
Umutsuzluğa karşı 
mükemmel bir ilacımız var

Konfeksiyon işçisi ya da öğretmen olmak fark etmiyor: Örgütlüysen kazanırsın
Patronların Ensesindeyiz Haberleşme, Dayanışma ve Mücadele Ağı’ndan iyi haberler geliyor. Örgütlenen ve hakkını 

arayan emekçiler en azından teslim olmuyor ve sıklıkla da hakkını alıyor. İzmir’de SIMO Tekstil işçileri direnişi kazanımla 
sonuçlandırdı. Doğa Koleji boykotu ses getirdi. ● Sf 4
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Türkiye Komünist Partisi, ‘kendi 
partimizde örgütlenelim, patronların 
partilerinde değil’ diyor. 
Türkiye Komünist Partisi, ‘kendi 
gücümüze güvenelim, iktidar partisinde 
ortaya çıkacak çatlaklara, düne kadar 
iktidarla iş tutup şimdi kurtarıcı 
pozlarında ortalığa çıkanlara ya da 
şişirme kahramanlara değil’ diyor.
Türkiye Komünist Partisi, bu hafta sonu 
İstanbul ve İzmir’de, yılbaşının hemen 
ertesindeki Pazar günü Ankara’da 
yapacağı toplantılara bunun için çağrı 
yapıyor.
Kendi gücümüzle, kendi partimizde, 
kendi emeğimizle, kendi kurtuluşumuz 
için birleşelim.
Yalanların, sahte umutların, boş sözlerin 
ve içi boş vaadlerin değil işçi sınıfının 
kurtuluş projesinin peşine düşelim.

SİMO Tekstil’de Patronların Ensesindeyiz 
diyen işçiler kazandı. Komitesi tarafından  
yapılan son açıklamada “Bundan sonra 
tekstilde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak; 
mobbingler, onur kırıcı davranışlar, tuva-
let denetimleri, fazla ve insani olmayan 

çalışma süreleri, kıdemsiz-ihbarsız işten 
çıkarma, sahte sigortalı çalıştırma… bunları 
hiçbirini kolay kolay yapamayacak patron-
lar.” deniliyor. Açıklama Patronların Ense-
sindeyiz Tekstil İşçileri Ağı’nın İzmir’de fiilen 
kurulmuş olduğunu müjdeliyor. ● Sf 2

SiyaSet var SiyaSet var

Siyasetçiler ya da politikacılar dediğinizde 
asalak bir tabaka geliyor akıllara. Ama bu 
asalaklara kafa tutmak için bile siyaset 
yapmak gerek. TKP emekçileri “siyaset” 
yapmaya çağırıyor. Elbette bizim çağrısını 
yaptığımız siyasetle asalak düzen politikacısı 
takımının yaptığı siyaset arasında hiçbir ilgi 
yok. ● Sf 3

Yılgınlık, çaresizlik, umutsuzluk bugün halkın baş 
düşmanı. Kahrolası bir düzende yaşıyoruz, kabus gibi 
ve bu kabustan uyanmanın mümkün olmadığı fikri 
yayılıyor. Toplumu çürütür bu. Son haftalarda siyaset 
namına konuştuklarımıza bakın: Davutoğlu, Babacan, 
Cem Uzan… Çare diye önümüze bunlar konuyor. 
Evet şöyle diyebilirim: Biz bu çaresizliğe meydan 
okuyoruz ve meydan okumamızı güçlendirmek için 
düzenliyoruz bu etkinlikleri. Mevcut siyasi iktidarın 

bir kuşağın gençliğini çalan karanlığının ardından 
“kurtuluş” diye önümüze konanları reddediyoruz. 
Öncesinde Demirellerin, Çillerlerin, Özalların ve 
diğerlerinin mirasını da… Türkiye’nin para babalarının 
tasarımına mahkum edilemeyeceğini her yolla 
göstereceğiz, kanıtlayacağız. Aydınlık, sömürüsüz, 
eşitlikçi, bağımsız, egemen bir Türkiye sevdasından 
vazgeçmeyeceğiz.
Kemal Okuyan – TKP Genel Sekreteri

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

SiMO teKStiL 
KOMiteSi: HiÇBir 
Şey eSKiSi GiBi 
OLMayaCaK
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TKP'nin SeSi: Dinleyin!
Temmuz ayında haftalık olarak yayımlanmaya başlandı. 10 

Eylül 2019’dan itibarense hafta içi her gün, sabah 07.00’de dinle-
yicilerine ulaşıyor. Türkiye Komünist Partisi’nin sesli bülteni, her 
gün ülke gündemindeki belirli bir konuda partinin görüşleriyle 
başlıyor, ülke çapında partinin eylem ve örgütlenmeleri hakkında 
bilgilerle, internet üzerinde yayımlanan kimi yazı ve yorumlara 
dikkat çekerek sürüyor. TKP’nin Sesi’nde, her gün bir müzik eseri 
de dinleyicilerle paylaşılıyor. Pazartesi günleri yayımlanan bül-
ten “TKP’ye sorulan sorulara” verilmiş yanıtlara ayrılıyor.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

Solcu Liseliler, tüm ülkede, meslek 
liselerinde, anadolu liselerinde, fen lise-
lerinde ve hatta imam hatip liselerinde 
okuyan gençlere güç veriyor. Onları ha-
yata ve mücadeleye hazırlıyor. ● Sf 3

TKP, dünyanın her köşesinde yoldaşları 
olan bir parti. Uluslararası Komünist 
ve İşçi Partileri Toplantısı’nda 1998’den 
beri bir araya geldiği farklı ülkelerden 
komünistlerle görüş alışverişi var. Küba 
Komünist Partisi ile bu ülkenin emperya-
lizme karşı verdiği mücadelenin özgün ih-
tiyaçları nedeniyle ayrı bir ilişkisi olan TKP, 
Türkiye’deki Küba dostluk ve dayanışma 
derneğinin de kurucu inisiyatifini oluş-
turuyor. Ortadoğu’da iyi takip edilen ve 
sözüne değer verilen bir parti TKP. ● Sf 3

SOLCu LiSeLiLer: Düzenin 
LiSeLiLeri HaMur GiBi 
yOğurMaSına izin yOK

DiL farKı BiLMeyiz, Din 
farKı BiLMeyiz



iŞÇiLerin DayanıŞMa ağı PatrOnLarın enSeSinDeyiz

T
ürkiye Komünist Parti-
si’nin çağrısıyla örgüt-
lenmeye başlayan bir 
haberleşme, dayanışma 
ve mücadele ağı: Patron-
ların Ensesindeyiz. 

Hakkı yenen işçinin hakkını 
aradığı, baskıya uğrayan çalışa-
nın hukukunu savunduğu, köle-
lik koşullarında çalışanın sesini 
duyurduğu bir platform. Çok kısa 
sürede çok büyük bir mesafe kat 
etti Patronların Ensesindeyiz. 

Bunun da birkaç nedeni var. 
Birincisi, herkes artık bir şeyin 
farkında: Korkunun ecele faydası 
yok. Korkup köşesine çekilmek 
bir işe yaramıyor. Bu yüzden daha 
çok işçi, daha çok yerde harekete 
geçiyor. “Uzak dur böyle şeylerden” 
diyenlere kulak asmıyor, “komü-
nistler seni kullanır” diyenlere 
gülüp geçiyor.

İkincisi, korkunun ilacı, baskı-
nın panzehri örgütlenme. Patron-

ların Ensesindeyiz, kendisini bir 
“kamu hizmeti” olarak sunmuyor. 
“İşçi kardeş hakkını alamadın mı, 
gel avukatlarımız senin hakkını 
alsın” demiyor. Örgütlenmenin, 
örgütlü hareket etmenin yolları-
nı gösteren, bunun sırrını sınıf 
kardeşleriyle paylaşan bir çalışma 
Patronların Ensesindeyiz Haberleş-
me, Dayanışma ve Mücadele Ağı. 
İşçiler korkmuyor, örgütleniyor ve 
kazanıyor.

Bir çırpıda en önemlilerini 
sayalım, PE patronların insafına 
bırakılmış özel okul öğretmenleri-
nin çok kısa sürede örgütlenerek 
haklarını aramalarını sağladı. Öğ-
retmenler arasındaki dayanışma, 
işçi sınıfının yanında mevzilenmiş 
hukukçuların katkıları ve komü-
nistlerin mücadele deneyimi pat-
ronlara alıştıkları rahatı tanımadı. 
Öğretmenlerin kaderini değiştirdi.

İzmir’de batakçı tekstil patron-
larının ensesine yapışıp işçilerin 

haklarını kazanmasını sağladığımız 
örneklerin sayısı her gün artıyor.

Genç işçilerin sırtına binen pat-
ronlara ders verdiğimiz ilk örnek 
Anı Tur oldu. İşçiler hem haklarını 
kopardı hem patron sınıfını daha 
iyi tanıdı.

Madame Coco mağazalarında 
patronların ve patron yalakası 
yolsuz yöneticilerin yakasına ya-
pışmak PE örgütlenmesi sayesinde 
mümkün oldu. 

Patronların Ensesindeyiz, daha 
ilan edildiği gün o sıralarda hare-
kete geçmiş olan direnişçi işçilerle 
dayanışma içinde oldu. Flormar, 
Cargill, Üçüncü Havalimanı işçileri-
nin katıldığı bir toplantıyla duyu-
ruldu PE.

Bir yılını Ekim ayında doldur-
muş olan Patronların Ensesinde-
yiz, her dara düşenin başvurduğu, 
dayanışmayı sadece isteyenin değil, 
dayanışma için görev bekleyenin 
de katıldığı önemli bir örgütlenme.
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SAMANALTI / Sait Munzur

SiMO teKStiL KOMiteSi: HiÇBir Şey eSKiSi GiBi OLMayaCaK

SiMO teKStiL iŞÇiLeri ÖrGütLenereK KazanDı

Simo Tekstil Komitesi’nden 
yapılan son açıklamada “Bundan 
sonra tekstilde hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak; mobbingler, onur kırıcı 
davranışlar, tuvalet denetimleri, 
fazla ve insani olmayan çalışma 
süreleri, kıdemsiz-ihbarsız işten 

çıkarma, sahte sigortalı çalıştırma… 
Bunları hiçbirini kolay kolay yapa-
mayacak patronlar. Bu direnişin 
sonucunda elde edilen en önemli 
kazanım, örgütlü mücadele eden 
işçiler yenilmez olduğunun somut-
lanmasıdır. Geçtiğimiz yaz aylarında 

Buca BEGOS’ta TR-İNTER işçileri-
nin mücadele ederek elde ettikleri 
kazanımdan sonra, işçilerin SIMO 
Tekstil’de de kazanması patronları 
hayli rahatsız etmiş, diğer tekstil 
işçilerine güven vermiştir.  Direnen 
ve mücadele eden, örgütlü hareket 

eden işçiler tekstil patron-
larının pek karşılaşmadığı 
işçi profilidir. Bu profil artık 
gerçek ve örgütlü Patron-
ların Ensesindeyiz Tekstil 
İşçileri Ağı İzmir’de fiilen 
kurulmuştur” denildi.

Çiğli Organize Sanayi’de bulunan ve 
Zara, Bershka, M&S, Esprit, Tesco, Next 
gibi markalara üretim yapan Sun Tekstil’in 
fasonu SIMO Tekstil işçileri 26 Ekim günü 
işten atıldı. İşten çıkarılan işçilerin 2 aylık 
maaşları, primleri, tazminatları, senelik 
izinleri ödenmedi. 

Patronun rahat, işçilerin güvensiz 
olduğu bir zamanda Patronların Ense-
sindeyiz’e ulaştılar. 8 Kasım günü küçük 
bir grup olarak PE ile görüşen işçiler, 
daha fazla işçinin katılımıyla bir toplantı 
yapmak üzere ayrıldılar. Yapılan toplantı-
dan mücadele etme ve haklarını sonuna 
kadar arama kararıyla çıkan işçilerin ilk 
kazanımı 15 Kasım’da maaş alacaklarının 
büyük kısmının ödenmesi oldu. Geri kalan 
hakları için 18 Kasım’dan itibaren fabrika-
nın önünde direnişe geçtiler. 

PE Ağı içinde kendi komitelerini kuran 
ve temsilcilerini belirleyen işçiler PE avu-
katları ve komite sözcüsüyle birlikte SIMO 

Tekstil patronu ve üst işveren konumunda 
olan SUN Tekstil patronuna çağrı yaptı. 
Önce kaçınan patronlar sonra PE Ağı ve iş-
çilerle görüşmeyi kabul etti. Görüşmeler-
de işçilerin talepleri SUN Tekstil’e iletildi. 
İşçiler SUN Tekstil’in önünde kalabalık bir 
eylem gerçekleştirdi. Bunun üzerine SUN 
Tekstil patronları işçi alacaklarının küçük 
bir kısmını verebileceklerini bildirdi. İşçiler 
bu teklifi reddetti. Markaların önünde 
bildiri dağıtma kararı alan işçiler, ZARA 
Alsancak mağazasının önünde kalabalık 
bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. 

İşçilerin kararlı tutumu sürünce SUN 
Tekstil geri adım attı. Kıdem, maaş alacak-
ları, senelik izinler gibi başlıkların büyük 
kısmını ödeyebileceğini bildirdi. Bu teklif 
işçiler tarafından kabul edildi. Geri kalan 
hakları için de dava açacaklarını duyuran 
işçiler, Boyun Eğme yayına hazırlandığı 
sırada bu kazanımı davulla-zurnayla 
kutlamaya hazırlanıyordu.

izMir BeGOS’ta MarKaLarın 
enSeSinDe KazanıM

Bir özel okul öğretmeni PE Ağı’na ulaşıyor. Öğretmen İzmir Buca Ege 
Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölge içinde yer alan Üniteks Tekstil isim-
li firmanın taşeronu TR İnter Tekstil firmasında 70 gündür 150 işçisine 
maaş ödemesi yapılmadığını bildiriyor. PE temsilcileri işçilerle buluştu-
ğunda örgütsüz ve moralsiz bir toplulukla karşılaşıyor. Birçoğu haklarını 
alabileceklerini inanmıyor. Bir kısmı da elbet patron bir güzellik yapar diye 
düşünüyor. Aslında her zaman yaşananın bir daha yaşanacağını düşü-
nüyorlar. Öyle olmuyor. İşçiler için PE Ağı, önce seslerini duyurabildikleri 
bir araç olarak dikkat çekiyor. Ama sonra haklarını aldıkları bir örgütlü-
lüğün adı oluyor.  İşçiler önce PE Ağı ile yaşadıkları haksızlığı kamuoyuna 
yaydı. Açıklamalar, sosyal medya, toplantılar… Hepsi kimsenin adını bile 
bilmediği bir tekstil atölyesinin işçilerini görmeye, duymaya başladı. Ses 
yükseldikçe “muhataplar” da rahatsız olmaya. 

TR İnter Tekstil işçileri 19 Ağustos’ta Buca’daki fabrikanın önünde 
direnişe başladılar. PE Ağı, işçilerin alacaklarından sadece fason sahibi 
patronun değil, üretilen markanın Türkiye’deki temsilcisi Üniteks’in de 
sorumlu olduğunu ilan etti. Üniteks önce bunu reddetti. “Kimseye borcu-
muz yok” diye açıklama yayımladı. PE Ağı, Üniteks’in ve TR İnter’in üretim 
yaptığı Zara ve Bershka'nın sosyal sorumluluk konusunda iddialı olan 
Inditex bünyesindeki markalar olduğunu vurgulayarak, İnditex’in yayımla-
dığı davranış kurallarının 10. maddesini hatırlattı. Bu maddeyle üreticilerin 
ve tedarikçilerin, davranış kurallarının tüm işçilere uygulanmasından 
sorumlu olduğu hükme bağlanıyordu.

Direnişin 9. gününde PE Ağı ile iletişime geçen Üniteks avukatları, 
görüşme talep etti. İşçileri temsilen PE ağı avukatının girdiği görüşmede, 
alacakların ödenebileceğine dair bir ön anlaşma sağlandı. Direnişin 10. gü-
nünde, PE Ağı avukatı ile Üniteks firması avukatı arasında görüşme yapıldı. 
Bu görüşmede Üniteks, işçilerin Haziran ve Temmuz ayı maaşlarını ve 15 
Ağustos’a kadar olan maaş ve fazla mesai alacaklarını ödemeyi kabul etti. 
Paraların hesaplarına yatırılmasından sonra işçiler TKP’nin Kuruçeşme 
Semt Evi’nde kazanımlarını coşkuyla kutladı.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

Tekstil sektörü düşük ücretlerin, güvencesiz fason 
zincirinin, sendikasız, sigortasız çalışmanın kol gezdiği 
sektör. İşçiler için yoğun sömürüye bir de örgütsüzlük 
eklenince patronlar ne hak ne de hukuk tanıyor. Ma-
ğazadaki etiket fiyatının aldıkları ücretin üstünde olan 
markaları üreten tekstil işçileri, bir de ücret ve tazmi-

natlarının üzerine yatıp ortadan kaybolan patronlarla 
çalışıyorlar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, bu koşullarda çalışan 
tekstil işçilerinin bir araya geldiği ve haklarını patron-
larda bırakmadığı örgütlenme örnekleri yaratıyor. PE 
Ağında örgütlenen tekstil işçileri kazanmaya başlıyor.

teKStiL iŞÇiLeri Pe ağı iLe KazanDıLar



2
002 yılında adıyla sanıyla 
komünist bir parti ilk kez 
seçimlere girerken bu sloganı 
kullanmıştı: Paranın saltanatı 
varsa halkın TKP’si var.

Sermayenin, patronların 
boy boy partileri vardı, kurumları, kuru-
luşları, dernekleri ve hükümetleri…

TKP, bunun karşısında “halkın TKP’si 
var” dedi.

Peki halktan yana siyaset yapan, halkın 

içinden gelmiş kimse yok muydu başka?
Seçime giren başka hiçbir partinin 

halktan yana olmadığını, halkını seven 
insanların sadece TKP’de olduğunu mu 
söylemiş oluyorduk?

Meselenin özü şu: Emekçiler, emekten 
yana aydınlar, siyasetçiler bir çıkış arıyor. 
Halkın yararına olacak, onun acılarını din-
direcek yollar bulmak için siyasete gözle-
rini çeviriyorlar. Bunu yapanların bulduğu 
çözümlerse hep patronların, sermayenin, 

düzenin onların önüne koyduğu seçenek-
lerden birisi oluyor.

TKP, bu yüzden farklı duruyor. 
Sermayenin, düzenin, patronların 

yanında durduktan sonra kendine “halk-
çıyım” desen, “emekten yanayım” desen 
neye yarar? TKP, patronlarla mutlak bir 
ayrışmayı temsil ettiği için kendisini ayı-
rıyor ve “paranın saltanatına kafa tutan” 
parti olarak kendisini halkın tek umudu 
olarak ilan ediyor.

‘HaLKın tKP’Si var’ ne DeMeK?

SiyaSet var SiyaSet var
Politika ve siyaset kelimelerini olumsuz 

bir anlam içermeden kullanana az 
rastlanıyor. “Siyasetçiler” ve “politikacılar” 
dediğinizdeyse asalak bir tabaka geliyor 
akıllara. Bu asalaklara kafa tutmak için 
bile siyaset yapmak gerek. Elbette bu 
siyasetle o siyasetin hiçbir ilgisi yok.

Bu ülkede politika ortasında bir seçim 
sandığı duran bir sirk gösterisidir. Bunun hiç 
tartışılacak bir tarafı yok. AKP’nin katkısı bu sirk 
gösterisinden parlamentoyu da çıkarmış olma-
sı, sandık terbiyecilerinin sayısını bire indirmiş 
olmasıdır.

Bu manzara içinde siyasetin bir türü iyice 
gereksizleşmiştir. Düzen siyaseti…

Fakat emekçi halk için siyasal mücadele hiç 
olmadığı kadar hayati önem taşıyor artık.

Güç toplamalıyız. Örgütlenmeliyiz. “Bizim 
kendi partimiz var” demeliyiz.

ARABAŞLIK: Sandık oyunları örgütlü halkın 
yerine geçmez

Şunu da mutlaka hatırlatmak gerekir: Po-
litikanın, siyasetin ve siyasetçilerin bu kadar 
itibarsızlaştığı bir dönemde halkın tepkilerine, 
çözüm arayışlarına yine dönüp dolaşıp “sandık-
lı” yollarla yanıt veriliyor.

“Tamam bir sosyalist değil ama hiç yoktan 
iyidir” denilen kişiler için oy toplayarak halkı 
oyalayanlar mı dersiniz, “mecliste üç beş de 
sosyalist olsa fena mı olur” diyerek tüm yatırı-
mını sandıktan tavşan çıkarmaya yapanlar mı…

Oysa partimiz TKP, seçimler dahil, tüm mü-
cadelesini örgütlü bir halk gücünü kendi ilkeleri 
çevresinde toplamaya ayırıyor.

Açık açık söyleyelim: Halkın örgütlü gücünü 
büyüten, kendi ilkelerini ve halkın taleplerini 
masaya koyan bir komünist partinin ülke siya-
setindeki etkisi, halk adına yaptırım gücü, her 
türlü taktik seçim oyununun üzerindedir.

iŞÇi Sınıfının MüCaDeLeSi evrenSeLDir
uLuSuLararaSı KOMüniSt ve 
iŞÇi PartiLeri tOPLantıSı

SOSyaLiSt KüBa’nın 
DOStuyuz

OrtaDOğu HaLKLarının 
GerÇeK DOStu KOMüniStLer

TKP işçi sınıfının evrensel mücadelesinin bir parçası. Kaza-
nımlar ve geri çekilişlerle, çetin koşullar altında verilen ve iki 
yüz yıllık bir geçmişe sahip bu mücadelenin Türkiye’deki sahibi.

Dünyanın her yerindeki ulusal ve uluslararası tekeller, yani 
sermaye sınıfı bu mücadeleyi 1990’lara gelindiğinde bitirebile-
ceğini zannetti. Yeryüzünde o zamana kadarki en büyük sos-
yalist devlet çözüldüğünde, tarihin sonu geldi diye ilan ettiler. 
Oysa ne emekçi halklar, ne onların öncüsü komünist partiler 
için bu uzun soluklu mücadele bitebilirdi. Anlayamadılar.

Yeniden bir araya gelindi. Olanaklar, mevziler, mücadele 
stratejileri yeniden belirlendi. Mücadele devam edecek, yine 
güçlenecek ve illa ki zafere ulaşılacaktı.

1998’den beri düzenlenen Uluslararası Komünist ve İşçi 
Partileri Toplantısı işte bu amaçla yola çıktı. Başından beri 
bu toplantıların aktif bir katılımcısı olan TKP, kardeş komü-
nist partilerle dayanışarak, akıl ortaklığı yaparak, büyüyerek 
mücadele etmekten hiç vazgeçmedi. Geçtiğimiz yıllar içinde iki 
kez de toplantılara ev sahipliğini üstlendi. Son olarak 2019’un 
Ekim ayında, İzmir’de, tüm dünyadan onlarca parti bir araya 
geldi.

Küba özel dönemden geçtiğinde, tüm dün-
yadan Küba dostları da Küba halkının direnişi ve 
ülkenin ayakta kalma mücadelesine destek verdi. 
Tüm kısıtlı kaynaklarına rağmen, hareketimiz de 
Küba ile dayanışmayı kendine görev bildi.

Türkiye ve Küba halkının dostluğunu pekiştir-
mek ve Sosyalist Küba’nın mücadelesini ve ka-
zanımlarını Türkiye’de savunmak amacıyla 2002 
yılında kurulan Jose Marti Küba Dostluk Derneği 
(JMKDD) de, TKP’nin inisiyatifiyle hayata geçti.

JMKDD, dünyanın dört bir yanından 2000’in 
üzerinde Küba dostluk ve dayanışma hareketiyle 
temas halinde olan Küba Halklarla Dostluk Ens-
titüsü (ICAP) ile yakın işbirliği içinde çalışmalarını 
sürdürüyor.

2016 yılında aramızdan fiziksel olarak ayrılan 
Küba halkının devrimci lideri Fidel Castro’nun 
cenazesinde yine Türkiye Komünist Partisi adına, 
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan hazır bulun-
muştu.

TKP, Ortadoğu’da ilerici hareketlerin dikkatle izledikleri, 
saygı duydukları bir partidir. Erdoğan göstermelik çıkışlar, Van 
minüt şovları yaparak Ortadoğu’nun ezilmiş, yoksul halk-
larının gözünü boyamaya kalktığında uyarma görevini TKP 
üstlenmişti. “Yeni Osmanlıcılık bir yayılma politikasıdır, gerici-
liktir, Türkiye işçi sınıfının düşmanından Ortadoğu halkına dost 
olmaz” diyerek.

Zamanının Avrupa solu partileri Ortadoğu’da Arap Ba-
harı denen emperyalist müdahalelere “diktatörlerin üzerine 
gidiliyor, demokrasi geliyor” diye karşı çıkmazken, TKP bu tavrı 
eleştirdi. “Bu oyuna gelmeyin, emperyalizmden demokrasi 
ummayın” dedi. Yayınlarıyla, eylemleriyle emekçi kardeşlerini 
uyandırmayı sorumluluk saydı.

Tersinden, emperyalizmi kapitalizmden ayrı bir olguymuş 
gibi görmeye, “tekel olacaksa da yerlisi olsun, bizim olsun” 
diyenlere de karşı çıktı. Sömürünün yerlisi yabancısı olmaz 
dedi. Türkiye’nin emekçi halkını sömürenlerin, Türkiye sınırları 
dışındaki faaliyetlerini teşhir etti. Balkanlarda, Kafkaslarda, 
Afrika’da emekçilere “düşmanımız aynı patrondur, dostluğu-
muz ise sınıfımızdan ileri gelir” diyerek dost elini uzattı.

ParLaMentO: aKP’nin DeğiL 
HaLKın eLini BağLıyOr

‘KaDınLar varDır’ ve OnLar iÇin 
KurtuLuŞ SOSyaLizMDeDir

Düzenin LiSeLiLeri HaMur 
GiBi yOğurMaSına izin yOK

Örneğe iyi bakın. AKP’nin İslamcı, yeni Osmanlıcı 
politikalarına karşı oyları düzen partilerinde birleş-
tirenler... CHP’nin parlamentodaki üye sayısı AKP’nin 
tezkerelerini önlemeye yetmiyor. HDP’li vekkillerin 
kürsüden çektikleri sert söylevler de AKP’yi yolun-
dan döndürmüyor. Ama daha kötüsü...

“AKP’yi geriletsin de o yeter, yoksa patronlardan 
yana olduklarını biz de biliyoruz” denilerek oy top-
lananlar örneğin Suriye harekatı için “dış politikada 
milli çıkarlar konusunda hükümetin yanındayız” 
deyiveriyor. AKP’nin parlamentoda inip kalkacak iki 
parmakla durdurulamayacağını biliyoruz ama bu 
tavır dışardaki halkın elini kolunu bağlıyor.

Üstelik örneğin bu sınır dışı saldırılarda “milli 
çıkar” görenlere muhalefet edenler de “Kürtlerin 
çıkarları” dedikleri şeyler için ABD’den ricacı olarak 
yine AKP’nin kozlarını güçlendiriyorlar.

Türkiye’de gericilik ve sömürünün 
kadınların üzerine çöktüğü çok açık. Bunun 
üzerini örtmek için yapılan laf ebelikleri de 
erkek egemen gerici söylemin bir parçası. 
Kadınların eşitlik için verdikleri mücadele 
sadece ülkemizde değil tüm dünyada her 
zaman en büyük gücü işçi sınıfının verdiği 
kavgadan ve sosyalizmden aldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
bile işçi kadınların anısına, komünist 
kadınların aldığı bir kararla tarihte yerini 
aldı. Türkiye Komünist Partisi, kadınların 
karşı karşıya olduğu baskılarla ve yaşa-
dıkları adaletsizlikle mücadele etmeden, 
onların eşitlik için harekete geçmesini 
desteklemeden sosyalist iktidar mücade-
lesini başarıya ulaştıramayacağını biliyor. 

Türkiye Komünist Partisi, eşitlik mücadele-
sini, gericiliğe karşı mücadeleyi, şiddete ve 
erkek egemen kültürün uzantısı baskılara 
karşı mücadeleyi sosyalist iktidar için ve-
rilen mücadelenin içinde gören komünist 
kadınların partisi.
PatrOn Sınıfı iÇinDe DOStuMuz yOK

Komünist kadınların, eşitlik ve özgürlük 
için verdikleri mücadelenin bir önemli 
ayırt edici yanı da bu mücadelenin patron 
sınıfını bir bütün olarak karşıya alması. 
Kadın patron güzellemesi yapmıyoruz. 
Her şey bir yana, kadın işçilerin daha fazla 
sömürüldüğü, daha zor koşullarda çalış-
tırıldıkları bir fabrikada patronun kadın ya 
da erkek olmasının bir fark yaratmadığını 
pratik olarak görüyoruz.

Gerici müfredat, yönetim baskısı, eko-
nomik zorluklar, uyuşturucu belası, yoz pi-
yasa kültürü, baskıcı ve gerici zorlamalar…

Bunlarla baş etmek çok erken yaşlarda 
hepimizin karşısına çıkan bir görev.

Bir liselinin bu görevin altından kalkar-
ken güvenebileceği sadece iki şey var: Aklı 
ve cesareti.

Bunları sağlama almak, aklı bilgi 
kirliliğinden koruyup, cesaretin fedailikle 
karışmasını önlemek içinse tek bir yol var: 
Komünistlerin yoldaşlığı.

Solcu Liseliler, tüm ülkede, meslek lise-
lerinde, Anadolu liselerinde, fen liselerinde 
ve hatta imam hatip liselerinde okuyan 
gençlere güç veriyor.

Onları hayata ve mücadeleye hazırlıyor.



Aylardır ücret alamayan öğretmenler iş bırakma haklarını kullandı

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? DayanıŞMa
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:

O
n binlerce öğrenci, bir o 
kadar veli, binlerce öğ-
retmen, okul emekçisi… 
Bu kesimleri, onların 
eşi, dostu, ailesi, bu oku-
la kaydını yaptırmayı 

düşünen veliler derken birkaç yüz 
bin kişiyi doğrudan ilgilendiren, 
ülke çapında bir gündem haline 
geldi Doğa Koleji’ndeki emek ve 
hak mücadelesi.

Öğretmenler çok uzun süredir 
maaşlarını düzenli alamıyordu, son 
üç-dört ayda ise hiç maaş alamadı-
lar.

Zaten öğrenciler mağdur 
olmasın diye uzun süredir dişini 
sıkıyordu Doğa Koleji öğretmenleri. 
Yönetimle görüştüler olmadı, basın 
açıklaması yaptılar olmadı. Patron 
açıklama yapmayı sürekli erteledi. 
Bunun sonunun gelmeyeceği anla-
şılınca, öğretmenlerin iyi niyetinin 
okul patronları tarafından istismar 
edildiği ortaya çıkınca paydos dedi-
ler ve derse girmeme kararı aldılar.

Onlarca okulu var Doğa Kole-
ji’nin. Neredeyse hepsinde aynı 
sorun yaşanıyor. Çünkü Doğa Ko-
lejlerinin sahibi aslında bir inşaatçı, 
yani eğitimcilikle ilgisi yok, sıradan 
bir patron. Metal Yapı’nın patronu 
Ömer Saçaklıoğlu öğretmenlerin 
maaşını ödemek yerine başka 
yatırım alanlarına para yatırmayı 
seçti, çünkü hayat onun için kâr ve 
zarardan ibaret. Eğitimin piyasa-
laştırılması ve özelleştirme politi-
kaları nedeniyle, ülkemizde eğitim 
alınır-satılır bir hizmet haline geldi. 
Amacı daha fazla kâr etmek olan 
patronlar da, eğitim sektörünü 
kazanç kapısı yapmak için buraya 
yatırım yapmaya başladılar. Doğa 
Kolejleri patronu Saçaklıoğlu bun-
lardan birisiydi.

ÖğretMenLerin Onur 
MüCaDeLeSi

Okullarda zaten bir süredir 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle ko-
miteler kurulmaya başlamıştı bile. 

Bunların sayısı hızla arttı, haber-
leşme ağları kuruldu. Patronların 
Ensesindeyiz Ağı 16 Aralık günü 
başlatılan boykot sürecinde öğret-
menlerin temel iletişim ve örgüt-
lenme aracı oldu.

Türkiye çok uzun süredir 
öğretmenlerin sınıf mücadelesi-
ne böyle doğrudan katıldığı bir 
döneme tanıklık etmiyordu. Veliler 
de öğretmenlerine destek verince 
medya da bu mücadeleyi görmez-
den gelemedi. 

Şimdi herkes Doğa Koleji’ndeki 
emek mücadelesini konuşuyor. Öğ-
retmenlerin düzenlediği bu boykot 
eğitim emekçilerinin mücadele-
sinde yıllardan sonra yapılan ilk 
öğretmen boykotu olarak kayıtlara 
geçmiş oldu. Özel okul öğretmenle-
rinin hak mücadelesinde bir dönüm 
noktası oldu.

Satıldı, satılacak, kim satın 
alacak… Medya daha çok bunlarla 
ilgilense de aslında yaşananların 
eğitimin ticarileştirilmesinin ve 
piyasaya açılmasının doğrudan bir 
sonucu olduğu ortada. 

Öğretmenler ise mücadeleyi 
sürdürmekte kararlı. Kazanılan 
deneyim, bundan sonraki süreç 
nasıl gelişirse gelişsin, yeni patron 
kim ya da kimler olursa olsun, yeni 
mağduriyetlerin yaşanmaması için 
örgütlülüğün, dayanışmanın elden 
bırakılmaması gerektiğini gösterdi.

N
E YAPMALI?

Hukukta Sol Tavır Derneği’nden açıklama

‘anGarya yaSaKtır’
ÖzGür BOza’Da Da MüCaDeLe SürüyOrDoğa Koleji öğretmenlerinin aylar-

dır ücretlerini alamaması nedeniyle 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 34. mad-
desi gündeme gelmiştir. Maddede, 
ücretini alamayan işçinin, ücreti 
ödeninceye kadar işi bırakma hakkına 
sahip olduğu düzenlenmektedir. Mad-
de gereğince, ücreti ödeme gününden 
itibaren yirmi gün içinde mücbir bir 
neden dışında ödenmeyen işçi, iş 
görme borcunu yerine getirmekten 
kaçınabilir. İşçilerin bu nedenle çalış-
madıkları için iş akitleri feshedilemez 
ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler 
başkalarına yaptırılamaz.

34. maddede, 20 günlük süre geç-
tikten sonra işçinin çalışmaya zorlan-
masının Anayasa ile güvence altına 
alınan angarya yasağına aykırılık 
oluşturacağı öngörülmüştür. Toplu 
halde hak ettikleri ücreti alamayan 
işçilerin kişisel kararlarına dayanarak 
işi bırakmaları halinde bu girişimleri 
toplu bir nitelik kazansa dahi grev 
sayılmayacaktır. 

Ücretini almayan bir işçinin çalış-
tırılmaya zorlanması hukukumuzca 
engellenmiştir. Bu ilke, Anayasa’nın 

18. maddesinde “Kimse zorla 
çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” 
şeklinde en öz biçimi ile tanımlanmış-
tır. “Angarya”, madde gerekçesinde ve 
Anayasa Mahkemesinin çeşitli karar-
larında bir kişinin emeğinin karşılı-
ğını almadan zorla çalıştırılması, bir 
maldan ya da bir kişinin çalışmasın-
dan karşılıksız yararlanma şeklinde 
tanımlanmıştır.

Anayasa’nın 55. maddesinde de 
“Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, 
çalışanların yaptıkları işe uygun ada-
letli bir ücret elde etmeleri ve diğer 
sosyal yardımlardan yararlanmaları 
için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer 
almaktadır. Devletin, öğretmenlerin 
emeklerinin karşılığını alması için 
gerekli tüm tedbirleri alma yüküm-
lülüğü bulunmaktadır. Özel eğitim 
kurumlarında çalışan öğretmenler, 
patronların kâr hırsı nedeniyle piyasa 
koşullarına terk edilmiş ve iş güven-
cesinden yoksun bırakılmıştır.

Angarya ve ücretsiz çalıştırmaya 
yönelik Birleşmiş Milletler (Kopenhag 
1995) ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO 
(29 Sayılı Zorla Çalıştırılma Sözleşme-

si) metinleri de kişinin ücret almak-
sızın, baskı ve korkuyla çalıştırılma-
sının önüne geçme yönünde adımlar 
atan uluslararası hukuk metinleridir. 
Sadece fiziki baskı değil, korkuya 
dayalı olarak da zorla çalıştırılma 
angaryaya girmektedir. Patronlarca, 
öğretmenlere eğitim hizmeti anımsa-
tılarak mobbing (psikolojik bezdirme) 
uygulanmaktadır. Özel okul patron-
ları, öğretmenlerin maaşlarını keyfice 
ödemeyerek bizzat kendileri öğrenci-
lerin eğitim hakkını engellemektedir.

Doğa Koleji patronlarınca öğ-
retmenlerden “fedakârlık” olarak 
istenilen aslında bir kölelik dayatma-
sıdır. Aylardır ücretlerini alamayan 
öğretmenlerin buna razı gelmeleri 
için hiçbir neden ve hukuksal dayanak 
bulunmamaktadır. Angarya yasak-
lanmış bir çalışma biçimi olup buna 
karşı çıkmak çalışanların en doğal 
hakkıdır.

Haksızlığa boyun eğmeyenler-
le, kendi haklarına sahip çıkanlarla 
birlikte mücadele etmenin hukukçu-
ların en temel görevi ve sorumluluğu 
olduğunu bir kez daha anımsatıyoruz.

DOğa KOLeJi’nDe BOyKOt var!
Doğa Koleji’nin inşaat zengini patronu öğretmenlerini aylarca ücret ödemeden çalıştırdı. İstifa edip 
gitmeleri işine geliyordu, ücret almadan çalışmaları da... Sonuçta olmayan bir eğitimi görünüşte 
Haziran’a kadar sürdürüp herkesi sefil etmek patronun stratejisiydi.

Eğitim emekçile-
rinin haklarını gasp 
eden ve geçtiğimiz 
ay kapanan Özgür 
Boza Okulları’nda da 
hem eğitim emekçi-
lerinin hem velilerin 
mağduriyeti devam 
ediyor. Okula ödeme 
yapmış olan veliler, 
kapanma sonucunda 
yaşadıkları sorunun 
çözülmesi için mücadelelerini 
ve girişimlerini sürdürüyor. Bu 
doğrultuda, Özgür Boza Okul-
ları velileri daha önce yaptıkları 
başvuru sonucunu öğrenmek için 
bu hafta Ataşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne gitti. 27 Kasım 
günü Ataşehir İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğüne başvuran veliler, 
verdikleri dilekçeyle yaşadıkları 
sürecin Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından da tespitini ve gere-
ğinin yapılmasını talep etmişti. 
İlçe milli eğitim şube müdürü 
ile görüşen veliler, verdikleri 

dilekçelerin sonucunu almak 
istediklerini iletti. Şube müdürü 
yapılan başvuru ile ilgili herhangi 
bir sonuç hakkında bilgi sahibi 
olmadıklarını, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne başvuru-
ların iletildiğini bildirirken, konu 
hakkında bir işlem yetkilerinin 
olmadığını iletti. İlk başvurularını 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ya-
pan Özgür Boza Okulları velileri, 
20 Aralık Cuma günü İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek 
verilen dilekçelerinin sonucunu 
öğrenmek istediklerini, mücade-
leye devam edeceklerini bildirdi.

DOğa KOLeJi ÖğretMenLerinin taLePLeri
Doğa Koleji Öğretmenleri, dü-

zenledikleri boykotun 3. gününde 
taleplerini bir kez daha kamuoyu-
na duyurdular. Öğretmenler aylar-
dır ücret alamadıklarını belirterek, 
ödenmemiş ya da eksik ödenmiş 

ücretlerinin derhal ödenmesini 
istiyorlar. Ayrıca, okullarda öğren-
ciler ve velileri de mağdur eden bu 
hak gasplarının giderilerek, eğitim 
hakkının güvence altına alınması-
nı talep ediyorlar.

Oyunu BOzaCaK teK SiLaH BOyKOt
Boykottaki öğretmenlerden haberlerin aktarıldığı Doğa Koleji 

Öğretmenleri (@DogaKolejiOgr) adlı twitter hesabından öğretmen 
ve velilere kritik uyarılar içeren bir paylaşım yapıldı. İşte o paylaşım:

“Şu anda Doğa Öğretmenleri tümüyle yasal bir hakkı kullanıyor. 
İş Kanunu’nun 34. maddesi 20 gün ücret ödenmezse iş bırakma 
hakkı tanıyor. Bu hakkı kullanmak öğretmenin şu anda başvurabi-
leceği en sağlam yol. Öğretmen arkadaşlarımız fesih yapmasınlar. 
Kendi isteğiniz ile işten çıkış istemeyin. Bu durumda hak kaybına 
uğrayabilirsiniz. Üstelik bu patronun işine gelir. Patronunuz sizin iş 
bırakma hakkını kullanmanızı engellemek istiyor, çünkü; 5580 Sayılı 
Yasa 7. Md. göre; okul kurucusunun cezai sorumluluğu olmaması 
için okul yıl sonu tatiline kadar açık kalmalı. Okulun kapanacağının 
resmî olarak açıklayabileceği tarih en geç Mart ayı. Patron, çeşitli 
idari yaptırımlar ve belki ceza kanunu sorumluluğundan kurtulmak 
için Haziran’a kadar okulu resmen kapatmayıp, resmî kapanmayı 
açıklamak için herkesi oyalayabilmeli. Bu nedenle oyalanıp duru-
yoruz. Bu zamana kadar öğretmenlerden sözleşmesini fesheden-
lerin yerine yeni birilerini işe almak işine gelir; hem maaş ödemez 
hem de yenilerin kıdem tazminatı hakkı olmaz... Bu nedenle kimse 
kendi isteğiyle işten ayrılmamalı. Bunun yerine iş bırakma hakkını 
kullanmalı. Yine bu süre içinde velilerin öğrencilerin kaydını alması 
da patronun işine gelir, çünkü böylece “kendinden kaynaklanmayan 
bir sebeple” okul fiilen kapanmış olur. Yani patron derin bir “ohh” 
çeker… Şu anda patronun oyunu bozacak tek şey öğretmen boyko-
tudur. Yani iş bırakma. Çünkü derse girmeyenlerin yerine başkasını 
çalıştıramaz. Ama raporlu olan veya işten ayrılanların yerine başka 
öğretmen çalıştırabiliyor. Böylece eğitim devam ediyor diyerek 
oyalamaya devam edebilir”

PATRONLARINENSESİNDEYİZ


