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GENÇLER BOYUN EĞMİYOR

Ankara ve İzmir’de ‘Özel Okul Öğretmenleri Çalıştayı’ yapıldı
Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışması, düzenlediği 

çalıştaylarla, özel okullardaki sorunları değerlendiriyor, ortak çözüm yolları 
oluşturuyor ve örgütleniyor. ● Sf 4

Komünist gençler yobazları öylece seyretme niye-
tinde değil. Geçen hafta basına yansıyan bir haber ülke 
genelinde tepkiyle karşılandı. Buna göre Selçuk Üniver-
sitesi, öğrencilerine ait kişisel bilgileri gerici vakıf ve 
yurtlarla paylaşıyordu. Türkiye Komünist Gençliği, Kon-
ya’daki komünist gençlerin yurt sorunuyla ilgili anlatı-
larını da içeren bir bildiri yayımlayarak, üniversitelerde 
yaygınlaştırdı. ● Sf 2

Erdoğan ODTÜ sorununa “köklü” çözüm bulayım 
dedi, Verşan Kök’ü rektör atadı. ODTÜ’lülere de rektöre 
dersini vermek düştü.● Sf 3

Havuz medyasının asıl derdi, sembolü martı olan 
okulda simit atılması değildi elbette. Köklü okulları he-
def seçen Yeni Osmanlı buralarda yerleşmiş aydınlanma 
kültüründen yana dertliydi. Simit atma ritüeli bahaney-
di. Solcu Liseliler bir bildiriyle havuzun dertli bülbülleri-
ne yanıt verdi.● Sf 3

16 yaşındaydı. Dürümcüde işe girdi, ehliyeti bile yok-
ken motosikletle şiddetli yağmur altında sipariş tesli-
matına yolladılar.  Burak Demir böyle öldürüldü. Burak 
öldü ama kanı yerde kalmadı. ● Sf 3

● Sf 2

Gerici yurtlarla uğraşacağız

‘Onlar uyanırken’
Merhaba, Şevval ben. Bu yıl ÇOMÜ'den (Çanakkale) mezun 

oldum. Şu an yüksek lisansa hazırlanıyorum. Geleceğim için 
çeşitli endişelerim vardı. Bir yandan işsizlik korkusu diğer 
bir yandan ağır şartlarda düşük ücret karşılığında çalışma 
endişesi taşıyordum. Onca yıl okumanın karşılığında emeğimi 
birilerini zengin etmek için kullanamazdım. Benim için bu 
durumun en büyük sorumlusu mevcut düzendi. Çünkü bu 
düzende tek amaç işçi emeği üzerinden sermaye biriktirmek. 
Sistemin iyileştirilemeyeceğini biliyordum. Birilerinden 
merhamet beklemekse anlamsızdı. Çünkü bunların gerçekçi 
çözümler olmayacağının farkındaydım. Türkiye'de Sosyalist 
devrimi bir an önce gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bunun için 
TKP ile örgütlü mücadeleye katılmak istedim.

Merhaba ben Ufuk. Çukurova Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler birinci sınıf öğrencisiyim. Günümüz Türkiyesi’nde ve 
kapitalist sistemde sadece potansiyel işçi olarak görülen 
binlerce gençten biriyim. Kapitalizmle olan mücadelem 
bireysel olarak eskiye dayanıyor; ama artık bireysel değil 
örgütlü bir mücadele içinde olmanın doğru olacağını 
düşündüm. Sermaye düzeniyle örgütlü mücadele için 
#Buradayım. 

Türkiye Komünist Gençliği’ne katıldım çünkü var olan 
sistem yozlaşmış. Biz gençlere sunulan eğitim şartları 
eğitimimizi tamamlamak için yeterli değil. İşsizlik hepimizin 
ortak kaygısı. Bu karanlık düzende bizler insanlara umut 
aşılamalı, daha iyi bir geleceğin mümkün olabileceğini 
göstermeliyiz. Bunun için örgütlenerek sosyalizmi anlamalıyız 
ve anlatmalıyız. Öğrencilerin yükü gittikçe ağırlaşıyor. 

Kendimi daha iyi bir gelecek için nasıl geliştirebilirim diye 
değil ailemin bütçesinden ayırdığı parayla bu ay nasıl 
geçinebilirim diye düşünüyor. Ulaşım, doğalgaz, elektrik, 
su ve KYK yurtlarına yapılan zamlar ve özellikle de gıda 
alanındaki yüksek enflasyon hem biz öğrencilerin hem de 
ailelerimizin geçinmesini zorlaştırıyor. Şu an öğrenciyiz ama 
geleceğin emekçisiyiz ancak örgütlü olduğumuzda bu düzeni 
değiştirebiliriz.

Ben İsmail Savgın.  Diyarbakır Dicle Üniversitesi  Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunuyum. Diyarbakır'ın 
bir köyünde ailemle birlikte çiftçilik daha doğrusu çobanlık 
yapıyorum. Sosyal medya ve internetten takip etiğim çok 
da hayran olduğum Küba'nın sistemine merakımla başladı. 
Araştırmalarım sonucunda fark ettim ki komünizmle 
yönetiliyormuş. Soluğu geçmişten gelen ve daha da 
güçlenmekte olan bu devrim partisinde aldım.

Ben Furkan, Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
öğrencisiyim. Üniversite dönemine kadar tutucu bir ailede 
büyümem sebebiyle siyasi oluşumlardan haberdar değildim. 
Bu yüzden lise hayatım boyunca kendime hep bu düzenden bir 
kaçış yolu aradım; benimle birlikte mücadele edecek, benimle 
aynı farkındalığa sahip insanların olduğundan habersizdim. 
Elbette komünizmi duymuştum ama o zamanlarda şu anda 
komünizmin ne olduğunu bilmeyenler gibi kırmızı bir bayrak 
geliyordu aklıma ve korku hissinin etrafında kümelenmiş 
onlarca kavram. Artık ben de bir TKP'liyim ve içimde kabaran 
'SÖMÜRÜLÜYORSUN' hissine karşı verdiğim savaşta yanımda 
yoldaşlarımın olduğunu bilmek fazlasıyla mutluluk verici..

Gericiler ‘ağaç yaşken eğilir’ sözünü yanlış anlamış. 
Yurdumuz insanına “genç yaşında boyun eğdirme” 
derdine düşmüş. İş yerlerinde, üniversitelerde, liselerde 
bütün amacı susturmak, hareketsiz bırakmak yani 
boyun eğdirmek olan bir mekanizma çalışıyor.
Sorun şu ki, gençler boyun eğmiyor.
Ülkemiz emekçilerinin düzene teslim olacağını, boyun 
eğip kaderine razı geleceğini düşünenler hayal görüyor. 
Gençlerin harekete geçmesi umut veriyor.

#BURADAYIZ!

Gençlik Geleceğini “el 
kapılarında” aramayacak

OdtÜ bOyun eğmez!

kadıköy anadOlu lisesi’nde neler Oldu?

Gençlerin mOtOkurye ayaklanması

TKG yurtdışı hayallerine böyle bakıyor:

cağalOğlu anadOlu lisesi mÜdÜrÜ dertli - #buradayız diyOr, bOyun eğmiyOrlar ● Sf 3

metal işçisi #patrOnlarınensesinde 
işçi GazetesiçIktI... tÜrkiye kOmÜnist Gençliği 

#buradayız! diyOr
Düzen boyun eğdirmek istedikçe, onlar 

daha dik başlı daha inatçı oluyor. Düzene 
teslim olmanın, gericiliğin ve piyasacılığın 
vaatlerine kanmanın sadece daha karanlık 
bir gelecek getireceğini anlıyor, anladıkça 
örgütleniyor, örgütlendikçe 
daha çok insana anlatıyorlar. 

Okullarda, üniversitelerde 
ve genç işçilerin ter döktüğü 
tüm işyerlerinde boyun 
eğmeyenlerin sesleri yükseliyor.
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Gerici yurtlarla uğraşacağız

Gençlik geleceğini “el kapılarında” aramayacak

G
eçen hafta basına yansıyan bir haber 
ülke genelinde tepkiyle karşılaştı. 
Buna göre Selçuk Üniversitesi öğrenci-
lerine ait kişisel bilgileri gerici vakıf ve 
yurtlarla paylaşıyordu. Türkiye Komü-
nist Gençliği’nin, gerici saldırılarla il-

gili haberleri “takip etmekle” yetinmeyeceğini çok 
iyi biliyorlar. Konya’daki komünist gençlerin yurt 
sorunuyla ilgili anlatılarını da içeren bir bildiri 
yayımlayarak üniversitelerde yaygınlaştırdılar.

deVlet tarikatlar için alan bOşaltıyOr
“Üniversiteler Aydınlanmanın Yuvası Olacak” 

başlığını taşıyan bildiride, Konya’da ikisi vakıf üçü 
devlet üniversitesi olmak üzere beş üniversite ol-
duğu hatırlatılıyor ve öğrencilerin kentte önemli 
bir nüfus oluşturmasına karşın devlet yurtlarının 
yetersizliği nedeniyle özel yurtlara ve gerici vakıf-
lara rant kapısının açıldığı söyleniyor.

Ulaşım koşulları ve maddi kaygılar nedeniy-
le öğrencilerin çoğunlukla belirli mahallelerde 
yaşadığını hatırlatan komünist gençler, büyük bir 
çoğunluğu tarikat bağlantılı olan özel yurtların 
bu yaşam alanlarını hem bir rant hem de tarikat-

lar için insan sağlama kapısı olarak gördüklerini 
anlatırken, “Özel yurtların bir kısmı çağdaş, 
muhalif bir görüntüye sahip olsa da suça ortak 
olmaktalar” diyorlar.

piyasanın sözÜm Ona alternatiFleri
“Kimi ailelerin çocuklarını gerici yurtların 

eline terk etmeme isteği ve tıpkı tarikat bağlan-
tılı yurtlar gibi üniversite yerleşkelerine olan 
yakınlıkları bu yurtların rant kapılarının kapan-
mamasına neden olmakta. Bir alternatif olarak 
gördükleri özel yurtlar aslında yüksek ücretler 
alarak, öğrencilerin kahvaltısı dışında bir öğün 
vermeden fahiş fiyatlara konaklamak zorunda 
bırakıyor” denilen bildiride daha ucuz fiyatlarla 
seçenek oluşturan 
tarikat yurtlarının 
öğrencilere zo-
runlu din eğitimi 
uygulamakla 
kalmayıp öğrenci-
lerin yaşamlarına 
müdahale ettikleri 
söyleniyor.

kOmÜnist Gençlerin uluslararası birlikteliği
Türkiye Komünist Partisi’nin genç üyeleri kurtuluşu, çıkışı, rahatı 

ülke dışında aramaya karşı çıkıyor. Emperyalist merkezler için yeni 
insan kaynakları yaratmaktan başka bir anlamı olmayan kozmopoli-
tist “yurt dışında eğitim” rüyalarına direnirken, dünyanın sorunlarına, 
tüm dünya ölçeğinde yürüyen sınıf mücadelesine gereken genişlikte 
bakıyorlar. Kapitalizm dünyanın dört bir yanında daha fazla savaş, 
işsizlik ve yoksulluk yaratırken elbette genç komünistler de sadece 
kendi memleketlerinde değil dünyanın geri kalanında da bu düzeni nasıl 
altüst edeceğini konuşuyor.  Dünya Demokratik Gençlik Örgütü (WFDY) 
veya   gibi yapıların parçası olan TKG, gençlik içerisinde sınıfsal müca-
deleyi yükseltmenin evrensel boyutta tartışıyor. 

Çok yakın bir örnekte, geçtiğimiz hafta Atina'da Yunanistan Komü-
nist Gençliği tarafından yapılan Odigitis festivaline katılan TKG, Türki-
ye'deki gençlik mücadelesini Yunan yoldaşlarına aktarma şansı buldu.

cemaat Ve tarikat yurtlarına el kOnulmalıdır
TKG tarafından yayımlanan bildiride, tarikat yurtları 

konusunda atılması gereken adımlar şu şekilde anlatıl-
dı:

Cemaat ve tarikat yurtlarına el konulmalıdır. Devlet 
tüm öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını karşılamalı ve bu 
yurtların içerisindeki hizmetler ücretsiz olmalıdır. 

Devletin ahlak polisliğine soyunması kabul edi-
lemez. Devletin işlevi yurttaşların temel ihtiyaçlarını 

en nitelikli şekilde karşılamaktır, ahlak polisliği değil. 
Kendisine verilen yetkiyi ve bütçeyi kötüye kullanarak 
dinsel ahlak dayatmasında bulunan KYK, gençliği hedef 
alan açıkça laiklik karşıtı bir faaliyet yürütmektedir. 
Yurtlarda giriş-çıkış saatleri kaldırılmalı, cinsiyet fark 
etmeksizin kişilerin bireysel hak ve özgürlüklerine mü-
dahale edilmesi yasaklanmalı, karma yurtlar yeniden 
açılmalıdır.

KomünisT Gençler yobazları seyreTmeKle yeTinmeyeceK

TKG yurTdışı hayallerine böyle baKıyor:

Türkiye Komünist Gençliği diyor ki:

T
ürkiye Komü-
nist Gençliği, 
eğitim sürecinde 
ya da eğitimini 
tamamladıktan 
sonra yurtdışına 

giden gençlerin bu tercihle-
rinin sorumlusunu ülkedeki 
toplumsal ekonomik düzen-
de görüyor. Emperyalizme 
bağımlılığın kültürel ve 
ideolojik alanda da sürdü-
ğünü, “yurtdışında kurtuluş 
arayanların” aynı zamanda 
düzen kurumlarının topluma 
pompaladığı fikirlerle yoğ-
rularak bu yola girdiklerini 
vurgulayan TKG’liler, bu yo-
lunsa daha büyük bir çıkmaz 
olduğunu düşünüyor.

kaçan kendini 
kurtarmaz!

TKG’nin konuyla ilgili 
değerlendirmesinde “2019 
Türkiyesi’nde gençlere sayısız 
başlıktaki sorunları saymak mana-
sız. Ne yazık ki gençler etrafında 
olan biteni kavramaya başladık-
tan itibaren bunlarla yüzleşiyor, 
doğup büyüdüğü, bağlılık duydu-
ğu ve hayatını anlamlandırmaya 
başladığı memleketinde aydınlık 
bir gelecek görmekte zorlanıyor” 
denilirken, bununla birlikte ortaya 
çıkan tablo, düzenin sahte çözüm 
yolları ve düzeni korumak için alı-
nan önlemler şöyle tarif ediliyor: 

“Kapitalizm kriz döneminde en 
çok örgütlü mücadeleyle karşı-
laşmaktan çekinir, mücadeleyi 
engellemek için kullanılacak yeni 
yalan ise hemen yayılmaya başladı: 
Kaçan kendini kurtarır! Kapi-
talizm çoğunlukla ideolojisinin 
temsilcilerini hayatın her alanında 
yaratıyor. 

Elbette köleliği ‘esnek çalış-
ma, takım ruhu’ diye pazarlayan 
kariyer uzmanları sınıfsal karak-
terlerini gizlemekte çok maharetli 
sayılmazlar. Ancak kapitalizm için 

makul ve meşru genç tavsiyeleri 
sadece onlardan duyulmuyor. 
‘Bu kadar emek verdin, burada 
insanın değeri yok en azından 
git birkaç sene orada özgeçmişin 
dolu görünsün.’ diyen anne baba, 
elbette bu role kodamanlardan 
tebliğ edilen bir görevlendirme 
neticesinde soyunmuyor ancak 
kendisinin bir emekçi olarak nasıl 
değersizleştiğinin, işçi sınıfının 
örgütsüzlüğünün diyetini bugün 
kendi evlatlarının ödediğinin far-
kında değil.”

yurdumuz daHa  
iyisini Hak ediyOr

Komünist gençler, bu tablonun 
mücadele ederek değiştirileceğin-
de, “yurt dışı hayallerinin” sadece 
çıkmazı derinleştirdiğine işaret 
ederken kendi tavırlarını şöyle 
özetliyorlar:

“Buradaki iddiamız memleke-
timizin ‘o kadar da kötü’ durumda 
olmadığı elbette değil. İddiamız, 
bugün insanlığa geri dönülemeye-
cek biçimde zarar veren sistemden 
kurtulmanın kilometrelerce yol 

kat ederek mümkün olmadığı. 
Gençlik bugün ilk önce sorunu ve 
kaynağını doğru tespit edip an-
lamlandırarak yüzleşmek zorunda 
zira yüzleşmek aynı zamanda ha-
rekete geçmeyi getirecek. Bugün 
elimizdeki teknolojik imkanlar, 
işçi sınıfının muazzam boyutta-
ki teknik kapasitesi ve tarihsel 
birikimimiz, bundan çok daha 
iyisini hak eden yurdumuzun ve 
bizlerin geleceği kurmaktaki temel 
dayanaklara sahip olduğumuzun 
göstergeleri. 

Gericiler, para babaları, ka-
dın düşmanları el ele vermiş ‘hiç 
şansınız yok’ türküsünü söylerken 
bildiğimiz şey bunun onlar adına 
yalnızca bir teselli ve temenni 
olabileceği. 

Zira bu ülkenin aydınlık gençle-
ri memleketlerine baktıklarında 
sadece AKP karanlığını ve sömürü 
düzenini değil, birkaç yıl önce onla 
mücadele etmek için sokağa dö-
külmüş milyonları, gericiliğe karşı 
her fırsatta göğüs göğse çarpışan 
kadınları, üniversite ve liselerine 
el sürülmesine izin vermeyen 
gençleri görüyor. 

Tarihe dönüp baktığında 
Behice’lerin, Deniz’lerin üstünde 
filizlendiği Türkiye işçi sınıfını 
görüyor, o sınıfın şairinin çağlara 
uzanacak sesini duyuyor.

Kapansın el kapıları, bir daha 
açılmasın, yok edin insanın insana 
kulluğunu, bu davet bizim...”



SAMANALTI / Sait Munzur

yapraK Kıpırdamıyor zannediyorsanız...

Gençlik bildiğiniz gibi değil

G
enç olmanın kendisi kim-
seyi otomatik olarak daha 
cesur ve cüretkâr yapmıyor. 
“Bizden geçti” hikayeleriy-
le, “geleceğimiz size ema-
net gençler!” kolaycılıkları 

aslında, “gençlerin aklı havada!” 
küçümsemelerinden hiç uzak değil.

Gençlerin ülke sorunlarına çözüm 
bulmak, ülkenin ve dünyanın gelece-
ği hakkında kafa yormak için hazır 
olmadıkları, daha kırk fırın ekmek 
yemeleri gerektiği ise tam bir saçma-
lık. Bunu söyleyenler aslında herkes 

için aynı şeyi söylüyor: Oturun otur-
duğunuz yerde.

Güncel olarak baktığımızda lise-
lerde, üniversitelerde ve iş yerlerinde 
gençlerin harekete geçtiğini, kimi-
lerinin sandığı gibi boyun eğip bir 
kenara sinmediğini söylemek duru-
mundayız. 

Asıl önemlisi örgütlenen, siya-
setle buluşan gençlerin kendilerine 
dayatılan kötülüklerle baş edebildiği, 
toplumun bir bütün olarak ileri atıl-
ması için gerekli umudu üretebildiği 
görülüyor.

burak demir’in arkadaşları ayaklandı

Burak Demir 16 yaşındaydı. Çalıştığı dürümcü üç beş lira daha fazla kazanabilmek 
için Burak’ı 17 Ağustos’ta, İstanbul’u sel almışken sipariş teslimatına yolladı. Ehliyetsizdi, 
günlük altmış liraya, ailesinin rızası alınmadan çalıştırılıyordu. Şiddetli yağmur altında 
motosiklet sürerken hayatını kaybetti.

Çalıştığı yer bununla yetinmedi, onca tanığa ve Burak’ın kazada yanında olan yemek-
lerle fişlere rağmen, önce Burak’ın motosikleti kaçırdığını öne sürdüler, sonra işin içinden 
çıkamayınca Burak’ı çalıştırdıklarını ama yakın yerlere yolladıklarını savundular, aileye 
Burak’ın üç günlük yevmiyesini teklif ettiler. 

Bu da yetmedi ailesini “arkamız sağlam” mesajıyla tehdit etmeye kalktılar. Her patron 
gibi ne işçilerin canını önemsediler ne de işçilerin dayanışmasının gücünü kavradılar.

Olaydan bir hafta sonra, 25 Ağustos günü, Burak’ın kurye arkadaşları, onu göz göre 
göre ölüme yollayan Dürümcü Musa Usta’ya lanet yağdırdı Arnavutköy’de. Büyük bir öf-
keyle toplanan motokuryeler yaptıkları açıklamada Musa Usta isimli işletmenin patronu-
nu hedef alırken yaşanan ölümlerin nedeninin kötü çalışma koşulları olduğu belirtildi. Si-
gortasız şekilde, uzun saatler boyunca düşük ücretlere çalışmaya mecbur bırakıldıklarını 
belirten işçiler, yaptıkları işin tehlike düzeyinin yüksek olması nedeniyle dayanıklı kaska, 
yağmurluğa, diz ve dirsek koruyucularına ihtiyaç duyduklarını ancak bunların patronlar 
tarafından sağlanmadığına dikkat çekti. 

kaza değil, patrOnların kâr Hırsı
Açıklamada iş yerlerindeki denetimlerin artırılması, 18 yaş altındaki çocukların çalıştı-

rılmaması, sigortasız, ehliyetsiz çalışmanın önüne geçilmesi gibi talepler dile getirilirken 
insani ve güvenlikli çalışma koşulları için patronlara karşı örgütlenme çağrısı da yapıldı. 
“Güvenli çalışma, sigortalı iş istiyoruz”, “patronun kâr hırsına, müşteri baskısına, insanlık 
dışı çalışma koşullarına boyun eğmeyeceğiz”, “Burak’ı kaza değil, patronların kâr hırsı 
öldürdü”, “kaza değil cinayet” yazılı dövizler taşınan eylem, “işçilerin birliği patronları 
yenecek”, “kaza değil cinayet”, “işçilerin katili patron düzeni” sloganları ile sonlandı. 

Gençlik hareketlerinin abartılı bir şekilde yüceltildiği yıllardan 

sonra ‘gençlik çok apolitik, çok cahil’ denilen uzun bir dönem 

yaşadık. Sonra gezi direnişi geldi ve bu sefer ‘orantısız zekâ, mizah 

dolu gençler’ mitleri türedi. Bu coşkunun yerini yeniden ‘ne olacak 

bu gençlerin hali’ hayıflanmalarına bırakması ise çok sürmedi.

16 yaşındaydı. Dürümcüde işe girdi, ehliyeti bile yokken mo-
tosikletle şiddetli yağmur altında sipariş teslimatına yol-
ladılar. Burak Demir böyle öldürüldü. Burak öldü ama kanı 
yerde kalmadı.

OdtÜ teslim Olmaz!

ODTÜ’nün bir rektörü var, adı Verşan Kök. 
Düzen gericiliğinin AKP’den önce başlamış hesap-
laşmasında ODTÜ sorununu “kökten” çözmek için 
Erdoğan tarafından ODTÜ’nün başına getirildi.

Üç yıl önce göreve geldiğinde ilk icraatı kam-
püste sıkı yönetim ilan etmek oldu.

Yıllardır hiç sekmeden yapılan Evrim Konfe-
ransı’nı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan kampüse 
geliyor diyerek iptal etti.

Kendi öğrencisinin Erdoğan’ı protesto etme-
sinden korkup akademik takvimi değiştirdi.

İrem Kütük’ün kampüs içinde kuralsız ve dene-
timsiz şekilde çalıştırılan bir kamyon tarafından 
öldürülmesi de onun zamanında oldu.

ODTÜ’de yıllardır süren Bahar Şenlikleri’ni iptal 
etmeye kalkıştı. ODTÜ’lüler kendi geleneklerine 
sahip çıktı, günlerce süren şenlik eylemleri onu 
bu kararından geri basmaya zorladı. Utanmadan 
çıkıp “aslında şenlikleri iptal etmediğini, olayların 
‘Marksist, LGBT, aşırı sol provokasyonu olduğunu” 

iddia etti.
ODTÜ’nün köklü geleneğinin bir parçası 

yurtları. Bu geleneğin içine bir truva atı sokmaya 
yeltendi rektör, Kredi Yurtlar Kurumu’na yurt alanı 
vermeye kalkıştı. ODTÜ’nün kendi yurt kültürünü 
dinamitlemek yetmiyordu, bunun için ağaçlar da 
kesildi.

“Ne sermaye ne rektör; ODTÜ bizimdir” diyen 
öğrenciler bir kez daha rektöre dersini verdi. 

Bütün bunlar olurken ODTÜ’de aralık verme-
den devam eden bir şey de komünist gençlerin 
örgütlülüğü ve mücadelesiydi.

ODTÜ’lü ve TKP’li gençler sıra arkadaşlarına 
şu sözlerle sesleniyor: “Bir Verşan gelir bir Verşan 
gider, bu devran böyle döner!” diyenlerden olma-
mak, öfkemizi umuda ve mücadeleye dönüştür-
mek için “memlekette ve aydınlık ODTÜ’de serma-
yenin kökünü kazıyana kadar mücadele etmeye 
devam!” diyenlerin, Türkiye Komünist Gençliği’nin 
safında örgütlenelim…

Erdoğan ODTÜ sorununa “köklü” çözüm bulayım dedi, Verşan Kök’ü rektör 
atadı. ODTÜ’lülere de rektöre dersini vermek düştü.

#buradayız diyOr, bOyun eğmiyOrlar
cağaloğlu anadolu lisesi müdürü dertli

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Ye-
ner, piyasacı ve gerici sistemi çok iyi temsil edi-
yor. Okulun, AKP’nin “Proje okulları” oyununun 
parçası haline getirilmesinde özel bir rolü oldu.  
161. dönem öğrencisi 4 kişinin banka hesabına 
haciz konulması onun son skandalıydı. Sosyal 
medyadan hakarete uğradığını söyleyerek ken-
dini savundu. Hak ettiği tepkiyi gördü.

Okulun ilk günü 161. dönem birincisi bir 
konuşma yaptı. Birinciliğinin sisteme işlenme-
diğini anlattı ve bunun sorumluluğunun okul 
idaresinde olduğunu söyledi. Okul idaresinin 
görevinin sucuk partileri düzenlemek, okul ku-
lüplerine kısıtlamalar getirmek değil Cağaloğlu 
öğrencilerinin haklarına sahip çıkmak olduğunu 
vurguladı.

sOlcu liseliler’in açıklaması
Gelişen olaylar üzerine Solcu Liseliler bir 

açıklama yayımladı. Okulun gündemine otu-
ran açıklama veliler ve öğrencilerden destek 
gördü. Açıklamadan bir bölüm şöyle: “Cağaloğlu 
Anadolu Lisesi ilerici kimliğini öğrencileriyle 
sürdürmeye devam ediyor. Okulu köklerinden 
kopartmak isteyenler, gericiliğe teslim edenler, 
öğrencileri kendi okullarından uzaklaştıranlar 
Cağaloğlu’nu temsil edemezler. Bugün Cağa-
loğlu Anadolu Lisesi’nde yaşananlar ülkemize 
yapılan gerici saldırıların sonucudur. Solcu Li-
seliler, Cağaoğlu Anadolu Lisesi’nde ve ülkenin 
diğer liselerinde “karanlığa karşı #Buradayız” 
diyor. Sizleri gericiliğe karşı mücadele etmeye 
çağırıyor.”

kadıköy anadOlu lisesi’nde neler Oldu?
Yandaş haber siteleri yıllardır süren geleneği 

2019’da fark etmeye karar verdi. Sembolü martı olan 
okulda okula yeni gelenlere atılan simitlerin fotoğ-
raflarını “nimetin üstünde tepindiler” diyerek verdiler.

Okul öğrencileri, bu acayipliğe sessiz kalmadı. 
Birçok köklü lise, gerici iktidarın müdahaleleriy-

le hedef alınırken tüm ülkeyi koca bir imam hatip 
kampüsüne dönüştürmek isteyenler, bu çerçeveye 
sığmayanları bulabildiği her yolla yıpratıp teslim al-
mak isterken komünist gençler de oturup seyredecek 
değildi. Solcu Liseliler bir bildiri yayımladı ve havuz 
medyasının asıl derdinin simit atma değil okulda 
kendisine yer bulan aydınlanma kültürü olduğunu 
söyledi.

Bildiride şöyle deniliyordu: “Bizler biliyoruz ki 
köklü okullara yönelik saldırıların sebebi, bu okulla-
rın aydınlanmacı bir kültürün bayrağını taşıması ve 
nesilden nesle bu bayrağı devretmesidir. Bilimsel ve 
nitelikli eğitim vermeyi gelenek edinmiş liseler, taşı-
dıkları kimlik sebebiyle belli ki iktidarı rahatsız ediyor.

Türkiye’de birçok köklü lisede benzer süreçler 
yaşanırken aydınlanma bayrağını yükseltmek iste-
yen öğrenciler var olmaya devam edecekler. Sadece 
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde değil, memleketimizin 
her yanındaki Solcu Liseliler yalanlara ve gericiliğe 
karşı #BURADAYIZ, yalnız da değiliz çaresiz de diyor. 
Yepyeni, aydınlık ve eşit bir ülke kurmak bizim elleri-
mizde. Yeter ki yan yana gelelim!”
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N
E YAPMALI?

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışması, düzenlediği çalıştaylarla, özel 

okullardaki sorunları değerlendiriyor, ortak çözüm yolları oluşturuyor ve örgütleniyor.

bmc’de patrOn zOrbalığı sÜrÜyOr

Qnb Finansbank’ta işten çıkarmalar başladı

Otel emekçileri  
beyOğlu semt eVi’nde  
bir araya GeliyOr 

trendyOl: ‘bir tıkla 900 
kişinin Hikayesi…’

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın sahibi 
olduğu, iktidarla olan ilişkileri sayesinde özellikle son 
dönemde savunma sanayisinden ciddi pay almaya 
başlayan ve buna rağmen sıkıntılar yaşayan BMC, 
işçilerine fatura kesmeyi ihmal etmiyor.
Geçtiğimiz günlerde BMC çalışanlarına fabrikadaki 
kötü giden işlerden işçileri sorumlu tutan bir ihtarna-
me patronlarından Yasin Öztürk tarafından gönderil-

mişti.
Şirket yönetiminin tehditlerle dolu ihtarnamesinin 
ardından BMC’de işten çıkarmalar başladı. PE Ağı’na 
ihbarda bulunan bir BMC işçisinin aktardığına göre, 20 
Eylül Cuma günü 10 işçi işten çıkarıldı.
Tehditlerini sürdüren yöneticilerin, yıl sonunda daha 
kalabalık işten çıkarmalar olacağını işçilere söyledik-
leri iddia edildi.

QNB Finansbank çalışanlarının bir süredir tedirgin-
likle beklediği işten çıkarmalar seçimlerin sonlan-
masının ardından başladı. 
Performans düşüklüğü, şube ve bölge birleştirme-
leri bahanesi ile büyük çoğunluğu şubelerden olmak 
üzere 90’a yakın kişinin bu ay içinde çıkartılacağı 

iddia edildi. Görüşlerini aldığımız bir banka çalışanı 
“10-15 yıllık şube personeli arkadaşlarımız perfor-
mans bahanesiyle işten çıkarıldı, yıl sonuna kadar 
yeni işten çıkarmaların devam edeceğini duyuyoruz, 
birçok arkadaşımız bu konuda tedirgin.” şeklinde 
konuştu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile irtibata geçen 
Beyoğlu’nun farklı otellerinden emekçiler, 
vardiyalı çalıştıklarını ve bu yüzden hiçbir şey-
lerini planlayamadıklarını, fazla mesailerinin 
ödenmediğini, sigortalarının düşük yattığını 
ve sık sık patron vekili şeflerin, yöneticilerin 
mobbingine maruz kaldıklarını ifade ediyorlar. 
Uzun saatler çalıştırılan, neredeyse izin günü 
olmayan, düşük ücretlere mecbur bırakılan 
otel emekçileri isyan noktasına gelmiş du-
rumda ve harekete geçme kararlılığında…
Beyoğlu’nda farklı otellerde çalışan emekçiler 
28 Eylül Cumartesi günü saat 17:00’de Be-
yoğlu Semt Evi’nde bir araya gelerek tüm bu 

sorunları, çözüm yollarını ve örgütlen-
me olanaklarını tartıştıkları bir toplantı 
yapacaklar. 

Trendyol emekçilerinin yaşadıkları sorunları Patronların Ense-
sindeyiz ağıyla duyurmalarının ardından aynı firmanın eski bir 
çalışanın yolladığı mektup, buradaki sömürü sisteminin hayli 
sistematik bir şekilde işletildiğini gözler önüne serdi.
Eski Trendyol çalışanının “Patronların Ensesindeyiz ağının 
sitesindeki haber şu an orada çalışmıyor olsam bile bir umut 
ışığı oldu bana. Oranın çalışma koşullarının duyulması ve çalı-
şanlarının bu şekilde haklarına sahip çıkacak olmaları muaz-
zam güzel. Ben Trendyol’da bir yıl kadar çalışmış ve uygulanan 
mobbingden kaynaklı işi bırakmış birisiyim. Sizlerin bir tıkla 
ulaştığınız eşyaların hazırlık sürecini aktarmak istiyorum” di-
yerek anlatmaya başladığı kendi deyimiyle “çalışan 900 kişinin 
hikayesi”nde neler yok ki: Sabahtan akşama ayakta çalışan in-
sanlara dinlenmek için verilen 3 saniyelik oturma izni, Günde 
1 kereye mahsus 3 dakikalık tuvalet molası, Tutanak tehdidi, 
Gasp edilen tazminat hakları, Mobbing.

ankara ve izmir'de 'özel Okul 
öğretmenleri çalıştayı' yapıldı

Ö
zel okul öğretmenleri, 
Patronların Ensesin-
deyiz Ağı’nın çağrısıyla 
birçok ilde bir araya 
gelmeye devam ediyor. 
Ankara ve İzmir’de ‘Özel 

Okul Öğretmenleri Çalıştayı’ geniş 
katılımlarla düzenlendi.

Ankara’daki toplantıda PE Ağı 
Özel Okul Öğretmen Dayanışma-
sı’nın geçtiğimiz bir yıl gündemine 
aldığı sorunlar ve bu sorunlar 
karşısında yaptıkları sıralandı. 
Toplantıda hazır bulunan PE Ağı 
avukatı ise “haklarımız” konulu 
bir sunuş yaptı. Sunuşta, özel okul 
öğretmenlerinin 2014 – 2018 yılları 
arasında gasp edilen ihbar tazmi-
natları hakkında değerlendirmeler 
yapıldı, eşit işe eşit ücret konusu 
ele alındı. Sözleşmenin keyfi olarak 
yenilenmemesi sonucu işe iade gibi 

hakların ardı ardına nasıl yitirildiği 
anlatıldı. PE Ağı avukatı, kıdem taz-
minatı gibi önemli bir hakkın daha 
kaybedilmemesi için öğretmenlerin 
de hızla bir araya gelerek harekete 
geçmeleri gerektiğini vurguladı ve 
maaş alacakları, manevi tazminat, 
örgütlenme hakkı, eğitim ödenek-
leri, sözleşmeyi isteme hakkı gibi 
başlıkların da takipçisi olmaları 
gerektiğini anlattı.

‘Haklarımızı nasıl 
kazanacağız’

Çalıştayın ikinci oturumu “Hak-
larımızı Nasıl Kazanacağız? PE Ağı 
Özel Okul Öğretmen Dayanışması 
Nasıl Çalışmalı?” başlığıyla açıldı. 
Yapılan gündem konuşmasında, 
örgütsüz, bireyci ve rekabetçi 
toplumun nasıl inşa edildiğinden 
bahsedilirken PE’nin kuruluş amacı 

ve çeşitli sektörlerde yaptıkları 
hakkında bilgi verildi. Konuşmanın 
ardından toplantıya katılan özel 
okul öğretmenleri sırayla söz alarak 
okullarında yaşadıkları hak kayıpla-
rını dile getirdiler. İş yeri komitele-
rini kurma kararı alan Doğa Koleji, 
Jale Tezer Koleji ve Büyük Kolej’den 
öğretmenler komiteleşmeye giden 
süreçlerini paylaşırken, Kampüs 
Koleji ve Final Koleji’nden öğret-
menler PE ağıyla temas kurduktan 
sonra okullarında müdahale edebil-
dikleri gündemleri diğer öğretmen-
lere aktardılar. Eskişehir ve Kayse-
ri’den öğretmenler de Ankara’daki 
çalıştayı takip etti. 

Ankara Özel Okul Öğretmen 
Dayanışması tarafından yapılan 
çalıştaydan çıkan başlıca kararlar 
şöyle açıklandı: Okullarımızda yaşa-
nılan her önemli gelişmeyi PE ihbar 
hattına iletmek, ayrıca Ankara’daki 
okullar arasında haberleşmeyi güç-
lendirmek amacıyla aylık PE bülteni 
yayınlamak kararlaştırılmıştır.

Keyfi işten çıkarmalarda daya-
tılan istifa baskısına karşı üretilen 
hukuk materyalinin yaygınlaş-
tırılarak kullanılmasına devam 
edilmelidir. Eylül ayında ödenmesi 
gereken eğitim-öğretim ödenekleri-
nin takipçisi olunmalı ve ödemeyen 
okullar vakit kaybetmeden teşhir 

edilmelidir.
Özel okul öğretmenlerinin ça-

lıştıkları kurumları sık değiştirmek 
zorunda kalması yeni okullarda 
komiteleşme fırsatı olarak değer-
lendirilmelidir.

İmzaladığımız sözleşmelerin 
bir örneğinin tarafımıza verilme-
mesi önemli bir sorundur. Bu konu 
dayanışmanın mücadele başlıkla-
rının başındadır. Gerekli görüldü-
ğünde MEB’in bu konuda muhatap 
kılınması talebiyle bir kampanya 
örgütlenmelidir.

Ankara’da özel öğretim kurum-
larında çalışan öğretmenlere de 
kamuda çalışan öğretmenlere tanı-
nan ulaşım indiriminin sağlanması 
ve okullardan servis talep edilmesi 
işyeri komitelerimizin gündemine 
girmelidir.

Her eğitim-öğretim döneminin 
sonunda bu çalıştay yenilenmeli ve 
alınan kararların hayata geçirilmesi 
denetlenmelidir.

izmir de Hakkını alacak
21 Eylül’de İzmir’de gerçekle-

şen toplantı birçok özel ve kamu 
okulundan öğretmenin katılımıyla 
yapıldı. Daha önce İstek Vakfı, MEV 
Okulları, Okyanus Kolejleri gibi 
birçok okulda çalıştığını belirten 
bir eğitimci, bu okulların kurumsal 

yapılar gibi gözüktüklerini ama bu 
kurumların birçok sorunla boğuş-
tuğunu söyledi. Özellikle başka 
okullara geçerken ücretlerin düşü-
rüldüğünden bahsetti. 

Bilnet Okulları’ndan bir öğret-
men haksız yere işten çıkarmalarla 
okulların öğretmenlere hukuksuz 
bir şekilde yaklaştığını ve öğret-
menlerin yalnız başına haklarını 
alamadığını söyledi.

Söz alan başka bir öğretmen ise 
eğitimin bilimsel yapısının zayıfla-
dığını, okulların müşteri memnuni-
yeti odaklı bir hal aldığını açıkladı.

Doğa koleji okullarından bir 
öğretmen, yaşanan sorunları ak-
tarırken patronların keyfi yakla-
şımlarına karşı öğretmenlerin bir 
arada hareket ederek kazanım elde 
ettiğini söyledi.

Çalıştay’da Patronların Ensesin-
deyiz Ağı’ndan bir avukat öğret-
menlere yaşadıkları sorunların çö-
zümünde ve haklarını aramalarında 
yardımcı olacak hukuk bilgilerini 
paylaştı.

28 Eylül 2019 Cumartesi günü 
İstanbul Çalıştayı ve 29 Eylül Pazar 
günü Adana, Antalya ve Mersin 
çalıştayları yapılacak. Patronların 
Ensesindeyiz Ağı’na sayfamızda 
yayımladığımız irtibat bilgilerini 
kullanarak ulaşabilirsiniz.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

‘uyarıyOruz, ensendeyiz!’
madame coco komitesinden açıklama:

Madame Coco komitesinin yaptığı açıklama şöyle:
Geçen bir yıl içerisinde PE üzerinden yaptığımız açıklamalarla bazı 
haklarımızı alabildik ancak hâlâ birçok hakkımız gasp edilmeye 
çalışılıyor. Patronun saldırısı hız kesmiyor. Bizler de patronların 
saldırısına karşı yeniden bir araya geliyoruz.
Baskıya maruz kalıyoruz
Eksik kadroyla çalıştırılıyoruz
İş unvanlarımız keyfi olarak değiştiriliyor.
Primlerimizden kesintiler devam ediyor

MAdAME CoCo İŞYErİ KoMİTESİ olArAK TAlEPlErİMİz:
İş yerinde mağaza müdürlerinin ve bölge müdürlerinin uyguladığı 
baskı ve psikolojik şiddete derhal son verilmelidir. 
Mağazalarda eksik kadroyla çalışmaya son verilmelidir.
İş unvanlarımızın keyfi olarak değiştirilmesine son verilmeli, unvan 
değişikliklerinde işçilerin rızası olup olmadığı sorulmalıdır.
İşçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine dikkat edilmiyor. Ağır kolileri 
elle taşımaktayız. İş yerinde işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına 
dikkat edilmesini talep ediyoruz.
Primlerimizden yapılan kesintilerin 
derhal durdurulmasını talep ediyoruz.
Madame Coco çalışanı diğer arkadaş-
larımıza sesleniyoruz. Bizler mağa-
zalarda yaşananları teşhir etmeye ve 
bir arada durmaya devam edeceğiz. 
Sizler de Patronların Ensesindeyiz Ağı 
üzerinden iletisim@patronlarinense-
sindeyiz.org ve 0541 940 05 14 telefon 
hattından bizimle irtibata geçebilir-
siniz. Unutmayın ki, birlikte güçlüyüz 
ve ancak birlikte hareket ederek 
kazanabiliriz.

Geçtiğimiz yıl verdikleri mücadeleyle akıllarda ka-
lan Madame Coco emekçileri yeni bir açıklama yaptı. 
Patronların Ensesindeyiz ağı üzerinden örgütlenen 
Madame Coco emekçileri geçtiğimiz yıl verdikleri 
mücadeleyle birçok kazanım elde ettiklerini buna 
rağmen hâlâ sorunların olduğunu, mücadelelerinin 
devam ettiğini duyurdu.

eski bir çalışanın mektubu


