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Eğitim yok, iş yok, gelecek yok. 
GENÇLİK ÇIKIŞ ARIYOR

Bugün 19 Mayıs. Bağımsız bir gelecek için emper-
yalizme karşı girişilen savaşta kritik bir tarihin yıldö-
nümü. Bağımsızlık, on yılları savaşlarda, büyük acılar 
çekerek geçmiş nesillerin gençliğe verdiği bir arma-
ğandı.

Cumhuriyet “fikri hür, vicdanı hür” nesiller yetiş-
tirmek için yola çıktı. Cumhuriyetin kuruluşu bağım-
sızlık, hürriyet ve umuda açılan kapıydı. Sermaye 
düzeni adım adım ülkenin bağımsız varlığının altını 
oyarken gençleri de geleceksizliğe mahkum etti.

AKP’li yıllarda 19 Mayıs’ı anlamlı kılan tüm değer-
lerin tasfiye edilirken, gençliğin bu ülkeye dair tüm 
umutları da neredeyse yok edilme noktasına getirildi.

GENÇLİK KRİzİ YAKINdAN hİssEdİYOR
Ülkemiz bütün dünya ile birlikte bir yılı aşkın süre-

dir pandemi ile boğuşuyor. Salgını kontrol etmek için 
alınabilecek önlemlerin hiçbirinin alınmadığı, aşılama 
çalışmalarının tam bir kaos içinde ilerlediği, sözde ka-
panmalar ile emekçilerin çalışmadıkları bütün anlarda 
eve hapsedildiği bu dönemde gençler de kapitalizmin 
krizini belki de daha önce hiç hissetmedikleri kadar 

yakından hissediyorlar. Elbette bu kriz sadece pan-
demi ile ilgili değil; pandemi ile başlamadı ve ne yazık 
ki, pandemi bittiğinde de bitmeyecek. AKP’li yıllarda 
doğmuş, ya da AKP’den başka iktidar hatırlamayan 
gençler için başka türlüsünü hayal etmek güç. Üni-
versiteye başlarken akıllarında “bu bölümü yazarsam 
aç kalır mıyım” sorusuyla yola çıkan, okurken çalışa-
rak kıt kanaat geçinebilen gençler mezun oldukların-
da da işsizlik derdiyle baş başa kalıyorlar. 

GEÇİm dERdİ, OKuL tELAŞI, pANdEmİ 
Bugün üniversiteye başlamak borçlanmak anla-

mına geliyor. Yaşamaya nasıl yeteceği tartışılır meb-
lağlarda bursların peşinden koşarak, günü kurtarsın 
diye alınıp geri nasıl ödeneceği bilinmeyen kredilerle 
geçinmeye çalışarak geçiyor bir üniversite öğrencisi-
nin hayatı. Yaşamak pahalılaştıkça güvencesiz çalış-
ma da artıyor. Birçok üniversite öğrencisi çeşitli işler-
de sigortasız, güvencesiz şekilde sömürülüyor. Mesai 
ve ders arasında bölünmüş bu yaşantıda da sinema, 
tiyatro, edebiyat gibi alanlardan; sosyalleşme imkan-
larından uzaklaşıyor. 



Hayatlarının en güzel, en verimli yıllarını güzel va-
kitler ile, kendilerini gerçekleştirme çabası içinde geçir-
mesi gereken gençler, akşam eve geldiklerinde “kirayı 
ödeyebilecek miyim” sorusunu düşünmek zorunda 
kalıyor. Covid-19 salgını ile birlikte bu dertlere “çalış-
tığım yer kapanacak mı”, “işten çıkarılacak mıyım” 
soruları da ekleniyor. Üniversitelerde online eğitimi 
gerekli araçlardan yoksun bir şekilde sürdürmek zo-
runda kalmanın yarattığı stres, nitelikli eğitim almanın 
neredeyse imkansız hale gelmesi… Bütün bunlar üst 
üste eklendiğinde kapitalizmin gençliğe dert, kaygı ve 
stresten başka hiçbir şey vermediği açıkça görülüyor. 

LİsELER GERİcİLİğE vE 
NİtELİKsİzLİğE tEsLİm 

Seneler içinde müfredatından sınav sistemine sü-
rekli değişime uğradı liseler. Köklü liselerin gelenekleri 
“proje okul” kılıfıyla yok edilirken meslek liseleri ser-
mayenin talanına açıldı; gencecik insanların emekleri 
staj adı altında saatlerce sömürüldü. Birer yarış atı 
gibi yetiştirilen liselilerin sınavlardan ve stajlardan 
başka bir şey düşünemeyecek hale getirilmesi elbette 
düzen için bir kazanımdı. Bunların yanında liselerde 
müfredatın gericileştirilmesi, eğitimin içinin boşaltıl-
ması da iktidarın liselilere dönük saldırılarından biriy-
di. İktidar, dinci gerici dernekler ve cemaatlerle el ele, 

liseliler için geleceksizliği ördü. Pandemi döneminde 
ise sınavların ne zaman olacağı bir türlü kesinleşeme-
di, ertelendi, öne çekildi. Bütün bunlar olurken liseli 
gençler ne düzgün bir eğitime, ne de bunun için ge-
rekli kaynaklara ulaşabildiler. 

GENÇ İŞsİzLER ORdusu 
Kapitalizmin gençlik için yarattığı en büyük kay-

gılardan biri de şüphesiz iş bulma kaygısı. Diplomalı 
ya da diplomasız, AKP’li yıllarda genç işsizlerin sayısı 
bir çığ gibi büyüdü; kapitalizm azımsanmayacak kıs-
mı gençlerden oluşan dev bir işsizler ordusu yarattı. 
Gençler henüz lise çağındayken,“bu ülkeden kurtul-
manın”, yurtdışında yaşamanın hayalini kuruyor. Her 
yıl on binlerce eğitimli genç şansını ülke dışında dene-
mek için sonu belirsiz bir maceraya sürükleniyor. 

Bu düzen gençliğe geleceksizlik ve güvencesizlik-
ten başka bir şey sunmuyor. Gençliğinse öğrenmeye, 
kendini geliştirmeye, yaşamdan zevk almaya; sanata, 
spora ulaşabilmeye ihtiyacı var. Nitelikli ve ücretsiz 
eğitimin herkese eşit biçimde ulaştırılmasına ihtiyacı 
var. Mezun olunca iş güvencesine, istediği mesleği 
hakkıyla yapabileceği bir gelecek güvencesine ihtiyacı 
var. Kapitalizm bunları gençlere veremez. Gençlerin 
örgütlü mücadeleyle bu düzeni değiştirmek dışında 
bir geleceği bulunmuyor.



Geldiğimiz noktada, sporun her branşının  trajik 
bir şekilde piyasa ve aktörlerine köle edildiği gerçe-
ğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sporun eğlence, sağlık 
ya da seyir açısından tüm dinamikleri tarifsiz bir aşın-
maya uğramış durumda ve bu, spor-piyasa ilişkisinin 
vardığı son evre olan emperyalizm çağının normal bir 
sonucu olarak görülmeli. 

Bu her ne kadar normal bir sonuç olsa da, nor-
malleştirilmemesi gereken bir durum. Çünkü sporun, 
emekçi ve toplumcu iktidarlar nezdinde insanlık kar-
şısında kazandığı büyük prestij, sermaye sınıfı elinde 
sadece bir ticaret aparatı hâlini alıyor. Spor alanında 
da karşı karşıya gelen kolektivizm ile piyasacılıktır. 
İkincisinin kazanması, sporun yozlaşması ve çürümesi 
anlamına geliyor. Ayrıca, bu bir veri ve konuya dair ilk 
yapılması gereken bu gerçekle yüzleşmek de olma-
lı. Spor, çoklu bir endüstriye dönüştüğü oranda eski 
anlamından yitiriyor, parası ve olanağı olanın oyna-
yabileceği, izleyebileceği, satın alabileceği bir metaya 

çoktandır dönüşmüş durumda. Sponsorlar, spor ba-
ronları ve örgütlü oldukları spor kurumları, ana akım 
spor medyası, anonim şirkete dönüşen spor kulüpleri 
ya da kârlarınının azalmasına itiraz eden “elit kulüp-
lerin” daha büyük gelirler için denedikleri kartelleşme 
ve hizip egzersizleri... 

Bunların tamamı sporun kapitalizmin açık hava 
pazarına dönüşmüşlüğünü teyit ediyor. Futbol ise bu 
evrenin en popüler ve kapitalizm açısından en kulla-
nışlı dallarından birisi olarak öne çıkıyor. Aynı zaman-
da burjuva ideolojisinin yeniden üretilmesinde de cid-
di dönemeçleri başarıyla aşmış  bir spor branşı olarak 
insanlara umut ve hayal pazarlamak konusunda son 
derece deneyim kazanmış durumda. 

Oysaki egemen futbol anlayışı, futbol kapitaliz-
minin ihtiyaçlarını karşılarken ve sermaye sınıfını tıka 
basa doyururken, yepyeni futbol proleterleri yaratıyor 
ve amatörlüğün kalan nüvelerini kazıyıp, arsaya karşı 
borsayı öne itiyor. 

KApİtALİzmdE ‘hERKEs İÇİN spOR’ mümKüN mü?

Bu tanımı hepimiz defalarca duyduk. Z kuşa-
ğının ele avuca sığmaz olduğu, siyasetin oyunları-
na kanmaz olduğu söylendi pek çok kere. Haksız 
değil bunu söyleyenler, gençlik kendine sunulan 
bu karanlık tabloya karşı öfkeli. Peki yeterli mi? 
Z kuşağı düşündüğümüz kadar bütünlüklü değil. 
1995’ten sonra doğmak tüm gençliği aynı safa 
koymuyor ne yazık ki. Bu “kuşağın” içinde farklı 
sınıfsal konumlardan gençleri keskin hatlarla ayrıl-

mış şekilde görebiliyoruz. Büyük bir çoğunluk için 
eğitime ulaşmak, okumaya devam edebilmek ger-
çek bir problemken, küçük bir azınlık ayrıcalıklı ko-
şullarda eğitim hizmeti alabiliyor. Yine aynı kuşak-
ta kız çocukları ve genç kadınlar eve kapatılıyor. 
Emekçi çocukları gün be gün yoksullaşıyor. Bütün 
bu farklılar ortadayken düzenin ve düzen muhale-
fetinin yarattığı bu sınıfsallıktan uzak kuşak yakış-
tırması anlamını yitiriyor.

KuRtuLuŞ z KuŞAğI mI? 



Pandemiyle birlikte artan işsizlik, yoksulluğa ve 
eğitim, beslenme, barınma, sağlık gibi temel insa-
ni haklara erişimde derinleşen sınıfsal 
eşitsizliklere karşı, semt evleri ülkenin 
dört bir yanında örgütlü dayanışmayı 
büyütüyor. Antalya’nın Muratpaşa ilçe-
sinde faaliyet gösteren Güzeloba Semt 
Evi de bunlardan sadece biri. “Mahalle-
mizde işsiz kalan, evini geçindiremeyen 
emekçilerle dayanışmayı büyütüyoruz” 
diyen Semt Evi, tüm mahalle halkını 
bu dayanışmanın parçası olmaya davet ediyor. Siz 

de dayanışmaya katkıda bulunmak isterseniz kıya-
fet, bebek bezi, bebek maması, temizlik malzemeleri, 

gıda ürünlerini Salı, Çarşamba, Perşem-
be ve Cuma günleri saat 16.00 - 19.30 
saatleri arasında Semt Evi’ne ulaştıra-
bilirsiniz. Çevrenizde ihtiyacı olduğunu 
bildiğiniz isimleri Semt Evi’ne iletebilir, 
ihtiyacınız varsa Semt Evi’nden aynı 
gün ve saat aralığında tedarik edebilir-
siniz. 

Adres: Güzeloba Semt Evi 2159-1 
Sokak Kısmet Apartmanı 4/A (Aytemiz Petrol Arkası)

Patronların Ensesindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağları, 
Birlik Sendikası’nda örgütlenmiş yazılım emekçilerinin de katkısıyla salgınla 
birlikte çalışma yaşamını derinden etkileyen uzaktan çalışmayı konu edinen 
“Tüm Boyutlarıyla Uzaktan Çalışma” başlıklı kapsamlı bir rapor hazırladı.

Rapor, patronların sınırsız sömürü fırsatı olarak gördükleri uzaktan ça-
lışmanın çeşitli boyutlarını 8 bölümde inceliyor. İlk bölümde, ağırlıklı olarak 
banka ve sigortacılık, yazılım, mühendislik, Ar-Ge, avukatlık gibi ofiste icra 
edilen tüm sektörlerde uygulanan uzaktan çalışma sistemi; “emek piyasası”, 
çalışanların sağlığı, çalışma saatleri, iş ortamı ve toplumsal cinsiyet rollerine 
etkisi açısından inceleniyor. Ardından gelen bölümde Patronların Ensesin-
deyiz Ağları’nda bir araya gelen banka ve yazılım emekçilerinin şu ana ka-
darki uzaktan çalışma deneyimleri listeleniyor. Bir sonraki bölümde Fransa 
başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesindeki deneyim ve mücadelelerin 
aktarıldığı raporda, uzaktan çalışan emekçilerin uzun ve kararlı bir dire-
nişin sonucu kimi kazanımlar elde ettiği “irtibatı kesme hakkı” mücadelesi ayrıntılı bir şekilde akta-
rılıyor. Uzaktan çalışmanın hukuki boyutlarına, patronların serbestliğini meşrulaştıran uzaktan çalışma 
yönetmeliğine ve emekçilerin sıkça karşılaştığı sorunlara da detaylıca değinen rapor, Patronların Ensesin-
deyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağları’nın “Uzaktan Çalışmada Kölelik Koşullarına Mahkûm 
Değiliz!” diyerek sıraladığı 12 talebin nasıl hayata geçirilebileceği ile sonlanıyor.

Çeşme Merkez Semt Evi, 1. derece SİT alanı niteliğindeki 
Alaçatı Koyu’nda inşası sürdürülen Alaçatı Port Projesi’ne karşı 
Çeşme Belediyesi iştiraki olan Alataş Alaçatı İmar İnşaat Şirketi 
yönetim kurulu üyeleri hakkında Nisan ayında suç duyurusun-
da bulunmuş ve Alaçatı Sulak Alan’daki inşaatın durdurulması 
için imza kampanyası başlatmıştı. Bir ay boyunca yöre halkın-
dan topladığı imzaları dün Çeşme Belediyesi’ne teslim eden 
Semt Evi, imzaların takipçisi olacağını ilan etti.

GüzELObA’dA dAYANIŞmA büYüYOR

PE Ağı’nDAn RAPoR: tüm bOYutLARIYLA uzAKtAN ÇALIŞmA

ÇEŞmE mERKEz sEmt Evİ ALAÇAtI dOğA KAtLİAmINA KARŞI tOpLAdIğI İmzALARI tEsLİm Ettİ

’den haberler...

https://patronlarinensesindeyiz.org/wp-content/uploads/2021/05/tum-yonleriyle-uzaktan-calisma-kucuk.pdf
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Her Pazartesi akşamı soL TV’de yayınlanan Da-
yanışma Meclisi Tartışıyor programında dün akşam 
öğretim görevlisi Fevzi Engin moderatörlüğünde Dr. 
Ahmet Soysal, Avukat Özlem Şen Abay ve Mühen-
dis Erhan Karaçay’ın katılımıyla gerçekleşen prog-
ramda İkizdere örneği üzerinden kapitalizm ve eko-
lojik yıkım konuşuldu. Avrupa’dan Türkiye’ye ithal 
edilen çöp örneğinde olduğu gibi merkez kapitalist 
ülkelerin kendi ülkelerinde yeşil kapitalizm kurarken 
artıklarını çevre kapitalist ülkelere attıklarını belirten 
Ahmet Soysal, kendi ülkelerinde madencilik yapma 
izni olmayan Amerikan, Kanadalı, Avusturyalı çoku-
luslu şirketlere Türkiye gibi ülkelerde siyanürle altın 
arama izni verildiğine dikkat çekti. Enerji üretiminin 
planlama olmadığı müddetçe her zaman doğa ta-
lanıyla sonuçlanacağına işaret eden Erhan Karaçay, 

İkizdere’de şimdiden kesilen binlerce ağaca ek ola-
rak yüz bin ağaç daha kesileceğini belirtti.

İkizdere’deki yurttaşların bir yaşam mücadelesi 
verdiğini belirten Özlem Şen Abay, son on beş yıl-
da çevre davalarında sermaye yararına olağanüstü 
usullerin geliştirildiğini veya kanunun etrafından do-
lanıldığını belirtti. 

“Bugünün Türkiyesi’nde gençlerin önemli bir bölümü öğrenim görürken çalışmak durumunda. AKP hükümeti ve sermaye 
sınıfı, ekmek kavgasına katılma yaşını giderek aşağı çekmek için eğitim sisteminin altını üstüne getirmekle uğraşıyor. Öte 

yandan bugün barlarda, kafelerde, setlerde, plazalarda ve daha pek çok iş sahasında çalışan milyonlarca genç işçinin kültürel 
alışkanlıkları ve ideolojik eğilimleri öğrenci yaşıtlarınınkiyle büsbütün örtüşüyor. TKG özellikle büyük kentlerde yoğunlaşan bu 
toplumsallığın taleplerinin ve toplumsal çıkarlarının siyasi temsilcisi ve örgütleyicisidir.” türkiye Komünist Gençliği

“Onca yıl emek vermiş bir genç 
torpili olmadığı için devlette ya da 
özel sektörde işe giremezken mevcut 
hükümetten referanslı olanlara sağlanan 
ayrıcalıkları görüyoruz. Buna göz 
yummayacağız. Kamuda işe alımlarda 
mülakat sistemine son vereceğiz. Genç 
girişimcilerimizin önünü açacağız. 
Gençlerin çalışma hayatıyla erken yaşta 
tanışmasını sağlayacak iş modelleri 
geliştireceğiz. Genç iş gücümüzle yeni 
yatırımları muhakkak buluşturacağız.” 
deva partisi Genel başkanı Ali 
babacan, 18.05.2021, Sputnik

“İstanbul’da bir üniversitede adını 
söylemeyeyim zaten siz anlarsınız çıktılar 
orada imanlı yerli ve milli gençlik Afrin’le 

ilgili lokum dağıtıyordu. O gençlik burada 
lokum dağıtırken, o komünist vatan haini 
gençler onların bu masalarını dağıtmaya 

yelteniyor. Bunlar terörist gençler. Bu 
terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı 

yapıyoruz. Bunların eşgallerini belirlemek 
suretiyle bu gençlere üniversitelerde 

okuma hakkı vermeyeceğiz.” 
Tayyip Erdoğan, AKP’li 

Cumhurbaşkanı, 24.03.2018, 
Cumhuriyet

üÇ tARz-I 

sİYAsEt

’den yansıyanlar

İKİzdErE, KAPİTAlİzM, EKolojİK YIKIM

https://www.youtube.com/watch?v=naOZRXZEF88


