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ANNELİK İSTİSMARINI BIRAKIN
TEDBİR ALIN VE OKULLARI AÇIN

AKP iktidarı pandemiyle geçen iki yıl boyun-
ca sağlıktan kamusal harcamalara her alanda çok 
kötü bir sınav verdi; ama en çok çuvalladığı baş-
lıklardan biri de eğitim sistemi oldu. “Okullar ne 
zaman açılacak” sorusuyla geçen iki yılda, okulların 
toplamda açık kaldığı süre birkaç ayı geçmedi; o 
da yalnız ilkokullar düzeyinde ve seyreltilmiş olarak. 
Okulların kapalı kalmasının çocuklara açılmasından 
daha büyük zarar verdiğini belirten pedagogların, 
bilim insanlarının, uzmanların “okulları açın” çağrı-
larına AKP iktidarı her seferinde kulaklarını tıkadı. 
AVM’lerin bile okullardan daha uzun süre açık kaldığı 
ülkemizde, uzaktan eğitim garabetiyle milyonlarca 
çocuk tableti, interneti olmadığı için eğitimden koptu. 
Devam edenleriyse eğitim sistemine bağlayan EBA 
değil, anneler oldu.  

EĞİTİMİN YÜKÜ  
ANNELERİN SIRTINA BİNDİ

Salgının hemen başında okulların ve kreşlerin ka-
panmasıyla ortada duran “şimdi çocuklar ne olacak” 
sorusuna cevap bulmak, çocuk başlığı her açıldığın-
da olduğu gibi yine kadınlara düştü. Pek çok kadın, 
haklarından yoksun kalmak pahasına işinden ayrıldı. 
Evler, her problemle annelerin ilgilendiği birer okula 
dönüştü. Kahvaltısını yaptırıp çocuğunu EBA’ya bağ-
layan anneler, bir yandan çocuğun öğle yemeğini ha-
zırlarken bir yandan da diğer ev işlerini yapar, arada 
bağlantı koparsa onu da çözer hale geldiler. Pek çok 
yoksul emekçi ailesinde kadınların bu yüklerine bir 
de ev bütçesini artırmak için gündelik, yarı zamanlı, 
uzaktan işlerde çalışmak eklendi. Tüm bu işler ara-
sında kadınlar adeta nefes almak için bile kendilerine 



zaman bulamazken, patronlar utanmadan uzaktan 
çalışma güzellemeleri yapıyordu: Ne güzeldi işte, 
hem yemeğini yapar, çocuğuna bakardın hem de ça-
lışırdın! Ama yüzü kızarmayanlar yalnız patronlar mı, 
siyasi temsilcilerinin neyi eksik?

YÜZÜ KIZARMAYANLAR  
SADECE PATRONLAR DEĞİL

“Dünyanın en iyi uzaktan eğitim altyapısına sa-
hibiz” derken yüzü kızarmayan Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’un, iki gündür Anneler Günü videoları 
paylaşırken de yüzü kızarmıyor. İki yıl boyunca her-
hangi bir kamusal destek sunmadan eğitimin tüm 
yükünü üzerlerine yıktığı annelere utanmadan An-
neler Günü videosu çekiyor ve diyor ki: “Verdiğiniz 
destek, gösterdiğiniz çaba, gayret ve ilginiz için çok 
teşekkür ederiz.”

ÇİÇEĞİNİZ DE,  
TEŞEKKÜRÜNÜZ DE SİZİN OLSUN

Bir teşekküre, iki annelik övgüsüne kadınlar 
açılmayan okulları, verilmeyen eğitim desteklerini, 
omuzlarına yüklenen bakım yükünü, yorgunluktan 
dinmeyen eklem ağrılarını, gasp edilen haklarını, ya-
şadıkları şiddeti, yoksulluğu, geçim derdini unutacak-
lar öyle mi? Bir buket çiçek alınacak, “canım annem” 
denecek, ama bir saat sonra evin içindeki o hiç bit-

meyen kısır döngü sürmeye devam edecek öyle mi? 
Aklımızla alay ediyorlar, sabrımızı sınıyorlar. Kadınlar 
ne çiçekler istiyor, ne kuru teşekkürler, ne de annelik 
güzellemeleri… 

Kadınlar ücretsiz kreşler, yaşlı ve hasta bakımev-
leri istiyor, okullar açılsın istiyor, ev işlerinden kur-
tulmak istiyor; daha da ötesi sömürülmeyecekleri, 
şiddet görmeyecekleri eşit ve özgür bir ülke istiyor! 
Elbette kuracaklar bu ülkeyi ve o zaman çocuklarla 
geçirdikleri zamandan geriye yorgunluklar değil, en 
güzel anılar kalacak.

UTANMAZSINIZ,  
SUÇLUSUNUZ, İSTİfA EDİN

Annelerden Ziya Selçuk’a:

“Bu süreçte verdiğimiz sınavın ve yaşadığımız tüm olumsuzlukların nedeni sizsiniz. Cumhurbaş-
kanınız lebalep kongreler yaparken çıtınız çıkmadı, vakalar yükselince de ilk iş olarak okulları kapat-
tınız. Bir öğretmen olarak öğrencilerimin sorduğu, “Öğretmenim annemin interneti bitti, tabletimiz 
yok derse giremeyeceğiz, öğretmenim komşumuz artık internet vermiyor, öğretmenim annem has-
tanede derse giremiyorum, öğretmenim okullar ne zaman açılacak?“ cümlelerine sizin yüzünüzden 
cevap veremedim. “Okullar kapanırsa evde hep ev işi yapacağım, LGS’ye hazırlanamam.” diyen öğ-
rencimin yüzüne sizin yüzünüzden bakamadım. Bizi çocuklarımızın ve onların ailelerinin karşısında 
çaresiz bırakırken şimdi annelik güzellemesi yapmayın. İnanın o annelerin öfkesi sizi bir kaşık suda 
boğar.” Duygu, Öğretmen, İzmir



“Biz de çocuklarımızın eğitiminde vermedikleri destek için, devlet okullarını bitirip çocuklarımızı 
imam-hatip veya meslek liselerine mahkum ettikleri için, gericileştirdikleri, berbat ettikleri eğitim 
sistemi için, çocuğu laik eğitimin görsün istediğinden özel okullara mahkum ettikleri aileleri bir de 
devasa okul taksitleriyle bellerini büktükleri için, yoksul çocukları eğitimsiz bırakıp sadece özel okul 
patronlarının kârını düşündükleri için, çocuklarımızın öğretmenlerini hunharca sömürdükleri için, 
çalışan annelere sağlamadıkları kreş hakkı için, anneleri eve hapsetmeye çalıştıkları için, bir de utan-
madan anneler günümüzü kutladıkları için teşekkür ederiz! Eminim anneleri kendileriyle gurur du-
yuyordur! Cidden alay eder gibi, yazıklar olsun!” Pelin, Sağlık Çalışanı, Ankara

“Ben uzaktan çalışan bir muhasebeciyim. Oğlum 12 yaşında, Orta 2’ye gidiyor. Her gün sabah 
dersleri başlıyor, aynı odada aynı internetle karşılıklı o derslerine girerken ben de bilgisayarımla ça-
lışıyorum. Sürekli sistemde sorun oluyor, benden destek alması gerekiyor ve işim bölünüyor. Tabi 
ki evden çalıştığımız için yemek yapmak veya diğer ihtiyaçları gidermek hep benim üzerimde. Ba-
zen yemek yetiştiremiyorum, çok geç yemek yiyebiliyoruz. Oğlum uzaktan ders esnasında uyuyor 
bazen, derslerini dinlemiyor; hep onu kontrol etmek, müdahale etmek zorunda kalıyorum. Kendi 
işlerim bölünüyor, her şey yarım kalıyor. Bu durumdan çok rahatsızım, Ziya Selçuk’a da tivit attım: 
“Ben bir anneyim, öğretmen değilim, bir an önce okulları açın” diye. Bu şekilde kamerası kapalı olan 
çocuğun ne yaptığını öğretmen de bilemiyor, inanın oğlumun sınıfında üç kişiyle ders yapılıyor. Sa-
dece derse katıldığı için çocuklara takdir teşekkür veriyorlar. Bizi bu duruma siz soktunuz, bi de kal-
kıp videoyla teşekkür ediyorsunuz.” Sevil, Muhasebeci, Bursa

“Bir buçuk dönemdir çocuklarımız evde, psikolojileri bozuldu, acaba Eğitim Bakanı onların ve 
annelerinin yerine koymuş mu kendisini? Sağlık çalışanı annelerin, hala aşı yapılmayan eğitimci an-
nelerin, emekçi annelerin yerine koymuş mu kendisini? Mesela kirada oturan, küçük çocukları olan, 
çocuklarına kıyafet, gıda alışverişi yapamayan annelerin yerine koymuş mu kendisini? Ben çalışan 
bir anne olarak haftanın altı günü günde sekiz saat ağzımda maske ile çalışmaktan yoruldum artık. 
Hadi kendimden de geçtim ama eğitimcilerimiz, öğrencilerimiz, sağlıkçılarımız gerçek anlamda aşı-
lansın istiyorum.” Gül, Gebze, Fabrika İşçisi

“Annelerin omuzlarındaki yük pandemi döneminde iki kat daha artmışken böyle bir videoyu ha-
zırlamak annelere hakarettir.” Gönül, İstanbul, Temizlik İşçisi

“Dört çocuk annesiyim. Benim maratonum sabah 9’da başlar akşam 12’de sona erer. Bu zaman 
içinde inanın benim kendime ayırabilecek bir yarım saatim bile yok. Milli Eğitim video paylaşmış, 
bunu paylaşacak en son kişiler sizlersiniz. Gelin bize sorun asıl, ne yaşıyoruz. Okula giden iki kızım 
var, bize tablet verilmedi, her ikisinin de derslerine ben yardımcı oldum. Tabletimiz olmadan, hiçbir 
eğitim desteği almadan çocuklarıma hem annelik hem öğretmenlik yaptım bu süreçte. Yetmiyor-
muş gibi canlı dersler bazen aynı ana denk geliyordu, biri derse girerken diğeri giremiyordu; ona 
öğretmenliği ben yaptım. Benim zaten bir sürü sorumluluğum var, ben evde ücretsiz bir işçiyim. 
Temizlik, ütü, yemek, kocaya hizmet hepsi bende. Bir de üstüne Ziya Bey’in yönetemediği eğitimin 
yükü de biz annelerin sırtına bindi. Benim gibi milyonlarca anne var. Her şeyi tek başımıza yoksullu-
ğumuzla halletmeye çalıştık. Hiçbir destek sağlamadığınız bu süreçte yüzsüzlüğünüzle anneliğimizi 
kutlayacak en son kişiler sizsiniz! Daha fazla çocuklarımızı geleceksiz bırakmayın, yıkılın annelerin 
karşısından, istifa edin. Yönetemediniz, tükettiniz, ellerinizi ve kirli eğitim sisteminizi çocuklarımızın 
üzerinden çekin.” Ruken, Ev hanımı, Van



Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi 
1 Mayıs’ın hemen ardından Türkiye’deki tüm 
örgüt sorumlularının katılımı ile toplantılar ger-
çekleştirdi. Parti Merkez Konseyi’nin de katıldı-
ğı toplantılar internet üzerinden çevrimiçi ola-
rak gerçekleşti.

Perşembe günü İstanbul, Cuma günü An-
kara ve İzmir, Cumartesi günü ise üç büyük il 
dışındaki 51 ilden örgüt sorumlularının yer aldı-
ğı toplantılara yaklaşık 300’e yakın kişi katıldı. 
Toplantılarda TKP Merkez Komitesi’nin 1 Mayıs, 
önümüzdeki dönem örgütlenme çalışmaları ve 
parti takvimi hakkında merkezi değerlendirme 
ve bilgilendirmeler paylaşıldı.

1 Mayıs gündeminde, AKP’nin salgını bir 
baskı gerekçesi olarak kullandığı ve bu 1 Mayıs’ı 
emekçilere fiilen yasaklı hale getirmeye çalıştı-
ğı, bunun sonucu 1 Mayıs’ın ülkemizde 2021 yı-
lında işçi sınıfına yaraşır şekilde kutlanamadığı 
değerlendirmesi yapıldı.

Bununla birlikte TKP’nin ise özellikle 1 Mayıs 
günü üç büyük kentte emekçi mahallelerinde 
gerçekleştirdiği kutlamalar ve çeşitli sol parti 
ve örgütlerin eylemlerinin emekçilerin AKP’nin 
baskılarına boyun eğmeyeceğini göstermesi 
açısından özel bir değer taşıdığının altı çizildi.

Örgütlenme çalışmaları gündeminde semt 
evleri, işçi evleri ve köy evlerinin partinin ör-
gütlenme çalışması açısından yarattığı olumlu 
etkinin altı çizilirken salgın kısıtlamaları nedeni 
ile ertelenmesine rağmen Haziran ayı sonuna 
kadar tüm Türkiye’de en az 20 yerde semt evi, 
işçi evi ya da köy evi açılışları yapılacağı bilgi 
olarak verildi. TKP’nin bu dönemde özellikle 
emekçi mahallelerinde başlattığı Dayanışma 
Komiteleri oluşturulması ve emekçilerin kendi iç 
dayanışmalarını örgütlemesine dönük çalışma-
nın önümüzdeki dönem artarak devam edeceği 
belirtildi.

Patronların Ensesindeyiz çalışmasının öne-
minin gittikçe arttığı, partililerin çalıştığı iş yer-
lerinden başlayarak ulaşabildiği tüm emekçile-
rin hak mücadelelerini büyütme konusundaki 
çalışmalarını artıracağı bir dönem yaşanacağı 
belirtildi. Gönüllü örgütlenmesinde salgın kı-
sıtlamalarına rağmen parti gönüllüsü olmak 
isteyen insanların sayısında bir azalma olmadı-
ğı, aksine parti örgütlerinin çalışma yaptığı ve 
adım attığı her alanda olumlu sonuçlar alındığı 
tespiti yapıldı. Son olarak da parti takviminde 
somutlaşan başlıklara dair bilgiler paylaşılmış 
oldu.

Türkiye’nin her nokTasında  
örgüTlülüğü ve umudu büyüTüyoruz

’den haberler...



Böyle olur Erdoğan’ın müjdesi: “Buradan müjdeyi vermek 
istiyorum Artık gençlerimiz transkript belgelerini 

istedikleri yerden çift dilli olarak herhangi bir ücret ödemeden alabilecekler”
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“AVM’leri açık tutup okulları kapatmak, dahası neredeyse bir yıl boyunca çocukları eve hapsetmek yalnızca akılsız bir salgın 
yönetiminin ya da piyasacı bir zihniyetin değil aynı zamanda dinci bir hesabın da ürünüdür.”  

TKP Genel Sekreteri  Kemal Okuyan, 7 Mayıs 2021

“12 yaşından küçük çocukları olan anne babaya dö-
nüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalıdır. Her anne 
baba için çocuğun sorunlarını çözmek onlar için vazgeçil-

mez bir görevdir. Bu görev topluma da düşmektedir.” 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  
16 Eylül 2020

“Salgın bitse de uzaktan 
eğitim artık kalıcı olacak.”
milli eğitim bakanı

ziya selçuk 
23 mart 2021

ÜÇ TARZ-I 

SİYASET

’den yansıyanlar
9 mayıs Faşizme karşı zaFer günü kuTlandı

bir anneler günü yazısı

Nazi faşizmini tarihe gömen Kızıl Ordu’ya, Sovyet 
halklarına, partizanlara, Avrupa’nın dört bir yanında 
burjuvaların iki yüzlülüğüne karşın büyük bir yurtse-
verlikle mücadeleye atılan ve bu mücadelede yaşamını 
yitirenlere Büyük Zafer’in yıl dönümünde bir kez daha 
saygıyla... 2.Dünya Savaşı’nda Nazi faşizminin yenildiği 
gün olan 9 Mayıs tarihinde soL TV bir özel program ya-
yınladı. Gazeteci Şule Aydın’ın sunduğu, TKP Genel Sek-
reteri Kemal Okuyan’ın konuk olduğu “Faşizme Karşı 
Zafer Günü” isimli programı yandaki karekodu okutarak izleyebilirsiniz.

soL portal yazarı Sema Karadal, Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk’un Anneler Günü videosu paylaşı-
mı üzerine bir yazı kaleme aldı. Yazının başında sal-
gınla geçen iki yılda annelerin yaşadığı yoksulluğa, 
yalnızlığa, kayıplarının ardından yaşadığı üzüntüye 
değinen Karadal, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınla-
dığı videolara dair de şöyle yazdı:

“Kadınlar, siz onları takdir edin diye değil baş-
ka çareleri kalmadığı için bir yandan çalışıyor, bir 
yandan evine, çocuklarına, evdeki hastasına bakı-
yor. Sizin içinde ne yazdığı günlerdir anlaşılamayan 
genelgeleriniz, sindirme ve baskı politikalarınızın 

yüzünden, polisleriniz bırakacak yeri olmadığı için 
çocuğuyla markete gitmek zorunda kalan annelere 
ceza yazıyor. Başımızın tacı diye diye sömürmelere 
doymadığınız anneler, sizin yüzünüzden hiç olmadı-
ğı kadar yoruluyor, tükeniyor, hastalanıyor. Anneler 
sizin yüzünüzden ölüyor, çocuklar sizin yüzünüzden 
annesiz kalıyor! Övgünüz de anneler günü kutla-
malarınız da sizin olsun. Suçlusunuz! Ve yitirdiğimiz 
tüm annelere, geride kalan evlatlarına 
sözümüzdür, hesabını vereceksiniz!”

Yazının tamamını karekoddan oku-
yabilirsiniz. 


