
2019’A 'PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ' DİYEREK GİRDİK
 

2018 yılında Türkiye işçi sınıfı için henüz küçük ve mütevazı sayılabilecek ama ilk
anlarından itibaren önemini hissettiren bir adım attık. Patronların Ensesindeyiz
Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı’nı oluşturduk. Kriz fırsatçısı patronların
işyerlerinde yoğunlaşan ama bundan ibaret olmayan haksızlıklarına karşı uyanık
olmamız, dayanışmayı örgütlememiz ve “işçi” olduğumuz bilinciyle birlikte mücadele
etmemiz gerektiğini görüyorduk.
 

Patronların Ensesindeyiz ağının
kurulduğunu ilan etmesinin hemen
ardından birden çok yerde
mücadeleyi ateşlediğine,
dayanışmayı örgütlediğine şahit
olduk.Sesimizi ne kadar hızlı
duyurabilirsek, ne kadar çok yere
ulaşabilirsek o kadar iyi diyorduk.

Gönlümüzün istediğinden az, tahmin edilenden çok hızlı bir şekilde yayıldı sözümüz.
İşçi sınıfımızın ihtiyaçlarına baktığımızda hâlâ çok yetersiz olan ama umut yayan bir
dayanışma ortaya çıktı.

2018’de Anı Tur işçileri bu dayanışma içinde haklarını aldı. İşçi sınıfının eğitimli ama
çalışma hukukundan belki de en habersiz kesimlerinin içinde yer alıyordu Anı Tur
çalışanları. İlk dalgada, eyleme geçen, PE ile irtibata geçip örgütlenen az sayıda işçi
gasp edilen haklarını kopardı patrondan. Belki uzun süredir yaşanmayan bir şey
yaşandı, hakkını almayı başaranlar örnek oldu, umut verdi. 
Ardından, kölelik koşullarıyla
çalıştırılıp canları çıkartılan, bu
yetmezmiş gibi ücretleri gasp edilen
liseli stajyerler de Patronların
Ensesindeyiz ağıyla buluştu. Bir
avuç emekçinin uğradığı haksızlık
tüm ülkenin gündemine girdi. Bir noktada Anı Tur haksızlığın sembolü oldu, Anı Tur
emekçileri ise mücadele ederek hakkını almanın.

Madame Coco mağazalarında bir hayalet olarak vücut buldu PE. Yalaka müdürlerin,
çıkarcı, şuursuz patron yandaşı çalışanların rüyalarına girdi. Patronlar önce Madame



Coco çalışanlarına sosyal medya hesaplarından, “biz hiçbir haksızlığa uğramıyoruz,
patronumuzu çok seviyoruz, haksızlığa uğradığını, baskı altında ve aşırı
çalıştırıldığını iddia eden arkadaşlarımız yalan söylüyor” yayınları yapmaları emrini
verdi. Sonra efsaneler yaymaya başladılar. “Madame Coco işyeri komitesi dediğin
adamlar şirketi batırmak için dışardan tutulmuş. Rakip şirketten düzenli prim
alıyorlarmış...” Bu sözleri yaydıkları her yerde komiteden kardeşlerimiz vardı.Şirket

yöneticilerinin ağa ulaşan ses
kayıtları, ya da yaptıkları yazışmaları
ibretle ve öfkeyle okuduk, dinledik.
“Şirketimiz saldırı altında, unutmayın
aynı gemideyiz” diyorlardı. Patronlar
işçilere saldırdığında değil de işçiler
patronların yakasına yapıştığında mı
batıyor bu gemi?

Velhasıl, Madame Coco patronunun
gerçekten ensesindeydik.Madame
Coco işyeri komitesi, mağazalardaki
zorbalıkları, haksızlıkları, işçi
düşmanı uygulamaları takip etmeye,
çalışanları sıkı bir ağ ve örgütlenme
içinde birleştirmeye devam ediyor.
Eklemeye gerek var mı? İşçiler
birlikte mücadeleye adım attıkları
andan itibaren, çalışma koşullarında

iyileştirmeler, gasp edilen bazı hakların verilmesi gibi gelişmeler yaşanmaya başladı.

Patronların Ensesindeyiz ağıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilenen, PE ile
bağlantılı işyeri komiteleri örgütleyen ya da yürüttüğü mücadeleyi PE’den aldığı
dostça dayanışmayla güçlendirenlerin sayısı çok büyük bir hızla artıyor.

Flormar, Cargill, Makro, Denizbank, Borusan, Ford, Tozlu, Medipark, Garanti ... Liste
uzayıp gidiyor. Patronların Ensesindeyiz ağına katılan, ağla buluşarak işyeri
komitesini örgütleyen, ağın yayınlarını çevresine ulaştıran, bazen açıktan, bazen gizli
olarak çalıştığı yerde işçileri örgütleyenler... Ya da PE ağında olmayan ama PE’nin
yanında olmaktan gurur duyduğu işyerleri, direnişler...

Doğa Koleji çalışanlarının kendi seslerini duyurmak, uğradıkları haksızlıkları
anlatmak ve sadece çalışanların değil, öğrencilerin ve ailelerinin de sıkıntılar
yaşamalarına neden olan durum hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için PE ile
temasa geçişleri de bir başka örnek olay olarak hatırlatılabilir.İnternette hukuksuz bir
bürokratik prosedürü kullanarak haber yasaklama yoluna giden Doğa Koleji patronu,
yasaklattığı haberin “elden ele” başlığını taşıyan e-postalar aracılığıyla daha da
yayılması şokunu atlatabilmiş değil.

Atina’da bir uluslararası çağrı merkezi servisinde işten çıkarılan 200 işçinin hızla PE



ile temasa geçişi de mücadelemizin ufkuna ilişkin bir başka işaret veriyor. Atılan
işçilerin 100’ü Türkiye kökenli.

2019’un zor bir yıl olacağını biliyoruz. Kriz fırsatçısı patronlar, sadece ülkemizde
değil, tüm dünyada saldırıya geçecek, daha doğrusu saldırmaya devam edecek.

Biz ise hakkımızı yedirmemek, yoksullaşmamak, ezilip horlanmamak için sınıf
dayanışmasına ve örgütlenmeye ihtiyacımız olduğunu iyi biliyoruz. Bir şeyi daha iyi
biliyoruz: işçinin hakkını alması için dostları kadar düşmanlarını da iyi tanıması
gerekiyor. “İşçinin hakkını verin” sözü öyle ortaya söylenecek bir şey değil. “Patron”
kelimesini ağzına almadan, ortada bir sınıf çatışması olduğu gerçeğinin üzerini
örterek işçi mücadelesi olmaz. “İşçi hakları” ancak “patronlarla mücadele” ederek
kazanılır.

2019’da daha büyük bir heyecanla, daha güçlenmiş olarak ve daha yaygın bir şekilde
Patronların Ensesindeyiz.

İyi yıllar...
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