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Avrupa demokrasilerinin Türkiye’ye ışık tuttuğu, ül-
kemize demokrasinin Avrupa’dan geleceği hikayele-
riyle uyutulduk bir dönem.
Sonra, ülkedeki her türlü musibetin aslında bir 
avuç despot, kalın kafalı askerin halkın ve devletin 
vesayetini üstlenmek konusundaki inadından kay-
naklandığını dinledik. 
Askerler, ülkenin yakasını bir türlü bırakmıyordu ve 
milliyetçi saplantılarıyla, laikliği istismar eden kema-
listlikleriyle demokrasimizin yakasından düşmüyor-
lardı. Bunu dinledik. 
Bu ülkede darbelerin hiç de o kadar milli olma-
dığını, sadece ABD’nin değil, demokrasi cenneti 
Avrupa’nın emperyalistlerinin de onaylamadığı bir 
darbenin yapılamayacağını, tüm dünyada ABD’nin 
ve NATO’nun darbe mühendisliğinin merkezi oldu-
ğunu anlattık. 
Bu sefer hikâye değişti. Ülkemizin darbeler tarihi de 
yeniden yazıldı. Buna göre darbeler bütünüyle dış 
güçlerin, ABD’nin tezgahıydı.
Ülkemizin zenginleri bir anda aklanıverdi. TÜSİAD, 
MESS, bir dizi patron kuruluşu demokrasi tarihimi-
zin yüz akı oluverdi. 
Oysa 12 Mart ve 12 Eylül’de emperyalistlerin “akıl 
verdiği” yol yordam öğrettiği söylenebilir ama darbe 
tercihlerini yapanlar da darbeye giden yolu döşeyen-
ler de bütün unsurlarıyla patron sınıfı olmuştur.

Darbeyi zenginler yapar

Riyad’da direnen inşaat işçileri nasıl kazandı?
Riyad Metrosu’nda çalışan Türkiyeli işçiler Türk hükümeti ve Arabistanlı zorbaları arkasına 

almış olan Doğuş İnşaat’la hesaplaşmalarını tamamladı. Direnişleri işçiler için örnek, 
patronlar için ibret oluşturacak nitelikteydi.  ● Sf3

ÖZEL OKULLAR, BANKALAR, AVM’LER: ÖRGÜTSÜZLÜK KÖLELİKTİR ● Sf 2

KASA HER ZAMAN KAZANIR: SERMAYE PARTİLERİNİN İKTİDAR YARIŞI ● Sf 4

DARBEYİ DIŞ GÜçLER Mİ 
İSTİYOR?

İBRAHİM BULUT’U 
SONSUZLUğA UğURLADIK

12 EYLÜL: CIA’İN YETİŞTİRDİKLERİNİ 
KOç’LAR BESLİYORDU

Dış güçlerin, AKP’ye bakışı uzun süredir aynıdır: Kul-
lanabiliyorlarsa desteklerler, kullanamayacakları 
kadar yıprandığında, ya da fazla yormaya başladı-
ğında altındaki sandalyeyi tekmelerler.
Nitekim AKP de bunu bildiği için “dış güçlerle” müca-
dele ettiğini söylerken aslında hep onlarla pazarlık 
halindedir. ● Sf 4

18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağ-
layan gece kaybettiğimiz 
İbrahim Bulut’un mezarı 
başında söz alan TKP Genel 
Sekreteri Kemal Okuyan 
şöyle konuştu:
“Sevgili yoldaşlar, dostlar. 
İbrahim, çocukluğunu 
henüz yaşamadan, bir 
sömürü düzeninin karşı-
sına dikilmek için, bazen 
vicdanıyla, bazen yüre-
ğiyle, bazen aklıyla, ama 
her zaman kararlılıkla bir 
mücadelenin içerisine girdi. 
Bu mücadele içerisinde çok güzel günler yaşadı. Olağa-
nüstü dostlar edindi, kalıcı dostlar... Zaman zaman üzüldü. 
Zaman zaman ihanetle, yenilgiyle karşılaştı. Ama yaşamı 
boyunca bir kez olsun, çok küçük yaşta başladığı mücade-
leden pişmanlık duymadı. Bir kişi için sitemde bulunmadı. 
“Kandırıldım” ya da “Keşke şöyle yapsaydım” demedi. 
Kendisiyle barışık olmak böyle bir şey işte. Sevgili dostlar, 
sevgili İbrahim Bulut için, yoldaşımız için yaşamın tek bir 
anlamı vardı. O da şimdi, kendisini binlerce kişi uğurla-
mamıza engel olan, bir virüs karşısında çaresiz kalan şu 
düzenden nefret. Yaşamının tek bir anını bile, bu nefretten 
arındırarak geçirmedi. İbrahim’e hepimizin hem bir teşek-
kür borcu var, hem de bir mücadele borcu var. Yaşamının 
son yıllarını çok acımasız bir hastalıkla boğuşarak geçirdi. 
O hastalık sırasında dahi komünist kimliğini unutmadı, ne 
için yaşama geldiğini unutmadı. Yoldaşlar, dostlar, Türkiye 
Komünist Partisi, İbrahim’in bütün yaşamını verdiği 
partinin bir üyesi olarak şunu söylemek istiyorum. İbra-
him’in yaşamı, bir insanın başına gelebilecek en anlamlı 
yaşamlardan birisiydi. Bize düşen, İbrahim’e borcumuz 
olan, İbrahim’in gittiği yolda, yolumuza kararlılıkla, inatla, 
yüreğimizle, aklımızla ve vicdanımızla devam etmek. 
Burada olmayan binlerce yoldaşı adına İbrahim’e teşekkür 
ediyorum. Uğurlar olsun sevgili yoldaş, uğurlar olsun!”.

Türkiye’nin darbeler tarihi çok şey 
anlatıyor. Yarı doğrularla yetin-
mekse en büyük tuzak. 12 Eylül’ün 
anarşi ve terör ortamına son verip, 
huzur getirmek için yapıldığı yalan-
larından kurtulup, bütün günahın 
“dış güçlerde” olduğu hikayesine 
tutulmak iyi değil.
12 Eylül’e giden süreçte NATO’nun, 

CIA’in ve kontrgerillanın çok etkin 
olduğu bilinmeyen bir şey değil. 
Türkiye’de kaçınılmaz olan sınıf sa-
vaşımının keskin biçimler almasının 
bir darbe senaryosu içinde değer-
lendirildiği de biliniyor. 
Öte yandan 12 Eylül 1980’i öncele-
yen 3 yıllık dönemde sahnede sade-
ce faşist tetikçileri ve onları eğiten 

emperyalist akıl hocalarını 
görmek doğru değil.
Ülkü Ocakları’nın tetikçileri 
“NATO’nun gizli orduları” 
olarak da adlandırılan 
kontrgerillanın tezgah-
larında yetişiyordu ama 
ocakları besleyen, faşist 
partiyi destekleyen ve 
teşvik eden yine ülkenin 
sermaye sınıfıydı, zengin-
lerdi.

CIA’SİZ DARBE OLMAZ DA 
TÜSİAD’SIZ OLUR MU?

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

SERMAYE DİKTATÖRLÜğÜNÜN BİN BİR YÜZÜ
Faşizmin alternatifi 
demokrasi değildir. En 
demokratik halinde bile 
sermaye devletleri emek 
sömürüsünün bekçisidir. 
En demokratik partiler 
bile işin ucunda serma-
yenin çıkarı olduğunda 
faşizme yol verirler. 
Faşizm, yani siyasetin tek 
elde toplanması sermaye 
diktatörlüğünün yalnızca 
bir biçimidir. Burjuva de-
mokrasisi gibi.  ● Sf 4
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ŞİLE ORMAN OKULU’NDA HUKUKSUZ İŞTEN çIKARMA

Ö
zel Şile Orman Okulu’nda salgın sırasında yaşanan hak 
gasplarının ardından öğretmenler, PE Ağı çatısı altında bir 
komite kurdu. Şile Orman Okulu’nda Şubat ayı maaşlarının 
yarısı ve Mart ayı maaşları ödenmedi, online eğitimler sü-

rerken öğretmenler tek tek aranarak istifa etmeleri istendi, online 
eğitimler öğretmen ve velilerin isteği dışında durduruldu. Öğret-
menlerin hakları için ortak mücadele vermesinden çekinen patron, 
örgütlülüğü kırmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak, bir öğ-
retmen hukuksuz şekilde işten çıkarıldı. Öğretmenlerin bu hukuk-
suz işten çıkarmaya ve hak gasplarına karşı mücadelesi sürecek.

ANKARA ERYAMAN Z KUŞAğI KOLEjİNDE ÖğRETMENLERE 
ERTELENMİŞ ÖDEME PLANI SUNULUYOR

P E dayanışma ağına gelen Z Kuşağı Kolejine (Ankara-Erya-
man) yönelik ihbarlara göre Anasınıfı, ilk, orta ve lise kade-
meleri bulunan okulun kısa çalışma ödeneğine başvurduğu 
ve öğretmenleri online eğitimle çalıştırmaya devam ettirdiği 

halde bu uygulamadan yararlandırarak kendi üzerine düşen kısım 
için ücret ve SGK prim ödemesini henüz yapmadığı iddia edildi.

Patronların aynı anda kısa çalışma ödeneğine başvurup çalışan-
larına (işsizlik fonundan hak ettikleri paradan kesilen) bu kaynakla 
ödeme yaparken onları çalıştırmaya devam etmesi hukuki değil.

MAğAZALAR, MARKETLER, AVM’LER...

RİYAD’DA DİRENEN İNŞAAT İŞçİLERİ 
NASIL KAZANDI?
Riyad Metrosu’nda çalışan Türkiyeli işçiler Türk hükümeti 
ve Arabistanlı zorbaları arkasına almış olan Doğuş İnşaat’la 
hesaplaşmalarını tamamladı. Direnişleri işçiler için örnek, 
patronlar için ibret oluşturacak nitelikteydi.

RİYAD METROSU’NDA DİRENENLER  
NE ÖğRENDİ NE ÖğRETTİ?

Burada boyun eğmeyen, kararlı ve inatçı 
bir mücadelenin sonuç aldığını görmüş 
olduk. Ancak buna bazı notları daha eklemek 
zorundayız. Bunlardan biri işçi sınıfının gide-
rek direnirsek ve örgütlüysek varız bilincine 
daha da yaklaşmış olduğudur. Sadece Riyad 
örneğinde değil salgın döneminde dene-
yimlediğimiz bütün örneklerde bu böyledir. 
Bir başka şey belki de daha önemli olanı ise 
sınıftaki bu değişime dışarıdan gerekli olan 
bilincin ısrarıdır. Çünkü direnişler hâlâ par-
çalıdır ve hâlâ birbiriyle bağı yoktur. Burada 
bağı, murat ettiğimiz bir Ağ ile yapabilece-

ğimizi biliyoruz. Bu nedenle daha fazla ısrar 
etmek boşluk bırakmamak durumundayız. 
Riyad’da direnen işçiler kendi öncülerini 
kendi içlerinden çıkarmış ve öncekilerden 
öğrendikleriyle yol alabilmişlerdir. Yolları 
Patronların Ensesindeyiz ile kesişmiş ve 
doğru hamlelerle kararlılıklarını birleştirebil-
mişlerdir. Riyad’da, Haydarpaşa’da, Bayburt 
Grup Bakırköy Metro şantiyesinde, Emaar’da, 
Kuveyt’te ve daha birçok şantiyede inşaat 
işçileri artık ne yapacaklarını, nasıl kaza-
nacaklarını daha iyi biliyor. Örgütleneceğiz, 
birleşeceğiz ve kazanacağız.

MEB’E BAğLI TYP’Lİ çALIŞANLARA  
“SOKAğA çIKMA YASAğI” KESİNTİSİ!

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Toplum Yararına Program 
kapsamındaki çalışanları, geçtiğimiz ayın sokağa çık-
ma yasakları nedeniyle ücretlerinden kesinti yapıldı-

ğını öğrendiler. Patronların Ensesindeyiz’e konuyu ak-
taran MEB çalışanları, aldıkları asgari ücretin 280-300 
TL’sinin kesildiğini söyleyerek tepki gösterdiler.

ÖZEL OKULLARDA çALIŞANLAR VİRÜSLE 
VE PATRONLA MÜCADELE EDİYOR

PE NAUTİLUS AVM EMEKçİLERİ DAYANIŞMA 
AğI’NDAN GÜLER SABANCI’YA YANIT: GIDA 
GÜVENLİğİ TAMAM, YA İŞçİLERİN GÜVENLİğİ!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler 
Sabancı, geçtiğimiz günlerde holding bünyesindeki 
CarrefourSA mağazalarından birini ziyaret ederek bazı 
mesajlar vermişti. Sabancı, mağazalarında gıda güven-
liğinin tam olduğunu belirtirken Carrefour çalışanlarının 
büyük bir aile olduğunu söylemişti. PE Nautilus AVM 
Emekçileri Dayanışma Ağı, bir açıklama yaparak Güler 
Sabancı’ya yanıt verdi. Şirketin salgın döneminde kâr 
hedefini işçilerin sağlığının önüne koyduğu belirtilen 
açıklamada işçilerin sürekli mobbinge uğradığı, çalışma 
yerlerinin değiştirildiği, gece mesaisine kalmaya zor-
landığı vurgulandı. Açıklamada, tüm market emekçileri 
Carrefour emekçileriyle birlikte mücadele etmeye davet 
edildi.

AVM’LER HAZIRLIKSIZ AçILDI: çALIŞANLARIN 
DİNLENME ALANI DAHİ YOK

“Normalleşme” çağrılarıyla birlikte AVM’ler açıldı 
ve AVM’lerin içindeki pek çok mağaza da kapılarını 
açtı. Bayram öncesi yoğunluk gözlenen mağazalarda 
çalışanlar zor anlar yaşadıklarını ilettiler. AVM çalışan-
ları, sosyal mesafeye uyulacak alan dahi olmayan iş 
yerlerinde uyarılara rağmen maske takmayan müşteri-
ler karşısında işlerine devam etmek zorunda kalıyorlar. 
Molalarında oturacak yer bulamadıklarını, kendilerine 
böyle bir dinlenme alanı belirlenmediğini ileten AVM 
çalışanları kaldırımlarda oturmak zorunda kaldıklarını, 
düzgün bir alan olmadığı için yemek yeme konusunda 
da zorlandıklarını aktardılar.

Salgın döneminde zor koşullarda çalışmak zorun-
da bırakılan AVM çalışanları bir araya gelmeye ve ses 
çıkarmaya devam ediyor.

SAMANALTI / Sait Munzur

2
015 yılından bu 
yana süren bir 
proje Riyad Met-
rosu. Dolayısıyla 
hak gaspları da bu 
tarihten itibaren 

kesintisiz sürmüş. Kesintisiz 
çünkü ülkeden götürülen 
işçiler gitmeden önce başka 
gittikten sonra başka koşul-
larda çalışmışlar. Sorunlar 
kamuoyuna mal olmuş oldu-
ğu için çok detaya girmeye 
gerek yok ama fazla çalış-
tırma, mesai ödememeden 
tutun izin ücreti vermeme-
ye, tazminatları ödememeye 
ne arasanız var. Tabii tüm 
bunlar Türkiye ve Arabistan 
hükümetlerinin ve sermaye 
sınıflarının iş birliği içinde. 
Konuyla ilgili gerek Türkiye 
gerek Arabistan mahkemele-
rinde 400’ün üzerinde dava 
da sürüyor.

Kafala sistemiyle kendi-
lerine dayatılan kölelikten 
hallice bir çalışma sistemi. 
Uğradıkları hak gasplarının 
ardında bu sistem var. İtiraz 

eden boyun eğmeyen bir işçi 
arkadaşımız yaşadıklarını 
şöyle özetlemiş: “2019 aralık 
ayında ‘Oturum kimlik-
leriniz yenilenmeyecek’ 
dediler. Oysa proje sonlan-
mamıştı. CEO düzeyinde 
biriyle görüştüm, mesai 
ücretlerimi talep ettim. 
‘Diğer işçilere vermedik, 
sana ayrıcalık yok’ dedi. Ben 
de Riyad Mekteb-il Amel 
Mahkemesine dava açtım. 
Çekilmem için baskı geldi, 
konsorsiyumun durumdan 
haberi yokmuş! 21 günlük 
ara bulucu dönemi bitince 
ana duruşmalar başladı. 
İki arkadaş davayı kazan-
dı. Bize mobbing yaptılar; 
kamptan atmakla, ödeme 
yapmamakla tehdit ettiler. 
‘Davayı çekin 5-6 aylık maaş 
verelim’ dediler. Biz kabul 
etmeyince 14 Şubat’ta sözlü 
çıkışlarımız verildi. Ertesi 
gün kolluk kuvveti önümüze 
çıkarıldı…”

O günden bugüne kadar 
da boyun eğmeyen bu işçiler 

çölün ortasında bir kampa 
götürülerek hapsedildiler. 
Sonra korona başladı. İşçiler 
aileleriyle telefon ve inter-
net aracılığıyla görüşebili-
yorlardı ancak eve dönemi-
yorlardı. Kiminin eşi hamile, 
kiminin babası hasta ve 
hepsinin aileleri Riyad’dan 
gelen geçim kaynaklarından 
yoksun sevdiklerine kavuş-
mayı beklediler. Hamile 
olanlar doğurdu, hastalar 
öldü... İşçiler kampta esir 
kalmaya devam etti. Boyun 
eğmediler. Evet, başta 40 
kişiydiler ve önlerinde iki se-
çenek vardı Doğuş İnşaat’ın 
önlerine koyduğu arabulucu-
luk kağıdını imzalamak ve 4 
maaşa tekabül eden Doğuş 
İnşaat’ın uygun gördüğü 
parayı alıp eve dönmek ya da 
bir çölün ortasında kendi-
lerine reva görülen kölelik 
muamelesini reddetmek ve 
haklarını alana kadar (yakla-
şık 13 maaşa tekabül ediyor) 
dik durmak. 

Bu süre boyunca ülkede 

çeşitli basın yayın kuruluş-
larıyla temasa geçtiler, vide-
olar çektiler kimi sendika ve 
avukatlarla irtibatlandılar 
ve seslerini her fırsatta 
duyurmanın yollarını ara-
dılar ve buldular da. Resmi 
başvurular yaptılar, meşhur 
CİMER’e yazdılar, Arabistan 
Elçiliğinden ateşelerle görüş-
tüler. Bu sırada Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinden hasta-
lanan vatandaşlarımızı özel 
ambulans jetlerle ülkeye 
getirme şovları yapılıyordu. 
Değişmeyen tek şey Doğuş 
inşaatın önlerine koyduğu 
arabuluculuk kağıdıydı.

Nisan ayının son günle-
rine gelindiğinde vatandaş-
larını çok düşünen hüküme-
timizin Dışişleri Bakanlığı 
Suudi Arabistan’a bir uçak 
yolladı. Doğuş İnşaat ayarla-
mıştı bu uçağı çünkü Kafala 
ancak Doğuş isterse işçileri 
yollamaya izin veriyordu. 
Uçağın hareket günü saati 
işçilere arabuluculuk kağı-
dıyla birlikte tebliğ edildi. 
Yani işte ülkenize dönmek 
için son fırsat uçak hazır 
imzayı atan gider, atamayan 
kalır denmişti. Babasının 
cenazesine gidemeyen, doğ-
muş çocuğunu göremeyen, 
ailesinin sağlık durumundan 
endişe eden 40 kadar işçi 
kendi aralarında konu-
yu uzun uzun tartıştılar. 
Devam etmeye gücü kalma-
yanlar kalanlardan rızalarını 
aldı arabuluculuk kağıdını 
imzaladı. Aynı akşam da 
yazılı bir açıklama yaptılar 
ve zorlanarak bu kağıtları 

imzaladıklarını duyurdular. 
Kalan 9 işçi giden işçile-
re kızmadı, onları anladı 
ve onlar adına da boyun 
eğmeyeceklerini ve kağıtları 
imzalamayacaklarını ifade 
ettiler. 

O günden bu yana bir 
aya yakın bir süredir 9 kişi 
bir çölün ortasında onurlu 
duruşlarını sürdürdüler. 
İşçilerin seslerini duyurmak 
için yaptıkları girişimlerden 
biri de Nisan ayı sonuna 
doğru bize, yani Patron-
ların Ensesindeyiz Ağı’na 
ulaşmak olmuştu. Bizler 
de elimizden geldiği kadar 
direnen işçilerle birlikte 
seslerini duyurmaya çalıştık. 
40 kişiyle başlayıp 9 kişiye 
düşmeye yakın günlerde 
başladı tanışıklığımız. 

Ülkede karantina günleri, 
Riyad’da üretimin devam et-
miyor oluşu yani üretimden 
gelen gücü kullanamama 
birer dezavantajdı. 

Diğer yandan salgın 
günleri başlayalı 1 ayı 
geçmişti. Ülke gündemi 
özellikle inşaat işçilerinin 
salgın günlerinin başından 
beri yaşadıklarıyla oldukça 
hemhal olmuş ve “alışmıştı”. 
Bu da bir dezavantaj olarak 
önümüzde durmaktaydı.

Kafala, yandaş ve fütur-
suz bir Doğuş İnşaat, çabuk 
alışan “duyarlı” kamuoyu-
muz, ülkede sokağa çıka-
mamak, Doğuş’un kapısına 
dayanamamak bir yanda, 
boyun eğmeyen 9 işçi de bir 
başka yanda. Aslına bakarsa-
nız son 20 gün giderek nasıl 

bir çıkış yolu bulunacak 
konusu ortada çözülmeyi 
bekliyordu. Direnen işçi ar-
kadaşlarımız kararlarından 
vazgeçmese de yorulmuştu. 
Son bir hamleye ihtiyaç duy-
duk ve işçi arkadaşlarımızla 
bir işçi komitesi kurmayı, 
komite adına bir çağrı 
yayınlamayı, mücadeleyi 
ülkeye ve işçilerin ailelerini 
de katarak yaymayı kararlaş-
tırdık. Ülkede normalleşme 
çağrıları da başladığına göre 
bizler de Doğuş’un kapısına 
dayanabilirdik. Açıklama 
yapıldı, işçilerin girişimiyle 
Yol TV’de etkili bir röportaj 
gündeme girdi ve arkasın-
dan işçilerin ailelerinin 
çağrısı geldi.

Adana, Urfa, Kocaeli ve 
İstanbul’un değişik semtle-
rindeki ailelere Patronların 
Ensesindeyiz ulaştı ve video-
lar çekildi. Direnen işçilerin 
aileleri en sade ve abartısız 
cümleleriyle direnişe dahil 
olacaklarını göstermiş oldu. 
Bunlar yayınlandı. Bu hafta 
şirket işçilere, “gelin oturup 
anlaşalım, alacaklarınızı ve-
relim ve sizi ülkeye yollaya-
lım” demek zorunda kaldı.

Uçuş tarihi önceden 
belirlenmiş şekilde gelin an-
laşalım diyen Doğuş İnşaat 
yetkilileri işçilerin istedikle-
rini vermek durumundaydı. 
Çünkü uçuş tarihini kendisi 
belirleyememişti bu kez. 
Bu kez KAFALA kifayetsiz 
kaldı. Bu kez ülkede korona 
“zaferi” kazandığını ilan 
edenler buna leke düşsün 
istemedi.

Köleliğin körfezdeki adı

KAfALA NEDİR?
Kafala, yani kefillik sistemi körfez 

ülkelerinde çalışan göçmen işçilerin köle 
tacirleri eliyle pazarlanmasının adı. Türki-
ye’den giden on binlerce işçi de bu sistem-
le çalıştırılıyor.

Burada açılması gereken bir konu var. 
Türkiye ve Arabistan sermaye sınıfının iş 
birliği. Siz bunu Birleşik Arap Emirlikleri, 
Katar gibi körfez ülkelerine doğru geniş-
letebilirsiniz. Adı “KAFALA” yani kefillik 
sistemi. Körfez ülkelerinde 1,5 ila 3 milyon 
arasında değişen sayılarda göçmen işçi 
çalışmakta ve on binlercesi de buradan 
Türkiye’den giden işçiler. Kafala demek, 
çalışmaya gittiğin şirketi değiştiremezsin 
demek, şirket izin vermeden ülkene döne-
mezsin demek, çalışma şartlarını beğen-
mediğini söylediğinde ya haklarından vaz-
geçerek ülkene dönersin ya da bir kampa 
hapsolur direncinin kırılmasını beklersin 

demek. Körfez ülkelerinin uyguladığı bu 
sistem ne kadar iştah açıcı bizim sermaye 
sınıfımız açısından da değil mi?

İşte Riyad’da direnen işçilerin de başına 
gelen tam olarak budur. Kafala köleliği, 
yani kölelik düzeni için Körfez sermaye-
sinin birbirine kefilliği. Bu kefilliğin ta-
raflarından biri de Doğuş İnşaat. Elbette 
yandaş ve açgözlü. 

Günde 12 saat çalışma, hafta tatilinde 
çalışma, izin kullandırmama ve bunların 
ücretlerini ödememe gibi akla gelen ve 
bilinen tüm sömürü yöntemlerini kullandı 
Doğuş İnşaat sınıf kardeşlerinden aldığı 
Kafala gücüyle. 

Örneğin Doğuş İnşaat oraya götürdüğü 
işçileri bir süre sonra başka bir Arabistan 
firmasının yardımıyla sponsor firmaya 
devretmiş ve yeni kontrata 312 saat mec-
buri çalışma maddesi eklemiş.

BİRLİKTE MÜCADELE KAZANDIRIYOR
Bu süreçte bir araya gelip açık-

lama yapan, banka patronlarının 
hukuksuzluklarını ifşa eden banka 
emekçilerinin kazanımları da oldu. 
Vakıfbank’ta emekçilerin bir araya 
gelmesi ve durumu Patronların 
Ensesindeyiz Ağı’nda ifşa etmesi 
bankanın şube emekçilerinin hafta 
sonunda da çalışmak için iş yerle-
rine çağrılması uygulamasından 
vazgeçilmesini sağladı. 

Denizbank İletişim Merkezi 
emekçilerine ödenmeyen yemek 
ücreti hakkı emekçilerin kararlı 
tutumuyla geri alındı, İş Bankası 
çağrı merkezi iştiraki Erişim’de 

sokağa çıkma yasağı üzerine yıllık 
izinlerden düşülen günler geri 
verildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı-
nın parçası olan Banka Emekçileri 
Dayanışma Ağı da birlikte verilen 
mücadelenin patronları geri adım 
atmaya zorladığını belirterek bu 
süreçte hak gasplarının karşısında 
bir bütün olarak durabilmek için 
banka emekçilerini Patronların En-
sesindeyiz Ağı’na banka patronla-
rının gerçekleştirdiği hak gaspları-
nı ve hukuksuz uygulamaları ihbar 
etmeye ve Dayanışma Ağı’nda bir 
araya gelmeye çağırıyor.

SALGIN GÜNLERİNDE BANKA 
EMEKçİLERİ NELER YAŞIYOR?

Salgının ilk günlerinde nere-
deyse hiç önlem alınmadan işle-
rine gelmeye devam eden banka 
emekçileri için, ancak salgının hız 
kazanmasından sonra birtakım 
önlemler alınmaya başlandı. Özel 
bankalarda çalışma saatleri azal-
tıldı, şubelere maske ve dezenfek-
tan tedariki yapıldı. 

Kamu bankaları ise salgın sü-
recinde özel bankaları aratmayan 
insanlık dışı uygulamalara imza 
attı. Çalışma saatlerini hiç değiş-
tirmeyen kamu bankalarında kredi 
erteleme ve yapılandırma süreçle-
ri nedeniyle birçok şube emekçisi 
akşamları fazla mesaiye kalmaya, 
bazı şubelerde ise hafta sonu 
çalışmaya zorlandı. Vakıfbank 
örneğinde olduğu gibi bazı kamu 
bankalarında korona virüs vakası 
görülen şubelerin kapatılması ye-
rine çalışanların karantinaya alınıp 
aynı şubeye başka şubelerden 

çalışan gönderilmesi gibi uygula-
malar da görüldü. Halkbank’ta risk 
altında çalışmayı sosyal med-
yadan protesto eden bir emekçi 
“çalışan tutum ve davranışları” 
gerekçe gösterilerek işinden edildi.

HAK GASPLARINA DEVAM 
EDİLDİ 

Salgın sürecinde banka 
patronları bankaların karlılığını 
devam ettirmek için emekçile-
rin birçok hakkına göz dikti. Tüm 
bankalarda eş zamanlı olarak 
yapılan duyurularla emekçilerin 
yıllık izinlerini salgın günlerinde 
kullanmaları istendi. 

Yıllık izin gaspının yanında 
evlerinden çalışmaya gönderilen 
birçok banka emekçisinin yemek, 
yol ve elektrik gibi normalde iş 
yerinde sağlanan haklarına el 
konuldu. 

Salgın sürecinde verimliliği 
kontrol edebilmek ve artırmak 
takıntısında olan banka patron-
ları çalışanların izlenebilmesi için 
emekçilerin kamera ve ses kayıt-
larının alınması gibi hukuki olarak 
çalışan rızası gerektiren işlemleri 
emekçilere zorla onaylattı.

Şube emekçileri iş yerinde 
kredilerin yenilenmesi için mesa-
iye kalırken evden çalışan banka 
emekçileri için de fazla mesai 
standart haline geldi. 

PATRONLARINENSESİNDEYİZ
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HAYDİ UNUTMAYALIM, BİZ GÜCÜ NERDEN ALIRIZ? DAYANIŞMA
Türkiye Komünist Partisi, maddi kaynaklarını 
üyelerinin ve dostlarının, dişinden tırnağından 
artırdıklarıyla partiye aidat ve bağış verenlerin 
katkılarıyla oluşturuyor.
Türkiye Komünist Partisi’ne bağışlarınızla katkı 
koyabilirsiniz. Hesap numaralarımız şöyle:

N
E YAPMALI?

SERMAYE DİKTATÖRLÜğÜNÜN BİNBİR YÜZÜ

K
apitalist ülkelerde 
demokrasinin iki temeli 
vardır. Birincisi, serma-
yenin kendi iç dengele-
rine bağlı olarak oluşan 
sınıf içi uzlaşma ihtiyacı. 

İkincisi, emekçi sınıfların baskısı.
Gerçekten de kapitalizm önce-

sinde de ortaya çıkmış demokratik 
yönetim biçimlerinde egemen sınıf-
ların bir “demokratik” mecliste bir 
araya gelip görüşlerini yarıştırması, 
birlikte ortak kararlara varması ya 
da en azından bazı kararları onay-
dan geçirmesi egemenlik pratiğinin 
zorunlu bir ihtiyacıdır.

Hakim olan azınlık da her za-
man kendi içinde tam bir ortaklığa 
sahip olmayabilir. Hakim sınıf, tüm 
unsurlarıyla aynı çıkarlara ve aynı 
hedeflere sahip olmayabilir. Bunun 
kontrol edilemez bir çatışmaya 

yol açmaması, giderek egemenliği 
tehlikeye düşürmemesi için en 
uygun yolun demokratik karar alma 
mekanizmalarının oluşturulması 
olduğu görülmüştür.

Elbette buradaki demokrasi ege-
menlerin demokrasisi ile sınırlıdır.

Kapitalizmden söz ettiğimizde 
bu ihtiyaç belirginleşir. Kapitalistler 
arası rekabetin, birbirinin gözünü 
oyma raddesine varması görülme-
dik şey değildir ama bunun gide-
rek sistemi tehlikeye sokması, bir 
grup kapitalistin çıkarcılıklarının 
ve körlüklerinin tüm kapitalistle-
re zarar verecek sonuçları olması 
istenmez. Burjuva demokrasisi bu 
yüzden bencil ve zorba bir sınıfın 
kendi kendisine zarar vermemesi 
için de gereklidir. Elbette bu şekilde 
oluşturulan demokratik meclisler 
mümkün olduğu kadar egemenler 

arasında kalmalıdır! İngiliz Parla-
mentosu 1707 yılında kurulmuştur. 
Üyelerinin dokunulmazlık hakkı 
vardır, tartışmalarda ifade özgür-
lüğü vardır. Öte yandan Lordlar 
Kamarası’nın yanına gelen Avam 

Kamarası için yapılan ilk seçim 
1802 tarihinde yapılmış, 19. yüzyıl-
da bu ülkede en önemli toplumsal 
hareketlerden birisi olan Çartist 
hareketin bazen kanlı biçimlerde 
bastırılan mücadelesi sonucunda 
ancak 1867 yılında “zengin olma-
yanların” da (sadece erkekler) oy 
kullanması mümkün olmuştur. 

Kapitalist ülkelerde demokrasi-
nin ikinci temeliyse halk dinamiz-
midir. Burada emekçilerin “oy hak-
kı” talebi meselenin bir boyutudur. 
Diğer boyutsa sermaye egemenliği-
nin hiç de demokratik olmayan bir 
yönüyle ilgilidir: Emekçileri serma-
ye yararına alınan kararlara ortak 
etmek ve sermaye yararına alınan 
kararları “demokratik mekanizma-
larla” test etmek.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: 

Sömürünün olduğu, mülk sahipleri-
nin mülksüzlerin emeğini sömüre-
rek, onların yarattığı zenginliklere 
el koyarak servetlerini büyüttükleri 
bir düzende “söz ve karar hakkının” 
eşitçe paylaşılması beklenemez.

Sömürücü sınıfların demok-
rasi anlayışı, kendi iç uzlaşmaları 
içindir.

Emekçi sınıflar bastırdığındaysa, 
sömürücü sınıfların “zoraki demok-
ratikleşmesine” şahit oluruz. Bu 
emekçilerin genel bir “demokrasi” 
davasını değil kendi sınıf davalarını 
gütmelerinin “demokrasi” için de en 
yararlı yol olduğunu gösterir. Öte 
yandan bu zoraki demokratikleşme 
de hiç güvenilir değildir. Emekçi 
halkın demokratik kazanımları her 
zaman zenginleri daha az demokra-
tik yollar bulmaya zorlar.

DIŞ GÜçLER!
Ülkemiz siyasetinde “kökü dışarda” teriminin kullanımının çok 

garip bir tarihi var.
Komünizmin, ülkemize yabancı olduğu ve daha önemlisi, aslında 

Sovyet “Rusya”nın emrinde bir yabancı hareket olduğu söylenir, 
komünistlere “kökü dışarda” denilirdi.

Sonra kimin kökünün nerede olduğunu gösteren çok şey yaşandı.
Türkiye, emperyalizmin emrinde komşularına karşı kışkırtılırken 

Amerika’ya övgüler düzen, bugün dinleyenleri utandıran şarkılar 
yapılıyordu.

Oysa dış güçler denilen kapitalizmin mabetleriydi ve Türkiye’nin 
kapitalistleriyle tam bir uyum ve ortaklık içindeydiler.

Sovyetlerin çözülüşünden sonra belki Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez “dış güçler” ülkemiz sermaye sınıfı için de gerçek bir sorun 
haline geldi. ABD’nin ve AB’nin Türkiye’yle ilgili bazı hesapları 
raftan indirdiği, Sovyetler’in güney komşusuyken kayırıp kolladığı 
Türkiye’nin egemenlerinin önüne hazmı zor seçenekler koyduğu 
görülüyordu.

Bu durum Türkiye’nin egemenlerinin, zengin sınıfların ve onların 
siyasetçilerinin eski müttefiklerine karşı gardlarını almalarına 
neden oldu, hatta daha “bağımsızlıkçı” unsurların düzen ve devlet 
içinde öne çıkmalarına da şahit olduk. Öte yandan düzen için yollar 
yine aynı yere çıktı: Sovyetlerin olmadığı bir dünyada Avrupa’nın ve 
ABD’nin emperyalistlerine yem olmamak için üzerinde anlaşılan yol, 
onlarla ilişkileri sıkılaştırmak oldu!

AKP’yle başlamamış olan ama onunla hızlanmış olan bir yola 
girdi ülkenin zenginleri: Emperyalistleri ülkeye ortak etmek. 
Özelleştirmelerle yağmaya açılan ülke varlıkları, yabancı şirketler 
karşısında ülkenin iç hukukunu ve yargısını devre dışı bırakan yeni 
yasalar, yabancı sermaye yatırımlarını coşturan ayrıcalıklar…

AKP döneminde tamamına vardırıldı: Emperyalistlerden artık 
Türkiye’nin zenginlerine zarar gelmesi beklenmezdi, artık tam bir 
ortaklık vardı. Ülke üzerinde!

AKP’nin “dış güçler” demagojisi özellikle bu nedenle boş bir 
yalandan ibarettir.

Dış güçlerin, AKP’ye bakışı uzun süredir aynıdır: 
Kullanabiliyorlarsa desteklerler, kullanamayacakları kadar 
yıprandığında, ya da fazla yormaya başladığında altındaki 
sandalyeyi tekmelerler.

Nitekim AKP de bunu bildiği için “dış güçlerle” mücadele ettiğini 
söylerken aslında hep onlarla pazarlık halindedir..

Faşizmin alternatifi demokrasi değildir. En 
demokratik halinde bile sermaye devletleri emek 
sömürüsünün bekçisidir. En demokratik partiler 
bile işin ucunda sermayenin çıkarı olduğunda 
faşizme yol verirler. Faşizm, yani siyasetin 
tek elde toplanması sermaye diktatörlüğünün 
yalnızca bir biçimidir. Burjuva demokrasisi gibi...

Sermayenin iktidarı altında sermaye partilerinin iktidar 
mücadelesi sürer. “Kapitalist düzen hüküm sürüyorsa, 
kapitalistlerin ayrı partiler halinde iktidar için yarışmaları, 
bazen kıyasıya mücadeleye girmeleri saçma değil mi? 
Madem siyaseti de egemen sınıf belirliyor. Bir partiyi seçip 
onu iktidar yapmaları gerekmez mi?”

Hayır.
Böyle olmamasının çeşitli nedenleri var.
Birincisi, sermaye sınıfı emekçilere karşı yek vücuttur 

ama kendi içlerinde rekabet ve çıkar savaşımı sürer. Farklı 
sermaye gruplarının farklı siyasal partiler kurup kendilerini 
temsil ettikleri devirler uzakta kaldı, düzen partilerini artık 
kesin olarak “şu kesim zenginlerin partisi” ya da “Almancı, 
Amerikancı, vs.” ayırd etmek mümkün olmuyor. Öte yandan 
siyaset alanının kendisinde sermayenin farklı kesimlerinin 
dar çıkarlarına denk düşen konumlar ortaya çıkabiliyor.

Daha önemlisi, sermaye düzeni keskin çıkar farklılıklarına 
dayanmasa da güçlü ayrılıklar, görüş farkları, yöntem ve yol 
farklılıkları üretebiliyor.

Hatta bu çeşitlilik sermaye sınıfının işine de geliyor.

Değişen ihtiyaçlara göre değişen düzen partileri öne 
çıkıp, rol alabiliyor.

Bu bazen kıyasıya bir yarışmadan çok bir tür bayrak yarışı 
halinde bile gözlenebiliyor.

Özallı yıllardan sonra Demirel’in başa geçmesi sermaye 
sınıfının pek çok açıdan işine yaradı diyebiliriz örneğin. 
Yıpranmış ve kendisini 12 Eylül’e alternatif olarak sunsa da 
12 Eylül’ün devamı olarak görülen Özal ve ANAP’ın yerine 
“demokrat” Demirel’in geçirilmesi sermaye sınıfının hızını 
hiç kesmedi!

Farklı siyasi parti ve siyasetçilerin düzen içinde 
“demokratik yarış” içinde olmalarının sermaye sınıfına 
sağladığı bir başka yarar da, bu rekabeti kullanarak tüm 
düzen partilerini kendine bağlayabilmesi.

Emperyalizmi ve emperyalist sermayeyi de bu oyuna 
dahil ederek şunu söyleyebiliriz: İktidar partisinin iktidarı 
bırakmamak için, muhalefettekilerin de iktadara gelebilmek 
için yaranmaya çalıştıkları, bir dediğini iki etmedikleri halk 
değil sermaye sınıfı oluyor.

Burjuva demokrasilerinde, kasa her zaman kazanıyor.

Kasa her zaman kazanır!
SERMAYE PARTİLERİNİN 
İKTİDAR YARIŞI

DEMOKRATİK HAREKETLER YOK MU YANİ?
Şu soru hemen akla gelecektir: Düzen içi olup, 

kapitalist düzenin devamından yana olup, baskıcı, 
otoriter bir siyasal rejime samimi bir biçimde karşı 
olmak mümkün değil midir?

Sermaye partilerinin zaman zaman kahramanca 
savundukları “demokratik ilkeleri” olmamış mıdır?

Burada ölçü basittir, bütün düzen partileri, 
buna sosyal demokrasi de dahil, tarihleri boyunca 
sermayenin çıkarları ve iç dengeleri gereği olarak 
demokrat olmuş, bazen bunu kahramanca 
mücadelelerle hayata geçirmiş ama sermayenin 

çıkarları tehlikeye girdiğinde demokrasiyi unutmaktan 
hiç çekinmemişlerdir.

Düzen partilerinin zaman zaman “demokrat” olanlar 
ve olmayanlar olarak ayrışabilmeleri de tamamen 
görelidir. Ülkemiz yakın tarihinde de sıklıkla görüldüğü 
üzere “demokrat” olduğunu söyleyen, başka düzen 
partileriyle “aşırı otoriter” oldukları için mücadele 
verenler sıra işçi sınıfına ve emekçi halka dönük 
uygulamalara gelince “yapıcı muhalefetten” “ülke 
çıkarları öyle gerektirdiği için” bazı konularda çekimser 
kalmaktan hiç geri kalmazlar.


