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PATRONLARDA 
OYUN BİTMEZ

Özel okul patronlarının ve özelleştirme şampiyonlarının ensesindeyiz
Özel okul öğretmenlerinin dayanışma ağıyla patronların ensesine dikildik. Öğretmenlerin haklarını gasp eden, köpeksiz köyde 

değneksiz gezmeye alışmış patronlar karşılarında örgütlenmiş emekçileri bulunca afalladı. Şimdilik konuyla ilgileri yokmuş gibi yapan 
devlet yetkililerinin, özelleştirmeci siyasetçilerin de ensesine dikilme zamanı. ● Sf 4
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Kapitalizm rekabet düzenidir. Her yerde rekabeti teşvik 
eder. Patronlar rakiplerinden daha çok kazanmak için 
çabalar. Uluslar arasında da rekabet esastır. Kendileri 
rekabeti sevdikleri gibi, işçilerin de aralarında rekabet 
etmesini isterler. Birbirinin gözünü oymak patronlar 
için bir ata sporudur. İşçilerinin de patronlarla 
uğraşmayı bırakıp birbirleriyle uğraşmalarını isterler. 
Patronların rekabetinden yine patronlar kazanır. İşçilerin 
rekabetindense… Patronlar kazanır. Bir de bu rekabet 
göz boyamak için de çok yararlıdır. “İyi polis, kötü polis” 
hikayesini hepimiz biliyoruz. Düzen siyasetinde de aynı 
oyun oynanır. En kötüsü de, işçilerin, emekçi halkın bu 
oyundan yarar beklemesidir.

Tarafımızı belirleyeceğiz. Ve doğru tarafta yer alacağız. 
Çok küçük bir haksızlığı gidermek, işyerinde ya da okulda 
yaşadığımız bir sorunla baş etmek için de, ülkedeki gidişatı 
toptan değiştirecek bir hamleyi hem beraber yapmak için 
de aynı formül geçerli: Örgütleneceğiz ve bunu patronlarla 
değil emekçilerle yapacağız.

Bir dönemin popüler sloganı “yesinler birbirlerini” düzen 
siyaseti içindeki hesaplaşmalarda taraf olmamayı ima ettiği 
için kulağa hoş geliyordu. Öte yandan “biz karışmayalım, 
birbirlerini yesinler” gibi bir yaklaşımla geniş halk 
kesimlerinin oynanan oyundan sonuç beklemesi anlamına 
da geliyordu.
Bugün de aynı tehlike var: Kimse Davutoğlucu değil ama 
herkes Davutoğlu’nun Erdoğan’a atacağı golleri bekliyor.
Öyle ki, Davutoğlu’na “dur bakalım” denilmesini, “sen de 
oradaydın” denilmesini bir taktik hata olarak görenler bile 
var. Türkiye Komünist Partisi iki şey söylüyor: Birincisi, 
örgütlenmemiz, örgütlü olmamız, kendi örgütlü gücümüze 
dayanmamız lazım. Emekçileri tribünden sahaya indirecek 
yegane yol budur.
İkincisi, patron sınıfından mutlak olarak ayrışmalıyız.  
İmamoğlu bizim kurtarıcımız olamaz. Yeterince laik 
olmadığı, tarikatlarla oynaştığı, gericiliğe ödün verdiği 
için değil. Tüm bunlardan önce bir patron olduğu için. Bir 
inşaat zengini olduğu için. Davutoğlu ya da Babacan ya 
da Abdullah Gül. AKP’den kurtulmak için göz yumulacak 
isimler değil. Kendileri de AKP’den geldikleri, daha düne 
kadar Erdoğan’ın yanında olmuş, suç ortağı olmuş isimler 
oldukları için değil. TÜSİAD’ın, Avrupalı emperyalistlerin, 
Amerikan sermayesinin yeni bayraktarları oldukları için.

BİRBİRLERİNİ DEĞİL BİZİ YİYORLAR

KENDİ SAFINDA ÖRGÜTLEN

DÜZEN PARTİLERİNE UMUT BAĞLAMAGeçtiğimiz günlerde alacakları ödenmeye-
rek haksız yere işten atılan iki otel emekçisi 
yaklaşık bir hafta önce Patronların Ensesinde-
yiz Ağı ile iletişime geçti. Birlikte hareket eden 
işçilerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na hitaben 
bir teşekkür mesajı yayımlayan Fatma Ayebe 
henüz sigortaları yatmayan ya da alacaklarını 
alamayan başka arkadaşlarının olduğunu, 
onlar için de mücadele etmeye devam edecek-
lerini iletti. 

Ayebe tüm otel emekçilerini Patronların 
Ensesindeyiz Ağı ile birlikte hareket etmeye 
çağırdı.

ShELL çALIşANLARINDAN YILBAşI 
İKRAMİYESİ İSYANI
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbarda bulunan Shell işçilerinin 
aktardığına göre, Shell her sene yılbaşında verdiği ikramiyeyi bu sene 
sahada çalışan emekçilere vermeme kararı aldı. 
Duruma tepki gösteren Shell emekçileri, “Bu 
ikramiye önceleri yarım altındı. Geçen sene 
750 TL market kartı olarak verdiler. Ancak 
bu sene onu da vermeyeceklerini 
açıkladılar. Çalışan pompacı ve 
market çalışanlarının tümünün 
keyfi kaçtı çünkü en azından 
750 TL değerindeki çekle 
yılbaşı sofrasını hallettiğini 
düşünen işçiler bu darbeyle 
yine yeni yıla canı sıkkın 
girecek” dedi.

Topla muhafazakârları, üzerine bir tutam laiklik, birkaç 
ölçü Kürt kimliği, azıcık Alevi rengi, yok dedirtmeyecek 
oranda kadın ekle… Liberaller de tuzu biberi. Al sana 
kapitalizmin mutfağında pişen kucaklayıcı parti.
Solda da seviliyor böyle şeyler. Biraz 
CHP’nin üzerine uygun miktar 
HDP, uzlaşmacı siyasetin üzerine 
keskinlik, parlamento aşkının 
üzerine sokak güzellemesi, 
emek meselelerinin üzerine 
çevre duyarlılığı, Kürt kimliğinin 
üzerine Alevilik, laiklik üzerine 
halkın inançlarına saygı… 
Böyle gidiyor. Heybede ne 
kadar çok şey varsa o kadar 
makbul! ● Sf 3

Kemal OKuyan yaZDI

Davutoğlu’nun Partisi…

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

İZMİR 21 ARALIK CUMARTESİ 20:00
KÜLTÜRPARK  3 No’Lu HoL

İSTANBUL 22 ARALIK PAZAR 15:00
BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

ANKARA 4 OCAK CUMARTESİ 19:00
NÂZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ

AĞI’NDA MÜcADELE 
EDEN GALATAhAN OTEL 
İşçİLERİNDEN KAZANIM

OYUNA GELME ÖRGÜTLEN
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İZMİR 21 ARALIK CUMARTESİ 20:00
KÜLTÜRPARK  3 No’Lu HoL

• KEMAL OKUYAN TKP GENEL SEKRETERİ • BAŞAR ÖZER TKP İZMİR İL BAŞKANI
• ENVER AYSEVER • GÜLCAN ALTAN • NİHAT BEHRAM • ORHAN AYDIN

• YAPICILAR ORKESTRA

İSTANBUL 22 ARALIK PAZAR 15:00
BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

• KEMAL OKUYAN TKP GENEL SEKRETERİ • AYDEMİR GÜLER TKP İSTANBUL İL BAŞKANI
• ENVER AYSEVER • GÜLCAN ALTAN • NİHAT BEHRAM • ORHAN AYDIN

• YAPICILAR ORKESTRA

ANKARA 4 OCAK CUMARTESİ 19:00
NÂZIM HİKMET KONGRE VE SANAT MERKEZİ

• KEMAL OKUYAN TKP GENEL SEKRETERİ • DEVRİM KOÇAK TKP ANKARA İL BAŞKANI
• ENVER AYSEVER • GÜLCAN ALTAN • NİHAT BEHRAM • ORHAN AYDIN

• YAPICILAR ORKESTRA



Komünist kelimesi uzun yıllar bu 
ülkede yasaktı. TKP yasadışı bir örgüttü.

Fakat ülkede komünistler vardı. 
Hatta öyle ki, komünist olmayan pek çok 
insan ve örgüt de sadece komünistlere 
yakıştırılan görüşleri savunuyor diye 
komünistlikle suçlanırdı!

Engellenmeye çalışılan aslında 
komünistlerin düşünceleri, onlara ait 
görüş ve değerler değildi. Bir yerden 
sonra bunların engellenemeyeceğini 
egemenler de biliyordu. 

Onlar için önemli olan bu görüş 
ve değerlerin birleştiği, tek bir ad-
reste temsil edilen örgütlü bir gücün 
halkın karşısına çıkıp örgütlenmeme-
siydi. Tüm dünyada bu böyleydi ve 
yasadışı ilan edemeyeceklerini bildik-
leri yerlerde de başka yollar aradılar.

Bu geçmişin getirdiği bir tortu, 
komünistlerin kendilerini gizlemeleri 
gerektiği saçmalığıdır. Sadece güven-
lik için değil: Komünistim dersen in-
sanlar senden kaçar. Sosyalistim de, 
demokratım de, insan haklarından 
yanayım de. Yine aynı şeyleri söyle, 
aynı şeyleri yap. Ama komünistim 
deme!

Bir komünistin yapacaklarını 
yapıp, bir komünistin söyleyecek-
lerini söyleyip “komünist değilim” 
demek pek mümkün olmadığından, 

iş “komünistlik de yapma, zamanı değil” 
demeye kadar vardı.

Bugün, TKP bu yanlış ezberi baştan 
sona bozmuş durumda.

İsim delisi olduğumuzdan değil. Her 
kafamızı kaldırdığımızda ortalığı TKP 
tabelalarıyla donattığımız da yok. 

Ama ismimizden de, fikirlerimizden 
de vazgeçmiyoruz. Onlarda iskonto 

yapmıyoruz.
Bu da daha çok emekçinin TKP’ye gü-

venmesini, daha çok emekçinin hakkını 
TKP’yle birlikte aramasını sağlıyor.

Bir de kapitalizmin çatırdama sesleri 
gelirken, “önce şu, önce bu değil, önce 
patronlarla hesaplaşma” diyen TKP 
başka solun saha kenarında beklediği bir 
zamanda sahaya çıkan güç oluyor.

ÖRGÜTLÜ hALK KENDİ 
İşİNİ KENDİSİ GÖRÜR

ANcAK İLKE VE ÖRGÜTLE KAZANILIR

SAMANALTI / Sait Munzur

Halkın gücü karşısında kim durabilir? O gücü halka karşı kullananlar durabilir. Halk, düşmanları ondan 

daha güçlü olduğu için yenilmez. Kendi gücüne güvenip kendi gücünü yönetmediği zaman, kendi 

kalesine gol attığı için yenilir.

İTTİFAK hASTALIĞI 
Her türlü toplumsal kavga somut 

güçlerin kullanımına dayanır. Siyaset bu 
açıdan güçle yapılır. Bu nedenle emekçi 
halkın mücadelesini verenler gücü büyüt-
meyi bilmelidir.

Gücü büyütmenin bir yolu ittifaklardan 
geçer. Bugün aynı yerde durmayan, tam 
bir çıkar ve fikir ortaklığına sahip olma-
yanlar da ortak hedefler koyabilir.

Rusya’da 1917’de bir işçi devrimi oldu. 
İşçiler küçük toprak sahiplerini yanlarına 
çekti. Tarım işçilerinden söz etmiyoruz. 
Yaşamını sadece emeğiyle değil sahip 
olduğu toprak sayesinde sürdüren köy-
lülerden söz ediyoruz. İşçi köylü ittifakı, 
işçilerin kazandığı bir mücadelenin aracı 
oldu. Herkesin işçi olduğu ve her şeyi pay-

laştığı bir düzen bu yoldan kuruldu.
Bugün Türkiye’de kendine solcuyum 

diyenlerse bu dersi yanlış anlıyor. İşçile-
rin, halk güçlerinin örgütlü gücü varsa, 
“kontrol” emekçi sınıfların örgütünün 
elindeyse ittifak güç kazandırır.

O patron partisine karşı bu patron 
partisinin yanında yer alacaksın, üstelik 
örgütlü bir gücün de olmayacak… Ama 
lafa gelirse halkın çıkarları için ittifak 
yapıyorsun! TKP, örgütlülüğü savunuyor. 
Çünkü ancak örgütlülükle güçlü olunur.

TKP, düzen güçleriyle dost olmamayı 
savunuyor. Çünkü bu maçı baştan kay-
betmek demek, kaleleri şaşırmak, olmadı 
topu karşı kaleye atıyorum diye sürekli 
taca yollamak demek...

T
ürkiye Komünist Partisi bir 
işçi partisi. 1848’de Komü-
nist Manifesto yayımlandı-
ğından beri böyle: Komü-
nistler, işçi sınıfı içinde ayrı 
çıkarlara sahip ayrı bir parça 

değildir. Onları ayırdeden işçi sınıfının, 
emekçi halkın gerçek çıkarlarının nerede 
olduğunu bilimin ışığında görmeleri ve 

düzenden kendilerini mutlak bir biçim-
de ayırmış olmalarıdır.

İşçi olmak yetmez, işçi olduğunu 
bilmek yetmez, “emeğin yanındayım” 
demek, “emek en kutsal değer, ben de 
emeğin değerini bilenlerdenim” demek 
yetmez… 

İşçinin yanında, patronun karşısında 
olmak gerekir. İşçinin emeğini ve gücü-

nü sermayeye kullandıranların karşısına 
dikilmek gerekir.

Teori mi bunlar?

hELE BİR ERDOĞAN’I GÖTÜRSÜNLER 
DE… DİYEMEYİZ!

Teori değil. Çok somut: Erdoğan bir 
işçi düşmanı, sermayeye dost. AKP bir 
patron partisi. 

Erdoğan’ın eski dostları, bugünkü 
rakipleri için de durum farklı değil. On-
lar da işçi düşmanı, onlar da patronların 
emrinde.

Erdoğan ve AKP’yle mücadele ediyo-
ruz. Ve aynı zamanda onlardan kurtul-
mak için patronların ipine sarılmayı da 
reddediyoruz.

TKP, işçileri, emekçi halkı sadece 
güncel tehlikelerden değil, potansiyel 
tehlikelerden de korumayı görev biliyor. 
Sadece bugün işçilerin, emekçi halkın 
karşısınde yer alanlarla değil, yarına 
hazırlanan işçi düşmanlarıyla da müca-
dele ediyor.

Bu sadece bir uyanıklık meselesi de 
değil.

Uyanık olmak, sermayenin, işçi düş-
manlarının çevirdiği dolapları görmek 
yetmez.

Güçlü olmak gerekir, örgütlü olmak 
gerekir. Kendi gücüne sahip olmak, ken-
di örgütlülüğüne güvenmek gerekir.

dayanışma ağından dersler

E
rdoğan’ın parti kurmaktan 
vazgeçmesi için yolladığı hatırlı 
kişilere Ahmet Davutoğlu’nun 
“artık çok geç” dediği söyleniyor. 
Parti kurulacak besbelli. AKP’nin 
memleketin ekonomisine, dış 

politikasına, eğitimine, sağlığına yaptığı 
tahribatın sorumlularından biri olarak 
insanlara “yeni” ne sunacağı kuşkusuz merak 
konusu. Ancak Türkiye’de siyasetin tamamen 
içeriksizleştiğini bilenler için, Davutoğlu’nun 
pişkinliği şaşırtıcı değil.
Şöyle olacak…
Davutoğlu ne kadar kapsayıcı olduğunu 
göstermek için AKP çıkışlı muhafazakar 
ekibe bir tutam laik duyarlılığı olan unsur, 
birkaç ölçü Kürt kimliği, azıcık Alevi rengi, 
farkındalık yaratacak oranda kadın ekleyecek. 
Erdoğan tarafından “ötekileştirilen” bir kısım 
liberal bu renk cümbüşünün koordinasyonunu 
üstlenecek. Basında “ANAP’ı çağrıştırıyor” 
yorumları yapılacak, dört eğilimi yeniden bir 
araya getirdiğinden dem vurulacak.
Bir süre sonra Davutoğlu bildiğini okumaya 
başlayacak, kimlikler üzerinden kendine 
yer açmaya çalışan unsurlar birbirlerine 
sürtünecek, etnik duyarlılıklar karşı karşıya 
gelecek, her gün birileri “istifasını kamuoyuna 
saygıyla duyuracak”, iktidarda olunmadığı için 
paylaşılacak rant sınırlı kalacağından kopuşlar 
kolaylaşacak.
Bütün bunlar olurken, Davutoğlu AKP’yi birkaç 
puan geriletirse zaten kendini başarılı bulacak, 
siyasi dengeler iyice karışacak. 
Daha bunun Babacan’ı var...
Belli oldu, o da benzer bir yaklaşımla yola 
çıkıyor. Kucaklayıcı, uzlaştırıcı!
Türkiye’nin modası bu. Siyasi partiler her 
şeyden biraz katılarak ortaya çıkan şekilsiz 
yapılar haline geldi. Marifetmişçesine, bu 
belirsizliği en uç noktalara taşıyan partinin 
en yenilikçi, en gelişkin, en başarılı proje 
olduğuna dair bir görüş yayılmak isteniyor. 
Solda da seviliyor böyle şeyler. Biraz CHP’nin 
üzerine uygun miktar HDP, uzlaşmacı siyasetin 
üzerine keskinlik, parlamento aşkının üzerine 
sokak güzellemesi, emek meselelerinin üzerine 
çevre duyarlılığı, Kürt kimliğinin üzerine 
Alevilik, laiklik üzerine halkın inançlarına 
saygı… Böyle gidiyor. Heybede ne kadar çok şey 
varsa o kadar makbul!
Oysa bu çorbadan solculuğu bırakın, parti de 
çıkmıyor.
Konumuza dönecek olursak aslında 
Davutoğlu’nun derdi parti kurmak değil. Onun 
hedefi, AKP’ye zarar verecek bir çeşitliliği 
temsil etmek ve Erdoğan’ın işini zorlaştırmak. 
Çünkü Erdoğan da hâlâ gücünü kendine çektiği 
ve çekebileceği çeşitlilikten alıyor. Dolayısıyla 
onun bu etkisini kırmak stratejik bir önem 
taşıyor. Davutoğlu’nun kişisel motivasyonu 
ve kendisine yüklenen misyonu böyle 
tanımlayabiliriz.
Mutfaklardaki baharat kavanozlarındaki 
kimyon, kekik, karabiber gibi kendilerine 
değer biçip vitrine çıkaracak parti arayan türlü 
kimliklerden siyaset erbabı için iş olanaklarının 
alabildiğine genişlediği bir döneme giriyoruz. 
Davutoğlu ve Babacan olmuyorsa, kongresini 
yapacak ve imaj tazeleyecek AKP ne güne 
duruyor? Sonra, her Kurultay’da partiyi 
çeşitlendirecek isim monte etmekte usta 
Kılıçdaroğlu CHP’si var. Birkaç tarikatçı, onları 
dengeleyecek sayıda “sosyalist”, bir demet din 
alimi ve yanı sıra popüler bir-iki bilim insanı…
Davutoğlu rekabetin kızışacağını sezdiğinden 
malzemeyi erken toplamak istiyor besbelli. 
Daha bunun yerel teşkilatları var, orada da 
kapsamak, çeşitlendirmek çok önemli. Sürpriz 
isimleri herkesten önce kapatmak gerek!
Parti programı mı?
Türkiye’de bir parti dışında -ki o partinin diğer 
mahallede hiç işi yok, programla ilgilenen 
bulunmuyor. Yazılanlara bakacak olursak 
Davutoğlu’nun partisinin kurucularının yan 
yana geldiği kampta, herkes programa bir şey 
sokuşturmak istemiş.  Herkesin girebildiği, her 
şeyin yazılabildiği, her şeyin söylenebildiği bir 
parti!
Adı için rivayet muhtelif ama en çok konuşulan, 
Bizim Parti. Mükemmel tercih. Muhafazakar 
Parti desen liberali küser, liberal desen alerji 
duyan çok, dinci desen laik konu mankeni 
kaçar. Halbuki nereden bakıyorsan bak, nerede 
duruyorsan dur, her durumda “Bizim Parti”.
Etnikçisi, cemaatçisi, patronu, kalantoru, 
topçusu, popçusu yerleşecek vitrine…
İşçisi, köylüsü, emeklisi, işsizi, çulsuzun payına 
ise bakakalmak düşecek. 
Camı çerçeveyi indirinceye kadar…

Kemal OKuyan

Davutoğlu’nun partisi

PATRONLARINENSESİNDEYİZ



Velileri ve öğretmenler patronun karşısında birleşti

T. HALK BANKASI 
Kadıköy/İstanbul Şubesi
Şube kodu : 0140 
Hesap no: 16000060
Türkiye Komünist Partisi IBAN: 
TR960001200914000016000060

YAPI KREDİ BANKASI 
Ümraniye Çarşı Şubesi
ŞUBE KODU : 1171 
HESAP NO: 87854153
Türkiye Komünist Partisi IBAN:  
TR490006701000000087854153

AKBANK 
Bahariye Şubesi
Şube kodu : 0141 
Hesap No : 0128702
Türkiye Komünist Partisi IBAN:   
TR320004600141888000128702

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?

Doğa Koleji öğretmenlerinin 
maaşlarının ödenmemesi nedeniyle 
başlayan eylemler sürüyor. Öğ-
retmenlere destek olan veliler son 
olarak bir oturma eylemi düzenledi.

Yaptıkları duyuruda 11 Aralık 
Çarşamba günü saat 16:30 itibariyle 
oturma eylemine başlayacaklarını 
ilan eden veliler, Ataşehir Doğa Koleji 
önünde gerçekleştirileceğini duyur-
dukları eyleme farklı kampüslerden 
velilerin de gün boyunca çeşitli ara-
lıklarla destek vereceğini bildirdiler.

Doğa Koleji’nin Ankara, İzmir ve 
Antalya kampüslerindeki öğrencile-
rin velileri uzun süredir maaşlarını 
alamayan öğretmenlere destek 
olmak amacıyla üç kentteki okulların 
önünde basın açıklamaları yaptı.

Ankara’da Patronların Ensesinde-
yiz (PE) Özel Okul Öğretmen Daya-
nışması aracılığıyla bir araya gelen 
Doğa Koleji öğretmenleri ödenmeyen 
maaşlar nedeniyle iş bırakma hakla-
rını kullanmaya karar verdi.

PE avukatları eşliğinde bir dizi 
toplantı gerçekleştiren öğretmenler 
iş bırakma öncesi toplu olarak ihtar 
çektiler.

Batıkent, Çayyolu, Bağlıca, İncek, 
Eryaman ve Çukurambar kampüsle-
rinden onlarca öğretmen PE avu-
katlarının desteğiyle birlikte hareket 
etme kararı alırken, belirsizliğe ve 

oyalama taktiklerine tahammülleri 
kalmadığını ve ücretlerinin çektikleri 
ihtarnamede belirtilen iki iş günü 
içinde ödenmemesi halinde İş Kanu-
nunun 34. maddesine dayanarak “iş 
görme borcundan kaçınma hakkını” 
kullanacaklarını, yani iş bırakacakla-
rını bildirdiler.

İzmir Doğa Kolejleri Çiğli, Borno-
va, Güzelbahçe, Mavişehir 1, Mavişe-
hir 2 ve Mavişehir 3 kampüslerinde 
çalışan öğretmenler geçtiğimiz 
cumartesi ve pazar günleri yapılan 
toplantılarda bir araya geldiler. Yapı-
lan toplantılarda ücretlerinin aylardır 
ödenmemesi başta olmak üzere 

yaşadıkları ortak sorunlar hakkında 
birlikte mücadele etme ve komite-
leşme kararı aldılar. Komitenin aldığı 
kararla 8 Aralık Pazar günü pek çok 
öğretmen Doğa Koleji yönetimine 
maaşlarının ödenmemesi halinde 
derslere girmeyeceklerine ve hukuki 
yollara başvuracaklarına dair noter 
kanalıyla ihtarname gönderdiler. Pa-
zartesi gününden itibaren maaşları 
yatana kadar her gün derse girmeme 
haklarını kullanacaklarını ve bu süre-
cin uzaması halinde eylemliliklerini 
arttıracaklarını ve daha fazla öğret-
menle birlikte mücadeleye devam 
edeceklerini açıkladılar.

OKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ 
SÖMÜRÜYÜ ANLATTI

cEZAYİR’DE KAYI İNşAAT İşçİLERİNİN GREVİ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR. TÜM ÜcRETLERİNİ ALANA KADAR DEVAM EDEcEK. KAYI İşçİSİ KAZANAcAK, PATRON KAYBEDEcEK!

ÖZGÜR BOZA: hAYALLER KÖY ENSTİTÜLERİ 
GERçEKLER BANKER KASTELLİ

Geçtiğimiz günlerde PE ağına ulaşarak 
uğradıkları hak gasplarını bildiren Okan 
Üniversitesi akademisyenleri, yaşadıkları 
sömürüyü anlattı. Akademisyenlerin Patron-
ların Ensesindeyiz Ağı’nın sorularına verdiği 
yanıtları yayınlıyoruz.

Okan’da işe başlama sürecinizden baş-
layalım isterseniz, işe alım süreciniz nasıl 
gerçekleşti?

Üniversitenin işe alım ilanı açıldıktan 
sonra yazılı sınav ve mülakat olmak üzere 
iki aşamalı süreçten geçerek işe başladık. 
Devlet üniversitelerinde kadro açılmıyordu 
işe başladığımız dönemde. Dolayısıyla özel 
üniversiteleri kolluyorduk, sonunda böyle bir 
imkan bulunca buraya başvurduk.

Sonra ne oldu? Yaşadığınız sorunlar 
neydi?

En büyük derdimiz maaşlar… Devlet üni-
versitelerine göre çok düşük maaş alıyoruz. 
Bazılarımız asgari ücretin biraz üzerinde 
maaşlara çalışıyor. Senelerce eğitim aldık, 
dirsek çürüttük, yüksek lisans, doktora 
hazırlıkları… Bunlar gerçekten zor süreçler. 
Bugün bilimsel üretim yapabilmemiz için 
edinmemiz gereken kitapların fiyatları ile 
maaşlarımızı oranladığımızda korkunç bir 
tablo çıkıyor ortaya. İstanbul gibi bir kentte 
günlük hayatımızı idame ettirmeye dahi 
yetecek bir ücret değil bize ödenen. Hep-
sini geçelim, faturalarını ödemek için hâlâ 
ailesinden destek almak zorunda kalan 
bir eğitim emekçisi, öğrencilerine nasıl bir 
gelecek vaadinde bulunabilir? Bu gerçekten 
onur kırıcı.

Diğer akademisyenlerin durumu nedir 
peki?

Sözünü ettiğimiz maaş düşüklüğü sadece 
bizim sorunumuz değil aslında, bunu biliyo-
ruz. Üniversitenin politikası bu: öğrenciden 

yüksek miktarda ücret almak ama akademis-
yenlere olabildiğince düşük maaş ödemek. 
Bu durum sebebiyle işten ayrılan hatta geçti-
ğimiz günlerde iş bırakan, derslere girmeyen 
akademisyenler oldu. Fakat kampüste birbi-
rimizden çok habersiziz dolayısıyla yaşa-
nanlardan çok geç haberimiz oluyor. Biz tam 
zamanlı çalışıyoruz fakat ders saat ücretli 
hocaların yaşadıklarının bambaşka boyutları 
var. Aktif olarak derse gelip çalışmalarına 
rağmen maaşlarını alamıyorlar.

Sizin durumunuzdan öğrenciler haber-
dar mı?

Büyük kısmı haberdar aslında. Üniversite 
yönetimiyle yapılan ortak buluşmalarda dile 
getiriliyor bu sorunlar. Fakat her sorunun akıl 
dışı mazeretlerle üstü örtülüyor. Yaşanan 
hak gaspları sebebiyle sürekli bir akademis-
yen sirkülasyonu var. Öğrenciler de verim 
alamıyor dolayısıyla. Zaman kaybı, adaptas-
yon sorunu… Aslında üniversitenin kazandığı 
para ne bizim maaşlarımıza yansıyor ne de 
öğrencilerin eğitim olanaklarına…

Geçtiğimiz günlerde Başkent Üniver-
sitesinden de bir akademisyen PE ağına 
başvurarak yaşadığı hak gaspını anlatmıştı. 
Üniversitelerin bu durumunu siz nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Sorunun bizim çalıştığımız üniversite 
ile sınırlı olmadığını biliyoruz. Burada sorun 
eğitimin ticarileşmesi. Başka bir özel üni-
versitede çalışacak olsak yine aynı sorunları 
yaşayacağımız çok açık. Hiçbir üniversite 
patronu “bu sorunlara engel olayım” diyerek 
bir planlama ortaya koymayacak çünkü asıl 
sorun kendileri. Bizimse birlikte mücadele 
etmekten başka bir planımız yok. Dolayısıyla 
benzer sorunları yaşayan tüm akademis-
yenleri ses çıkarmaya, çözüm için bir arada 
olmaya davet ediyoruz.

Özgür Boza okulları kurulduğu günlerde 
“köy enstitüleri ruhuyla” sloganı kullanılarak 
tanıtıldı. “Köy enstitüleri ruhu” söylemi patron 
Özgür Boza’nın öğretmenlerin alacaklarını 
gasp ettiği dönemde de sürdürüldü. Büyük 
şehirlerin göbeğinde açılan paralı okulların, 
cumhuriyetin efsane bakanı Hasan Âli Yücel 
ve Tonguç öğretmenle anılan köy enstitüleriy-
le hiçbir ilgisi yok.

Eğitimde özelleştirme furyası, esasen köy 
enstitüleriyle anılan dönemin ve o döneme ait 
eğitim politikalarının tam anlamıyla antite-
zidir. Bu furyanın son demlerinde büyük bir 
ticari buluş (!) olarak “köy enstitüleri ruhu” 
pazarlamayı düşünmüş olan Özgür Boza da 
Tonguç öğretmenden çok Özal döneminin 
batakçı bankeri Kastelli’ye (Cevher Özden) 
benzetilebilir.

Özgür Boza okulları kapandı. Şimdi alacak-
lılar çeşitli yollardan batan okuldan alacak-
ları paraları tahsil etmeye çalışacak. Özgür 
Boza’nın üzerine yattığı öğretmen haklarına, 
velilerin peşin ödemiş olduğu harçlara ne 

olacağı belirsiz. Özgür Boza patronu, haklarını 
gasp ettirmemek için mücadele eden, alacak-
larını patrondan koparmak için örgütlenen 
öğretmenleri ihanetle suçlamıştı. Oysa mü-
cadele etmemek, batakçı patronların ömrünü 
uzatmaya bile yaramaz. Öğretmenler, veliler 
mücadele etmezse… Bankalar, müteahhitler, 
nalburlar alacaklarını alır, öğretmenlere ve 
veliler de hukukun işlemediği bir ülkede hak-
larının işlemeyen yargı tarafından verilmesini 
beklerler. Patronların Ensesindeyiz Özgür 
Boza Veli Komitesi’nin çağrısıyla okulun önün-
de yapılan basın açıklaması bunu anlamış 
olanların desteğiyle yapıldı. Özgür Boza, okulu 
kapattı; ne öğretmenlerin maaşını ödedi, ne 
velilerin kayıt paralarını. Öte yandan veliler, 
öğretmenler bu işin peşini bırakmayacak.

Özgür Boza rezaletinin, batakçı bir patron 
karikatürünün üzerine kalmasına izin verme-
mek, haklarını bir de öğrencileri ve anne baba-
larını özel okulların dümenine terk eden milli 
eğitimden sormak öğretmenlerin ve velilerin 
atacağı adım olacak.

DOĞA KOLEJLERİ’NDE OMUZ OMUZA hAK ARIYORLAR

‘Hiçbir üniversite patronu bu sorunlara engel olayım diyerek bir 
planlama ortaya koymayacak çünkü asıl sorun kendileri. Bizimse 
birlikte mücadele etmekten başka bir planımız yok’

Doğa Koleji öğretmenlerinin ve öğrenci velilerinin eylemleri sürüyor. Eylemlerde öğrencileri ve 
çalışanları özel okul patronlarıyla baş başa bırakan özelleştirmeci devlet politikaları da hedef alınıyor

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

SIMO TEKSTİL İşçİLERİ ZARA’NIN ÖNÜNDE BİLDİRİ DAĞITTI 

BİMEKS İşçİLERİ #AKGİRAYLARIN ENSESİNDE

Sun Tekstil’in taşeronu SIMO Tekstil 
işçileri direnişlerinin 22. gününde Zara’nın 
Alsancak’taki mağazasının önünde buluş-
tular.

Zara, Bershka, Tesco, Marks&Spencer 
gibi markalara üretim yapan Sun Tekstil’in 
taşeronu SIMO tekstil patronu işçileri kıdem 
tazminatı, maaş, fazla mesai ve izin gibi 
haklarını ödemeden işten çıkarmış, bunun 
üzerine işçiler, İzmir Çiğli’deki fabrikalarının 

önünde direnişe başlamışlardı.
Üretim zincirinin son halkası olan 

Zara’nın önünde bildiri dağıtan işçiler, 
gerekirse tüm mağazaları tek tek dolaşa-
caklarını ifade ettiler. SIMO tekstil işçileri 
aynı günlerde geçmişte ürünlerini yaptıkları 
“prestijli” batı markalarına bir de mektup 
yolladı ve kendilerine fason üretim yapan 
işyerlerindeki işçilerin hakları konusunda 
sorumlulukları olduğunu hatırlattı.

15 Aralık 2019 Saat: 16.00  
İSTANBUL’DA TOPLANIYORUZ

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Ruhi Su Salonu

Bahariye Cad. Ali Suavi Sok. No: 7 Kadıköy

DOĞA KOLEJİ VELİLERİ İSTANBUL İL 
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE

Doğa Koleji velileri sorunların bir an önce çözülmesi, öğretmenlere 
haklarının verilmesi için 9 Aralık günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Veliler adına yapılan açıklamada “bizler çocuklarımıza alabilmemiz 
gereken ücretsiz, eşit, ulaşılabilir ve kaliteli eğitim hizmetini parayla 
alma yoluna zorlanarak bu sömürü düzenini beslemek zorunda bırakı-
lırken, öğretmenlerimiz de ekmek parasını kazanabilmek için güvencesiz 
bir şekilde çalışmaya zorlanmışlardır. İlgililere sesleniyoruz ‘özel okul-
ların finansal durumu bizi bağlamaz’ diyerek sorumluluktan kaçamazsı-
nız…” sözleri dikkat çekti.


