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Parti tarihi, bizim tarihimiz

 TKP Tarihi uzun süreli bir çalışmanın sonunda önümüzdeki 
günlerde dört kitap olarak okuyucu ile buluşacak. Bu özgün çalışmaya, 

ürünlerine ve geleceğe dair... ● Sf 6

Kemal OKuyan: tKP’ye güvenin
 “İnsanlar TKP’ye güvenmeli çünkü TKP küçük hesaplar için 

doğruları söylemekten, doğru bildiği bir siyaset çizgisinde mücadele 
etmekten vazgeçmiyor. “  ● Sf 3

TKP 100 yaşında

güzel günler

göreceğiz
mustafa suPhi  
DOstluK nişanı

 TKP’yi yüz yıl önce kuran yoldaşla-
rımızın anısını yaşatmak için, her yıl 10 
Eylül’de bir dostumuza Mustafa Suphi 
dostluk nişanı takdim edilecek. nişan, 
2020 yılında yunanistan Komünist Par-
tisi Genel Sekreteri’ne verilecek. ● Sf 9

 10 EYLÜL

 POLİTİKA

  #TKP100YAşındA

‘merhametliler’ ve  
‘mağDurlar’ Değil Dayanışma!

 TKP 13. Kongresi’nde alınan karar sonrası 
ilk Kadın dayanışma Komitesi Çanakkale’de 
kuruldu. Kadınlar kendilerine yaşam alanı 
bırakmayan bu kirli düzene karşı mücadeleyi 
büyütecek. dayanışma Komiteleri  
çoğalacak... ● Sf 12 

 KAdın

avm - mağaza  
emeKçilerinDen mesaj var

 Her gün aVM’lere binlerce kişi girip 
çıkıyor. Müşteri olarak... ama yine binlerce 
emekçisi, güvenliğinden kasiyerine, temiz-
lik görevlisine, bu merkezlerin yükünü asıl 
sırtlanan kişiler oluyor. aVM emekçileri 
örgütleniyor... ● Sf 14

 EMEK - SERMAYE
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Türkiye Komünist Partisi, maddi 
kaynaklarını üyelerinin ve 
dostlarının, dişinden tırnağından 
artırdıklarıyla partiye aidat ve bağış 
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A tılım ve geri çekilişleri, kayıpları ve 
kazanımları ile bugünlerde daha yakından 
baktığımız Türkiye Komünist Partisi’nin 

yüz yıllık tarihi hepimize ilham veriyor.
Dahası, TKP bugün Türkiye’de güncel siyasetin 

değiştirilemez bir gerçeği. Tereddütsüz söyleyebi-
liriz ki, TKP Türkiye’de siyasetin bütün çirkinliğine, 
edepsizliğine, yobazlığına karşı adeta bir yüz akıdır. 
Türkiye’nin aydınlık bir gelecek için umududur. 
Sosyalist devrim fikrinin biricik taşıyıcısıdır.

Boyun Eğme, TKP’nin haftalık yayını olarak, 
yüz yaşımızı geride bıraktığımız bu gururlu günde, 
kısa bir aradan sonra yeniden okuyucuyla buluşu-
yor. Yeni bir biçimle; ama aynı devrimci heyecanla.

Bu, yapacağımız işin herhangi bir yayıncılıktan 
farklı olması, en başta da bir siyasi programın mi-
litan taşıyıcısı olması anlamına geliyor. Söylenmesi 
gerekeni söyleyecek, tartışacak, illa ki birilerini ti’ye 
alacak, kurulu düzenin çelişkilerine mercek tutaca-
ğız. Okuduklarımız bir akıl ortaklığı oluşturmamıza 
hizmet etmeli. Ama aynı zamanda bu dergiyi eline 
alan her bir emekçiye direnme gücü aşılamak 
amacındayız. Ülkemize emekçiler cephesinden 
bakınca gördüğümüz tablo, bunu gerektiriyor. 
Hepimizi birlik ve mücadele günleri bekliyor.

Boyun Eğme’ye şimdiye kadar emek veren 
pek çok yoldaşımızın, dostumuzun katkı yapmaya 

devam edecek olması bizi sevindiriyor. Ne de olsa, 
bir “gelenek”i sürdürüyoruz. Diğer yandan dergimiz 
tazelenecek ve eski-yeni dostlarımızın, en çok da 
okurların katkısıyla büyüyecek.

Kent meydanlarında, üniversitelerde, fabrika-
larda, duraklarda, Semt Evleri’nde boyun eğme-
yenlerin sesi, sözü olmaya devam edecek. Boyun 
eğmeyenler, Boyun Eğme’lerine sahip çıkacak.

Zira böyle bir siyasi derginin yaşamasının 
önkoşulu, okuyucuyla birlikte nefes alıp vermesi. 
Aslında tıpkı canlı bir organizma gibi, hareket 
etmesi, paylaşılması, çoğalması… Öğretmesi, öğ-
renmesi… Yani canlı bir etkileşimin parçası olması. 
Örgütleyici olması.

Belki bazı yazılar kesilip dosyalanacak, bazı 
sayılar saklanacak. İleride, ekmek, gül ve hürriyet 
günlerinde geri dönüp, bugünlere böyle hazırlanı-
yorduk demek için.

Tekrar merhaba. Ve nice yıllara…

TürKİyE KoMünİST ParTİSİ 100 yaşında
bOyuneğme’Den
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T KP’nin 13. Kongre Türkiye 
Konferans raporu Ağustos 
ayında yayınlandı. Ortaya ko-
nan tezler ile TKP’nin kendine 
çıkardığı görevler arasında 

güçlü bağlar var. Konferans metninde 
solun devrimcilikle sınavı, sınıf hareketi-
nin önündeki olanaklar ve aşması gereken 
engeller gibi önemli konular işleniyor. 
On iki ana başlığı birkaç konuya indirge-
mek mümkün değil ancak biz beş soruyla 
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’dan 
TKP’nin öne çıkan değerlendirmelerini ve 
üstleneceği sorumlulukları anlatmasını 
rica ettik.

Otoriterleşmenin sermayenin ev-
rensel karakteri haline geldiği, raporun 
önemli tezlerinden biriydi. “Sınıfsal 
tepkiler tüm dünyada kabaracaktır. 
Düzen içi muhalefet bu kabarmaya 
seslenecek, sermaye sınıfı tepki-
leri temel çelişkiden baskı-öz-
gürlük, yolsuzluk-şeffaflık gibi 
eksenlere çekmeye çalışa-
caktır” deniyor. Somut de-
neyimlerden yola çıkarak 
mı bunu söylüyorsunuz? 
Önümüzdeki dönem 
neler öngörüyorsu-
nuz? Düzen muha-
lefetinin yarata-
cağı çekişmeler 
anlamında öne 
çıkacak ül-
keler var mı 
örneğin?

Bakın mesele dar anlamıyla krize 
indirgeniyor. İşin gerçeği artık kapitalist 
dünya daha sık krize giriyor ve krizden 
hiçbir zaman tam 
anlamıyla çıka-
mıyor. Ancak 
bununla bir-
likte çok 
daha 

çarpıcı bir mesele var. Dünya ölçeğinde 
ve tek tek kapitalist ülkelerde eşitsizlikler 
giderek daha da derinleşiyor. Bugün 20. 
yüzyıla göre zenginin daha zengin, yoksu-
lun daha yoksul hale geldiği bir dünyada 
yaşıyoruz. Bunun toplumsal ve siyasal 
sonuçlarının olmayacağını düşünmek 

ahmaklık olur. Eşitsizlik ve adaletsiz-
liğin insanlar tarafından fark 

edildiği çok açık. Dolayısıyla 
devreye daha çok etnik ça-
tışma, daha çok dinselleş-

me, daha çok polis ve baskı 
gücü, daha çok cehalet soku-

luyor. Savaşlar yalnızca emper-
yalist ülkeler arasındaki rekabet 

nedeniyle değil, dış düşman 
algısıyla içerideki hoşnutsuzluğu 

bastırma amacıyla da çıkar. Ancak 
bütün bu söylenenler; polis baskısı, 

dinselleşme, milliyetçilik, ırkçılık ve 
savaşlar bir yönetme güçlüğüne işaret 

ettikleri gibi, yeni sorunlar yaratırlar. 
İnsanlığın 21. yüzyılda bir bütün olarak 

bu akılsızlığın peşinden gitmesi mümkün 
değildir. Kapitalizmin krizi toplumların 
kötücül bir yöne girmesi için kanallar 
açarken bir yandan da iyiyi, güzeli, adil 
olanı arayan bir enerji de ortaya çık-
maktadır. Düzen muhalefeti bu ener-
jinin kapitalist düzenin temellerini 
sorgulamaması, o temelleri yıkmaya 

kalkmaması için devreye girmek-

 POLİTİKA KEMal oKuyan:

TKP küçük hesaplar için doğruları söylemekten, 
doğru bildiği bir siyaset çizgisinde mücadele 
etmekten vazgeçmiyor. Türkiye'de bugün 
birçok siyasetçi inanmadığı bir partide, 
inanmadığı işler yapıyor, inanmadığı 
şeyler söylüyor. Bundan daha büyük 
bir çürüme olabilir mi?

TKP'ye güvenin
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tedir. Dolayısıyla bugün bütün dünyada 
sermaye iktidarları bir yandan yıkıcı, 
otoriter, faşizan, militarist bir yönelim 
içindeyken, bu yönelimin nedenlerini 
sorgulamayan ve halkı uyutmak için çaba 
harcayan bir muhalefet de kendisini his-
settirmektedir. 

Bu düzen siyasetindeki ge-
rilimlerin sahte olduğu anla-
mına mı geliyor?

Kuşkusuz düzenin değişik 
güçleri arasındaki gerilim ve 
mücadele gerçek temellere 
sahiptir. Farklı sermaye grupla-
rının, farklı emperyalist odak-
ların çıkar çatışmaları siyasete 
de yansımaktadır. Buna ek olarak faşizm, 
liberalizm, sosyal demokrasi vb. burju-
va akımların her birisi farklı toplumsal 
dinamiklere yaslanıp farklı ideolojik-kül-
türel miraslarla hareket ettiklerinden 
aralarındaki gerilimi gerçek hale getiren 
toplumsal kuvvetlere yaslanırlar. Bununla 
birlikte, bu akımların tamamı için düze-

nin korunması “birincil” önceliktir. Çünkü 
bu akımların toplumsal temelleri ne 
olursa olsun, onları belirleyen, sermaye 
sınıfını temsil etmeleri ve bu temsiliyetin 
oluşturmuş olduğu karmaşık ve kopması 
imkansız ilişkilerdir.

KOmünistler güven vereceK
Raporda Türkiye sosyal demokrasisi-

nin tarihsel olarak Avrupa’daki gibi işçi 
sınıfı tabanlı partilere dayanmadığını 
hatırlatıyorsunuz. Buna rağmen solu 
düzen içinde tutmak konusunda önemli 
bir rol oynadığını ve bunun solu tama-
men tasfiye etmeye dönüştüğünü tespit 

ediyorsunuz. Bu önemli bir ayrım aslın-
da... Ve buna karşı TKP yurtsever, laik, 
cumhuriyetçi kesimlere güven vererek 
bu rolü alt edeceğini ilan ediyor. Bunu 
biraz açabilir misiniz? TKP’ye neden 
güvenmeli insanlar?

İnsanlar TKP’ye güvenmeli 
çünkü TKP küçük hesaplar için 
doğruları söylemekten, doğru 
bildiği bir siyaset çizgisinde 
mücadele etmekten vazgeçmi-
yor. Türkiye’de bugün birçok 
siyasetçi inanmadığı bir par-
tide, inanmadığı işler yapıyor, 
inanmadığı şeyler söylüyor. 
Bundan daha büyük bir çürüme 
olabilir mi? Çok açık söylemem 

gerekirse bugün ülkede bunca sorun 
varken ana muhalefet partisinin oylarının 
yüzde 20-25 arasında gezinmesinin temel 
nedeni, toplumun CHP’de siyaset yapan-
ların kendi partilerine inanmadıklarını 
çok açık bir biçimde fark etmiş olmasıdır. 
CHP bugün bir çare değil çaresizlik par-
tisidir. Varlığını korumak için insanların 

“İşsizliğin damadın yanlış politikalarından 
kaynaklandığını düşünürseniz çözüm 

üretemezsiniz. Kadın cinayetlerini erkek 
sapkınlığına indirgenseniz çıkış yolunu 

bulamazsınız. yoksulluğun Saray’ın masraflarının 
sonucu olduğuna inanırsanız çaresizlik üretirsiniz.”
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kendisini çaresiz hissetmesi ve kötünün 
iyisine razı olması gerekmektedir. Öyle ki, 
CHP yönetimi işi gücü bırakmış kendi ta-
banını İYİP, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet 
Partisi’ne ikna etmenin derdine düşmüş-
tür. Durum tam da budur. Türkiye Ko-
münist Partisi, artık solcuyum diyenlerin 
de açıkça savunduğu bu razı olma haline 
açık bir itirazdır. Biz insanların çaresizliğe 
mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz.

tKP “Devrimci seçeneK”i nasıl 
hissettireceK?

Yine rapordan, TKP’nin önümüzdeki 
dönem devrimci hedefler doğrultusun-
da emekçilerin gündelik sorunlarına 
hitap edeceğini anlıyoruz. Türkiye’de ve 
dünyada gündelik hak ve kazanımlar için 
“örgütlü devrimci seçenek”i hissettir-
mek vurgulanıyor. Sosyalizm mücadelesi 
aslında her dönem güncel ve tarihsel he-
defler arasındaki açıya bir ayar vermek 
durumunda oldu. Ki içinde bulundu-
ğumuz dönem olağanüstü tanımını hak 
ediyor. TKP, salgının sürdüğü koşullarda 
devrimci seçeneği nasıl hissettirmeyi 
planlıyor?

Türkiye’de işsizlik var, yoksulluk var, 
adaletsizlik var, her tür sorun var. Bunlar-
la mücadele etmek için bunların nereden 
kaynaklandığını bilmeniz gerekir. İş-
sizliğin damadın yanlış politikalarından 
kaynaklandığını düşünürseniz çözüm 
üretemezsiniz. Kadın cinayetlerini erkek 
sapkınlığına indirgerseniz çıkış yolunu 
bulamazsınız. Yoksulluğun Saray’ın mas-
raflarının sonucu olduğuna inanırsanız 
çaresizlik üretirsiniz. Ayrıca bütün bunlar 
sanıldığının tersine AKP iktidarının ekme-
ğine yağ sürmektedir. AKP’yle mücadele 
onun arkasındaki sınıfsal gücü teşhir edip, 
o gücün toplumsal sorumluluğunu algılat-
mak ve o güce karşı örgütlenmeyi de içer-
mektedir. Ve bu örgütlenme gündelik mü-
cadeleler olmaksızın gerçekleşemez. İşten 
atılanların hakkı o anda aranacak, kadın 
cinayetlerinin üzerine o anda gidilecek, 
yolsuzlukların karanlıklar içinde gizlen-
mesinin önü hemen alınacak. Bugün ile 
gelecek arasındaki bağ böyle kurulur. Ama 
kimileri bugün sermaye sınıfını, onun 
diktasını görmezden gelip yarını kurtar-
maya kalkıyor. Hiçbir şeyi kurtaramaz-
sınız, bugün de kararmaya devam eder. 
Bir de şunu söylememe izin verin. TKP’ye 
dönük “Her şeyi sosyalizme erteliyor” 
eleştirisi, gerçek dünyadan kopuk, sosyal 
medyaya sıkışmış bir muhalefet tarzının 
ürünüdür. TKP bugün mücadele etmeden 

sosyalizm hedefinden uzaklaşılacağını 
bilen bir partidir. Ve bugün bütün temel 
sorunlarda güncel mücadele ve müdaha-
le araçları geliştirmiş durumdadır. Belki 
bunları yeterince göstermiyoruz evet ama 
siyaset kültürü açısından TKP pireyi deve 
yapan, yaygaracı, şamatacı, şov meraklısı 
bir parti hiç olmayacak. 

 
Parti geçtiğimiz dönem raporda ifade 

edildiği gibi solun çürüyen kapalı dünya-
sından uzaklaştı, emekçileri örgütlemeye 
odaklandı. Ancak Türkiye’de düzen ciddi 
bir krizden geçerken komünist siyasetin 
müdahale alanının genişlediğine işaret 
ediyorsunuz. Şimdi TKP’nin farklı alan-
lardan dostlarını kapsaması, dönüştürü-
cülüğünün artması gerektiği söyleniyor. 
Bu anlamda sol içinde yeni bir kültür 
yaratmayı da mı hedefliyor TKP? Bu 
iddialı bir hedef...

Türkiye Komünist Partisi, kendi dışın-
daki güçlerle birlikte mücadele etmeden, 

ittifaklar kurmadan, işbirliklerine gitme-
den yol almanın mümkün olmadığını bilir. 
Burada esas mesele, bu ittifakların nasıl 
gelişeceğidir. Çünkü TKP sermaye sını-
fının, emperyalist merkezlerin ve gerici-
liğin bir biçimde bulaştığı hiçbir ittifakın 
parçası olamaz. Bunun nedenini anlatma-
ya gerek bile yok. TKP bu açıdan kırmızı 
çizgilerini mutlak bir biçimde koruyacak-
tır. Öte yandan bugün sol dediğimiz geniş 
toplam düzen ve düzen dışılık açısından 
geniş bir gri alana yerleşmiş durumdadır. 
TKP bu gri alanda devrim cephesi adına 
mevzi kazanılması için elinden geleni 
yapacaktır ve yapmaktadır. TKP’nin alter-
natif bir siyaset kültürünün güven kazan-
ması için sorumlulukları vardır. Eğer biz 
2015 seçimlerinde, İmamoğlu rüzgarında 
teslim olsaydık bugün birçok kişi rahatla-
yacaktı. Ama bazen rahatlamak kötüdür. 
Vicdanlar ölmemeli, akıl yitirilmemelidir. 

Öte yandan bizim ayrı duruşumuz sek-
terlik üretemez, tersine ortak bir silkinişe 
hizmet etmeli. Bu anlamda Türkiye’de 
ideolojik-kültürel açıdan TKP’nin kap-
sayamayacağı ve başka devrimci siyasi 
hareketlerin doldurmasında yarar olan 
bir düzen dışı alan olduğu muhakkaktır. 
Hatta böyle bir gelişme TKP’yi kendi asli 
misyonları açısından daha özgür hale 
getirecektir.



6 bOyuneğme 230 10 Eylül 2020 Perşembe

Kitaplardan ilki “TKP’nin Kuruluş Dina-
mikleri” başlığı altında  Ekim Devrimi 
ve Türk burjuva devriminin kesişiminde 
komünizm mücadelesinin ilk yılla-
rını analiz ediyor. İlk kita-

bın ardından, 1930’lardan 1950’lere 
partinin kesintilerle dolu ancak 
inançlı kadroların elinde 
devrimci arayışı terk 
etmeyen uzun dönemi 
ikinci kitabın konusu 
olacak. 

İşçi sınıfı ve sol 
hareketin ülkedeki 
siyasi yaşamı belirler 
hale geldiği, partinin 
kitleselleşme yolunda 
önemli mesafe kay-
dettiği yıllar üçüncü 
kitapta inceleniyor. 
Karşı devrimin etki-
siyle sol tasfiye olurken 
Gelenek hareketinin bizi 
bugüne taşıyan partileşme 
süreci ve TKP’nin yeniden doğuşu 
ise son kitabın konusu olacak.  Yakında 
okurlarla buluşacak olan “TKP’nin Kuruluş 
Dinamikleri” kitabının, tarih çalışmasının bütününü 
değerlendiren girişinden bazı bölümleri paylaşıyo-
ruz.

KenDi tarihini yazmaK
Güncel süreçler siyasi tezlerin, yorumların, 

somut mücadelenin konusudur. Ancak biz tarihi 
ele alırken bugüne, 2020’ye kadar gelebildiğimizi 
varsayacağız.  

Elinizdeki çalışma öznenin kendisini, kendi olu-
şumunu yazmasıdır. Özne kendini nasıl nesneleşti-
rebilir? Bilimin ve tarih yazımının kimi ekolleri bunu 
olanaksız sayacaklardır. 

Dört ciltlik Parti Tarihimizin özgünlüğü tam da 
buradadır. Başka araştırmacıların tarih yazımların-
dan birer kaynak olarak yararlanmanın ötesinde, 

bunları gerçeği aydınlatma ve işçi sınıfının 
mücadelesini bilince çıkarma güdü-

sünü izledikleri ölçüde saygıyla 
ve sempatiyle karşılıyor, 

çalışmamızın tamamlayıcı 
unsurları olarak kucaklı-

yoruz. Ancak biz bun-
ların ötesinde kendi 
tarihimizi, kendi 
mücadelemizin bir 
silahı olarak yazma 
iddiasındayız.

Parti tarihi 
tam Da Parti 

tarafınDan 
yazılmalı 

Burada tarih bi-
liminde yöntem tar-

tışmasına girmeyeceğiz. 
Ancak siyasi bir özne olarak 

Partinin kendi tarihini yazması-
nın bilimsellikle çelişeceğini redde-

diyoruz. Tersine “Parti Tarihi” tam da Parti 
tarafından yazılmalıdır. Üstelik burada Parti adına 
bu yazımı gerçekleştirenler, her kimlerse, kendile-
rini tarihini yazdıkları özne-nesne bütünlüğünden 
ayrıştırmayı bilimselliğin önkoşulu 
olarak görmemelidirler. 

Yine tam tersine, 
siyasi mücadelemizin 
tarihi bu anlamda ancak 
içeriden yazılabilir. Veya 
böyle bir yazım olmaksı-
zın yapılacak tüm değerli 
tarihçi katkılarının ayak-
ları havada kalacaktır.

 #TKP100YAşındA

GELEcEğİ  
öRME uğRAşı

“… Geçmişi bir olaylar, olgular, 
kişiler deposu olmaktan çıkartıp 
büyük harfle Tarih haline getiren 
bugünle bağlanışıdır. Bugüne 
bağlanamayan geçmişin de analizi 
yapılabilir elbette. 

ancak bu, bütün entelektüel 
meraklar gibi, asla yararsız olma-
yan, ama büyük ölçüde yalnızca 
meraklıları ve uzmanları ilgilendi-
ren bir analiz olacaktır. Parti Tarihi 
dediğimiz araştırma nesnesi ise 
Parti bugün sürdüğü için, yani 
aynı zamanda bir özne olduğu için 
geniş kesimlerin ilgi alanına girer. 
Gelecekte ilgi çekmeye devam et-
mesi de esas olarak mücadelenin 
sürmesi ve ilerlemesine bağlı ola-
caktır. Elinizdeki kitap tarihe not 
düşmek için değil, geleceği örme 
uğraşına güç katmak için 
yazılmıştır.”

TKP’nin yüz yıllık tarihi, tarihimiz

İLK KİTAP:  
TKP’nİn KuRuLuş dİnAMİKLERİ
1920 gerçek bir dönüm noktasıdır. 

dünyada savaş sırasında sosyal-de-
mokrasinin kapitalizmin alternatifi 
olma iddiasını büsbütün terk etme-
sinden sonra işçi sınıfı adına yeni bir 
genel atılımı mümkün kılan, rusya’da 
gerçekleşen Büyük Ekim devrimi oldu. 
rus Sosyal-demokrat İşçi Partisi’nin 
Bolşevik kanadı lenin’in 1917 nisan 
Tezleri’nde ortaya attığı yeniden parti-
leşme, bir komünist parti olma hedefi-

ni iki yıl içinde uluslararası alana taşıdı. 
… 1919’da Komintern’in kuruluşu bu 
bağlama oturur. Komintern bütün ül-
kelerde ve devrim coğrafyasının sınır 
boyundaki Türkiye’de devrimciler 
için örgütlenme çağrısıydı. Türki-
ye’de Ekim devriminden esinlenen, 
komünizmin vaatlerine gönül 
veren kurtuluşçu akımlar, söz ko-
nusu gelişmeler tarafından güçlü 
biçimde teşvik edilmiş oluyorlardı.

Türkiye 
Komünist Partisi yüzüncü 

yaşını geride bırakırken parti 
tarihi kitap çalışması sonbahar aylarında 

arka arkaya dört kitap halinde yayınlanmak 
üzere son aşamaya geldi. Çalışmanın ayırt 

edici özelliği yüz yıllık tarihini, partinin güncel 
mücadelesi ve devrimci hedeflerinin ışığında, 
bütünü sahiplenerek eleştirel bir gözle yazma 
iddiasında olması. dört kitap, partinin gelişim 
süreci, ulusal ve uluslararası sınıf mücadeleleri 

bağlamına yerleştirerek dönemlendirildi. 
Bilinmelidir ki, Türkiye’de bu ölçekte ve 

bu yaklaşımla bir tarih yazımı ilk 
kez gerçekleştiriliyor. 
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 #TKP100YAşındA

100 Yaşa can Verenlerden…
Portre tanım olarak ve teknik anlamıyla bireyle ilgilenir. Ama ertel’in 
portrelerinde biz, -eğer eserler birer sahne ışığıysa- parlak aydınları, 
parti yöneticilerini değil kolektif emeğin parçacıklarını görmeliyiz.

İ rfan Ertel’in 100 Yaşa Can Verenlerden 
adlı sergisi bu hafta açılıyor. Büyük 
bir emekle hazırlanmış ve portrelerin 
yanında biyografik bilgileri de içeren bu 
sergi 30 Eylül’e kadar İstanbul Nazım 

Hikmet Kültür Merkezi’nde gezilebilecek.
Serginin sunumundan aktaracağımız kısa 

bölüm, portre seçkisinin nasıl oluşturuldu-
ğundan ve parçaların oluşturduğu bütünün 
anlamından söz ediyor. 

yüz yıllıK bir büyüK maceranın 
görKemi

“100 yaşa can verenlerden” portrelerinin 
eksiksiz biçimde bir araya getirilmesi elbette 
mümkün değildi. Sayısız kadın ve erkek, kimisi 
çok ünlenmiş, kimisi adı herhangi bir kayıtta 
bile kalmamış, işçi, emekçi, genç, yaşlı, aydın 
birbirlerine eklenerek, bazen birbirine eklen-
diğinin farkında bile olmaksızın muazzam bir 
akış oluşturdular. 

Asıl olan bu insanların oluşturduğu 
bütündür. Bütünsel akışın içinden yalnızca 
parlayanların, göze çarpanların bir bölümü bu 
sergide resmediliyor. Parlayanlarımız o büyük 
kolektif akışın kendisi değiller; ama belli ölçü-
lerde onu temsil edebiliyorlar. O nedenle “… 
can verenler” değil “can verenlerden” demeyi 
tercih ettik.

Emeğin mücadelesi kahramanların işi 
olabilir mi? Bu mücadele ne bireylerin eseridir 
ne de bireylere ve hatta onların toplamına in-

dirgenebilir. Birey kolektifin içinde eriyip yok 
olmaz kuşkusuz. Ancak hele komünizmden söz 
ediyorsak bireylerin değerini tek tek üstlerine 
tutulan sahne ışıklarında değil, kolektifin par-
çası olmalarında kavrayabiliriz yalnızca. 

Tevazu bir kişilik özelliği olduğunda, adı 
üstünde kişisel tercihin konusu olur ve isteyen 
benimser, istemeyen benimsemez. Oysa eme-
ğin mücadelesinde tevazu kolektif yaratının 
olmazsa olmaz, yöntemsel bir unsurudur. 

Portre tanım olarak ve teknik anlamıyla 
bireyle ilgilenir. Ama Ertel’in portrelerinde 
biz, -eğer eserler birer sahne ışığıysa- parlak 
aydınları, parti yöneticilerini değil kolektif 
emeğin parçacıklarını görmeliyiz. 

Her parça bize basitçe kendisini değil, yüz 
yıllık bir büyük maceranın görkemini sunuyor. 
Görkemli olabilecek tek şey bu bütündür. 

İrfan Ertel
İrfan Ertel 1951 yılında Muğla, Bayır’da 

doğdu. 1969’dan beri örgütlü bir komünist 
olarak siyasal mücadelenin içinde yer alıyor. Bu 
uzun süre içinde TSİP, TKP-İşçinin Sesi ve TKP 
saflarında bulundu.

1971–1979 yılları arasında İstanbul devlet 
Güzel Sanatlar akademisi yüksek resim Bölü-
münde sanat eğitimi gördü. Öğrenciliği sırasında 
ruhi Su ile tanıştı ve dostlar Korosunda yer aldı. 
1990’larda ruhi Su Vakfı’nın yönetiminde bulun-
du. 1970’li yıllarda epik tiyatronun ülkemizdeki 
en önemli temsilcisi sayılan Vasıf Öngören’in 
İstanbul Birlik sahnesinde dekoratör olarak 
görev aldı.  80’lerde İşçi Sağlığı derneği’nin, 
daha sonra İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 

Vakfı, Meska’nın kurucularından biri oldu. altı 
ana sektöre yönelik işçi sağlığı eğitim çalışmaları 
için fotoğraflar ve kısa filmler çekti, slayt ve film 
gösterileri hazırladı, sayısız sunum yaptı. 2010 
yılından beri İşçi Sağlığı Meclisi’ne emek veriyor. 
Barış derneği’nin yeniden kurulduğu 2003 
yılından itibaren dernekte aktif görev aldı ve yö-
netiminde bulundu. 2005 ve sonrasında onlarca 
ressamın eseriyle katkıda bulunduğu Barış Ser-
gisi organizasyonlarının merkezinde Ertel vardı. 
Kesintisiz olarak resim yapmaya ve sergiler 
açmaya devam etti.  Bugüne kadar birçok karma 
sergiye katılmış ve çeşitli illerde 60 kadar kişisel 
sergi açmıştır. İrfan Ertel’in birçok yapıtı yurtiçi 
ve yurtdışı koleksiyonlarda yer almaktadır.
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HİÇ Boyun EğEr Mİ İnSan! #TKP100YAşındA

TKP’nin 100. yılında  
bir sergi projesi

İşte bu minvalde ütopyadan doğan bir 
pratikle insanlık ve gelecek üzerine 
umudun altının çizildiği bir sergi ola-
rak proje çoğalmaya devam ediyor.  

Nuri İyem, Abidin Dino, Arif Dino, 
Mustafa Okan gibi ustaların işleriyle birlikte 
Emre Zeytinoğlu, Olgu Ülkenciler, Murat 
Morova, Horasan, Leyla Emadi, Nihal Martlı, 
Deniz Gökduman, Hayri Esmer, Ferhat Öz-
gür, Gülçin Aksoy, Murat Akagündüz, İlhan 
Sayın, Çağrı Saray, Arzu Başaran, Seydi 
Murat Koç, Didem Erbaş ve Burcu Aksoy gibi 
30’a yakın sanatçının resmi bir araya geti-
riliyor. Bunun yanında Ahmet Elhan, Murat 

Germen, Cansu Ayduran ve Yusuf Murat Şen 
dahil olmak üzere fotoğraf ve video çalış-
malar üreten sanatçılar sergide yer alırken, 
Şahin Domin üç boyutlu çalışmaların proje 
koordinatörlüğünü üstlendi. TKG’nin katkı 
sunacağı serginin grafik tasarımlarını Di-
dem Dayı, ses yerleştirmelerini ise Mustafa 
Avcı üstleniyor. 

Serginin önemli bir niteliği, sanatçılar 
ve işçi sınıfı arasında herhangi bir hiyerarşi 
kurmaksızın, kolektif dil üretmeyi hedefle-
yen bir tasarım amacıyla yola çıkılması.  Bu 
ortak kolektif görsel dili yaratmak adına iki 
görsel proje geliştirildi.

 Öncelikle işçilerin gündelik yaşamlarını 
ve umutlarını temsil ettiklerini düşündükleri 
görselleri paylaşmaları istendi ve bugüne 
kadar 80’e yakın fotoğraf bu amaçla bir 
araya getirildi. 

Öte yandan yine yoldaşlardan 20x30 cm 
ebatlarında kırmızı renk kumaş parçalarını 
ulaştırmaları istenmişti ve böylece sergi 
gerçekleştirildiğinde ortaya işçi sınıfının 
kolektif olarak ürettiği bir kızıl bayrak çıka-
cak. Her iki proje için  halen katkı sunmaya 
devam ediliyor. Fotoğraflar, serginin resmi 
e-posta adresi olan ckmsergi@gmail.com 
adresine gönderilebilir.

nâzım Hikmet Kültür Merkezi, TKP’nin 
100.Yılı nedeniyle geniş ölçekli bir sergi düzen-
leme kararı vermiş, yılın başlarında örgütleme-
ye başladığı sergiye dair sanatçılara ve işçilere 
sergiyle ilgili konsept çağrısı metnini iletmişti. 
İletilen çağrı şuydu;

“değerli dostlar, 
Bundan yüz yıl önce Türkiye Komünist 

Partisi bu ortama umutla, heyecanla, akılla, 
cesaretle, coşkuyla doğdu.

Bu doğum kısa bir süre sonra boğuldu. 
İzleyen on yıllarda tevkifatlarla, darbelerle, 
baskılarla hem emekçiler rehbersiz bırakılmaya 
çalışıldı…

Ama eşitlik, adalet, özgürlük arayışının tam 
yüz yıllık bir birikim oluşturması engelleneme-
di.

Türkiye’den komünistliği çıkartıp atmak ne 
mümkün! Türkçe şiir, hikâye, tiyatro, sinema; 
kısaca sanatın herhangi bir dalı komünistler 
olmadan düşünülebilir mi?

…

Bizce, emekçilerin örgütlendiği her örnekte 
komünistlik doğrudan veya dolaylı, ama illaki 
orada olmuşsa, geride kalan yüz yılı acıların, 
baskıların değil umudun, karanlığın, yozluğun 
değil aydınlık geleceğin çerçevesinde anlam-
landırmamız doğru olacaktır.

21.yüzyılın başlarında, yine son derece 
sıkıntılı günlerden geçen bir ülkede, adalet ve 
kurtuluş arayışının oluşturduğu yüz yıllık bir 
birikimin varlığı, geleceğe bakarken ayakları-
mızı basacağımız anlamlı bir zemin değil midir?

Sevgili sanatçı kardeşlerimiz,
10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye Komünist 

Partisi’nin 100.yılını yukarıda betimlemeye 
çalıştığımız çerçevede kutlanmaya değer bu-
luyoruz. Bakmamız gerekenin “geçmiş” değil, 
gelecek olduğunu düşünüyoruz. Ne nostalji ne 
çekilen acıların hatırlanması. Geçmişin değer-
leri ve deneyimleri nasıl bugün ve geleceğin 
umudu kılınabilir? Yanıt aradığımız soru bu. Bu 
arayışta sizlerle buluşmayı diliyoruz.

nâzım Hikmet Kültür Merkezi”. 

Serginin küratörlüğünü üstlenen 
Fırat Arapoğlu’nun mesajı;
“100 yıl önce 
Ekim devri-
mi’nin ışığında 
işçi sınıfının 
dünyada 
devrimin pe-
şinde olduğu 
bir zamanda, 
TKP, tüm 
komünistler 
gibi devrimi 
ve Sovyet 
iktidarının kalıcılığını arıyordu. 
yoldaşlar, “Biz Hazırız!” diyorlardı, 
partiye, işçi sınıfına ve devrime 
inanarak ve bu onların en önemli 
mirasları olmuştu. İşte bu bizim 
tarihimizdir. Milyonlarca işçi sınıfı, 
tarih sürecinde belirli dönemlerde 
örgütsüzce, yalnız, çaresiz ve 
mahkum edilmiş hissetti. ama 
parti işçi sınıfının her daim yoldaşı 
olmuş, her fabrikada, işyerinde, 
mahallede örgütlenmeyi kolektif 
zekasıyla yapmıştır ve yapmaya 
devam etmektedir.

İşte Hiç Boyun Eğer mi 
İnsan! başlıklı sergi sanatçıların, 
yanlarında oldukları emekçilerle 
birlikte mücadele etmenin yolunu 
kurdukları ve sosyalizm için biz 
hazırız dedikleri bir çağrıyı görü-
nür kılacak. Çünkü başka şansımız 
yok, umut örgütlenmeden geçi-
yor, çünkü örgütlü bir halkı hiçbir 
kuvvetin yenemeyeceğini gayet 
iyi biliyoruz. Cesuruz, hazırız, bü-
yüyoruz: Sosyalizm için biz hazırız! 
100 yıl sonra aynı heyecanla, ka-
pitalizmin sonunun yaklaştığının 
bilinciyle biz hazırız diyoruz. İnsan 
hiç boyun eğer mi!”.

Nazım Serhat 
Fırat,  
1 Mayıs.
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TKP Genel 
Sekreteri Kemal 
Okuyan ve YKP 
Genel Sekreteri 
Dimitris 
Kutsumbas, 
İzmir'deki 
toplantı için 
Çeşme'de 
yapılan 
karşılama 
töreninden.

 #TKP100YAşındA

Mustafa Suphi dostluk nişanı

TKP Merkez Komitesi, 
100. yaşımıza erdiğimiz 
2020 yılından itibaren 
her yıl 10 Eylül’de, parti-
mizin değerli bir dos-

tuna Mustafa Suphi Dostluk Nişanı 
verilmesi kararını aldı. Bu nişan, 
hem partimizi kuran yoldaşlarımızı 
anmak, hem mücadelemize adeta 
bir TKP’li gibi emek vermiş dostla-
rımızı onurlandırmak için.

Takdim edeceğimiz ilk Dostluk 
Nişanı’nın sahibi, yanıbaşımızdaki 
dostumuz, komşumuz, yoldaşımız 
Yunanistan Komünist Partisi’nin 
Genel Sekreteri. Yoldaş Dimitris 
Kutsumbas… 

Bundan doğal ne olabilir? Hem 
de iki halkın birbirine düşman 
kılınmaya çalışıldığı, Ege ve Akde-
niz’de tatbikatların art arda birer 
gözdağı gibi yapıldığı, kısa süreli bir 

çatışmanın neredeyse bir kıvılcı-
ma bağlı olduğu şu günlerde. Bu 
düşmanlık kime yarar? Erdoğan’a, 
Miçotakis’e, Macron’a… Bu ülkele-
rin sermaye sınıfına. Bizlere, her iki 
ülkenin emekçilerine yaramayacağı 
açık. Biz halkların dostluğundan 
yanayız. Anadolu’da bir tarihi 
birlikte yaratmış iki halkın kardeş-
liğinden, eşitlikten, sosyalizmden 
başka çözüm yolu görmüyoruz.

Aşağıdaki satırlarda, partimizin 
birçok etkinliğine de bizzat katıl-
mış, bizimle omuz omuza durmuş 
Kutsumbas’ı daha yakından tanıma 
fırsatı bulacaksınız.

Dostluk Nişanı, sanatçı yoldaş-
larımız Seda Boy, Burak Çolak ve 
Ömer Koçağ’ın ellerinde şekil aldı. 
Onlar da bu yaratıcı görevi için 
hangi düşüncelerle çalıştıklarını 
paylaştılar.

Türkiye Komünist Partisi, kuruluşundan bugüne 
enternasyonalizmi en temel özelliği olarak görmüş, böyle 
hareket etmiş bir parti.

dİMİTRİS KuTSuMBAS

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının mücadelesinden 
ilham alınarak tamamlanan bu eser, devrimi arama 
süreci içerisinde duyulan heyecanı ve iradeyi vurgula-
maktadır. Sovyet konstrüktivistlerinin kompozisyon 
anlayışı ile resmedilen Mustafa Suphi’nin portresi, 
çağdaş bir yorumla şekillendirilen yarım küre formuyla 
bir bütün oluşturmaktadır. Form biçimsel olarak dünya 
ve gözden esinlenerek tasarlanmıştır. dünya evrensel-
liği, göz hafızayı simgeler. Sosyalizmi çağrıştıran kırmızı 
renk yoğun olarak kaidede kullanılmaktadır.

Mücadele ile dolu dünyamıza bakan Mustafa Suphi, 
sosyalizme yelken açmış gemide biz yoldaşlarını bek-
lemektedir. Türkiye Komünist Partili sanatçılar olarak 
partimizin 100. yılında heyecanla ürettiğimiz “Mustafa 
Suphi dostluk nişanı”nı yoldaşlarımızla paylaşmaktan 
gurur duyuyoruz.

yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri ve milletvekili dimitris Kutsumbas 1955’te orta 
yunanistan’da bulunan lamia’da doğdu. Kutsumbas’ın aile üyeleri nazi işgalinde ve 1946-49 yunan İç 
Savaşında KKE’nin önderliğinde savaşmış, KKE üyesi babası 1945 yılında tutuklanmış ve 8 yıl sürgün 
edilmişti. Kutsumbas 1973 yılında atina ulusal Kapodistrian üniversitesi’nde hukuk öğrenimine henüz 
başladığı sırada yunanistan Komünist Gençliği’nin (KnE) üyesi olarak Politeknik direnişinde yer aldı. 
1976 yılında KnE’nin 1. Kongresinde temsilci olarak yer alan Kutsumbas bu yıllarda çeşitli bölgesel 
sorumluluklar üstlendi. 1987 yılında ilk defa KKE Merkez Komitesi’ne giren dimitris Kutsumbas 1996 
yılında partinin siyasi bürosuna seçildi. aynı yıl KKE’nin günlük gazetesi rizospastis’in yayın yönetmen-
liğine getirildi ve sonraki 10 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. yunanistan Komünist Partisi’nde üstlen-
diği diğer sorumlulukların yanı sıra partinin uluslararası ilişkiler bürosunun sekreteri olduğu dönemde, 
2000 ve 2007 parlamento seçimlerinde Viotia eyaletinden aday oldu. dimitris Kutsumbas 2013 yılında 
KKE’nin 1991’den beri Genel Sekreterlik görevini yürüten aleka Papariga’dan sonraki Genel Sekreteri 
oldu. Kutsumbas aynı zamanda 2015 yılından beri milletvekili olarak siyasi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye Komünist 
Partisi ve Yunanistan 

Komünist Partisi 
üyeleri 2019’da 

İzmir’de iki 
partinin ortak 

sorumluluğunda 
gerçekleştirilen 

Uluslararası 
Komünist ve 
İşçi Partileri 

toplantısında.
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OKullar eğitime  
hazır mı?

21 Eylül 2020 tarihi itibariy-
le okullar açılacak. Peki, tüm 
kademeleriyle, personeliyle, tüm 
teçhizatıyla okullar yeni döneme 
hazır mı? Hiç sanmıyoruz! Milli 
Eğitim Bakanı “Risk varsa okulları 
hiçbir koşulda açmayız.” diyor 
ama mesele riskten mi ibaret? 
Mesele risk değil de alınmayan 
önlemlerse okullar zaten açıla-
maz.

24 Ağustos tarihinde seminer 
dönemiyle öğretmenler okullarda 
görevlerine başladılar. Öğret-
menlerin göreve başlamasıyla 
okullardan pandemi vaka ha-

berleri sırasıyla gelmeye başladı. 
Verileri ilan eden Eğitim-Sen’in 
haberine itibar etmeyen Milli Eği-
tim Bakanı, “Herkes işe gidiyor, 
herkes işinin başında. Bir öğret-
menler mi pandemiye yakalandı?” 
türünden bir açıklama yaptı. Oysa 
öğretmenlerin sesi okula gelecek 
binlerce çocuğu korumaya yöne-
lik bir uyarıydı. Haklı bir uyarı: 
Okullarda gereken tedbirler 
alınmadı uyarısı. Öğretmenlerin 
tek isteği bir an önce öğrencilere 
kavuşmakken vaka haberlerinin 
dile getirilmesi okulların açıl-
masını istemedikleri şeklinde 
çarpıtıldı. Ama kolayı vardı değil 
mi? Risk varsa okulları açmayız 

olur biter! Hayır!

 yüz yüze eğitim 
vermeseK De Olur!

Yaz boyunca EBA’nın alt-
yapısını kuvvetlendirdiklerini, 
canlı yayıncılıkta çığır açtıklarını 
reklam edip duruyor Milli Eğitim 
Bakanlığı. Çok fazla yatırım 
yapılmış bu alana, öyle söyleni-
yor. Uzaktan eğitime geçildiği 
süreçte başarılarını anlatan Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, en 
son yaptığı açıklamada ellerinde 

hiçbir hazırlık olmadan bu işe 
giriştiklerini itiraf etti. Ancak bu 
itirafı da bir gerçeği gizlemek için 
yaptı. Ziya Selçuk 16 milyon ço-
cuğun internet erişiminde sorun 
yaşamadığını; 1,5 milyonunun 
sorun yaşadığını söyledi. Erişime 
sahip olduğu söylenen çocukların 
önemlice bir bölümü bulunduğu 
bölgede internet altyapısında 
sorun olmayan ancak interneti 
evine kadar taşımaya gücü yet-
meyen, yani buna para yetiştire-
meyen ailelerin çocukları. 

Ziya Selçuk işte bu gerçeği 
gizlemektedir. Bilgisayara sahip 
olamayan çocukların sayısını 
hiç söylemiyoruz bile! Bu durum 
Fatih Projesinde alınan ve atıl bı-
rakılan milyarlarca liralık binlerce 
tabletin akıbetinin ne olduğu so-
rusunu akıllara getiriyor.

Pandemiden önce eğitimin 
niteliğini tartışıyorduk şimdi 
niceliksel de bir sorunumuz var. 
Kayıp öğrencilerin arttığı, takibin 
olanaksızlaştığı, yüz yüze eğitimin 
yerini tutamayacak bol esnek 
çalışmalı, uzaktan eğitime dayalı 
eğitim seferberliği (!), çocukları-
mızın okullarına kavuşturulması-
na yeğ tutulmuş gözüküyor. 

E tabi ne de olsa filyasyon 
ekiplerinde imamlar da var. 
İmamlar sağ olsun, öğretmenle-
rin yerine yüz yüze eğitimi onlar 
verir artık evlerde, camilerde, 
mahalleleri denetlerken.

yaklaşık iki aylık bir aranın ardından 20 
milyona yakın öğrenciyi ilgilendiren yeni 
eğitim öğretim dönemini ne yazık ki azalan 
değil artan sorunlarla karşılıyoruz.

Açık söyleyin, derdiniz 
eğitim mi?

 EğİTİM HAKKı

Planlama yapılırsa okullar açılabilir diyordu oysa 
öğretmenler. Okullar hazır değil. nasıl mı?
- okullarda yeterli dezenfekte edici malzeme
yok. Bunların Milli Eğitim Bakanlığı’nca karşı-

landığı yalanı söylenmekte. oysa velilerden bağış 
yerine artık eldiven, maske, 80 derece alkol içeren 
dezenfektanlar isteniyor kayıt sırasında, biliyor 
musunuz? devlete ise sadece koruyucu önlemleri 
anlatan afişleri bastırmak kalıyor. Belki onu da 
okullar sırtlanıyordur.

- okullarda risk taşıyan ortama ve bireye 
müdahale konusunda bilinçlendirmeyi bırakın bu 
bilinci aktaracak ve okulu yeni döneme hazır hale 
getirecek yeteri kadar temizlik personeli yerleşti-
rilmedi bile!

- devlet okullarına tahsis etmesi gereken 
bütçeyi özel okullara kaydıran devlet, özel okulları 

21’inden önce açtı bile. Biz hazırız her şeyimizle 
diyor özel okullar. ya devlet okulları? Özel okul-
ların da ne kadar hazır olduğu tartışılır. 18 kişilik 
personel servisi 18 kişiyle dopdolu biçimde gidiyor 
okula. Gerisini siz düşünün.

- Milli Eğitim Bakanlığı 15 ağustos’ta yayım-
lanan genelge ile okulların telafi eğitimlerine tüm 
kademelerde uzaktan devam edebileceğini, iste-
yen okulların gerekli sağlık koşullarını sağlamak 
koşuluyla 8. ve 12. sınıflara yönelik destekleme 
kursları açarak yüz yüze eğitim yapabileceklerini 
açıklamıştı. ancak 1 Haziran itibariyle özel eğitim 
kursları herhangi bir kısıtlama olmadan yüz yüze 
eğitimlere devam etmişti.  
E tabi para lazım!
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Amaç çocukları eğitmekse...

KüBA’dA Yüz YüzE 
EğİTİM KALdığı 
YERdEn dEVAM EdİYOR

İyi örgütlenmiş halk sağlığı sistemi ve olağanüstü durumlarda 
birlikte hareket etme becerisine sahip örgütlü halkıyla Küba, Co-
vid-19 pandemisine karşı mücadelede en başarılı ülkelerden birisi 
oldu. Ülkede ilk vakaların görüldüğü 11 Mart’tan itibaren, salgının 
başlamasından çok önce alınmış olan önlemler hayata geçirildi. 
28 bin tıp fakültesi öğrencisinin desteğiyle kapı kapı dolaşılarak 
halk salgın konusunda bilinçlendirildi, hastalığa dair semptomları 
olanlar mahalle sağlık merkezlerine bildirildi. Mart ayı sonu itiba-
riyle yaklaşık 7 milyon Kübalıya erişim sağlandı. 20 Temmuz’da ise 
ülkede 0 vaka, 0 ölüm ve 0 ağır hasta durumuna ulaşıldı. Salgınla 
ilk anlardan itibaren ciddiyetle ve bir plan doğrultusunda mücadele 
edilen Küba’da Haziran ayının ikinci yarısından itibaren normalleş-
me adımları atılmaya başlandı.

Mart ayı sonlarında ara verilen yüz yüze eğitim ise 1 Eylül’de 
başladı. Koşulların henüz elverişli olmadığı Havana’nın tamamında 
ve bazı başka yerleşimlerde koşullar elverişli olana dek okullar açıl-
mayacak, televizyondan yayınlanan programlarla eğitime devam 
edilecek.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri ülkenin tüm illerini gezerek okulların 
durumunu gözden geçirdi ve sıkı önlemler eşliğinde 1 Eylül 2020 
tarihinde ülke genelinde yüz yüze eğitim başlatıldı. Salgın süreci 
boyunca, çalışan ailelerin çocuklarını bıraktıkları kreşler açık tutul-
muş ve bu okullarda hiçbir vaka saptanmamıştı.

1 Eylül öncesinde Eğitim Bakanlığı’na bağlı uzmanlar öğrenci 
velileriyle bir forum gerçekleştirdi. Çocukları yüz yüze eğitime 
başlayacak olan anne babalar sorularını ve olası endişelerini 
paylaştılar. Bakanlık yetkilileri ise olası her senaryonun düşünüldü-
ğünü ve önlemlerin alındığını belirttiler. Alınan önlemlere sıkı sıkıya 
uyulacağının garantisini vererek velilerden kendilerine güvenmele-
rini istediler.

aKP, eğitim haKKını 
gasP eDiyOr!

Yeni eğitim öğretim yılı daha 
önce pek çok kez başka şekille-
riyle ifadesini bulduğu üzere yine 
öğretmene saldırıyla başlamış 
oldu. Kendisi de bir tüccar olan 
Milli Eğitim Bakanı eğitimde 
öğretmenlerin aldığı maaşa 
gözünü dikti, “Eğitimde asıl yükü 
öğretmen maaşları oluşturmak-
tadır.” dedi. Bu açıklamayı yaptığı 
akşam özel okul patronlarına ise 
bir müjde verildi, özel okullardan 
alınan %8’lik KDV oranının %1’e 
düşürüldüğü ilan edildi.

Peki devlet okulları? Okulların 
yüz yüze eğitime kapandığı Mart 
ayının ortasından bu yana devlet 
okullarına neredeyse çivi çakıl-
madı. Öğretmenler seminerlere 
çağrılırken, bir kısmı uzaktan 
eğitim çalışmalarını okuldan 
yürütürken ve önümüzdeki birkaç 

hafta içinde okullarda yüz yüze 
eğitime başlanacağı ilan edilirken, 
MEB okullarda alınacak önlemleri 
anlatan çevrimiçi rehberler dışın-
da okullara herhangi bir destekte 
bulunmadı. Yani okullarda ne ateş 
ölçer, ne yeterli sayıda maske, ne 
de dezenfektan ve hijyen mal-
zemeleri bulunuyor. MEB’in tek 
derdi özel okullara kayıt toplamak 
iken, devlet okulları milyonlarca 
öğrencisi ve öğretmeniyle kaderi-
ne terk edilmiş durumda.

Eğitim hakkı şu anda bile 
isteye AKP tarafından gasp 
ediliyor. AVM’leri açık tutup, 
iktidarın mitinglerinde maskesiz 
slogan attırıp, elle tutulur hiçbir 
yatırım yapmayıp, öğretmenlere 
de “sırtımıza yüksünüz” deyip, 
sonra okulların açılmasını herkes 
için kaygı dolu bir soru işaretine 
dönüştürmek… Açık söyleyin, 
derdiniz eğitim mi?

Bakanlık öğretmenlerin 
görüşünü merak ediyorsa
“Ankara’da bir özel okulda 

İngilizce öğretmeni olarak 
görev yapmaktayım. Okulu-
muz 1. sınıflar için yüz yüze 
eğitime başladı. Okul idaresi 
tarafından sınıflar 4 kişilik 
olsun denirken şimdiden 7-8 
çocuk almaya başlayabileceği-
miz söylendi. Çocuklar küçük, 
maskeler yerlerde, çocuklar 
yerlerde yuvarlanıyorlar. Sayı 
artarsa ne yapacağız düşünü-
yoruz. Bu plansızlıkla okullar 
açılmaya hazır gözükmüyor.” 
(Ankara)

 “…Whatsapp grubumuz 
da çok şenlikli bu aralar, her 
an Bakanın bir TV konuşma-
sından ya da bir tweetinden 
yeni döneme dair yeni bir şey 
öğrenebiliyoruz, tabi bunu he-
men birbirimizle paylaşıyoruz 
gruptan. Ama Bakan’a birinin 
hatırlatması lazım: ‘Dönem 
başladı ya sayın Bakan, biraz 
geç kalmadınız mı?’ … Artık 
zaten Bakan’ın adı öğret-
menler arasında atma Ziya’ya 

çıktı… Şu aralar belirsiz olan 
her şey bir akşam vakti ya da 
bir hafta sonu belli olabildiği 
için velilerle whatsapp grup-
larında gece yarılarına kadar 
yazışabiliyoruz. Onlar bize 
soruyor, biz birbirimize, biz 
müdüre, müdür bize… Böyle 
bir kısır döngü.” (İstanbul)

 “Uzaktan eğitim sürecini 
değerlendirdik. Öğrencilerin 
çoğunun uzaktan eğitim faa-
liyetlerinden yararlanamadığı 
ve sürecin aynı şekilde devam 
edecek olması bizim aldığımız 
kararların uygulanamaz oldu-
ğunu gösteriyor. Öğrencilerin 
internete erişiminin kısıtlı 
olduğu durumda canlı dersler 
planlamak gerçekçi bir durum 
değildir. Bu planlamaların 
çoğu EBA’nın kullanım oranı-
nın yüksek olması için zorlama 
kararlardır. Milli Eğitimin bu 
hususta öğretmenlere yaptığı 
bir baskı da var aynı zamanda.  
EBA’yı kullanım oranlarımıza 
göre puan alıyoruz.” (Bitlis)
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Çanakkale Kadın Daya-
nışma Komitesi, Ağustos 
sonlarında kuruldu. 
“Çisil Yağmur Yalnız 
Değil!” diyerek çıktı 

yola, ilk açıklamasını bu konuda 
yaptı. Çisil Yağmur’la dayanışma, 
Komite’nin kuruluşu için bir itki 
oldu da denebilir. Elbette sistemli, 
planlı bir yaklaşımın ortaya konu-
labilmesinin arkasında bir siyasi 
irade yattığını görmek gerekir. O 
irade aslında TKP’nin 13. Kongre-
si’nde aldığı kararın ta kendisi...

Daha yakından tanımak için 
sorularımızı Komite’ye yönelttik. 

Bugün dünyada kadınların 
gündelik yaşamın her alanında 
maruz kaldığı şiddet, ayrımcı-
lık ve toplumsal eşitsizliğe dair 
neler söylemek istersiniz?

İçinde yaşadığımız düzen-
de kadınlar bir yandan çalışma 
yaşamında ayrımcılığa, düşük 
ücretlere, güvencesizliğe, meslek 
hastalıklarına maruz kalırken; 
bir yandan da işyerleri dahil her 
alanda taciz ve şiddet tehlikesiy-
le karşı karşıya kalıyor. Özetle 
kadınlar kelimenin tam anlamıyla 
bir “yaşam mücadelesi” veriyor 
bugün.

TKP’nin geçtiğimiz ay düzen-
lenen 13. Kongre’de karar altına 
aldığı Kadın Dayanışma Komite-
leri bu tabloda nereye oturuyor?

Kadınlar her güne yukarıda 
sayılan bir dizi kaygıyla başlıyor 
ve bu baskıyı reddetmedikleri 
müddetçe kimi çevrelerce kabul 
görüyorlar.

Bir diğer sosyal kabul yönte-
miyse “mağdura yardım etmek”. 

Yardım etmek; bir tarafta el uza-
tan “merhametliler”e, diğer taraf-
ta yardıma muhtaç olan “mağdur-
lar”a ihtiyaç duyuyor. Güçlünün 
zayıfa el uzatmasıyla ilerleyen bu 
süreçte bir kimsenin mağduriyeti; 
kişiler, dernekler hatta bakanlık 
eliyle gideriliyor. Sonuçta yardım 
eden, mağdurun yaşamı üzerinde 
söz hakkına sahip olan da oluyor. 
Bu yaklaşımın izlerini muhale-
fette de görebiliriz. CHP’nin belli 
şartları sağlayan yoksul ailele-
re aylık 200-400 TL’lik yardım 
demek olan “aile sigortası”, ya da 
Meral Akşener’in gündem olmuş 
kadın cinayetinden sonra maktü-
lün ailesini ziyaret etmesi, maddi 
destek sağlaması buna bir örnek. 

TKP ise meseleye “yardım” 
değil, “dayanışma” odaklı bakıyor. 
Dayanışma, “yardım”dan farklı 
olarak denkler arasında bir ilişki 
tarif ediyor; bir şeyi gerçekleş-
tirmek için bir araya gelmeyi ve 
ortaklaşa mücadele etmeyi başa 
yazıyor. 

İşte TKP’nin 13. Kongrede ka-
rar altına aldığı Kadın Dayanışma 

Komiteleri tam da bu bakışın bir 
yansıması.

Kongrenin ardından ilk da-
yanışma komitesi ilanı Çanak-
kale’den geldi. Nasıl yola çıktı 
Çanakkale Kadın Dayanışma 
Komitesi?

Şehirde TKP üyesi, gönül-
lüsü, dostu pek çok kişi parti 
binasında, semt evlerinde yan 
yana geliyor, artık insanlara hiç 
seçenek sunamayan bu düzende 
pratikte neler yapılabileceğine 
kafa yoruyorlardı.

Pandemi sürecinde beraberce 
üretilen maskelerin ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılmasıyla başladı 
imece, işsiz kalanlara omuz vere-
rek devam etti. Kentin en büyük 
hacimli üretim tesislerinden olan 
Dardanel fabrikasında işçiler ev-

lerine gönderilmeyip kapalı devre 
çalışma adı altında yurt-fabrika 
arasına hapsedildiğinde, mahal-
lelerinde bunu kapı kapı duyuran 
yine bölgenin emekçi kadınları 
oldu. 

Son olarak, ayrıldığı erkek ar-
kadaşı tarafından tehdit ve tacize 
maruz kalan genç bir kadınla ke-
sişti yollarımız. Aylarca tek başına 
direndikten sonra en yorulduğu 
dönemde TKP’li bir arkadaşı 
vesilesiyle partiyle tanışan Çisil 
Yağmur’un mücadelesi, Kadın 
Dayanışma Komitelerinin kamuo-
yuna ilk çıkışına vesile oldu.

Bu dayanışma sayesinde bu-
gün kendini daha güçlü hissetti-
ğini ve her geçen gün hayatının 
yoluna girdiğini belirtiyor, Çisil 
Yağmur.

Bir kadın dostumuzun mücadelesi ile başlatılan 
dayanışma, hızla onlarca kadının birlikte hareket 
edebileceği bir komiteye dönüştü. dostumuzun 
hayatı yavaş yavaş yoluna girerken, Çanakkale 
Kadın dayanışma Komitesi de mücadelenin somut 
adımlarını örüyor.

‘Merhametliler’ ve ‘mağdurlar’ 
değil, dAYAnışMA!

 KAdın

Peynircilik atölyesi de olacak, sağlık eğitimleri de
Peki Çanakkale Kadın Dayanışma Komite-

si’nin şimdiden yapmayı planladıkları arasında 
neler var?

şimdiden takvimimize işaretlediğimiz pek çok 
atölyemiz, etkinliğimiz var. 

Örneğin Geyikli ve çevresinde, geçimini peynir-
cilikle sağlayan kadınlar yeni teknikler öğrenmek 
için bir atölye açmaya hazırlanıyor.

Kepezli kadınlar, önümüzdeki dönemde Kepez 

Semt Evi’nde kadın sağlığı konusunda eğitimler 
düzenlemeyi planlıyor. Bu eğitimlere annelerin de 
katılabilmeleri için semt evinin bir odasını çocuk 
odası yaptılar bile.

Son olarak komiteler, evde, iş yerinde varlığı 
ikincil kabul edilen kadınları işçi sınıfı kavgası ile 
buluşturacak kanallar açmayı, eşitlik ve adalet için 
mücadele edebilecek kadınlar yaratmayı hedefli-
yor.
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TKP, 100’üncü yaşına işçi sınıfının mücadelesini güçlendirecek 
kararlılıkla ve çalışmalarla giriyor. 9 Ağustos 2020 tarihinde 

İzmir’de “yüz yaşında devrimci Parti, devrim İçin Parti” başlığıyla 
gerçekleştirilen 13. Kongre Türkiye Konferansı’nda alınan 

kararlardan biri de Birlik Sendikası’nın kuruluşu oldu. Oy birliği ile 
aldık kararımızı. Tek çekince olmadan. 

Birlik Sendikası  
yola çıkmaya hazırlanıyor

Kongre kararımızda da ifade 
edildiği gibi Birlik Sendikası 
ile birlik ve dayanışma fikrini 
veri alan sendikal örgütlenme 

atılımını gerçekleştirmek üzere çalışma-
lar yapacağız. Patronların Ensesindeyiz 
Dayanışma Ağı’nda (PE) bugüne kadar 
yürüttüğümüz çalışmaları daha güçlen-
direrek, sendikal alandaki çalışmaları-
mızı var edeceğiz. 

Aldığımız kararın metninde de yer 
aldığı gibi, PE örgütlenmesinin yarattığı 
deneyim, oluşturduğu birikim işçile-
rin güncel taleplerinin karşılanması ve 
patronlara karşı yalnız olmadıklarının 
hissedilmesi PE Ağı’nın önemli başarı-

larından oldu. Elbette bu ağda çalışma 
yapan herkesin çekinmeden işçilerin 
mücadelelerini güçlendirmek için çaba 
göstermesi de bu deneyimin ve birikimin 
oluşmasında önemli katkı sağladı. PE Ağı 
güçlendikçe Birlik Sendikası güçlene-
cektir. 

Birlik Sendikası, 10 numaralı Ticaret, 
Büro ve Güzel Sanatlar işkolunda faaliyet 
gösterecek. Bu işkolunda pek çok farklı 
sektör yer alıyor. Market, mağazacılık, 
perakende ve toptan ticaret, tiyatro, mü-
zik, edebiyat alanında faaliyet gösteren 
yerler, özel okullar, hukuk büroları, teks-
til hammadde ve yarı mamul mallarının 
satışı, sendikaların çalışanları, internet 

kafelerden, bilgisayar yazılım işleri, ta-
sarım faaliyetleri, fotoğrafçılık, motorlu 
kara taşıtlarının kiralanması faaliyetleri-
ne dek pek çok farklı sektörü kapsıyor.

Birlik Sendikası’nın çalışmalarına 
konferans sonrasında hemen başladık. 
Gerekli hazırlıklarımızı tamamlayıp 
başvurumuzu yaptık. Yola çıkmak için 
ilk adımımızı attık. Kuruluşumuz ilan 
edildiği günden başlayarak Birlik Sendi-
kası üye kaydetmeye başlayacak. Şimdi 
çalışmalarımızı planlıyoruz, heyecanlı-
yız, istekliyiz. İşçilerin haklarını almak, 
patronlara bırakmamak, işçilerin birlik 
ve dayanışma içerisinde mücadelesini 
yükseltmek için kararlıyız.

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

KOnGRE KARARıMız:
 “gerek salgın döneminde işçi 

sınıfının yüz yüze kaldığı yeni 
sorunlar ve bu sorunların doğurduğu 
ihtiyaçlar, gerek Patronların 
ensesindeyiz (Pe) örgütlenmesinin 
oluşturduğu birikim, birleşik bir 

işçi hareketinin sendikal alandaki 
karşılığını örgütlemek için olanak 
sunmaktadır. TKP 13. Kongre Türkiye 
Konferansı, “birlik” ve “dayanışma” 
fikrini veri alan bir sendikal 
örgütlenme atılımını karar altına alır.”
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bOyner mağazalarınDa neler OluyOr?
Sıra dışı, görülmemiş şeyler 

olmuyor Boyner mağazaların-
da. Başka mağazalarda, fab-
rikalarda, işyerlerinde bugün 
işçilerin başına ne geliyorsa 
Boyner’de de o geliyor. Patron-
lar ağız birliği yapmışçasına 
işçilerin çalışma saatlerini 
artırıyor; yıllık izinlere, molala-
ra göz dikiyor; ücretleri düşü-
rüyor, çoğu örnekte ücretleri 
zamanında ödemiyor; ücret-
lerinin geç de olsa yatmasına 
sevinen işçiler bir sabah bir 
bakıyor, kapı önüne konmuş; 
öyle bir kişi, iki kişi de değil, 
artık onar onar, yüzer yüzer. Bu 
böyle uzuyor gidiyor. 

İşte Boyner’de de bunlar 
oluyor.  Önemli gün ve hafta-
larda eşitlik, özgürlük, uygarlık, 
demokrasi, erdem gibi kavram-
larla süslü açıklamalar yapmayı 
çok seven Boyner patronları 
krizi fırsata çevirmeyi de 
çok seviyor. Aç gözlü mağaza 
patronları, süslü vitrinlerin 
gerisinde işçilerin her türlü 
hakkına saldırıyor. 

Boyner’de, pandemi önce-
sinde günde 8 saat olan çalışma 
süresi şu anda kalıcı olarak 9 

saate çıkmış durumda. Pan-
demide çalışılmayan günler, 
işçilerin yıllık iznine sayılıyor. 
Pandemiye karşı yeterli sağlık 
önlemleri alınmıyor, işçiler 
sağlıksız koşullarda çalışmaya 
zorlanıyor. Bu da yetmiyor, 
yüzlerce işçi ücretsiz izin adı 
altında işten çıkarılıyor. Ücret-
siz izne çıkardıklarını baskıyla, 
mobbingle istifaya zorluyor-
lar. “İyi polis”i oynayan kimi 
yöneticiler, işçilerin hakları 
konusundaki bilgisizliğine de 
güvenerek “İyisi mi istifa et 
kurtul, biz çıkartırsak siciline 
işlenir” diyerek patronu tazmi-
nat yükünden kurtarmaya çalı-
şıyor. İşçilerin bir kısmı sefalet 
ücretiyle geçinemeyeceği için 
istifa etmek zorunda kalıyor, 
tazminatını ve diğer haklarını 
içerde bırakıyor. Diğerleri ge-
leceklerinden endişeli. Tekrar 
işe dönebilecekler mi, belirsiz. 
Kendilerine hiçbir şey söylen-
miyor. İşten çıkarılmayacak 
kadar “şanslı” olanlar ise şimdi 
işten çıkarılan arkadaşlarının 
da yerine çalışmak zorundalar. 
İkinci iş tanımları çoktan yapıl-
dı. Başlarını kaşıyacak zaman-

ları yok. Pandemi öncesinde de 
olan servis ve yemek sorunları, 
son dakika şift değişikliği gibi 
sorunlar ise devam ediyor. 

Ama...
Boyner’de bir şey daha 

oluyor. Boyner işçileri bir araya 
geliyor, sorunlarını konuşuyor, 
birlikte çözüm yolu arıyor, yani 
örgütleniyorlar. Başka çarele-
rinin olmadığının farkındalar. 
Biliyorlar ki patronlar her yerde 
aynı, yan mağazada değişen bir 
şey yok. Patronlar örgütlüyse 
işçiler de örgütlü olmalı.  

Geçtiğimiz haftalarda işçi-
ler, Patronların Ensesindeyiz 

Dayanışma Ağı ile iletişime 
geçtiler, PE Boyner Çalışanları 
Dayanışma ağını kurdular. Ağ 
giderek genişliyor. Dayanış-
mak, bir araya gelmek korkuyu 
dağıtıyor, umudu büyütü-
yor. Dayanışma ağı, pandemi 
koşulları gerekçe gösterilerek 
dayatılan bütün hak gaspları-
nın geri alınması ve ücretsiz 
izine çıkarılan yüzlerce Boyner 
emekçisinin işlerine dönmesi 
için mücadele ediyor ve bütün 
Boyner emekçilerini dayanışma 
ağına katılmaya davet ediyor.

Ve ekliyorlar: Birlikte müca-
dele edersek kazanırız.

 avm mağaza emeKçilerinDen mesaj var
Her geçen gün yeni bir tanesinin hayatımıza girdiği aVM’ler insanların 

yüzyıllardır dinlenmek ve sosyalleşmek için kullandığı kent parklarının 
karşısında konumlandırılıyor. 

Halbuki aVM’lerin pandemi ile daha da belirgin hale gelen özelliği bir ça-
lışma alanı olması. Her gün binlerce kişi aVM’nin kapısından farklı amaçlarla 
giriyor ama yine binlerce AVM çalışanı bu merkezlerin asıl yükünü taşıyan 
kişiler oluyor. aVM’ler, “müşteriler”in alışveriş yapmak ve yemek yemek için 
uğradıkları, aradıkları farklı şeyleri aynı anda bulabilecekleri ve aslen “vakit ge-
çirmek” için değerlendirdikleri uğrak noktaları gibi gözükürken çalışanlar için 
her gün temponun artarak devam ettiği bir maraton anlamına geliyor. 

aVM’leri sabah 10:00’da açılan, içinde birçok zincir markanın mağazala-
rının, toplu yemek alanlarının bulunduğu, özetle binlerce emekçinin çalıştığı 
bir çeşit fabrika olarak görmek bile mümkün. Fakat aVM çalışanlarını sadece 
mağaza görevlilerinden ibaret görmemek gerekiyor. Örneğin temizlik ve 
güvenlik çalışanları da aVM’nin belli bir düzenle işlemesini sağlayan olmaz-
sa olmaz emekçi toplamının bir parçası. 

Pandemi başlığında da en çok konuşulan yerlerden biriydi aVM’lerin 
durumu. Önce mesai düzenlemesi geldi, sonra aVM’ler 2,5-3 ay süre ile ka-
pandı. Fakat “normalleşme” adı altında kaldırılan önlemler aVM’lerin bir anda 
yeniden eski yoğunluğuyla işlemesine de neden oldu. Halbuki azaltılan çalışan 
sayısı, bazı emekçiler için mesaiye dönme belirsizliği, dolayısıyla bir geçim 

sıkıntısı sebebi olurken; diğerleri için 
aynı “müşteri” yükünün daha az sayıda 
çalışan tarafından kaldırılma zorunluluğu 
anlamına geldi. Virüsün bulaşma riskine karşı alınacak önlemlerin arka plana 
itildiği bu durum, elbette tüm aVM çalışanları için büyük bir sağlık sorunu 
anlamına da geldi. aVM’lerin patronlar için uzun süre kapalı kalamayacak 
kadar önemli bir kâr alanı olması da bu sorunların uzun süre varlığını devam 
ettireceğini açıkça gösteriyor.

aVM çalışanlarının birbirinden kopukluğu, prim sistemleri ile oluşan re-
kabet ortamı çalışanları patronları karşısında güçsüzleştirmekte, iş yerlerinde 
yaşadıkları hak gaspları ise giderek “normal” hale gelmekte. oysaki bu büyük 
emekçi merkezleri birlikte gösterilecek bir hak mücadelesine de sonuna kadar 
açık. Tüm AVM çalışanları olarak pandeminin yarattığı fırsatçılığın, hak 
gasplarının karşısında bir araya gelmek, örgütlenmek tek çıkış yolu. 

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, bugüne kadar pek çok 
mağazada, bu hak gasplarının karşısında mücadele bayrağını açan emekçile-
rin bir araya gelme adresi oldu. şimdi neredeyse tamamı sendikasız olan aVM 
çalışanlarının kendisini gerçek bir dayanışmanın parçası olarak da hissede-
bileceği bir sendikanın, Birlik Sendikası’nın kuruluşu gerçekleştirilmek üzere. 
PE ve Birlik Sendikası tüm aVM emekçilerini bu adreste bir araya gelmeye, 
dayanışmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyor.
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İşÇİnİn HuKuK KöşESİ

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ekonomik kriz, doğal felaket veya salgın 
hastalık gibi zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde patronlara tanınan 
bir imkândır. Çünkü KÇÖ süresince patron, işçinin ücretini ve SGK primlerini 
ya hiç ödemez ya da kısmen öder; işçi normalde aldığı ücretin altında bir 
ödenek alır. Bu ödenek, devlet tarafından kontrol edilen ve normal zaman-
larda işçilerin brüt ücretleri üzerinden yapılan prim kesintilerinin biriktiği bir 
kumbara olan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenir.

Kısa çalışma ödeneğine dair her şey
Kısa çalışma ödeneği nedir?

Patronun ekonomik olarak zarar etmesi şartı aranmaz. Sadece işyerinde 
faaliyeti tamamen veya kısmen durdurmuş olması koşulu aranır. yani bir 
patron esasen çeşitli sebeplerle (örneğin kârlılığının azalması, işçi ücret ve 
primleri ile başka bir yatırım yapıp daha çok kâr elde edebilecek oluşu, işçi-
lerin hastalanması halinde oluşabilecek sakıncalar vb.) KÇÖ’ye başvurabilir. 
Patronun KÇÖ boyunca işçiyi işten çıkarıp tazminatını ödemek, ücretini ve 
SGK primini ödemek gibi yükümlülüklerden kurtulması mümkündür.

KÇÖ’ye başvurmak için patronun zarar etmiş 
olması gerekir mi?

Patron, işçinin rızasını almadan tek taraflı bir kararla işyerinde faaliyeti 
durdurarak kısa çalışma ödeneğine başvurabilir.

İşçi çalışmak istese bile çalıştırılmayabilir ancak hukuken işten çıkarılmış 
da sayılmaz. İşçiden kaynaklanan bir sebep olmadığı halde KÇÖ süresince 
SGK primleri tam olarak ödenmez.  KÇÖ sürecinde işçi, ücretinin azalmış 
olduğunu ileri sürerek işten çıkmak istediğinde kıdem tazminatı ve ihbar 
tazminatı gibi haklarını da tamamen kaybedebilir.

Kısa çalışmanın iki çeşidi vardır: birincisi işyerinde faaliyetin tamamen 
durması, diğeriyse işyeri faaliyetinin önemli ölçüde azalması. Eğer ki 
işyerinde faaliyet tamamen durmuş ise patron maaş ve SGK prim ödemesi 
yapmaz ve işçinin çalışma yükümlülüğü de ortadan kalkar. Bu duruma 
hukukta “iş sözleşmesinin askıda olması” denir.  Bu halde işçinin son 12 
ayda aldığı ortalama günlük brüt ücretinin yüzde 60’ı aylık olarak hesap-
lanarak ve içinden vergi kesintisi yapılarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
ödenir. Bugün için asgari ücretle çalışan bir işçi, en fazla 1.580 Tl tutarında 
kısa çalışma ödeneği alabilecektir. normal koşullarda nispeten yüksek 
ücret alan bir işçinin alabileceği en yüksek  miktar ise brüt asgari ücretin bir 
buçuk katına tekabül eden 4.381 Tl’dir.

Eğer ki işyerinde faaliyet tamamen durmamış olup işçi kısmen çalıştı-
rılmaktaysa; patron işçiyi çalıştırdığı kadar gün için maaş ödemesi yapmak 
ve SGK primi ödemekle yükümlüdür. Çalışılmayan günlere dair ücretin 
yüzde 60’ı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenir. yani işçi haftalık izin günü 
de dâhil olmak üzere 10 gün çalıştırılmış ise, bu süreye ilişkin ücreti patron 
tarafından ödenmeli ve 10 günlük SGK prim ödemesi de patron tarafından 
yapılmalıdır. Geri kalan 20 günlük brüt ücretinin yüzde 60’ı İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan ödenir fakat bu günlere dair SGK primleri yatırılmaz. Ödemeler, 
patronların başvuru sırasında İşKur’a bildirdiği işçinin banka ıBan nu-
marasına veya bizzat işçi adına PTT şubelerine yatırılır. KÇÖ, Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesiyle şimdilik 31.10.2020 tarihine kadar uzatıldı. Öte 
yandan Cumhurbaşkanının KÇÖ başvurularını 31.12.2020 tarihine kadar 
uzatma yetkisi bulunuyor.

Bu süreçte işçinin onayının alınması 
gerekmez mi?

KÇÖ süresinde işçinin ücretini kim öder, 
miktarı ne kadardır?

1. Uzaktan da olsa çalışmış olduğunuz halde SGK prim gününüz “0” 
görünüyor ya da çalıştığınız günlerden daha az sayıda gün görünüyor-
sa,

2. KÇÖ süresince çalışmış olduğunuz günlere dair ücretleriniz hiç 
ödenmiyor veya eksik ödeniyorsa,

3. Çalışma sürelerinizde KÇÖ öncesine nazaran hiçbir azalma olma-
dığı halde; KÇÖ alıyorsanız ve patron bakiye ücretinizi elden ödüyor 
veya avans adı altında ödüyorsa,

Bu durumlarda bilin ki patron hem ilgili kurumlara yalan söylemek-
te, hem de sizin ücret ve emeklilik gibi haklarınızı gasp etmektedir! Bu 
haksızlığa dur demek için öncelikle diğer işçi arkadaşlarınızla beraber 
hareket etmeye ve haksız uygulamayı ortadan kaldırmaya gayret 
etmelisiniz!

Hukuka aykırı işlem yaparak sizi ve kamuyu zarara uğratan pat-
ronu, SGK’ya ve İŞKUR’a şikâyet edebilir, ücret alacaklarınız ve SGK 
primlerinizin ödenmesini sağlamak için hukuki yollara başvurabilirsiniz.

nE GİBİ HAKSızLıKLARA uğRAYABİLİRİM?  
nE YAPMALıYıM?

 Pe Dayanışma ağı’nDan...
nautilus avm çalışanı:  
Dayanışmayı büyütüyOruz

“Ülkemizin bulunduğu ekonomik kriz ve pandemi sürecin-
de bir Nautilus AVM çalışanı olarak birkaç bilgi aktarmak isti-
yorum. Çalıştığımız bu zorlu süreç gerek maddi gerek manevi 
olarak biz çalışanları etkiliyor. İşverenin baskı ve mobbingle-
rine her geçen gün bir yenisi eklenirken, bir işçi olarak ken-
dimi çok yalnız hissetmiştim. Fakat Patronların Ensesindeyiz 
Ağı ile tanıştıktan sonra hem kendi hem de arkadaşlarımın 
haklarını daha da iyi anlamış bulunmaktayım. 

Daha geçen hafta Nautilus AVM’de Covid-19 vakaları gö-
rüldüğüne dair haberler aldık. Patronlar krizi fırsata çevir-
diği gibi, salgın koşullarında da bizim canımızı hiçe sayarak 
kârlarına kâr kattılar. Dünyanın her yerinde AVM’ler aynı. Yine 
geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir mağaza işçisi hayatını 
kaybetmiş, mağazayı kapatmamak için işçinin cansız bedeni-
nin üstünü örtüp satışa devam etmişler. Dünyanın her yerinde 
patronlar aynı. 

AVM emekçileri, mağaza market emekçileri bu tabloya 
sessiz kalmamalıdır. Nautilus AVM emekçisi olarak burada 
yaşadığımız süreçte patron ve sermaye yanlıları tarafından 
haksızlık ve iftiralara maruz kalan arkadaşlarıma yardımcı 
oldukları için Patronların Ensesindeyiz Ağı’na sonsuz teşek-
kür etmek istiyorum. İşçi sınıfının yalnız olmadığını, birlikte 
daha güçlü olduğumuzu vurguluyor, herkesi korkmadan bu 
platformda yer almaya ve dayanışmaya davet ediyorum.”



Seni Düşünüyorum
Türkiye Komünist Partisi,

T. K. P.’m benim,
seni düşünüyorum.
Sen dünümüz, bugünümüz, yarınımızsın,
en büyük ustalığımız,
en ince hünerimizsin.
Sen aklımız, yüreğimiz ve yumruğumuzsun.
Dünyada bir anılır şanlı soyun var:
sen küçük kardeşisin V.K.P.(B) ’nin.
Sen bana bugün
Mübarek alnındaki yara yerinle
ve işçi bileklerinde zincir izleriyle göründün.
yürüyorsun dimdik, pırıl pırıl.
Ömrümde yalnız seninle
ve senin safında olmakla övündüm.
Bacımınkiler gibi gök gözlü şehrim,
İstanbul'um
seni düşünüyorum.
Oturmuşum deniz kıyısına,
bakıyorsun limana giren Amerikan zırhlısına.
Hastasın, açsın, öfkelisin.
O da bakıyor sana,
hem de nasıl,
efendinmiş,
patronunmuş,
sahibinmiş gibi itoğlu it.
Bozkırdaki tarlalar sizi düşünüyorum.
Belki karasapanla sürülürdünüz,
kavruk olurdu ekininiz,
kavruktu mav
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