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Dünya gazetesine bir patron derneği başkanı 
demiş ki “Çalışanları enflasyona ezdirmeyelim... 
İş dünyası, çalışanının onurlu, insanca yaşam 
hakkını sistemli bir şekilde savunmalı”.

Krizsiz soygun
Güzel, patronlar fevkalade iyi niyetli. Bu du-

rumda marketlerde gıdalar, konutlarda kiralar, 
şirketlere emanet edilen su, elektrik, gaz ne ka-
dar zamlanırsa ücretlerimiz de o kadar zamla-
nacak mı?

Hesap ortada, enflasyon ortamında bu yarışı 
ücretler değil fiyatlar kazanır. Geçmişte bu ya-
rışa “kriz” diyorduk ve filmin sonunda mutlaka 
gökten bir kurtarıcı iniyordu memleketimize. 
Boyalı basında TEFE TÜFE tablolarının kenar 
süsü olarak kullanılan dinozor biçimli enflas-
yon canavarı karşısına “piyasalardan anlayan” 
Kemal Derviş çıkarıldığında krizin doğurduğu 
sorunlar çözülmüştü. Sonuç AKP iktidarı oldu. 
Tüm kamu kaynakları özelleştirildi, dinozor 
kostümünü çıkaran piyasa canavarı ağzımızda-
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ki lokmaya dahi göz koydu. Peki bu soygundan 
kim kazandı? Dünya gazetesine manşet olan “ça-
lışanını düşünen” patronlar! Demek ki şimdi bu 
film başa saracak…

Patronların gerçeK yüzü
AKP iktidarı öncesi dönem ile AKP döneminin 

en önemli ortak paydası Türkiye’nin patronlara 
emanet olması. Böyle olduğu için bu berbat film 
durmadan başa sarıyor. Derviş’i “temiz siyaset” 
diye kurtarıcı görenler devamında “halk adamı” 
diye Erdoğan’a sarıldılar, şimdi ondan kurtulmak 
için “piyasalardan anlayan” Babacan’lı muhalifle-
ri baş tacı edecekler… Tüm bu süreç boyunca ise 
değişen tek şey patronların artan küstahlığı oldu. 
Patronların gerçek yüzünü son dönemde öğren-
cilere “bedava yurt beklemesinler” diyen yurt iş-

letmecilerinde, elektriğe “yüzde 40-45 bandında 
zam yapılsın” diye bastıran Doğan Enerji CEO’sun-
da görebiliriz. Soyguncuların bizden saklandığı fi-
lan yok, bir tek enselerine çökmeyeceğimize gü-
veniyorlar.
erteleme, oyalanma, azıyla 
yetinme ve…

Bu güvenlerini boşa çıkarmak için daha fazla 
zaman kaybetmeye gerek yok. Eylül ayında hep 
beraber erteleme, oyalanma, azıyla yetinme de-
miştik. Devamını da söylüyoruz: Hakkını ara, ka-
mulaştıracağız demekten geri durma, göz kırpan 
emperyalistleri kovala, patronların ensesine çök!

Fitnat’ın Ali ve arkadaşlarına sorduğu gibi sor-
malıyız: “Peki böyle eli kolu bağlı mı duracağız bu 
sömürüye karşı?”

Fitnat :
“Yani bizim işveren her gün, her birimizin sır-

tından 2100 lira kazanıyor. 100 kişi olduğumuza 
göre bu günde 210 bin lira eder. Ayda 25 gün ça-
lışsak 25 kere 210 bin lira, eder 4 milyon 250 bin 
lira.”

Ali ekledi :
“Senede 12 ay olduğuna göre, bu işverenin si-

zin sırtınızdan elde ettiği artı değer bir senede 51 
milyon lira eder.”

Kara Kemal :
“İşte bacım, sizin patron geçen ay Şişli’nin arka-

larında bir yerde yeni bir çorap fabrikası açmıştı 

ya.” diyecek oldu.
Fitnat hırsla :
“Şimdi anlaşılıyor bu değirmenin suyu.” dedi. 

Ve ekledi :
“Peki böyle eli kolu bağlı mı duracağız bu sö-

mürüye karşı?”
(Ali ile Fitnat Artı Değeri Öğreniyor - Petrol-İş 

Eğitim Dizisi 23 - Yazar: Tevfik Çavdar Çizer: En-
gin Ergönültaş. İstanbul, 1980)

15 Ekim 2012 tarihinde aramızdan ayrı-
lan sosyalist aydın Tevfik Çavdar’ın anısına 
saygıyla... 


