
HA
FT

AL
IK

 S
İY

AS
İ D

ER
Gİ

  
 16

 Ek
im

 20
20

 Cu
ma

  
 3 

TL
  

SA
YI

: 2
35

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN... HEP BERABER KOLLARI SIVAYALIM
 Hepimize düşen bir rol var. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda eğitim haklarına 

kavuşmalarını sağlayacak düzenlemeleri talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. 
Onları bu karmaşada yalnız bırakmayacağız. ● Sf 3

EĞİTİMİN SORUNLARI ANNELERİN OMZUNDA
 Kadınların bitmek bilmeyen dertlerine pandemi sürecinde bir de eğitim 

sorunu eklendi. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte EBA’ya erişim sorunlarını 
çözmek de ne yazık ki yine büyük ölçüde annelere kaldı. ● Sf 6

KÜBA HEP DAYANIŞTI 
SIRA BİZDE
 Kısıtlı kaynaklarıyla Küba sosyalizmin, dayanışma-

nın insanlığın yalnızca geleceğini değil, bugününü de 
kurtarabileceğini gösterdi. Ne mutlu ki Türkiye’deki 
Küba dostları çoğalıyor. Jose Marti Küba Dostluk 
Derneği Antalya Temsilciliği açıldı. ● Sf 8

 DAYANIŞMA

  KADIN

  EĞİTİM

YOBAZIN KARANLIĞINA 
TESLİM OLMAYACAĞIZ

 Bahçelievler’de geçtiğimiz hafta ya-
lanla, iftirayla, kaba kuvvetle TKP’lileri 
durdurmaya kalkanlar ağızlarının payını 
aldı. Üstelik, Yayla Semt Evi örgütleni-
yor... Bu da gericilere dert olsun!  ● Sf 10 

 AYDINLANMA

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ 
AĞI İKİ YAŞINDA

 Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı her 
yaştan, her sektörden emekçilerle bü-
yüyor. Son dönemde, pandemi ve kriz 
koşullarından daha fazla etkilenen genç 
işçilerin mücadelesi yükseliyor. ● Sf 12

 EMEK-SERMAYE

ÖĞRENCİLER, VELİLER, 
ÖĞRETMENLER İSYANDA
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E. Yeni İnsanın Yaratılması
Madde 4. 
a) Eğitim, bütün aşamalarında parasız sunulan 

kamusal bir hizmet olarak toplumun çıkarları doğ-
rultusunda yeniden örgütlenir. Bütün özel eğitim 
kurumları kamulaştırılır.

b) Eğitim, insanın yete-
nek ve yaratıcı gücü-
nü ortaya çıkaran, 
geliştiren bilimsel 
içerikli bir etkinliğe 
dönüştürülür.

c) Anadilde eğitim, 
sosyalist devletin güvence-
si altındadır. Ülke ve bölgede 
yaşayan halkların birbirlerinin 
dil ve kültürlerini daha yakından 
tanımaları eğitim sisteminin amaçları 
arasındadır.

d) Yabancı dil eğitim politikası, insanlığın 
kültürel ve bilimsel birikiminden azami ölçüde 
faydalanmak ve halklar arası kardeşliği güçlendir-
mek hedefi doğrultusunda belirlenir.

e) Herkesin istediği alanda öğrenim görebilme-
si, toplumun gereksinimleri de gözetilerek sağlanır.

f) Eğitim politikalarında öğrenim kurumlarının 
bütün öğeleri söz sahibidir. Öğretmenler, öğrenciler, 
veliler ve eğitim kurumlarındaki hizmet işçileri ayrı 
ve birleşik örgütlenmelerle eğitim politikalarının 
oluşturulmasına katılırlar.

g)Yeni insanın sınıfsız topluma giden sü-
reçte, aynı zamanda “mücadele eden insan” 

olduğundan hareketle, eğitim, sınıfsız, 
sömürüsüz bir dünya için verilen 

mücadeleye bilimsel ve ahlaki 
açılardan yardımcı olur.

h) 18 yaşın altındaki 
çocuk ve gençlerin, 

eğitim süreçlerinin 
bir parçası olmayan 

işlerde çalışmaları/
çalıştırılmaları yasaktır.

i) Okuma, yazma bilmeyen tek 
bir yurttaşın kalmaması sosyalist toplumun 

en temel görevlerinden birisidir. Ayrıca hiçbir yaş 
sınırlaması olmaksızın insanların bilgi ve becerilerini 
geliştirebilmeleri için her tür olanak sağlanır.
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II. BÖLÜM: SOSYALİST  
İKTİDARIN PROGRAMI

TKP PrOgrAMı’NDAN...
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Bir kısmı uzaktan eğitim fiyas-
kosuyla geçen altı ayın ardın-
dan okullar 21 Eylül’de açıldı. 
Açıldı açılmasına ama; açılışın 
faturası resmen velilere kesil-

di. Yönetimler “yeni döneme” okullarda 
kullanılacak hijyen malzemelerini velilere 
aldırmakla başladı. Ve kepazeliklerin ardı 
arkası kesilmedi. Geride bıraktığımız üç 
hafta boyunca ortaya öyle manzaralar 
çıktı ki... 

EBA KOLAYINI BULMUŞ: ÇOK 
KALABALIK!

Önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
aldı sazı eline. Okullar açıldıktan hemen 
bir gün sonra, EBA’da yaşanan çökmeyi, 
kendisine yakışan tüccar edasıyla, eğitime 
olan “inanılmaz talep”le açıklamaya kalk-
tı; üstüne bunun mutluluk verici olduğu-
nu söyledi. Sisteme giremeyen binlerce 
veli, bakanın bu sözlerine tepki gösterdi. 
Ancak EBA’dan mağdur olanlar sadece 

öğrenciler değildi, milyonlarca öğretmen 
çöken sistem karşısında alternatif yollar 
üretmek zorunda kaldı. EBA ise çoktan 
hazırlamıştı ekranlara koyacağı görüntü-
yü “Çok kalabalık”!

ON YIL OLDU, fATİH PROJESİ OLMADI 
Sorun yalnız altyapı yetersizlikleriyle 

de bitmedi; milyonlarca ailenin bilgisa-
yara, tablete, internete erişememek gibi 
çok daha temel sıkıntıları vardı. Ve tam bu 
noktada akıllara AKP’nin 2010 yılında “her 
öğrenciye bir tablet” vaadiyle başlattığı 
Fatih (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi) Projesi geldi. Tab-
lete, bilgisayara erişemeyen milyonlarca 
çocuk varken, görünen o ki proje çok da 
fırsatları artıramamıştı. Sahi, ne olmuştu 
dağıtılan o 1 milyon tablete, akıllı tah-
talara ve proje için harcanan 3.4 milya-
ra? Tabletler mezun olan öğrencilerde, 
paralar yandaş şirketlerde kalmış; proje 
ise toptan yalan olmuştu. Olansa yine 

internete erişimi bile olmayan 4 milyon 
çocuğa; eğitimi telefondan takip etmeye 
çalışan yoksul, emekçi ailelerin çocukla-
rına olmuştu. 

O çocuklardan biri sekiz yaşındaki Çı-
nar’dı. İnternet çekmek için çatıya çıkan 
babasının peşinden giden Çınar’ın çatıda 
ayağı kaydı ve dördüncü kattan düşerek 
yaşamını kaybetti. Yalnız çocukların değil, 
öğretmenlerin hikayeleri de yürek burk-
tu bu üç haftada. 50 yaşındaki edebiyat 
öğretmeni Aziz Serin, internette yaşa-
dığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders 
anlatabilmek için çıktığı tepede kalp krizi 
geçirerek hayatını kaybetti. Gücü yetenler 
özel hoca, deyim yerindeyse “mürebbiye” 
tutup yetiştiriyor; gücü yetmeyen mil-
yonlar için ise okul artık korku dolu, uzak 
bir ihtimal...

Peki ya diğer çocuklardan farklı geli-
şim gösteren, özel eğitime ihtiyaçları olan 
çocuklar; onlara noldu bu süreçte? Onlar 
hepten unutuldu! 

3

 KAPAK

ÖĞRENCİLER, VELİLER, 
ÖĞRETMENLER İSYANDA
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uzaktan eğitim tam anlamıyla bir fiyaskoya döndü. gücü yetenler küçük gruptu, özel 
dersti, bir şekilde halletse de, çoğunluk bunu yapamıyor. üç hafta oldu; öğretmenler 
tükendi, öğrenciler soğudu, veliler bıktı. dahası, olan ülkenin örgün eğitim sistemine 

oluyor. Sahi, eğitimden ne kaldı geriye?
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Yüz yüze eğitim bu hafta belli 
sınıflarda kısmen başlatıldı. 
Hafta başında bir veli, soL 
portala yazdığı mektupta “Bu 
eğitim değil, hokkabazlık” 

demiş. Mektubunda yüzyüze ve internet 
yoluyla eğitimin ne kadar mantıksız bir 
birleşimle sunulduğunu anlatıyor. “Bu 
işin içinden çıkabilirsek, artık bakana, 
bakanlığa filan hiç ihtiyaç olmaz” diyor 
veli, “Onlarsız da tıkır tıkır işleyecek bir 
eğitim sistemine kavuşuruz!” 

Biliyoruz ki sorun ne pandemide ne 
EBA TV’de ne kişisel olarak Bakan Sel-
çuk’ta… Özel okul patronundan Milli Eği-
tim Bakanı yapabilen bir düzenden daha 
iyisini beklemiyoruz. O yüzden, Bakanlığı 

iğnelemek için velinin söylediği sözü biz 
ciddi olarak düşünelim: “Onlarsız tıkır 
tıkır işleyecek” bir eğitim örgütlenmesi 
nasıl yaratabiliriz? Çocuklarımızın eğiti-
mi için biz ne yapabiliriz?

HERKESİN ÜSTLENECEĞİ  
BİR ROL VAR

Bugünden herkesin üstlenebileceği 
bir rol var. Yaşadığımız mahalleye baka-
lım. Her hafta bir yenisi açılan, her biri 
farklı kent, bölge ve yerleşimlere hitap 
eden Semt Evleri, ortak bir aydınlanmacı 
misyonla eğitimdeki bu “hokkabazlığın” 
bıraktığı boşluğa müdahale etmeye hazır-
lanıyor. TKP, Eylül ayında eğitim-öğretim 
dönemi başlarken “Bu bizim planımız” 

diyerek temel bazı talepler sıralamıştı. 
Şimdi mahallelerde bu taleplerimiz çer-
çevesinde alternatifler oluşturmak için 
kolları sıvıyoruz.

Mahallelerimizde, eğitimdeki kaostan 
muzdarip çok insan var: Ağırlaşan çalış-
ma koşulları ile çocuklarının eğitimini bir 
arada sürdürmekte zorlanan veliler, süre-
cin mağduru öğrenciler, verimsiz ders-
lerle yorulan öğretmenler… Bu sorunları 
yaşayanlarla bağ kurarak Semt Evlerimizi 
gerçek birer dayanışma merkezi haline 
getirmenin tam zamanı.

Neler mi yapabiliriz? Semt Evlerini öğ-
rencilerin etüt merkezleri haline getirip 
derslerini takip etmeye, yardımcı olmaya 
gönüllü olabiliriz. Eğitimciler, öğrenci-

Çocuklarımız için... Hep  beraber kolları sıvayalım
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BİLİM VE AYDINLANMA AKADEMİSİ UYARIYOR:
Ülkemizde pandemi öncesinde uygulanan okul sağlığı hizmetlerini 

değerlendirdiğimizde, pandemi sonrasında yaşananları anlamamız da 
kolaylaşıyor. 

Bugün okulların ihtiyaç duyduğu temizlik malzemeleri başta 
olmak üzere birçok giderin velilerin katkılarıyla karşılanması kural 
olmuş durumda. Kamu kaynaklarının eğitim sistemini iyileştirmek için 
kullanılmaması, eşitsizliklerin daha da derinleşmesine sebep oluyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Eylül 2020’de hazırladığı ‘’Covid-19 
Salgın Süreci ve Okul Sağlığı’’ raporunda tüm bu eşitsiz uygulamaları 
değerlendirmiş, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini ve bu kapsamda 
‘sağlıklı okul’ nedir sorusunun yanıtlarını sıralamıştı:

 “Sağlıklı bir çevrede yer alan ve kendi içinde hijyenik gerekleri 
yerine getiren,

 Öğrenci ve çalışanlarının acil sağlık sorunlarında çözüm üreten,
 Fiziksel güvenliğin sağlandığı,
 Öğrenci, öğretmen ve çalışanlarına dengeli ve güvenilir beslenme 

olanakları sunan,
 Öğrencilerin eğitim gördükleri sırada zihinsel ve sosyal 

gelişimlerine de olanak tanıyan,
 Fiziksel gelişim için mutlaka olması gereken 

spor yapma olanaklarını sunan,
 Eğitimli kişilerin sağlık eğitimi verebildiği bir 

okuldur.
 En doğrusu da sadece okul sağlığı değil, 

‘okul sağlığı ve güvenliği’ kavramını gündeme 
getirmektir. güvenlik konusu da çok önemlidir.”

SAĞLIK SİSTEMİNE ENTEGRE OKUL 
SAĞLIĞI SİSTEMİ

Eşit ve parasız bir hizmet olarak sunulması gereken 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin koordineli ve halk sağlığını 

merkeze alarak sürmesi gerektiğine değinilen raporda ‘’Okul sağlığının 
istenen bir düzeye gelebilmesi için okulda sağlık birimlerinin bulunması 
yeterli değildir. Okul sağlığı hizmetleri aynı zamanda nüfus bazlı olarak 

verilen birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre olmalıdır. 
Doğal olarak bu bir sistem sorunudur, insanların sağlığı 

ve güvenliği yerine kâr odaklı bir sağlık sisteminde, 
olması gereken okul sağlığı hizmetlerinden ve 
entegrasyondan söz edilemez. Sovyetler Birliği 
ile diğer eski sosyalist ülkelerde ve günümüzde 
Küba’da bölge sağlık sistemine entegre okul 
sağlığı hizmetleri mevcuttur. Bugün Küba’da 
okul sağlığı hekimi ve hemşiresinin okullardaki 
rolü tartışmasız çok önemlidir. Okul sağlığının 

planlanması ve izlenmesinde hem merkezi hem de 
yerel olarak Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliği 

yapmaktadır. Kurumlar arası gerçek işbirliği ancak kamucu 
bir sistemde gerçekleşebilir.’’ denilmişti.
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lerin zayıf kalan derslerini takviye 
edebilirler. Psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik uzmanları, öğrencileri 
ve öğretmenleri bu çalışmalar-
da destekleyebilirler. En önemlisi 
veliler, çocuklarının bu süreci ekran 
başında ve sosyalleşme imkanla-
rından kopuk sınıflarda geçirmekle 
yetinmeyip, onları bilimsel eğitimin 
yanında sosyalleşirken bilinçlene-
bilecekleri Semt Evleri’ne taşıyabi-
lirler. 

VELİLER BİRLEŞMELİ, SES 
ÇIKARMALI, TALEP ETMELİ

Tüm mahalleliler, çocuklar için 
gerekli, sağlıklı, planlı, kamucu 
düzenlemeleri mahalledeki okul yö-
netimlerinden, ilgili ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinden talep edebilir, 
onları adım attırmaya zorlayabilirler.

Biraz daha açalım: Çocuğunuz 
yüz yüze eğitime mi başladı? Pan-
demi için alınan önlemler sınıfta 
bir kutu dezenfektandan mı ibaret? 
Durum böyleyse veliler bir araya 
gelecek, okul yönetimlerine tek tek 
taleplerini sunacak. Temizlik perso-
neli, malzemesi, çöp kutusu, tuvalet 
temizliği… Dilekçe verecek, takip 
edecek, sonuç almak için zorlayacak. 

Yüz yüze eğitim yapılmıyor mu? 
Bu da talep edilecek. Çocukların 
evde tek başına kalmasını; iki bük-
lüm oturup gözleri kızararak tablete, 
telefona, bilgisayara hapsolmasını 
kabul etmeyeceğiz. 

Öğretmenler, özelde veya ka-
muda, hangi kurumda çalışıyorsa 
çalışsın, fazla mesaiye, hak ettiği-
nin altında ücret almaya, interneti 
cebinden ödemek zorunda kalmaya 
karşı ses çıkaracak. Örgütlü davra-
nacak.

HİÇBİR TALEBİMİZİ  
GERİ ÇEKMEYECEĞİZ.

Ama şunun da farkındayız: Eği-
tim kamucu ve aydınlanmacı bir içe-
rikle baştan aşağı yeniden düzenlen-
meden tek başına hiçbir girişim bu 
kaosa merhem olmayacak. Ancak bu 
köklü değişim için şart olan örgüt-
lülüğü bugün eğitim dayanışmasıyla 
başlatabiliriz. Gelin el ele verelim!

Çocuklarımız için... Hep  beraber kolları sıvayalım
23516 Ekim 2020 Cuma

TALEPLERİMİZ
Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda eğitim 

haklarına kavuşmalarını sağlayacak düzenlemeler 
mümkündür ve memleketimizin bu düzenlemeler 
için yeterli kaynağı mevcuttur. Yeter ki aşağıdaki 
talepler etrafında kararlı bir şekilde örgütlenelim: 

1- Her öğrenci, sosyal mesafeye göre yerleşimi 
hazırlanmış sınıflarda derslerini görmelidir. Bu 
sınıflarda salgına karşı öğrenci ve öğretmen 
sağlığını korumayı gözeten tedbirler alınmalıdır. 
Vardiyalı olarak gerçekleşecek dersler en fazla 30 
dakika sürmeli, her iki ders arasında en az 15’er 
dakikalık teneffüsler konmalı, teneffüslerde sınıflar 
tamamen boşaltılarak havalandırılmalıdır.

2- Her öğrenci yaşadığı semtte bulunan 
bir sınıfa yerleştirilmeli, taşımalı eğitimden 
kaçınılmalıdır. 

3- Eğitim eşit ve parasız olmalıdır. Özel okullar 
kapatılmalı, bu okulların tüm olanakları sağlıklı 
koşullara sahip sınıfların hazırlanmasına aktarılmalı, 
özel okul öğretmenleri devlet tarafından istihdam 
edilmelidir.

4- Ataması yapılmayan tüm öğretmenler 
hiç öğretmen açığı kalmayacak şekilde derhal 
atanmalı, eğitim seferberliğine dahil edilmelidir.

5- İmam hatip okulları kapatılmalı, bu okulların 
tüm olanakları eğitimin sağlıklı koşullarda devamı 

için kullanıma açılmalıdır.
6- Sağlıklı koşullara sahip sınıflar için yer 

sıkıntısı olan tüm semtlere hızlıca yeni okullar 
açılmalı, gerekli durumlarda okul bahçelerine 
prefabrik sınıflar kurulmalıdır.

7- Açılan okullar veli, öğrenci, okul çalışanı 
ve öğretmenlerden oluşan bir kurul tarafından 
yönetilmeli, ihtiyaçları bu kurul tarafından 
belirlenmelidir. Okullarda temizlik malzemesi, 
dezenfektan, tek kullanımlık mendiller, ayrı çöp 
kutuları gibi materyaller Millî Eğitim Bakanlığı 
(MEB) tarafından ücretsiz olarak tedarik 
edilmelidir.

8- Tüm okullarda sağlık personeli, güvenlik 
ve temizlik görevlileri bulunmalı, bu hizmet 
alanlarında istihdam MEB tarafından sağlanmalıdır.

9- Okulda geçirilen süre kısalmalı ve daha 
nitelikli hale getirilmelidir. Bu bağlamda 
zorunlu seçmeli dersler kaldırılmalıdır. Müfredat 
sadeleştirilmeli, tüm okullarda temel derslerden 
oluşan ortak müfredat okutulmalı, bilim dışı tüm 
konular müfredat dışı bırakılmalıdır. 

10- Çevrimiçi eğitimin zorunlu olduğu 
koşullarda tüm öğrencilere internet ve diğer gerekli 
gereçler ücretsiz olarak sağlanmalı, çevrimiçi 
eğitimin verimliliği denetlenmelidir.
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Kadınların bitmek bilmeyen dertlerine pandemi sürecinde bir de eğitim 
sorunu eklendi. uzaktan eğitime geçilmesiyle çocuklar tam bir keşmekeşin 
içine itilince, eBA’ya erişim sorunlarını çözmek de ne yazık ki yine büyük 
ölçüde annelere kaldı.

P andemi ile birlikte Türkiye’de 
eğitimin sorunlarına evden 
eğitime erişim kaosu da eklen-
di. Eğitim evden sürdürülünce 
çocukların korunması, kollan-

ması, beslenmesi, derse hazırlanması da 
evdeki ebeveyne, çoğunlukla da anneye 
düşüyor.

Ülkenin dört bir yanından gelen 
haberler, eğitimin adeta “saldım çayıra” 
havasında gittiğini gösteriyor. Yetersiz-
likler, yoksulluklar, birkaç dakika daha 
ders dinleyebilmek için çatıya, hatta dağa 
çıkmak zorunda kalanlar... Bu görüntüle-
rin arasında Bayraklı Semt Evi’nin paylaş-
tığı, çocukların neşeyle jimnastik yaptığı 
video yüzümüzü biraz olsun gülümsetti. 
Bayraklı Kadın Komitesi ile kadınlara ve 
çocuklara yönelik çalışmalarını görüştük. 

Kadın Dayanışma Komiteleri, TKP’nin 
13. Kongre kararı doğrultusunda ülkenin 
dört bir yanından dayanışmayı büyütmek 
için yola çıktı. Bu yerlerden biri de Bayrak-
lı. Nasıl kuruldu Bayraklı Kadın Dayanış-
ma Komitesi?

Gülden: Bayraklı nüfusunun büyük 
bölümü yoksul emekçilerden oluşuyor. 
Semt evi kurulurken Bayraklı halkının 
hangi ihtiyaçlarına çözüm üretebileceği-
mizi düşündük. Semt evindeki ilk faali-
yetimiz çocuk atölyelerini kurmak oldu. 
Atölyeler aracılığı ile öğrenci velilerine 
temas ettik. Bazıları partili mücadelenin 
birer parçası oldu. Bunun yanında TKP’li-
lerin aileleri, yakınları ile tanıştık; tek tek 
ev ziyaretleri yaptık. Kadınları yaşadıkları 
sorunlara ortak çözüm üretmeye, daya-
nışmaya, bu karanlık düzene karşı müca-
delemize omuz vermeye davet ettik. Böy-
lece Türkiye Komünist Partisinin yüzüncü 
yaşını selamladığı etkinlikte Bayraklı 
Kadın Dayanışma Komitesini kurduk.

Peki Kadın Dayanışma Komitesi semt 
evinin dostlarına, mahalledeki kadınlara 
ne ifade ediyor?

Gülden: Bayraklı Semt Evinin bulun-
duğu mahallede, çoğunlukla yaşantıları 
çocuklarının ve ailelerinin etrafında şekil-
lenen ev emekçileri ikamet ediyor. Onla-
rın dertleri çocuklarının ve varsa yaşlıla-

rın bakımı, evlerinin düzeni, sabah akşam 
ailesinin karnını doyurmak için pişireceği 
yemek, çamaşır ve bulaşıktan ibaret. Bazı 
kadınlar ise ev ekonomisine katkı sağla-
mak için çalışıyor; bir yandan da ailenin 
bütün yükünü tek başına sırtlamak zo-
runda kalıyor. Dolayısıyla kadınlar sosyal 
yaşamdan mahrum kalıyor. Eşitsizlikler 
ev içine de fazlasıyla sirayet ediyor. Bu 
koşullar Bayraklı’da da bir Kadın Daya-
nışma Komitesi’nin kurulmasını zorunlu 
kıldı elbette. Kadın Dayanışma Komitesi 
kadınlara, yaşadıkları zorluklar karşısında 
tek başına olmadıklarını hissettirdi ve on-
lara güç verdi. Öncesinde evlerine ziyaret 
yaptığımız, Kadın Dayanışma Komitesini 
anlattığımız kadınlar bu kez Semt Evimize 
toplantıya geldiler. Biliyorlar ki bundan 
sonra şiddet ve sömürüye maruz kal-
dıklarında, çocuklarının bakımına yete-
mediklerinde, ekonomik desteğe ihtiyaç 
duyduklarında dayanışacakları ve birlikte 
mücadele edecekleri Bayraklı Kadın Da-
yanışma Komitesi var.

EBA’DA SORUNLAR BİTMİYOR, YÜK 
YİNE ANNELERİN OMUZLARINDA

Kadınların bitmek bilmeyen dertlerine 
pandemi sürecinde bir de eğitim soru-
nu eklendi. Uzaktan eğitime geçilmesiyle 
çocuklar tam bir keşmekeşin içine itilince, 
EBA’ya erişim sorunlarını çözmek de ne 
yazık ki yine büyük ölçüde annelere kaldı. 
Bayraklı’da durum nasıl, komitenin parça-
sı olan kadınlar bu başlıkta neler yaşıyor?

Duygu: Uzaktan eğitim sürecinde, 
evde yapılması gereken birçok iş gibi 
çocuğun eğitimi de kadının vazifesi olarak 
görüldü ve birçok anne çocuğunun eğiti-
mine destek sağlayabilmek için ya işinden 
ayrılmak zorunda kaldı ya da aklı evinde 

 KADIN
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Kadın Dayanışma Komiteleri 
görev başına

EğİTİMİN SOrUNlArı ANNElErİN OMUzlArıNDA…
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işine gitti. İki veya daha çok çocuğu olan 
ailelerde bilgisayar tablet telefon pay-
laşımı, ders saatlerinde oda paylaşımı 
sorunları da ortaya çıktı. Ders saatlerini 
takip etmek, EBA’da canlı derse bağlan-
mayı başarabilmek, çocuğunun ödevlerini 
kontrol etmek gibi birçok konunun çözü-
münü sağlamak maalesef annenin so-
rumluluğu oldu.  Komitenin parçası olan 
kadınların bir kısmı ile daha önceden 

semt evimizde yaptığımız çocuk atölyeleri 
ile tanışmıştık ve uzaktan eğitim süreci-
nin en başından itibaren iletişim içinde 
olduk. Emekçi ailelerin yaşadığı Bayrak-
lı’da yukarıda bahsettiğimiz sorunların 
hepsini dayanışma komitemizin içindeki 
kadınların da sorunuydu. 

Bu nedenle 10 Eylül’de Bayraklı Kadın 
Dayanışma Komitesi’ni kurarken uzaktan 
eğitim sürecine destek olmayı komitemi-
zin hedefleri arasına koyduk. Böylece şu 
anda yaptığımız Jimnastik, Türkçe, Sosyal 
Bilgiler, Drama, Matematik, İngilizce 
branşlarında atölye ve derslere yardım 
etütlerini Kadın Dayanışma Komitemizle 
birlikte örgütledik.

TARİKATLARDAN KORKUYORDUK, 
SİZ UMUT OLDUNUZ

Dayanışma Komitesi’nin parçası olan 
kadınlar, çocuklar için düzenlenen bu 
etütlere nasıl bakıyor? Yukarıda konuştu-
ğumuz gibi eğitim sorunu tümüyle kadın-
ların üzerine yıkılmış bir dertken, etütler 

dayanışmanın somut bir ifadesi diyebilir 
miyiz?

Duygu: Bu soru beni biraz gülümsetti; 
çünkü atölyeyi düzenleyen öğretmenler 
ve atölyelere çocukları gelen kadınların 
çoğu kadın dayanışma komitesinin içinde. 
Yaptığımız çocuk atölyeleri ile emekçi 
ailelerin çocuklarının eğitimine destek 
olmak Bayraklı Kadın Dayanışma Komi-
tesinin semtimizde dayanışmayı gerçek-
leştirmek için aldığı kararlar arasındaydı. 
Atölyelerimize çocuklar derste iken onları 
beklemek üzere çocukların anneleri de 
geliyor ve onlarla atölye süresi boyun-
ca sohbet edebilme imkânımız oluyor. 
Sınıf anneleri ile tanışıyoruz, onlar çok 
memnun olduklarını ve ne güzel işler 
yaptığımızı söylüyorlar. Sonraki günlerde 
onların tavsiyesi ile başka çocuklar da 
atölyelerimize katılıyor. Bir öğrenci velisi: 
“Ben hep çocukları tarikatların pençe-
sinde görüp üzülüyordum, sizi görünce 
ülkeye dair umudum arttı.” demişti. Bizim 
de umudumuz artıyor, büyüyor.

EĞİTİM TABLETTEN 
YAPILIYOR DA…
YA ÇOCUKLARIN 
BEDENSEL GELİŞİMİ?

Okullarda beden eğitimi, resim, 
müzik gibi çocukların fiziksel ve yaratıcı 
yönlerini geliştiren derslerin hep ikinci 
plana itildiğini biliyoruz. Pandemiyle 
beraber uzaktan eğitime geçilmesiyle bu 
dersler hepten müfredat dışı bırakıldı. 
Tam bu noktada Bayraklı Semt Evi’nin 
çocuklar için düzenlediği jimnastik atöl-
yesi ilgiyle takip ediliyor. Bu atölyeler ve 
etütler nasıl bir ihtiyaçtan doğdu, nereye 
denk düşüyor?  

Duygu: Önümüzdeki günlerde birçok 
sınıf kademesinde yüz yüze eğitim de 
başlayacak ancak bahsettiğimiz dersler “ana 
ders” sayılmadığı için bu süreçte de ikinci 
plana atıldı ve yüz yüze eğitim programları-
na alınmadı. Salgın sürecinde eve kapanan 
çocuklar uzaktan eğitim ile birlikte telefon 
ve tablet başında daha fazla hareketsiz 
kaldılar ve sıkıldılar. Çocukların fiziksel ve 
yaratıcı yönlerini geliştirmek, eğlenirken 
öğrenmelerini sağlamak için drama ve 
jimnastik atölyelerini başlattık. Bu atölyeler 
semtimizde büyük bir ilgiyle karşılandı, ve-
liler ve çocuklar atölyelerden oldukça mutlu 
ayrılıyorlar. 

EĞİTİM DE, BİLİŞİM DE, AĞ DA YALAN
Bayrampaşa Kadın Dayanışma Komite-

si’nden Özlem: “Pandemi döneminde derslerin 
sanal ortamda yapılması çocukta ciddiyeti 
azaltıyor, yüz yüze eğitiminde disiplin var; evde 
bu disiplini sağlayamıyoruz. Ayrıca iki çocuklu bir 
anne için iki farklı programı takip etmesi çok zor 
oluyor. Evde çok fazla zaman geçirdiklerinden 
ve tek başlarına devamlı bir ders ve ödev trafiği 
yaşadıklarından stres çok yoğun oluyor. Öfke 
patlamaları yaşıyoruz.”

BİRİNCİ SINIfLAR OKUMA YAZMA 
ÖĞRENEBİLECEK Mİ?

Kocamustafapaşa Kadın Dayanışma Komi-
tesi’nden Gökçe: “Altı yaşındaki oğlum bu sene 
devlet okuluna başladı. Başladığımız günden beri 
tam bir keşmekeşin içindeyiz diyebilirim. EBA TV 
(çoğu zaman çalışmıyor ve içerik kötü), zoom canlı 
dersleri, okula gidilmesi gereken günler derken, 
öğretmenimiz ve biz bir aydır tüm bunları bir 
arada yürütmeye çalışıyoruz. Bir ay 
sonunda hâlâ tam bir düzen oturtu-
lamadı. Sınıfta çalışan anneler, aynı 
anda derse bağlanması gereken 
kardeşi olanlar, bilgisayarı olmayan-
lar vs. çok farklı şartlarda olanlar var 
ve bir süre sonra hepsine uygun bir 
çözüm bulmak ne yazık ki imkan-
sız bir hale geldi. Bu sene birinci 
sınıfa başlayan çocukların birço-
ğu, muhtemelen okuma yazma 
öğrenemeden ikinci sınıfa geçecek. 

Ben kendimi hem anneanne desteği alabildiğim 
hem de esnek çalışma saatlerine sahip bir işim 
olduğundan şanslı hissediyorum; buna rağmen bir 
ayın sonunda sinir sistemim yıpranmış durumda.”

İKİ ÇOCUKTAN BİRİ DERSLERE 
GİREBİLİYOR

Gebze Kadın Dayanışma Komitesi’nden 
Gül: “Ben iki çocuk annesiyim. Eşim mart ayından 
beri kısa çalışma ödeneğinden faydalandırıldı. Ben 
de pandemi döneminde bir fabrikada vardiyalı 
olarak çalıştım. Haftaiçi işlerin yoğunluğundan 
yorgun düşüp haftasonu da evin işlerini, çocukla-
rın derslerini halletmeye çalıştım. Kızım üniversite 
sınavına girdi. Oğlum da bu sene lgS’ye girecek. 
Bölgemizde internet altyapısı iyi değil, bir kom-
şumuzdan ortak internet kullanıyoruz. Onların da 
iki çocuğu var. Kızım üniversiteyi kazandı, ama 
gidemiyor. İnternet yetersiz olduğu için her gün 
sadece bir çocuğum uzaktan derslere girebiliyor.”
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A frika’nın en güney ucundan 
komşu Yunanistan’da kafe-
lere, Amazon ormanlarının 
ortasındaki Brezilya şehirle-
rinden Sibirya’daki üniversite 

koridorlarına, ilkbahardan bu yana alttan 
alta, derinden fakat hummalı bir çalışma 
yürüyor. Birlikte konuşup kafa yoranlar 
arasında işçiler de var, milletvekilleri de, 
akademisyenler de var, öğrenciler de… 
Dünyanın dört bir yanındaki birbirinden 
tamamen farklı bu insanların tek bir ortak 
noktası var: Küba’ya duydukları dostluk ve 
bağlılık. Bir de aylardır konuştukları konu 
ortak: Küba’yla uluslararası dayanışma 
kampanyası.

KARAYİPLERDEN  
UZANAN YARDIM ELİ

2020’nin başından bu yana dünyanın 
en temel gündem maddesi olan korona 
salgını, herkesin, en çok da tüm ülke-
lerdeki yoksulların hayatlarını etkilemiş 

durumda. Covid-19 virüsü, en fazla, emek 
sömürüsüne en çok tabi olan, her gün 
işe gitmek zorunda bırakılan, bir kısmı 
hayatlarında doktor dahi göremeyecek 
kadar yoksul, ücra yerlerde yaşayan işçi-
leri etkiliyor. Ne yazık ki onlara pek fazla 
yardım eli uzatan yok. Fakat, Karayiplerin 
ortasında, altmış yıldır dünyanın süper 
gücünün abluka altında açlıkla imtihan 
etmeye çalıştığı bir Ada halkı, Kübalılar, 
güçleri yettiğince dünyanın yoksullarına 
yardım elini uzatmaya çabalıyor.

Küresel salgın, kapitalizmin insanlığın 
yalnızca geleceğini değil, bugününü de 
tehdit ettiğini bir kez daha kanıtladı. Kısıtlı 
kaynaklarıyla Küba ise tersini gösterdi: 
Sosyalizmin, dayanışmanın insanlığın 
yalnızca geleceğini değil, bugününü de 
kurtarabileceğini...

ABLUKAYA SON!
Ancak tüm bunlar yaşanırken, Trump 

başkanlığındaki ABD yönetimi, zaten 

salgının yarattığı kriz nedeniyle ağır darbe 
almış olan Küba ekonomisini daha da boğ-
mak için ablukayı bir kat daha ağırlaştırdı.

İşte bu tabloda tüm dünyadaki Küba 
dostları, uluslararası bir kampanya baş-
latmaya karar verdiler. Küba’ya yönelik 
abluka kalkmalıydı ve Küba’nın gösterdiği 
bu yüce insani çaba, hak ettiği takdi-
ri görmeliydi. Bir sembol gerekiyordu, 
bulundu: 15 yıldır dünyanın neresinde bir 
doğal afet, felaket, salgın yaşansa oraya 
gidip en yoksul, en ücra yerlerde emekçi-
lere sağlık hizmeti veren Küba’nın Henry 
Reeve Tugayı’na, gelecek yılki Nobel Barış 
Ödülü’nün verilmesi talep edildi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ  
HENRY REEVE TUGAYLARINA

Türkiye’de Küba dostlarının buluşma 
adresi, 2002 yılından bu yana faaliyet gös-
teren José Martí Küba  Dostluk Derneği 
( JMKDD). Dernek, kampanyanın Türkiye 
ayağını 26 Temmuz’da, yani geçtiğimiz 
yüzyılı bu asra bağlayan, en umutsuz 
dönemlerde dünya halklarına umut ve 
kararlılık aşılayan devrimci lider Fidel 
Castro’nun henüz 27 yaşında bir gençken, 
kendi gibi devrimci gençlerle Moncada 
Kışlası’na yaptığı baskının yıldönümünde 

Küresel salgın, kapitalizmin insanlığın yalnızca geleceğini değil, bugününü 
de tehdit ettiğini bir kez daha kanıtladı. Kısıtlı kaynaklarıyla Küba ise tersini 
gösterdi: Sosyalizmin, dayanışmanın insanlığın yalnızca geleceğini değil, 
bugününü de kurtarabileceğini…
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Sıra Küba ile dayanışmada!
KÜBA YOKSUl HAlKlArA YArDıM ElİNİ HEP UzATTı
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KÜBA DOSTLARI 
ANTALYA’DA
JMKDD, 

bu hedefle, 
pandemi 
koşullarında yüz 
yüze çalışma ve 
etkinliklerine 
büyük oranda 
ara vermiş 
olmak zorunda kalmasına rağmen, çalışmalarını 
yavaşlatmadı. Dernek, geçtiğimiz hafta Antalya’da 
yeni bir temsilcilik açtı. Derneğin halihazırda Anka-
ra’daki genel merkezinin yanı sıra İstanbul ve İzmir’de 
temsilcilikleri bulunuyor. Pandemi, Antalya’daki yeni 
temsilcilik için toplu bir açılış yapılmasına izin vermedi, 
ancak dernek binası, önümüzdeki dönem faaliyete 
geçmeye hazır hale getirildi.

Peki derneğin çalışmalarına nasıl katkıda 
bulunulabilir? “Öncelikle”, diyor günay, “henüz imza 
vermediyseniz, kubahayatkurtarir.net adresinden 
imza kampanyamıza destek olabilir, kampanyamızı 
dostlarınıza duyurabilirsiniz. Ayrıca, asıl arzumuz, 
Küba dostlarının sayısını artırmak. Dernek sitemizden 
derneğe üye olmak için başvurabilirsiniz. On yıllardır 
emperyalizme boyun eğmeyen, direnen, hepimize 
umut veren Küba halkına borcumuzu ödemek için 
atabileceğimiz adımların başlangıcı olur bu.”

23516 Ekim 2020 Cuma

başlattı. Ablukanın kalkması ve Nobel Barış 
Ödülü’nün Kübalı sağlıkçılara verilmesi 
talebini dile getiren imza kampanyasına 4 
bine yakın insan destek verdi.

Kampanya, giderek somut hedefe, yani 
ABD’nin haksız ablukasını tüm dünyanın 
gözünde daha da haksız duruma düşüre-
cek şekilde, Kübalı sağlıkçıların ulusla-
rarası ödülü kazanmalarına odaklanıyor. 
Dünya Barış Konseyi, 22 Eylül’de, konse-
yin Başkanı olan Brezilyalı eski milletvekili 
Socorro Gómez ve Genel Sekreteri olan 
Yunan milletvekili Thanassis Pafilis’in im-
zalarını taşıyan, Kübalıları aday gösteren 
dilekçeyi Norveç Nobel Komitesi’ne iletti. 
Komite, Henry Reeve Tugayı’nın adaylığını 
kesinleştirdi. Yunanistan’daki Küba’yla 
Dayanışma İnisiyatifi, Nobel Komite-
si’ne 600 kişinin imzası ile Kübalıların 
adaylığını destekleyen bir dilekçe yolladı. 
Güney Afrika Ulusal Üniversitesi Rektörü 

Mandla Makanya da Henry Reeve Tugayı’nı 
aday gösteren bir dilekçe iletti. Başvuruyu, 
Mandela’nın bağımsızlık mücadelesini 
veren partisi ve bugün iktidarda olan Af-
rika Ulusal Kongresi, iktidarın ortağı olan 
Güney Afrika Komünist Partisi ve ülkenin 
sendika konfederasyonları da destekle-
di. Şili, Kanada, İrlanda… Birçok ülkeden 
milletvekilleri ve akademisyenler, Nobel 
Komitesi’ne benzer dilekçeler iletiyor.

TÜRKİYE’DEN DE  
BAŞVURU YAPILACAK

Türkiye’de José Martí Küba Dostluk 
Derneği, kampanyanın benzer ayağını, 
Nobel Komitesi’ne yapılacak başvuruyu 
örgütlemeye başladı. Öte yandan JM-
KDD, imza kampanyasını da sürdürüyor. 
JMKDD Başkanı Yiğit Günay, konuyla ilgili 
olarak Boyun Eğme’ye bilgi verdi. “Şim-
diden kampanyamıza destek veren çok 

sayıda akademisyen, milletvekili, belediye 
başkanı oldu. 

Özellikle bunları sayıyorum, zira Nobel 
Komitesi herkesin başvurusunu kabul 
etmiyor, belli kategorilerden başvuru 
sahiplerinin dilekçelerini kabul ediyor. 
Yakında Türkiye’den de Komite’ye çok 
sayıda kişinin imzasıyla dilekçemizi yolla-
yacağız.”

Ancak Küba Dostluk Derneği, yalnızca 
Nobel Komitesi’ne yapılacak başvuruya 
odaklanmıyor. “Ödül olur da Kübalılara 
verilirse, bunun Küba açısından uluslara-
rası ilişkiler alanında bir kazanım olacağı 
ve ABD’nin ablukasının daha da gayri 
meşru hale geleceği kesin. Öte yandan, 
biz, Türkiye kamuoyunda Küba dostlarının 
sayısının artmasını, sosyalizmin başa-
rılarının tanınmasını, başka bir düzenin 
mümkün olduğunun hissedilmesini de 
çok önemsiyoruz.”

KÜBALI KAHRAMAN’DAN TÜRKİYE’DEKİ KÜBA DOSTLARINA SELAM

BÜYÜKELÇİ NúñEZ: ABLUKA SON İKİ YILDA ŞİDDETLENDİ

Küba Dostluk Derneği’nin Antalya 
Temsilciliği’nin açılması üzerine, Küba 
Halklarla Dostluk Enstitüsü (ıCAP) 
Başkanı Fernando González Llort, Tür-
kiye’deki Küba dostlarına mektup yolladı.

gonzález llort, 1900’lı yıllarda 
ABD’de, Küba’ya karşı terörist eylemler 
düzenleyen örgütlenmelere sızarak bu 
eylemleri boşa çıkaran “Küba Beşlisi”nden 
biri. gonzález llort ve diğer dört Kübalı kahraman ABD tarafından tutuklanmış ve uzun yıllar 
hapis cezasına çarptırılmıştı. ıCAP Başkanı 2014’te serbest bırakılmış, Küba’ya döndükten 
sonra, tüm dünyada JMKDD gibi Küba’yla dayanışma hareketlerinin koordinasyonunu sağ-
layan Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü’nde görev almıştı. “Küba Cumhuriyeti Kahramanı” 
nişanı sahibi olan gonzález llort, 1989-1991 yılları arasında da Angola’da yürütülen bağımsız-
lık savaşına ve faşist apartheid rejimi karşıtı savaşa katılarak enternasyonalist görevini yerine 
getirmişti. gonzález llort, mektubunda, “Küba’nın ve Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü’nün 
Antalya’daki yeni dostlarının, Dostluk Derneği’nin Türkiye’deki diğer kentlerde yaşayan 
üyeleri ile birlikte, adaletsiz ve insanlık dışı ablukaya karşı mücadelede dünya genelindeki 
Küba ile dayanışma hareketi davasına seslerini ekleyeceklerine; bu asi ve cesur adanın adını, 
Türk halkının onca değer verdiği başkaldırı, onur ve dayanışmanın sembolü olarak, Türklerin 
kalplerini titretmeye devam etmesi için müdafaa edeceklerine eminim” dedi.

José Martí Küba Dostluk Derneği’nin (JMKDD) Antalya Temsilciliği’nin 
açılmasıyla ilgili olarak Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis 
Alberto Amorós Núñez de bir açıklama yaptı. Derneğe, Kübalılara karşı 
uygulanan ABD ablukasına karşı Türkiye’de hayata geçirdiği kampanya için 
teşekkür eden Büyükelçi, “Bu saldırgan politika son iki yılda şiddetlendi ve 
pandemi sırasında bile genişletilmeye devam edildi” dedi.

Amorós Núñez, açıklamasında, “Bize fazlasıyla zarar veren ablukaya karşın Küba, 
Covid-19 ile mücadelede dünya ülkeleri ile dayanışmasını büyütmeye devam edecektir. 
Henry reeve Uluslararası Tıp Birliği’nden 52 Tugay bugüne kadar 39 ülkede pandemiye 
kaşı savaşa destek verdi.  Böylece bu tugaylar da günümüze kadar 58 ulusta çalışmış 28 
bin uzman arasına katılmış oldu. Bugün özellikle derneğin yürüttüğü Nobel Barış Ödülü’nün 
beyaz önlüklüler birliğine verilmesini destekleyen kampanyaya teşekkür ederiz” dedi.

Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü (ICAP) Başkanı 
Fernando González Llort
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Y ayla Semt Evi’nin kuruluşunun 
üzerinden bir yıl geçti. Yola 
çıkarken “İnsanların el ele tu-
tuşabilmesini örgütleyeceğiz” 
demiştiniz. Bir yılı geride 

bırakırken neler düşünüyorsunuz? Bu yıl 
önünüze hangi hedefleri koyuyorsunuz?

Devran Karataş: Evet tam bir yıl önce 
büyük uğraş ve çabalarla açtık Yayla Semt 
Evi’ni. Bütün bu düzenin çarkı içinde eri-

tilmeye çalışılan emeğimize, yozlaşmanın 
eşiğine getirilen gençlerimize, her geçen 
gün sistemin karanlığında biraz daha bo-
ğulan kadınlarımıza ses olmak, yol olmak, 
yoldaş olmak için.

Öncesinde bataklık olan binamızı 
bilimle, sanatla, dayanışma ve eğitimlerle 
mahallemizin aydınlık yüzü haline getir-
mekle koyulduk işe.

Başardık da… Ebeveyn okullarında 

ailelere; tango derslerinde, film göste-
rimlerinde, atölyelerimizde gençlere, 
mahalleliye kapılarımızı açtık. O kapılarla 
beraber, birlikte mücadele etmenin, da-
yanışmanın yollarını… Depremden sonra 
Elazığlı yoksul halka, Yunanistan sınırında 
mahsur kalan Suriyeli mültecilere ulaşan 
yardımlarda mahallelinin de katkısı vardı. 
Ve geçen bu süre aslında bir başlangıçtı. 
Asıl süreç bundan sonra başlıyor. Her gün 

YAYLA SEMT EVİ ÖRGÜTLENİYOR... BU DA GERİCİLERE DERT OLSUN!
Örgütlenmek dostluk, umut, dayanışma, 

eğitim, emek ve mücadele demek. Bunca 
huzursuzluk içinde, bir yoldaşımızın dediği gibi, 
huzur demek! Yayla Semt Evi örgütleniyor… Bu 
da gericilere dert olsun! 

Adem (İnşaat, badana-boya emekçisi): 
Partiyle tanıştıktan sonra hayatımda çok güzel 
şeyler, değişiklikler oldu. Çok güzel dostlar ve 
yoldaşlarım oldu. Kısacası parti bana haklı olan 
mücadelemizi ve dayanışmayı öğretti.

Ecem (Ofis çalışanı): Parti gönüllüsü 
olduğumdan bu yana bir yıl geçti ve bu bir yıl 
içerisinde partimiz ve semt evimiz ile birlikte 
sosyalizm mücadelesi içerisinde olmak, 
mücadelemizi birlikte öğrenerek, omuz vererek 
yürütmek son derece motive edici ve umut 
verici oldu. Semt evlerinin önemi bu anlamda 
çok büyük. Daha fazla insana ulaşmak, 
çevremizdeki emekçileri mücadelemize 
katmak, yapılan çalışmalar, seminerler, 
programlar, eğitimler ile daha çok emekçi 
halkımıza ulaşmak, bu anlamda dayanışma 
ve mücadele içerisinde olmak semt evlerinin 
varlığı ile ortaya çıkıyor. Bulunduğumuz 
çevredeki insanlara ve bize bir umut yaşam 
mücadelesi içerisinde anlamlı bir yol izleme 
imkanı sunuyor.

Selahattin (Ayakkabı imalat emekçisi): 
TKP ile tanıştıktan sonra, herkesin aslında 
sadece insan ve eşit olması gerekirken 
olmadığını; patron ve işçi, ezen ve ezilen 
olduğunu, aslında hep bir sömürenin olduğunu 
ve bizim de sömürülen taraf olduğumuzu, 
gericiliğin ve bu düzenin ülkemi ne hale 
getirdiğini daha net görebilir ve kavrayabilir 
oldum. Ve bütün bunlar içinde örgütlü hareket 
edebilmenin ve bu mücadeleye emek vermenin 
önemini ve huzurunu öğrendim Yayla Semt 
Evi’nde. Atölyeleriyle, mücadelesiyle önümde 
yeni ufuklar açan Yayla Semt Evi ve TKP 
sayesinde şimdi daha güçlüyüm, mücadeleye 
daha hazırım ve haklılığımın bilinciyle atıyorum 
adımlarımı. Çünkü yalnız olmadığımı biliyorum.

Elif (Asistan doktor - Çocuk sağlığı ve 
hastalıkları): Yayla Semt Evi’ne katıldıktan 
sonra benim gibi düşünen ve güvenebileceğim 
pek çok kişi ile tanıştım. Semt evinden önce 
yalnız hissederken artık bana destek veren 
yoldaşlarım oldu. Farklı yerlerde çalışan kişilerin 
bakış açılarını tanıma fırsatım oldu. Ayrıca semt 
evindeki çalışmalar ile kendimi geliştirdim. 
Yaşadığım bölgede kendimi ait hissedeceğim 
bir yer semt evim. Farklılaşmaya zorlanan 
toplumumuzda bir dayanışma merkezi.

 AYDINLANMA

İstanbul Bahçelievler’de bir yıldır faaliyet gösteren yayla Semt evi, geçtiğimiz 
hafta mahalledeki gericilerin saldırısı ile karşılaştı. yalanla, iftirayla, kaba kuvvetle 
partilileri durdurmaya kalkanlar ağızlarının payını aldı. Aldılar; çünkü Türkiye 
Komünist Partisi Bahçelievler Örgütü’nün söylediği gibi, yayla Semt evi’nde ve her 
yerde aydınlık Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz!

Yobazın karanlığına 
teslim olmayacağız

235 16 Ekim 2020 Cuma

YAYlA SEMT EVİ:
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aramıza katılan genci, emekçisi, öğrencisi 
ile büyüyerek devam ediyoruz yolumu-
za. Sistemi olmayan eğitim sisteminde 
çocuklarla, pandemi bahane edilerek 
hakları gasp edilen emekçilerle, yaşadığı 
toprakları ve geleceğini gericiliğin karan-
lığına teslim etmek istemeyen gençlerle 
yan yana, omuz omuza olacağız.

O GÜN KADINLAR BÜTÜN 
CESARETLERİYLE GERİCİLERİN 
KARŞISINA ÇIKTI

Pandemiden hemen önceki 8 Mart’ta, 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, yine 
burada büyük bir etkinlik yapılmıştı. Yayla 
Semt Evi kadınların yaşamında nereye 
dokunuyor?

Zerrin Çiftçi: Kadınların eşitlik ve 
özgürlük mücadelesi uzun soluklu bir 
mücadele. Yüzyıllardır süren bu müca-
delede çeşitli haklar, kazanımlar elde etti 
kadınlar. Biz de bu mücadelenin güzel bir 
örneğini geçtiğimiz günlerde bir tari-
katın karşısında dimdik durarak verdik. 
Ekonomik ve sosyal hayattan koparıp eve 
kapatmaya çalıştıkları, her türlü zorbalık 
ve baskıyla sindirmeye çalıştıkları kadın-
lar, o gün bütün cesaretleriyle onların 
karşılarına çıktı.

Hepimiz biliyoruz ki, gericilerin 
hedefinde en çok çocuklar ve biz kadın-
lar varız. Mahallede, sokakta, otobüste, 
parkta, pazarda, iş yerinde, evde… Kadın-
lar üzerlerinde sürekli baskı hissediyor-
lar. Bu baskıyı da ancak bir araya gelerek, 
örgütlenerek, dimdik durarak püskürte-
biliriz.

Bugünden bakarak söylersek eğer, 
Yayla Semt Evi biz kadınlar için cesaret 
demek, gericilerin, yobazların karşısında 
dimdik durabilmek demek, dayanışma 
içinde olmak demek. Diyoruz ki onlara, 
yani bu ülkenin karanlık yüzlerine, bu 

uzun soluklu bir mücadele ve biz karan-
lığı yıkana kadar, eşit ve aydınlık bir Tür-
kiye’yi kurana kadar buradayız, karşınız-
dayız! Bu yüzden mücadeleyi büyütmeye, 
dayanışmayı artırmaya ihtiyacımız var. 
Bahçelievler’de oturan, yaşayan, çalı-
şan tüm kadınları dayanışmaya, birlikte 
mücadele etmeye davet ediyoruz. Yayla 
Semt Evi Kadın Dayanışma Komitesi’ni 
kurmayı hedefliyoruz. Haydi kadınlar 
dayanışmaya! 

“TARİKATLARIN TÜMÜ ZARARLIDIR” 
DEMİŞTİK. TAM DA BUNU 
GÖSTERDİLER

Burada Boyun Eğme’nin “Tarikatların 
Tümü Zararlıdır” manşeti üzerine Semt 
Evi ve TKP’lilere saldırmaya kalkan gerici-
leri püskürten bir irade olduğunu gördük 
geçen hafta. Aslında bu saldırıya verilmesi 
gereken en güzel cevabı örgütlülüğünüzle 
verdiniz. Yine de kısaca neler yaşandı anla-
tabilir misiniz? 

Fırat Kurt: Türkiye’de tarikatlarla 
ilgili tartışma uzun zamandır süregelen 
bir başlık. Kâh çocuk istismarlarıyla, kâh 
kadın düşmanlığıyla, bilim dışı açıklama-
larıyla ya da devlet içindeki kadrolaşma-
larıyla tekrar tekrar önümüze geliyorlar. 
Fakat bütün rezaletlerine, skandallarına 
veya sapıklıklarına karşın hâlâ cemaat-
lerin bir kısmını aklamaya çalışan bir 
akılsızlık söz konusu. İşte bu akılsızlığın 
ya da bilinçli bir şekilde karanlıktan, ce-
haletten yana tercihin ürünü olarak bize 
cemaatlerin bir kısmını cici göstermeye 
çalıştılar. 

Boyun Eğme Dergisi de önceki hafta-
larda tam da bu tarikatları aklama, nor-
malleştirme girişimlerine karşı “Tarikat-
ların Tümü Zararlıdır” başlığıyla çıkmıştı. 
Biz de kendi bulunduğumuz mahallede 
yani Yayla Semt Evi çevresinde bu başlıkla 

çıkan dergimizin dağıtımını gerçekleştir-
dik. 

Türkiye’de tarikatların kontrolsüzce 
her yerde örgütlendiklerini biliyoruz. 
Bahçelievler de bu durumdan azade değil. 
Elinizi attığınız herhangi bir mahallede 
öyle yasal kılıflara bile gerek duymak-
sızın tabelasız, merdiven altı bir tarikat 
bulabilirsiniz. Hatta herhangi birine denk 
gelmemişseniz şanslısınız diyebiliriz. İşte 
biz şanssızdık. Denk geldik ve tarikatların 
tümünün zararlı olduğunu bu ülkenin ay-
dınlık insanlarına saldırarak gösterdiler. 

SOSYALİST CUMHURİYETİMİZDE 
TARİKATLARA, GERİCİLİĞE YER 
OLMAYACAK

Biz de ertesi gün yobazın karanlığı-
na teslim olmayacağımızı hem o tarikat 
mensuplarına hem de tüm Türkiye’ye 
göstermiş olduk. Ve bu gücü örgütlülüğü-
müzden alıyoruz. İşte bu gayrimeşruluk-
larının korkusu onları yalanlara sarılmaya 
itti. O nedenle bize ikinci kez saldırı 
girişiminde bulunurken “Yaşasın şeriat” 
diyerek değil de “Türk bayrağı yaktılar”, 
“Ermenistan’ı savunuyorlar” yalanlarını 
ortaya attılar. 

Peki şu anda mahallede nasıl bir at-
mosfer hakim? 

Şimdi ise söylediklerinin yalan olduğu 
ortaya çıktı. Mahalleden insanların Semt 
Evi’ne gelerek desteklerini, dayanışma 
duygularını ifade ettiklerini görüyoruz. 
Biz fikirlerimizi gizlemeye tenezzül etmi-
yoruz. Kuracağımız sosyalist cumhuriye-
timizde tarikatlara, gericiliğe yer yok! 

Bahçelievler ve tüm Türkiye’de aydın-
lanmanın, dayanışmanın merkezleri olan 
semt evlerinde aydınlık Türkiye’yi sa-
vunmaya devam edeceğiz. Sosyalizm için 
kararlıyız!
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PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI BÜYÜYOR

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

Pandemi ile beraber 
gittikçe derinleşen 
ekonomik kriz, 
işçilerin sorunlarını 

ortaklaştırıyor. Her yaştan 
işçi, patron fırsatçılığı ile 
karşı karşıya kalıyor, hak gasplarına uğ-
ruyor. İşçiler açısından açlık ve yoksulluk 
gerçek bir tehdit haline geliyor.

Bu zor koşullarda PE Ağı, tüm yaştan 
ve sektörden emekçinin yaşadıkları hak-
sızlıklara karşı sesini çıkaracakları ortak 
mücadele aracı oldu. Çalışma yaşının gi-
derek düşmesiyle beraber, özellikle hizmet 
sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde 
genç işçilerin sayısı arttı. 

Salgınla beraber kaos yaşanan eğitim 
sisteminde, siyasi iktidarın beceriksizlikle-
ri tablonun daha da kötüleşmesine neden 
olurken eğitimin önemi ve niteliği toplum-
sal yaşamda gittikçe azalıyor. Bu durum 
artan yoksulluk ve geçinme zorluğu ile 
birleşince birçok üniversite ve lise öğren-
cisinin okulların açılmaması ile beraber 
çalışma yaşamına girmesine neden oluyor.  

SÖMÜRÜ ÇARKIYLA ERKEN YAŞTA 
KARŞILAŞANLAR

Erken yaşta çalışma yaşamına giren 
gençlerin kimisi “boş durmayayım, de-
neyim kazanayım” diye düşündüğünden, 
kimisi ailesinin geçimini sağlamak zorunda 
olduğundan acımasız sömürü çarkıyla kar-
şılaşıyor. Gençler, part time adı altında tam 
zamanlı çalıştırılmayla, deneyim kazanmak 

isterken bedava çalışmayla karşı karşıya ka-
lıyor. Öte yandan, işçilerin yaşından fayda-
lanmaya çalışan patronlar, işyerlerinde işçi 
gençlerin tepkileri ile karşılaşmaya başla-
dılar. En son Burger King’te çalışan yaşları 
daha 17-20 arasında değişen genç işçiler 
acımasız sömürü koşullarına karşı seslerini 
çıkardılar. Patronun ve şube yöneticilerinin 
baskılarına ve tacizlerine karşı sesini yük-
selten işçiler, part time adı altında tam gün 
çalıştırılmaya da tepki gösterdiler. Uğra-
dıkları hak kayıplarına itiraz ederken diğer 
Burger King şubelerinde çalışan işçileri de 
dayanışma ağına katılmaya çağırdılar.

STAJYER AVUKATLAR, İNŞAAT 
İŞÇİLERİ, KAfE ÇALIŞANLARI...

Yine okulların açılmamasından ve 
geçim sıkıntısından kaynaklı olarak hukuk 
öğrencileri, avukatlık bürolarında mezun 
olduktan sonra rahat iş bulabilme ümidi 
ile bedavaya çalışmak zorunda bırakılı-
yor. Patronların birçok işini gören hukuk 
öğrencileri ve stajyerler, PE Stajyer Avukat 
ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı’nı 
kurdular. Krizden ve salgından yine en 
çok etkilenen emekçilerden biri de inşaat 
işçileri. Kriz öncesinde de sağlıksız şantiye 
yaşamına, güvensiz çalışma koşullarına 

maruz kalan inşaat işçileri 
salgınla beraber vakaların 
yayılma noktalarından biri 
oldu. İşçiler salgında insani 
olmayan koşullara sesi-
ni çıkarırken, yaşadıkları 

sömürü koşullarına karşı mücadele ettiler. 
Bunlardan en sonuncusu İstanbul Finans 
Merkezi inşaatında gerçekleşti. PE İnşaat 
İşçileri Dayanışma Ağı içerisinde yer alan 
inşaat işçileri, 15-16 saate varan çalışma 
saatlerine, koğuşlardaki temizlik ve hijyen 
problemlerine karşı çalışma arkadaşları ile 
beraber iş bırakma eylemi yaparak patrona 
geri adım attırdılar. Göz Beton firması işçi-
lerin taleplerini karşıladı, çalışma sürelerini 
kısalttı ve koğuş temizliklerini yaptırdı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen 
ihbarlardan biri de Espresso Lab kahve 
zincirinde çalışan işçilerden. Kafe çalışan-
ları eksik yatan maaşlar, bitmek bilmeyen 
mesai saatlerine karşı yan yana geldiler. Bir 
acil talepler listesi duyurarak kahve zinciri-
nin diğer şubelerindeki emekçilere çağrıda 
bulundular. 

Tüm sektörlerden emekçilerin yaşa-
dıkları sorunlara karşı örgütlendiği bir ağ 
olan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma 
Haberleşme ve Mücadele Ağı, iki yaşında 
güçlenerek yoluna devam ediyor. İşçiler 
yaşadıkları sorunlara karşı mücadele eder-
ken, haklarının neler olduğunu öğreniyor. 

İşçiler PE Ağı’nda örgütleniyor, yaşadığı 
sorunları ihbar ediyor, dayanışmayı büyü-
tüyor.

Bu hafta tam iki yılı geride bırakan Patronların ensesindeyiz (Pe) 
Ağı her yaştan, her sektörden emekçilerle büyüyor. Ancak son 

dönemde, pandemi ve kriz koşullarından daha fazla etkilenen çeşitli 
sektörlerden genç işçilerin mücadelesinin yükseldiği görülüyor.
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SAlgıN, Krİz VE SÖMÜrÜYE KArŞı İŞÇİNİN ADrESİ:

BURGER KİNG İŞÇİLERİ ÖRGÜTLENİYOR:     ‘HAYALLERİMİZİ ÇALAMAZSINIZ!’ 
Bizler bütün dünyayı doyurduk, 

patronumuzu doyuramadık. genç 
emekçiler olarak bizlere kolay lokma 
gözüyle bakıldı; çünkü patronlar 
örgütlüler ve çıkarlarını çok iyi biliyorlar. 
Bizse ailemize destek olmak için, ev 
geçindirmek için, harçlığımızı çıkarmak 
için çalışmak zorundayız. 

Kimimiz altı ay, kimimiz dört aydır 
çalışıyor. Aramızda on sekiz yaşının 
altında olanlar bile var. Her birimizin 
hayalleri, hayatta yapmak istedikleri var. 
Ve bunların hiçbiri ne patronların yatları 
katlarına eş değer, ne de kaf dağının 
ardında hülyalar.

Bunlar gerçek, insani şeyler…

Bu hayaller bizim hayatımız.
gençliğin hayallerini çalansa patronlar.
Biz bunu fark ettiğimiz, hakkımızın 

yendiğini düşündüğümüz, baskı, 
mobbing ve hak gasplarına pabuç 
bırakmadığımız için bir araya geldik. Bizi 
örgütlenmekle suçladılar!

Örgütleniyoruz.
Örgütleniyoruz çünkü onlar örgütlüler, 

tazminatlarımızda, sağlıklı yemek 
hakkımızda, içme suyumuzda, hatta ve 
hatta asgari ücret hakkımızda bile gözleri 
var. 

Bizler Beşiktaş Barbaros 
şubesindeki işçilerdik. Bize içme suyu, 
fast food dışında bir yiyecek hakkı, 
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İşçiler, PE dayanışma ağlarında, işyeri 
komitelerinde bir araya geliyor

PATRONLARINENSESİNDEYİZ 23516 Ekim 2020 Cuma

ESPRESSO LAB İŞYERİ KOMİTESİ KURULDU!

PE İNŞAAT İŞÇİLERİ DAYANIŞMA AĞI’NIN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ

PE TUBORG EMEKÇİLERİ DAYANIŞMA 
AĞI TUBORG EMEKÇİLERİNİ ÇAĞIRIYORTürkiye’nin en büyük kahve zinciri olan Espresso lab’ın Beyoğlu şubesinden 

emekçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak işyerinde yaşanan hak 
gasplarını anlattı. Eksik yatan maaşlar, bitmek bilmeyen mesailer ve bunlar gibi 
birçok soruna karşı mücadele etmek için bir araya gelerek işyeri komitesi kuran 
Espresso lab emekçileri bir acil talepler listesi yayınladı. 

Espresso lab’ın tüm şubelerine ve aynı zamanda sektörde çalışan tüm 
emekçilere işyerlerinde komite kurma ve mücadele etme çağrısı yapan Espresso 
lab İşyeri Komitesi, “gücümüz birliğimizdir” şiarıyla hareket ediyor.

İstanbul Ataşehir’de yapımı sürmekte olan 
Uluslararası Finans Merkezi şantiyesinde çalışan 
göz Beton firması çalışanları, çalışma saatleri, 
tuvalet, lavabo, yatakhane ve yemekhane 

temizliğinin yapılmaması, salgına karşı şantiyenin 
hijyen kurallarına uygun olmaması, çalışanlara 
maske dağıtılmaması gibi nedenlerden dolayı 
iş bırakma eylemi yapmıştı. Aynı gün firma 

yetkilileri bir hafta mühlet isteyip tüm talepleri 
yerine getirme sözü vermiş ve bir hafta 
dolmadan talepler karşılanarak süreç işçilerin 
kazanımı ile sonuçlanmıştı.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.’ de çalışan emekçiler 
olarak geçtiğimiz haftalarda PE Tuborg Emekçileri Dayanışma 
Ağı’nı kurarak hakları için birlikte mücadele etmeye başlamışlardı. 
Bu hafta yaptıkları toplantıda güncel planlamalarını ve acil 
taleplerini belirlediler. Ağ tüm Tuborg emekçilerini Dayanışma 
Ağı’na katılmaya, destek vermeye çağırıyor.

TALEPLERİ: 
 Nisan ayından beri ödenmeyen sigorta primlerimiz acilen yatırılmalıdır.
 Eksik yatırılan ve bir kısmı elden verileceği söylenen maaşlarımızın 

tamamı ödenmelidir.
 Salgın bahane edilerek yapılan keyfi ücret kesintilerinin tamamı derhal 

verilmelidir.
 günlük 12 saatin üzerinde olan ve bir türlü düzene oturtulamayan 

çalışma saatleri düşürülmelidir.
Espresso Lab Emekçileri Beyoğlu İşyeri Komitesi

TALEPLER: 
 Çalışma saatlerimiz keyfi olarak değiştirilmemeli, mobbing 

ve baskılara son verilmeli, prim ve fazla mesai ücretlerimiz 
ödenmelidir,

 Ulaşım ve beslenme için verilen ücretler güncellenmeli, 
ücretler belirlenirken sağlıklı beslenme şartları ve çalışılan 
bölge dikkate alınmalıdır,

 Artan enflasyon karşısında eriyen maaşlarımızda 
iyileştirme sağlanmalıdır.

Tuborg Emekçileri Dayanışma Ağı

BURGER KİNG İŞÇİLERİ ÖRGÜTLENİYOR:     ‘HAYALLERİMİZİ ÇALAMAZSINIZ!’ 
hijyenik kıyafetler verilmedi. Haftada 
54 saat çalıştık, sigortamız otuz gün 
üzerinden yapıldı. Fakat ne hikmetse 
asgari ücretin altında ücret aldık!

Üstelik biz kadın emekçiler 
düzenli olarak cinsel tacize maruz 
kaldık, üstlerimiz tarafından üzeri 
örtülmeye çalıştı. 

Biz de hakkımızı aramak için 
Patronların Ensesindeyiz’e 
başvurduk ve Burger King İşçileri 
Dayanışma Ağı’nı kurduk. Artık 
mesele ücretlerimiz de değil, insan 
gururu, insan onuru. Artık mesele 
tüm işçilerin bir araya gelmesi ve 
hakkını araması. Bu dayanışma 

ağı hizmet sektöründe genç işçileri 
sömüren bütün patronlara ders 
olacak.

Birlikte mücadele kararı aldıktan 
sonra birkaç gün şubenin önünde 
taleplerimizi içeren bildirilerimizi 
dağıttık, geçtiğimiz Cumartesi günü 
basın açıklamamızı yaptık. Ve gördük 
ki bize iş yerini dar eden üstlerimiz 
karşımızda dudaklarını ısırıyorlar. 

Artık sabrımızı sınayan patronlara 
karşı dudaklarımızı ısıran biz 
olmayacağız.

Bizler için bir yangın yerine 
dönen bu düzende örgütlenmemiz, 
çoğalmamız gerekiyor.
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Mağazacılık sektörünün ‘başarı’ 
mottosu: “Müşteriyi memnun 
edersen daha çok satış yaparsın.” 

Müşterilerin memnuniyeti için çalışanlar 
her zaman gülümsemeli, her zaman satış 
için hazır olmalılar. Ürünler her daim düz-
gün ve mağazalar hep süslü; çalışanlar hazır 
ve enerjik olmalı ki daha çok satış yapılsın, 
mağaza patronları daha çok kâr etsin. 

Her an gülümseme zorunluluğu olan 
mağaza çalışanları için durum pek de 
gülünecek gibi değil. Onlar bir yandan 
satış yaparken bir yandan kasada olmalı, 
bir yandan mağaza görselini düzenler-
ken bir yandan temizliğini de yapmalı. İş 
yoğunluğundan dolayı molalarından erken 
çağrıldıklarında yemeklerini yarıda bı-
rakmalı. Mobbing varsa katlanmalı ve her 
daim müşteri için güler yüzleriyle orada 
bulunmalılar. Daha fazla çalışır, hiçbir şeye 
ses etmezlerse belki mağaza müdürü bile 
olabilirler. Mobbingten bunalmış, iş yoğun-
luğundan yorgun düşmüş olmaları önemli 
değil; gülümsemeye devam etmeliler. 

Mağaza çalışanları için durum bu denli 
kötüyken patronların şansı mağaza çalışan-
larının bu kadar dağınık ve örgütsüz olması. 
Ama bunun sonu geliyor, mağaza çalışanla-
rının yalnızlığı bitecek. BİRLİK SENDİKASI 
mağazalarda, AVM’lerde örgütlenmeye 
başladı. 

BİRLİK SENDİKASI süslü mağazaların 
birinde, Madame Coco’da örgütlenmesi-
ne başladı. Artık mağazaların sömürüyü 
gizleyen süsüne karşı mağaza çalışanlarının 
örgütlülüğü var!

Yeni sendikalı olan Madame Coco çalı-
şanlarından ikisi sendikayı ve mücadelele-
rini bizlerle paylaştı.

Birlik Sendikası’nın basın toplantısında 
örgütlenmeye başladığı ve şube açma hedef-
lerini dile getirdiği alanlardan biri Madame 
Coco mağazaları. Madame Coco çalışanları 
için bu ne anlama geliyor? BİRLİK SENDİKA-
SI Madame Coco'da örgütlenmeye başladı mı?

Nazlı: Madame Coco çalışanları veya di-
ğer mağaza çalışanlarının örgütlenmesinin 
önemli olduğunu ve bunun ses getirdiğini 
düşünüyorum. Madame Coco bunun örneği 
olmuştu, H&M‘i de hatırlıyorum. Kimi 
kazanımlar elde etmişti onlar da. Madame 
Coco çalışanları da güçlü bir dayanışma 
içinde olurlarsa kesinlikle başarabiliriz.

Merve: Öncelikle, sendikada henüz 
çok yeni üye olduğumu söylemek iste-
rim. Sosyal medya üzerinden Patronların 
Ensesindeyiz başlıklı paylaşımlar görmüş 
ve takip etmeye başlamıştım. Bizim gibi zor 
şartlarda çalışıp haksızlığa uğrayan binlerce 
işçinin mağduriyetine şahit oldum. Ve bu 
oluşumun ses getirdiğini gördüm. Son-
rasında bir arkadaşım vasıtasıyla BİRLİK 
SENDİKASI ile tanıştım. 

Madame Coco çalışanları BİRLİK SENDİ-
KASI’na üye olmaya başladılar. Peki Mada-
me Coco işçisinin talepleri nelerdir? Neden 
sendikalı olmalı Madame Coco işçisi?

Nazlı: Maaşlara zam istiyoruz mesela. 
Yemek ve yol ücretini birlikte veriyorlar ve 
miktarlar oldukça düşük. Artmasını istiyo-
ruz. Haftada iki gün izin hakkımız olmalı. 
Mağazanın bütün işlerini kısıtlı personel 
yapıyor, bu sayı artırılmalı. Primler ise 
zaten komik rakamlar. 

Merve: Bu soruya şöyle bir cevap ve-
reyim. Madame Coco ile çalışmam iki yılı 
aşkın bir süredir sürüyor.

İlk işe başladığımızda bize çalışma 
saatlerinin 7,5 saat olması, 1 saat yemek 
arası ve yarım saat çay molası olması, asgari 
ücretle başlayıp bireysel primler alınacağı 
ve mağaza cirosu üzerinden çok güzel prim 
sistemi olduğu söylenmişti. Bunlar ve kari-
yer vaatleri bize cazip gelmişti.

Çalışmaya başladığım günden itibaren, 
yoğun sevkiyat, yetersiz personel, esnek 
mesai saatleri, vaktinde mola yapamamak 
hatta bazen mola bile yapamadığımız yoğun 
iş temposuyla karşılaştım.

Sürekli mağaza değişikliği, sayımlar ve 

farklı mağazalara destek adı altında oradan 
oraya göndermeler başladı. Gitmek iste-
mediğimizde, bölge müdürleri ve mağaza 
müdürleri tarafından tehdit ve hakaretlere 
maruz kaldık.

Bunlar değişsin istiyoruz. Kısacası hak-
kım olan neyse onu istiyorum. 

Bizim sesimiz hep kısılmak istendiği için 
“Patronların Ensesindeyiz” demeye karar 
verdim. Sesimize ses verdiği için, yaptıkları 
eylemlerin ses getirdiğini gördüğüm için. 

Evet tüm Madame Coco çalışanları BİR-
LİK SENDİKASI’na üye olmalı.

Bugüne kadar Madame Coco ya da başka 
mağazalarda, AVM’lerde sendikal örgütlen-
me pek yaygın değildi. BİRLİK SENDİKASI 
sizlerle nasıl bağ kurdu, nasıl sendikalı oluyor 
işçiler?

Nazlı: Daha önce Patronların Ensesin-
deyiz Ağı ile bağ kurmuştum. Şimdi de o 
bağlantıyla sendikalı oldum.

Merve: Ben sosyal medya üzerinden 
Patronların Ensesindeyiz’i takip ediyordum 
ve birçok çalışana ışık tuttuğunu gördüm.

Bir arkadaşımın sendika hakkındaki 
düşünceleri benim için de ışık oldu ve sen-
dikalı olmaya karar verdim.

Diğer Madame Coco çalışanlarına ne söy-
lemek istersiniz?

Nazlı: Kendi haklarını elde etmek için 
korkmasınlar. “Bu benim mücadelem, 
örgütlenmeye ben de varım, buradayım” 
demelerini isterim.

Merve: Ben biliyorum ki, yıllardır 
haksızlığa uğrayan bir sürü arkadaşım var. 
Arkadaşlar, hakkımız olan değeri göre-
bilmemiz için sesimizi duyurmalıyız. Bu 
mağduriyete hep birlikte son verebiliriz. 
Hepimiz çok değerli çalışanlarız. Emekçi-
yiz ve emeklerimizin gasp edilmesine izin 
vermemeliyiz. Hakkı gasp edilen, emekleri 
görmezden gelinen tüm Madame Coco çalı-
şanlarını BİRLİK SENDİKASI’na üye olmaya 
davet ediyoruz.

Birlik Sendikası Madame Coco’da örgütleniyor
MAğAzACılıKTA ‘BAŞArı’ PATrONA KÂr İŞÇİYE DAHA FAzlA SÖMÜrÜ gETİrİYOr
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İŞÇİNİN HUKUK KÖŞESİ

Ücretsiz izinde bulunduğunuz süre boyunca iş sözleşmeniz askıda 
bulunduğu için; mağaza açılıp da yeniden göreve çağrılana kadar başka bir 
işte çalışmanız mümkündür. Ancak bu durumun “önceki işinizden ayrıldı-
ğınız veya istifa ettiğiniz anlamına gelmediğini, bu süreçteki çalışmanızın 
geçici süreli olduğunu ve ücretsiz izninizin bittiği tarihte mağazada yeniden 
çalışmaya başlayabileceğinizi” işverene yazılı olarak bildirmeniz olası haksız 
uygulamaları engelleyecektir. 

Ücretsiz izinde olduğunuz süreçte geçici olarak başka bir işe girdiğinizin 
tespiti veya bildirimi halinde İŞKUr fonundan ödenen nakdi ücret desteği 
ödemesi kesilecektir.

Çalıştığım mağaza pandemi nedeniyle şu an kapalı ve 
ücretsiz izindeyim. Bu sürede mağaza açılana kadar 
başka bir yerde çalışabilir miyim? Başka bir yerde 
çalışacak olursam İŞKUR fonundan nakdi ücret desteği 
almaya devam edebilir miyim?

İşe girerken yaptığınız sözleşmede başka şubede çalışmayı önceden yazılı 
olarak kabul etmiş olsanız bile; şube değişikliği için geçerli bir neden olmaksızın, 
kötü niyetli olarak ve iş koşullarınızı zorlaştıracak şekilde görev yeriniz değiştiril-
mek isteniyorsa bu değişiklik sizi yine de bağlamayacaktır. 

Bu durumda yapmanız gereken şey, öncelikle görev yeri değişikliğinin iş 
koşullarınızı olumsuz yönde etkilediğini ve bu değişikliği kabul etmediğinizi ne-
denleriyle birlikte açıkça ve yazılı olarak patrona bildirmektir. Buna rağmen 
işten çıkarılacak olursanız; koşulları varsa yasal yollardan işe iade başvurusu 
yapmalısınız. Öte yandan işe iade talebiniz yoksa yine yasal yollardan kıdem ve 
ihbar tazminatınızı da talep edebilirsiniz.

Patron, sözleşmemde görev yeri değişikliğini önceden 
kabul etmiş olduğumu ileri sürerek beni yaşadığım 
yerden çok uzakta olan bir şubede çalışmaya zorluyor, 
bu durumda ne yapabilirim?

Patronun zararın nasıl meydana geldiği ve zarara neyin sebep olduğunun 
açıkça bilinmediği bu tür durumlarda işçilere danışmaksızın ücretlerinden kesinti 
yapması hukuka kesinlikle aykırıdır. İşçi ücretlerinden bu şekilde yapılacak 
kesintilerin iadesi patrondan 5 yıl içerisinde talep edilebilir.

Meydana gelen zararda işçinin kusuru varsa ve bu kusur mahkeme kararıy-
la sabit olsa bile zararın tazmini için kusurlu işçinin ücretinden kesinti yapılabil-
mesi ancak işçinin yazılı onayına bağlıdır.

Kasa/sayım açıkları veya mağazadaki kırık/imha 
ürünlerin bedeli ücretimden kesilebilir mi?

Her ne kadar aynı patrona bağlı olsa da çalışmakta olduğunuz görev yerinin 
-iş şartlarınızı zorlaştıracak şekilde- değiştirilmesi “çalışma koşullarında esaslı 
değişiklik” niteliğindedir. Bu tür değişiklikler ancak işçinin yazılı rızası alınarak 
yapılabilir. 

Yazılı rızanız olmadan ve mağdur olacağınız şekilde başka bir şubede 
görevlendirilmeniz halinde; bu değişiklik sizi hukuken bağlamayacağından 
yeni görevlendirildiğiniz şubede işe başlama zorunluluğunuz yoktur. Eğer ki 
başka şubede çalışmayı reddetmiş olduğunuz ve halen çalışmakta olduğunuz 
işyerine gitmiş olduğunuz halde burada çalışmanız çeşitli şekillerde engellenecek 
olursa bu durum haksız işten çıkarma sayılabilecektir. Tazminat ve işe iade gibi 
haklarınızı korumak için, işyerinize gittiğiniz halde iş yapmanızın engellendiğini 
tanıkların da imzasıyla derhal tutanak altına almalısınız. 

Birçok şubesi bulunan bir mağaza zincirinde 
çalışıyorum, patron beni onayımı almadan başka bir 
şubede çalışmaya zorlayabilir mi?  Rotasyonu hiçbir 
surette kabul etmediğim halde mevcut şubemde 
çalışmam engellenirse ne yapabilirim?

İşçinin çalışmasına karşılık hak etmiş olduğu prim ödemeleri de 
ücret gibidir. Dolayısıyla patron bu ödemelerden de keyfi bir şekilde 
kesinti yapamaz.

PRİMLERİMDEN KESİNTİ  
YAPILMASI YASAL MI?

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

YARDIM İSTE

ÖRGÜTLEN...

MAĞAZA ÇALIŞANLARI SORUYOR

DÜZENLİ VE SABİT OLARAK ÖDENMEKTE 
OLAN PRİMLERİN EKSİK YATIRILMASI 
HALİNDE HAKLARIM NELERDİR? 
DÜZENLİ OLARAK YAPILAN PRİM 
ÖDEMELERİ KIDEM/İHBAR TAZMİNATI 
HESABINDA DİKKATE ALINIR MI?

Prim adı altında aldığınız ödemeler eğer ki performansa bağlı olma-
yıp aynı bölüm veya mağazada çalışan herkese düzenli aralıklarla sabit 
olarak ödenmekteyse; bu ödeme artık işyeri uygulaması haline geldi-
ğinden patron bu ödemeleri yapmaktan tek taraflı olarak vazgeçemez. 
Patron, bu tür primleri işçinin yazılı rızası olmadıkça uygulamadan 
kaldıramaz. Hak ettiğiniz prim alacaklarınızın ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi halinde alacaklarınızı (işten ayrılmaksızın) 5 yıl içerisinde 
yasal yollara başvurarak talep edebileceğiniz gibi primlerinizin öden-
memesi aynı zamanda işçi açısından bir haklı fesih sebebidir.  

Prim ödemeleri performansa bağlı olmayıp aynı bölüm veya ma-
ğazada çalışan herkese düzenli aralıklarla sabit olarak ödenmekteyse; 
kıdem veya ihbar tazminatı alacağınız belirlenirken dikkate alınmalı ve 
düzenli prim ödemeleri de tazminat hesaplamasına eklenmelidir.
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Bu düzen Türkiye’de ve tüm dünyada çürüyor ve 
çöküyor.

Sermaye egemenliğinin sonucu olan eşitsizlikler 
giderek daha can yakıcı hale geliyor. İşsizlik, yoksulluk 
ve geleceksizlik kimseye nefes alacak alan bırakmı-
yor. İyi günde de kötü günde de sermayenin çıkarlarını 
korumaktan başka bir şey düşünmeyen devlet, mil-
yonlarca insanın aç ve işsiz kalmasına, temel eğitim ve 
sağlık hizmetine dahi erişememesine göz yumuyor.

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada eşitsizlik, 
adaletsizlik, şiddet ve umutsuzluk, toplumsal yaşamın 
sürdürülmesini giderek imkansız kılıyor.

Bu kriz halinden en çok kadınlar etkileniyor. Yok-
sulluk ve işsizliğin yanında kadınlar ayrımcılığın, 
eşitsizliğin, dinci gericiliğin, kadınları hiçe sayan 
adaletsizliğin ve artan şiddetin hedefi oluyor. Emeği 
sömürülen, sosyal güvencesiz çalıştırılan, çocukların 
ve yaşlıların bakımı dahil evdeki tüm işlerin altından 
kalkmak zorunda bırakılan kadınlar, bir de çürüyen 
toplumsal ilişkilerin, işlemeyen adaletin, sömürü me-
kanizmalarının ve dinci gericiliğin yarattığı zorbalığın 
oluşturduğu ateşten çemberde hayatta kalma mücade-
lesi veriyor.

Kadınlar pandemi döneminde de kendisinin ve 
ailesinin sağlığını korumaktan, çocuğunun eğitimiy-
le birincil olarak ilgilenmekten sorumlu tutuluyor ve 
hem fiziksel hem de zihinsel açıdan tükenme noktası-
na geliyor.

Böyle yaşayamayız. Çürüyen sömürü ve gericilik 
düzeninin üzerimize çökmesine, bizi umutsuzluğa 
mahkum etmesine, bizi hayattan koparmasına izin 
veremeyiz. Herkesin tek başına ayakta kalmaya ça-
lışmasına ve tükenmesine izin veremeyiz. Kadınların 
kendilerini korumak için didinirken yalnız hissetmele-
rine izin veremeyiz. 

Bu yüzden dayanışacağız. Kadınların karşı karşıya 
kaldıkları her soruna birlikte çözüm üreteceğiz. Eme-
ğimizi sömürenlere birlikte ses çıkaracağız, iş yerle-
rindeki hak gasplarının üzerine gideceğiz. Kreş hak-
kımızın, ücretsiz sağlık ve eğitim hakkımızın peşine 

düşeceğiz. Dinci gericiliğin yarattığı baskılara birlikte 
göğüs gereceğiz. Taciz, istismar ve şiddete karşı kol 
kola gireceğiz. 

Bugünü daha yaşanır hale getirirken, geleceği de 
kuracağız. Birlikte nefes alırken, bizi hayattan soğutan 
bu düzeni yıkmak için mücadele edeceğiz. Bu yüzden 
Kadın Dayanışma Komiteleri’ni kuruyoruz, güçleniyo-
ruz. Türkiye Komünist Partisi, gönüllü ve dostlarının 
olduğu her yerde Kadın Dayanışma Komiteleri’nde bir 
araya geliyoruz. Kadınların uğradıkları sömürü, baskı 
ve şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi güçlendirmek 
için komitelerde örgütleniyoruz.

Yolumuz açık olsun.

Komünist Kadınlar

İzMİr
 Bayraklı Kadın Dayanışma 

Komitesi  Karataş Kadın 
Dayanışma Komitesi  Bornova 
Kadın Dayanışma Komitesi 

 Hatay Kadın Dayanışma 
Komitesi 
ANKArA 

 İlker Kadın 
Dayanışma 
Komitesi  

 Batıkent Kadın 
Dayanışma Komitesi 

 İncirli Kadın 
Dayanışma Komitesi 

 Doğukent Kadın Dayanışma 
Komitesi 
İSTANBul 

 Kocamustafapaşa Kadın 
Dayanışma Komitesi  

 Uğur Mumcu Mahallesi Kadın 
Dayanışma Komitesi  

 Sarıgazi Kadın Dayanışma 
Komitesi  Cihannüma Kadın 
Dayanışma Komitesi 
KOcAelİ 

 gebze Kadın Dayanışma 
Komitesi 
ANTAlyA 

 güzeloba Kadın Dayanışma 
Komitesi  

 Bahçelievler 
Kadın 
Dayanışma 
Komitesi 

MerSİN 
 Karaduvar Kadın Dayanışma 

Komitesi 
ÇANAKKAle 

 Çanakkale Merkez Kadın 
Dayanışma Komitesi 
TeKİrdAĞ 

 Alipaşa Kadın Dayanışma 
Komitesi


