünüp buna karşı bazı 
manevralar ve blöf denemeleri yaptı sadece.

Kendisi de idamı Kadar huKuKsuzdu

Menderes Amerikancılığın, sermaye düzeninin ve dinci gericiliğin sembol 

isimlerindendir. İdamına sebep olansa temsilcisi olduğu düzeni yönetmeyi 

becerememesiydi. İdamı hukuksuzdu: Düzen ondan hızlıca kurtulmayı 

ondan hesap sormaya tercih ettiği için hukukla uğraşmadı.

1 Adnan Menderes tevkif ettiği gazeteciler arasında Hüseyin 
Cahit Yalçın’ı da hapise attı. 
2 1945 yılında Tan gazetesi başta olmak üzere birçok gazete, 
dergi matbaası yıkılıp yağma edilmiş, meydanlarda kitaplar 
yakılmıştı. Bu faşist sürülerine “İleri” emrini Yalçın vermişti. 

3 Burjuva muhalefet gazeteleri ve partileri, Adnan Mende-
res’e İstanbul’a filan gelip gidişlerinde merasim yapılmasına 
itiraz ediyorlar. 
4 Nev-York Tayms yazısını şöyle bitiriyor: “Bu durum Türki-
ye’nin Batıdaki dostlarını kederlendirmektedir.”

Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes. 
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes. 
İlle de asıp kesmek geliyorsa içinden 
Ezmekte devâm et Barışçılar'ı, ama sen 
Meselâ Yalçın'ı da tıkıyorsun deliğe 1 
İhtiyarcık sana azıcık cilve yaptı diye, 
Git, koş, elini öp, af dile, yüzünü güldür, 
O, yalnız altın kafeslerde öten bülbüldür. 
O, matbaalar yıktırıp kitaplar yaktıran,2 
O, büyük demokrat, O, hürriyetçi kahraman, 
Moskova'yı atomlayalım diyen insancı... 
Kendine acımazsan bize bir parça acı. 
A be Adnan Menderes, böyle bir dal kesilmez, 
Böyle şaşkınlıkların sonu da iyi gelmez... 
Şu muhalefetle de alıp veremediğin ne? 
Niye öyle hışımla yürüyorsun üstüne? 
Kore'ye asker gönderdin de "Hayır" mı dedi? 
"Kan aktı hesabı sorulmalıdır!" mı dedi? 
Orduyu emrimize verdin, ses çıkardı mı? 
"Olmaz olsun" mu dedi Amerikan yardımı? 
Feryat mı etti "İstiklâl elden gitti" diye? 
Zavallı, sımsıkı sarılmış demokrasiye : 
"Başvekil merasimsiz karşılanmalı" diyor. 3 

Bir de bazan coşarak "Hayat pahalı" diyor. 
Bu aksoylu muhalefeti ezilir görmek 
Türkün Batılı dostlarını pek üzüyor pek. 4 
Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes. 
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.

Hani, her işte bizden örnek alacaktın ya? 
Hürriyet nizamına sâdık kalacaktın ya? 
Vaadettin tanımadın işçinin grev hakkını. 
O hakkı bizim tanıdığımız gibi tanı. 
Elli istiyorlarsa ateş aç, sonra beş ver. 
Ama ufak tefek grevlerde anlayış göster. 
Sendika liderlerinizin birçoğu zaten 
bizde olduğu gibi emir alır polisten. 
Niye telaşlanıp kaybedersin vekarını? 
Hem de kırarsın liderlerin itibarını? 
Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes, 
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.

Senin bindiğin dallar ve bindiğimiz dallar, 
Unutma bu dallardan başka asıl ağaç var, 
öfkeyle homurdanan yarı çıplak, yarı aç, 
bizi silkip atmaya fırsat kollıyan ağaç... 



banKerler olayı

adı yağmaCılıK tarihine yazıldı

Özal ve Kürt sorunu
Özal’ın Kürt sorununun çözümü için ilk adımları 

atan, buna cesaret eden devlet adamı olduğu söy-
lenir. Bunun için, ölümünden hemen önce yürüttüğü 
gizli diplomasiyle PKK’yi anlaşma masasına çektiği, 
Kürt sorununu hem Kürtlere haklarını vererek hem 
de Türkiye’yi güçlendirerek çözme yoluna girdiği 
ama bu yüzden öldürüldüğü anlatılır.

Özal’ın Kürt çözümü bütünüyle emperyalist bir 
çözümdür. 

ABD’nin 1991’deki birinci Irak işgali sırasında iş-
gale ortak olan Barzani’yi de yanına alarak bölgesel 
bir Türk – Kürt gücü oluşturma fikrindeydi. Yayılma-
cıdır, militaristtir, halk düşmanıdır.

Özal, Kürt yoksullarının eşitlik ve adalet taleple-
rini karşılamayı hiç düşünmemiştir.

Özal’ın vizyonu, petrol kuyularını Türk tekelleri 
ile Kürt yeni zenginlerinin birlikte işletmesi hayalin-
den ibarettir.

Özal’ın ekonominin başına geçirildiği dönem-
de, ülkede karanlık bir baskı iklimi vardı ama 
ekonomiden patronların “özgürlük” çığlıkları 
yükseliyordu. Faizler de özgür bırakıldı. Aylık 
yüzde 10 – 12 faiz veren bankerler halkın parasını 
toplamaya başladı. 

O yıllarda emekli ikramiyesi diye bir şey vardı. 
Yıllarca çalışan işçiler, memurlar, emekli olduk-
larında yüklüce bir ikramiye alıyorlardı. İkramiye 
bazen bir ev, bazen bir araba alarak, aileye küçük 
bir refah sağlıyordu. 1981 – 1982 yıllarında çok 
sayıda emekli, ikramiyesini bankerlere yatırdı.

Düzenek, gerçek dışı bir faiz önererek topladı-
ğı paraları bankacılık sistemine taşıyan bankerle-
re dayanıyordu.

Özgürlük sınırsızdı. Gerçek bir liberal olan 
Özal halka şöyle diyordu: Para sizin, karar sizin. 

Devlet, sokakta gazete satanı durdurup 

karakola çekerken milyonlarca yurttaşının elinde 
avucunda olan parayı yalanlarla toplayan ban-
kerleri seyretmekle yetindi.

banKerler değil teKeller soydu
Sonuç... 1982 başında bankerler topluca ve 

hızlı bir şekilde iflas etti. 
Sonuç: Bu küçük soyguncuların topladıkları 

paraların küçük bir kısmı onların sefahat alemle-
rinde kullanılırken asıl para bankacılık sistemine 
akmış oldu.

Devlet, az birikmiş parası olanların birikimini 
hortumlattı, kazanan büyük sermaye oldu.

Borsa skandalları, devalüasyon vurgunları... 
Düzenek hep aynı kaldı.

Özal’ın bankerler skandalındaki rolü tartışıl-
maz bir biçimde ortadaydı ama ne hesap verdi ne 
de ondan hesap soran çıktı.

Turgut Özal, bir halk düşmanıydı. 
Sadece sömürünün değil, açık hırsız-
lığın ve yolsuzluğun tarihi onun ismi 
anılmadan yazılamaz.

 “Ben zenginleri severim” dedi. 
İşçi düşmanıydı. Onun adına yazıl-
ması gereken 1980 – 1989 yılları 
arasında işçi ücretleri reel olarak 
tam tamına yarıya düştü.

 Çürütücüydü. Çalışanların 
ücretlerinin yetmediği, memurların 
hayat pahalılığıyla baş edemedi-
ği kendisine söylendiğinde bunu 
demişti: “Benim memurum işini bilir!” 
Geçinemiyorsanız rüşvet yiyin!

 Çürütücüydü. Büyük rüşvet 
skandalları onun zamanında patladı. 
Memura “aç kalmamak istiyorsan, 
vatandaşı tokatla” diyen başbakanın 
ABD’den transfer ettiği “prensleri” 

yolsuzluk ve hırsızlıklarla tarih yaz-
dılar. Özal’ın bilinen prenslerinden 
Engin Civan, kendisine rüşvet verdiği 
halde işini yaptıramadığından şika-
yet eden Selim Edes’e mahkemede 
“bana rüşvet verdiğini söylüyorsun 
da belgesi var mı?” diye sormuş Se-
lim Edes (ki o da Özal’ın pek sevdiği 
işadamlarındandı) ona şöyle yanıt 
vermişti: Rüşvetin belgesi mi olur 
pezev...!

 AKP döneminde patlama yapan 
özelleştirme yağmasının asıl mimarı 
oydu. “Devlet ayakkabı mı yaparmış” 
diyerek yılların birikimi olan devlet 
işletmelerinin patronlara peşkeş 
çekilmesini savunan, topluma bu 
görüşü kabul ettiren bütün düzen 
siyasetçilerinin başında o ve partisi 
geliyordu.

tariKatÇiydi 
1980’de Erbakan’ın milletvekili, 

1981’de darbeci generallerin baka-
nı. Tarikat bağlantıları aile boyuydu. 
Paraya tapardı ama hep dincileri 
kolladı. Fethullah Gülen’in halk 
düşmanı örgütlenmesinin ülkede 
ve dünyada destekçiliğini yaptı.

oburdu!
Burjuva siyasetçileri çoklukla kelimenin mecazi anlamıyla açgözlüdür. 

Özal ve ailesiyse yakınlarına giren herkesin tanıklık ettiği ve klinik düzey-
de obezliklerini sergileyen fizik görünümünün kanıtladığı üzere kelimenin 
sözlük anlamıyla oburdu. Abant’ta yapılan bir yemekli basın toplantısın-
da, önüne konulan büyükçe bir tepsi eti hiç kibarlık etmeden, daha tabak-
lar konulmamışken yemişti. Kriz çıktı: Tepsideki etin miktarı tüm konuk-
lara dağıtılmak üzere ayarlanmıştı! Şahit olan gazeteciler, “yedi, hepsini 
yedi” çığlıkları atarak, panik halinde dolaşan aşçıları unutmamışlardır.

ameriKanCıydı
Amerikalıların 

kendisini çok sevdiğini 
düşünür, bununla övü-
nürdü. Zaten kumanda 
merkezi de ABD’deydi. 
Halkımız için sadece 
bir onur kırıklığıdır.

Cehaletiyle Övünen 
ilK devlet adamıdır

Üniversite mezunuydu. 
Diploması vardı yani! Fakat 
başbakanlığı döneminde 
söylediği üzere o da hiç kitap 
okumuyordu. Red Kit oku-
yordu! Gazetecilere söyledi 
bunu, onlar da haber yaptılar.

işçiler çanKaya KöşKünde olduğu yıllarda özal için böyle derdi

Çankaya’nın şişmanı, işçi düşmanı

T
urgut Özal. 

12 Eylül 1980’de darbeyi 
yapanlar, 20 Eylül günü onu 
ekonomiden sorumlu devlet 
bakanı ve başbakan yardım-
cısı yaptı. Darbeden 8 ay 

önce Başbakan Demirel’in müsteşarı 
olarak 24 Ocak kararlarını hazırlamış-
tı, darbeciler onu kararları uygulasın 
diye ekonominin başına geçirdi. 2 yıl 
boyunca yaptığı bu görev sırasında 
darbecilerin ona sunduğu dikensiz gül 
bahçesinde ekonomiyi yönetti.

Özal’ı 1982’de emeKli 
iKramiyesini banKere 
Kaptıranlara sorun

Grevlerin yasaklı olduğu, sendika-
ların kapatıldığı bu olağanüstü dö-
nemde uygulamaya konulan ekonomik 
politikaların bütün esprisi işçiyi ucuza 
çalıştırmak ve zenginliği halka değil 
patronlara vermekti.

Özal’ın 2 yıl sürmeyen bu başba-
kanlık yardımcılığı döneminde ünlü 
Bankerler Skandalı yaşandı. 1983 
yılında ANAP’ı kurdu. Darbecilerin 
seçimlere girmesine izin verdiği üç par-
tiden birinin başında seçimlere girdi.

Özal’ı da halK seÇmiş: hadi 
oradan!

1983 seçimleri tam bir sirk gösteri-
siydi. Aday listeleri darbeci askerlerin 
onayından geçiyordu. “Sol” taraftaki 
iki partiden birisi Sosyal Demokrat 
Parti (SODEP) diğeri ise Halkçı Parti’y-
di. SODEP’in seçimlere katılması veto 
edilen adaylar sayesinde engellendi.

HP’nin başında televizyon tar-
tışmalarında kameralara sunduğu 
tikleriyle tanıtılan yaşlı bir memur, 
vardı: Necdet Calp. Özal’ın 20 Eylül’de 
bakan yapılması üzerine onun boşalt-

tığı başbakanlık müsteşarlığı görevine 
yine darbecilerin getirdiği bir bürokrat. 
Ne sol parti ama!

Sağdaki diğer partiyse MDP’ydi. 
Genel Başkanlığını Turgut Sunalp 
adında faşist bir emekli paşanın 
yaptığı bu parti “darbecilerin favorisi” 
olarak sunuluyordu. Darbenin başı 
Kenan Evren’in “oyunuzu MDP’ye ve-
rin” demesi bekleneceği üzere ANAP’a 
yaradı. Seçimlerden Özal’ın ANAP’ı 
galip çıktı. Yakın tarihimizin en büyük 
yalanlarından biri bununla ilgilidir: 
Halkın askerlerin favorisi olan MDP’ye 
oy vermeyerek demokrasiyi savunduğu 
ve Özal’ın bu demokratik tepkinin ürü-
nü olarak iktidara geldiği söylendi!

‘ben zenginleri severim’
Özal sermayenin seçimiydi. Tıpkı 

12 Eylül gibi.
12 Eylülcülere “buyur yap darbeni” 

diyen TÜSİAD, TÜSİAD’ın istediklerini 
yapsın diye Özal’ı başbakan yardımcısı 
yapan darbeciler ve TÜSİAD’ın iste-
diklerini yapmaya devam etmek için 
parti kuran Özal. Bu tabloda her şey 
vardır, olmayan ise demokrasidir, halk 
iradesidir.

Özal, 1983 yılında aldığı başbakan-
lığı 1989 sonuna kadar bırakmadı. O 
dönemde söylediği pek çok veciz söz 
vardır. Bir tanesi de şu: Ben zenginleri 
severim!

1989 Kasımı’nda başkanı olduğu 
partinin milletvekillerinin oyları ile 
Cumhurbaşkanı oldu. 

1991’de onunla özdeşleşmiş olan 
partisi seçimi kaybetti. 2 yıl sonra da 
kendisi kalp krizi geçirerek öldü.

Cumhurbaşkanlığı döneminde 
savaş açtığı Zonguldak madenleri-
nin işçileri o hayattayken bu sloganı 
haykırıyordu: Çankaya’nın şişmanı işçi 
düşmanı!

ihraCata dayalı büyüme
Özal döneminin ekonomi politikaları hakkında öyle 

uzun ve karışık şeyler anlatmaya gerek yok. 24 Ocak ka-
rarlarının da belirgin ögesi olan şeyi söyleyelim: İhracata 
dayalı büyüme.

Özal’la özdeşleşmiş bir terim bu.
Anlamını söyleyelim: Türkiye ekonomisinin bütün doku-

su, dış pazarlara göre ayarlanmıştır. “Ekonominin uluslara-
rası rekabet gücü artırılmış, ihracatımız her yıl biraz daha 
büyümüştür.”

Sonuç: İhracatı artırmak için yapılan birinci tercih, ülke-
nin ihtiyaçlarını, yurttaşların isteklerini karşılamayı değil, 
dış pazarda yüksek satış yapmayı gözeten üretim yapısı. 
Yurttaşa şu lazım, bu lazım... Ama ne önemi var: Almanya’da 
çok gidecek ucuz tişörtü fazla fazla üretmek daha önemli.

İkinci tercih, emeğin ucuzlatılmasıdır. “Mısır’da işçi yarı 
fiyatına çalışıyor, Hindistan’la rekabet etmek istiyorsak 
daha çok çalışmalı, daha az ücret istemeliyiz.”

Üçüncü tercih, ekonomide bağımlılığı hiç dert etme-
mektir. Türkiye ihracata dayalı büyüme denilen politikaları 
uygularken, “madem dış pazara satıyoruz, dışardan aldık-
larımızla üretmekten de gocunmayız” fikrini benimsemiştir. 
Böylece ihracat rekorlarına her zaman ithalat rekorları da 
eşlik etmiştir. İthalat, hep ihracattan fazla olurken aradaki 
açık miktar olarak büyümüş, ekonominin dışa bağımlılığı 
artmıştır.

Sonuç: İhracata dayalı büyüme demek tüm bir ülkenin 
Almanya’daki tişört alıcısına, Arabistan’da  otel inşaatı 
yaptıran emire, şeyhe çalışması, kendisi için değil, başkala-
rı için üretmesi demektir.

Büyüyenin hep sermaye olduğunu söylemeye gerek 
yok.

ıraK işgali ve 
tombulun fırsatÇılığı

1990’da ABD, bütün tırnak-
larını çıkarmış dünyanın tek 
hakimi olduğunu ilan ederken 
Ortadoğu emperyalizmin av 
sahalarından biriydi.

Birinci körfez savaşı ya da 
Kuveyt Savaşı olarak bilinen 
ve ABD’nin Irak’ı ilk işgal giri-
şimi olan operasyon sırasında 
Türkiye’nin rolü tartışılıyordu. 

Özal, Türkiye’nin Irak 
işgalinde ABD’ye destek 
olması gerektiğini bu sözlerle 
savunmuştu: Bir koyup beş 
alacağız!

Alınan tek şey, komşu 
halkların düşmanlığı ve bit-
meyen sınır krizleri oldu.
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uğur oKulları izmir narlıdere 
Kampüsü’nde mobbing ve 
dayatmalar sürüyor

KfC Çalışanları haK gasplarını anlattı

Uğur Okulları İzmir Narlıdere Kampü-
sü’nde öğretmenlerin maruz kaldığı kötü 
çalışma koşulları sürüyor. PE Ağı’yla iletişi-
me geçen bir eğitim emekçisi Uğur Okulları 
Narlıdere Kampüsü’nde öğretmenlerinin 
yaşadığı hak gasplarını ve hukuksuzlukları 
anlattı:

- Daha önceleri de İŞKUR üzerinden 
öğretmen alan kurum daha az maliyetli bir 
yöntem olduğu için bu sene de aynı yön-
temle öğretmen alma yoluna gitti. Geç-
tiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden alınan 
öğretmen arkadaşlarımız sözleşmelerinin 
bitiminde işten çıkarıldı.

- Öğretmenlerin çalışma saatleri bu 
sene daha fazla artırılmış ve ağırlaştırılmış 
durumda. 

- Zorunlu olarak verilen nöbetlere ek 

olarak fazla mesaisi olmayan, ders saati 
sonrası 18:30’a kadar süren öğrenci bekle-
me nöbetleri dayatılıyor. 

- Hafta içi hiçbir çalışana mazeret izini 
verilmiyor. 

- Öğretmenlerin ders saatleri sözleş-
mede 20+20 saat olarak belirtilmiş. Tabii 
bu durum yönetmelikte 20 ders saati 
maaş karşılığı +20 saat ders saati ücretli 
olması gerekirken bir şekilde düzenleyip 
öğretmenlerin haklarını çalışmaya mecbur 
oldukları için ellerinden alıyorlar.

- AGİ’yi siz maaş anlaşmasını yaptıktan 
sonra anlaştığınız miktarın içine katarak 
veriyorlar. Ellerinde olsa onu da verme-
yecekler. Her yıl rutin olarak verilmesi 
gereken eğitim-öğretim ödeneğini de bu yıl 
vermeyeceklerini bildirdiler.

“En Trend Ürünler” iddiasıyla duyurulan 

internet alışveriş sitesi Trendyol’un 

Gebze merkez deposunda işçiler ağır 

sömürü koşulları altında çalışmaya 

zorlanıyor. Sektörde benzer örnekler 

olduğunu söyleyen işçiler, yaşadıklarına 

razı olmak niyetinde değil.

Cezayir’den ihbar var: şantiyede 
inşaat işÇileri iş bıraKtı

bmC patronuna saray teşviKi yetmedi: KÖtü 
gidişin nedeni işÇilerin performansıymış!

İşverenin Cezayir Demokratik Halk 
Cumhuriyeti olduğu, müteahhitli-
ğini Eryapı Grup’un üstlendiği Blida 
ili Meftah İlçesindeki toplu konut 
projesinde çalışan işçiler Patronların 
Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak 4,5 aydır 
çalıştıklarını, bu zamana kadar sadece 
15 günlük ücretlerini alabildiklerini 
haber verdiler. Firmadan alacakları 

en az 4 aylık ücretlerinin kaldığını 
söyleyen işçiler yetkililerin kendilerini 
oyaladığını söyledi. “Ne zaman konu-
şacak olsak vereceğiz dediler artık 
firma yetkililerine güvenmiyoruz ve 
dayanacak gücümüz kalmadı” diyen 
işçiler iş bırakma kararı aldıklarını ve 
firmadan acil olarak ücretlerini talep 
ettiklerini belirttiler.

Yüzde 49 hissesi Katar, yüzde 51 hissesi Ethem 
Sancak ve Yasin Öztürk ortaklığında olan BMC fir-
masında yılbaşında 90 işçinin işine son verilmişti.
Şirket patronlarından Yasin Öztürk, 6 Eylül 2019 
tarihinde şirket çalışanlarına gönderdiği ihtar-
namede, ara dönem değerlendirmesi neticesinde 
şirketin kötü giden iş sonuçlarının tüm sorumlu-
luğunu işçilere yükledi.
AKP’nin son açıkladığı teşvik paketinde 2 
projeyle en büyük payı BMC şirketi ve patron-
ları almıştı. Milli ana muharebe tankı olarak 
duyurulan Altay tankı projesinin üretim ihalesi 
de BMC patronlarına verilmişti. İhale sonrası 

Sakarya’daki tank palet fabrikası özelleştirme 
adı altında yine BMC patronlarına devredilmeye 
çalışılmış, Danıştay’ın kararı ve işçilerin tepki-
leri sonrası AKP iktidarı yeni bir yöntem uygula-
maya koymuştu.
AKP iktidarı döneminde kamu kaynakları ile ihya 
edilen BMC patronları, şirketin ticari araç sektö-
ründeki başarısızlığının faturasını BMC emekçile-
rine kesmeye çalışıyor.
BMC çalışanları şirketlerinde devam eden işçi 
düşmanı uygulamalar ile ilgili www.patronlari-
nensesindeyiz.org dayanışma ve mücadele ağı ile 
irtibata geçmeye çağırıyor.

Yer verdiğimiz bu haber, internet üzerinde soL Haber Portalı’nda yayımlandı. BMC 
patronları bu haber için mahkemeden internette ‘erişim engelleme kararı’ çıkarttı.

Bir eski KFC çalışanı yaşadıklarını ve uğradıkları hak gasplarını anlattı.
Sağlıksız koşullarda üretim yapılan mutfaklarıyla 

dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli defalar gündeme 
gelen fast food zinciri KFC’yi bu kez çalışanlar yoğun 
sömürü ve haksızlık manzaralarıyla anlattılar. Bazı KFC 
çalışanları ve haksız yere tazminatsız işten çıkarılan 
bir eski KFC çalışanı, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na 
ulaşarak yaşadıkları yoğun sömürüyü ve haksızlıkları 
ortaya koydular.

Uzun yıllardır KFC’de çalışan ve tazminatsız işten çı-
karılan eski KFC çalışanı sürekli olarak mobbinge maruz 
kaldıklarını, fazla mesai yaptıklarını ve karşı çıkanların 
da kendisi gibi haksız şekilde işten çıkarıldığını aktardı. 

Şubeye gelen malzemelerin sistemin yanlış hesap-
laması nedeniyle eksik ya da fazla kullanılıyormuş 
gibi görünmesi durumunda ya da bazı malzemelerde 
müşteri kullanımı gibi sebeplerden eksik çıktığında, ça-
lışanların tümüne hırsız muamelesi yapıldığını belirtti. 
Benzer bir baskıdan mesaiye kalmak zorunda olduk-
larını ve mesai ücretlerinin ise kesinlikle ödenmediğini 
söyledi. 

Eski çalışan, bir gün hiç beklemediği bir anda bir SGK 
mesajıyla işten çıkarıldığını öğrendiğini ve uzun yıllar 
KFC’de çalışmasına rağmen hiçbir yasal hakkını alama-
dığını, kendisine tazminat ödenmediğini anlattı.

trendyol’da en trend sömürü ve zorbalık şekilleri

P
atronların Ensesin-
deyiz ağına ihbarda 
bulunan işçiler 
çalışma koşullarını, 
yaşanılan hukuksuz-
lukları ve baskıları 

aktardı. İş yerinde sürekli mob-
bing uygulamalarına maruz 
kaldıklarını belirten işçiler, 
tuvalet ihtiyaçları için dakika 
tutularak izin verildiğini, on 
dakikayı aşan herhangi bir du-
rumdaysa tutanak tutulduğunu 
belirttiler.

iş ayaKKabıları hiÇ 
‘trendi’ değil

İşçilerin aktardığı bilgilere 
göre, çalışanlara firma tarafın-
dan verilen ayakkabılar çalışma 
koşullarına uygun değil. Hem 
koku hem de ayak rahatsızlık-
larına neden olan ayakkabıları 
topuğuna basarak giymek ise 
fabrika malına zarar nedeniyle 
tutanağa işleniyor.

Herhangi bir örnekte tuta-

nak tutulmasıyla tehdit edilen 
işçilere verilen yemeklerse hem 
kötü hem de 16-24 vardiyasın-
daki işçiler için yetersiz. Zaman 
zaman yiyecek yemek bulmak-
ta zorlanan işçilerin çalıştıkları 
alana yiyecek ya da atıştırmalık 
ürünler getirmeleri ise yasak.

yaz sıCağında 
yananlara Kışın 
sÖylenen bu: 
Çalışırsanız ısınırsınız!

Yaz aylarında sıcak hava-
larda çalışma ortamındaki 
soğutma sisteminin yetersiz 
olduğunu söyleyen işçiler, kışın 
üşüdüklerinde “çalışırsanız 
ısınırsınız” cevabı aldıklarını 
belirttiler.

Çalışma koşullarından 
ötürü sürekli bel ve boyun 
rahatsızlıkları geçiren işçiler bu 
rahatsızlıklar sonucu aldıkları 
raporlar nedeniyle daha kötü 
koşullardaki bölümlere sürü-
lüyor. Kötü çalışma koşulla-

rından ötürü rahatsız ya da 
mağdur olanların kabahatli 
görüldüğünü ifade eden işçiler, 
herhangi bir hak talebini dile 
getirdiklerinde bunun işten 
çıkarılma sebebi olduğunu 
söylüyor.

patronun asıl derdi 
işÇilerin Örgütlenmesi

İşçilerin kendi aralarında iş 
hukukuna ve yönetmeliklere 
dair sohbet etmeleri de yasak. 
Günde en az sekiz saat ayakta 
çalışan işçilere dayatılan per-
formans baskısı insani olmayan 
çalışma koşullarına tuz biber 
oluyor.

Tuvalete giderken telefon-
ları ellerinden alınan işçiler 
aynı zamanda 7/24 kamera-
larla izleniyor. Bir iş yerinden 
çok cezaevini andıran çalışma 
koşullarından rahatız olan işçi-
ler, bu duruma karşı mücadele 
etmek üzere bir araya gelecek-
lerini ifade ettiler.

çalıştaylaRıN taRİHlERİ:
21 Eylül İzmir
22 Eylül Ankara Saat 15.00 
Mülkiyeliler Birliği
28 Eylül İstanbul  
Saat 15.00 Kozyatağı Kültür Merkezi 
Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi 
Kadıköy

29 Eylül Antalya Saat 16.00  
Octopus Kitap Kafe
29 Eylül Adana Saat 14.00  
Ziraat Mühendisleri Odası Adana 
Şubesi, Seyhan
29 Eylül Mersin Saat 14.00  
Mavi Fil Çocuk Kitabevi Mersin

patronların ensesindeyiz ağı 
Özel oKul Öğretmen Çalıştayları

Patronların Ensesindeyiz 
Ağı aracılığıyla özel okul 
öğretmenlerinin yaptıkları Çalıştay 
çağrısı, öğretmenler arasında yankı 
buldu. Çağrı sonrasında İstanbul ve 
Ankara çalıştaylarına Çanakkale, 
İzmir, Adana, Antalya ve Mersin 
de eklendi. İlk olarak Çanakkale 
Çalıştayı, geçtiğimiz hafta sonu 
gerçekleştirildi.

Çalıştaylar öğretmenlerin 

sorunlarını konuşmak ve 
çözümlerinde ortaklaşmak, 
öğretmenler arasındaki ilişki 
ve ortak çalışma kültürlerini 
geliştirmek, eğitim alanında 
patronların keyfi uygulamalarına 
karşı öğretmenlerin örgütlü hale 
gelmesini sağlamak amacını taşıyor.  

Özel okul öğretmenlerinin çalıştay 
yapacakları il ve tarihler aşağıda yer 
alıyor:

PATRONLARINENSESİNDEYİZ


