EMEKLİLER VE İŞÇİLER YOKSULLAŞIYOR MU?
Aydınlık Gazetesi, 5 Kasım 2016
Yıldırım Koç
Zeynel Coşar’la çok eski arkadaşız. Zeynel Coşar 1989 yılı Bahar Eylemleri sırasında Pendik
Tersanesi’nin önderiydi. O dönemde tersane işçilerinin kitlesel eylemlerinde son derece önemli bir rol
oynadı. Bu eyleme ilişkin anılarını ve gözlemlerini de bu yıl yayımlanan Tersanenin Penceresinden ’89
Baharı kitabıyla kalıcılaştırdı. İşçi sınıfı tarihiyle ilgilenen herkese bu değerli çalışmayı öneririm.

Bu aralar Türkiye’de asgari ücretin ve emekli aylıklarının satınalma gücünün AKP döneminde
yükseldiğini yazdım. Bu yazılar, Aydınlık’ta çıktıktan sonra internet sayfamda ve sosyal medyada da
yer alıyor.
Eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı, yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı’nın 2017 Yılı Programı 30 Ekim
2016 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu önemli raporun 145. sayfasında da
kamu kesimi işçileri ve özel kesim işçilerinin ücretleri, memur aylıkları ve asgari ücretin brüt ve net
gelişimine ilişkin güvenilir veriler yer alıyor. Tartıştığımız konuyla ilgili bu önemli verilere sonraki
yazılarımda değineceğim.
Bu konuda Zeynel’in farklı görüşleri var. Zeynel yaşamını işçi sınıfı mücadelesi içinde geçirmiş bir
kişi. Bu nedenle onun görüşlerinin önemsenmesi gerekli. Katılmadığım bu görüşlerin Aydınlık
okuyucuları arasında epeyce yaygın olduğunu biliyorum. Bu nedenle, Zeynel’le facebook sayfamdaki
yazışmalarımızın bir ufak değişiklikle aynen aktarılması yararlı olacak.
Zeynel 30 Ekim günü sosyal medyadaki sayfama aşağıdaki iletiyi yazdı.

ZEYNEL COŞAR: YETTİ GAYRİ
Zeynel Coşar: HOCA YETTİ GAYRİ. Dünkü 29 Ekim 2016 tarihli yazını okudum. Çok canım sıkıldı.
Son bir kaç aydır tersanede emekli arkadaşlarımla karşılaştım. Hal hatır sordum. Oğullarını, kızlarını
evermişler. İlk söyledikleri şu oldu: "Yahu Zeynel Usta, Kartal'da, Yakacık'ta, Kaynarca'da, Topselvi'de
çocuklara ev arayıp durduk. Arkadaş, 800 veya 1000 TL'den aşağı ev yok. Bu nasıl iştir?" dediler. Şimdi
bu çocukların ev kirası yanında en az 25‐50 lira apartman giderleri, elektrik, su, telefon, internet 150‐
200'den aşağı gelmez. Etti mi sana 1200 TL. Eeee Hoca, bu çocuklar tek maaşlı ise, ne olacak? Ben
pazara 75‐100 liradan aşağı parayla gitsem, Köroğlu Ayvaz'ız, iki can, çoluk yok, çocuk yok. Uçup

gittiler. Yani o haftanın pazar ihtiyaçlarını zar zor karşılayabiliyorum. Yahu Hoca, benim şu gariban
mahallemde ortalama kira 700‐800 TL. Bu nasıl iştir Hoca? Vallahi sevgili Ağabeyim hiç kusura bakma,
üzülerek söyleyeceğim, senin hesabın AKP hesabı, gerçek değil. Çarşı pazar, kira, elektrik şu bu. AKP
hesabı bizim yaşadığımız hayata uymaz. Hoca, yapma etme.

HAYAL DÜNYASI
Yıldırım Koç: Zeynel, merhaba. Esmiş gürlemişsin, ancak yazdıklarımı anlamamakta ısrar
ediyorsun. Ben, verilen ücret az veya çok diye tartışmıyorum. İnsanların tepkisizliğini anlamaya ve
anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu yazdıkların doğruysa, bu insanların tepki gösteriyor olması gerekli.
Tepki vermiyorlar, tam tersine gidip AKP'ye oy veriyorlar. Bu insanlar aptal da değil. Öyle büyük bir
baskı da yok. Nasıl açıklayacaksın bu durumu? İnsanları anlamaya çalış. Eski kafayı bırak. Yoksulluk
edebiyatı yapma. Benim hesabım AKP hesabı değil, Marksist hesap. Sen hâlâ hayal dünyasında
yaşıyorsun. Somut şartların somut tahlilini yapmıyorsun. Kapitalizmde herkes gücüne göre hak elde
eder. Eğer güçleri yoksa, hak alamazlar. Biraz bulunduğun durumun dışına çık ve gerçeklerle yüz yüze
gel. Asgari ücretin satınalma gücü arttı. Bunu reddedersen, hayal dünyasında daha derinlere
dalıyorsundur. Selam ve sevgiler.

