
Eğitim, bütün aşamalarında parasız sunulan 
kamusal bir hizmet olarak toplumun çıkarları 
doğrultusunda yeniden örgütlenir. Bütün özel 
eğitim kurumları kamulaştırılır. TKP Programından

günlük
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EĞİTİM YOK SINAVI VAR
O DA ŞAİBELİ VE ADALETSİZ

Pandemi başladığından bu yana düzenli eği-
tim alamayan 1 milyon 200 bin öğrenci 6 Hazi-
ran 2021 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi Sına-
vı’na (LGS) girdi.

Eğitim alanının kamu hizmeti olmaktan 
uzaklaştığı, mantar gibi özel okulların türediği 
ülkemizde pandemiyi fırsat bilen AKP, eğitim 
alanından tamamen elini çekti.

Salgın başladığından bu yana uzaktan eği-
timde yaşanan problemler nedeniyle milyon-
larca öğrenci eğitime erişimde güçlük çekti. 
Gerçeğin oldukça uzağında olduğunu bildiğimiz, 
MEB’in açıkladığı ‘resmi’ rakamlar bile öğrenci-
lerin yüzde 13’ünün uzaktan eğitime hiç erişe-
mediğini söylüyor. 

Salgını yönetemeyen iktidar, öğrencilerin ge-
leceklerini belirleyecek sınavda da eşitsizlik ve 
adaletsizliğin ortaya çıkmasına neden olurken, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise her fırsatta 

başarı hikayesi anlatmayı sürdürüyor. Eğitimin 
bir kamusal hizmet olarak ülkenin her yerine 
ulaşması sağlanmadan, tüm özel okullar devlet-
leştirilmeden yazılacak bir başarı hikayesi yok!

EŞİT VE ADİL BİR SINAV DEĞİL!
Yüz yüze eğitim için gerekli kaynaklar yara-

tılmadığı için milyonlarca öğrenci 1,5 yıldır uzak-
tan eğitime mahkum edildi. Uzaktan eğitim için 
gerekli araçlar ve olanaklar devlet tarafından 
sağlanmadığından, milyonlarca emekçi çocuğu 
sınava eşitsiz koşullarda hazırlanmak durumda 
kaldı. Bu eğitimde eşitlik ilkesinin üzerinin çizil-
diğinin açıkça göstergesidir.

Pandemi başladığından bu yana uzaktan 
eğitime mahkum bırakılan öğrencilerin birçoğu 
internet ve teknik ekipman yetersizliği ile baş 
başa bırakıldı. Bununla birlikte okulların yüz 
yüze eğitime başlaması konusu ciddi bir belir-



EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ AKIL ALMAZ BOYUTLARDA

sizlik yarattığı için milyonlarca öğrenci sınavların 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bile bilmeden 
sınava hazırlanmaya çalıştı.

Uzaktan eğitim zaten mevcut olan eşitsiz-
likleri daha da derinleştirirken, birçok veli özel 
okula giden çocukların eğitim olanakları ile dev-
let okullarında eğitim gören çocukların arasın-
daki eşitsizliğe dikkat çekiyor. 

MUHTARLIK SEÇİMLERİ VE SINAV 
AYNI ANDA!

6 Haziran günü LGS ile birlikte Türkiye’nin 
çeşitli noktalarında muhtarlık seçimleri de ger-
çekleşti. Sınavların olduğu bazı okullarda aynı 
saatlerde muhtarlık seçimlerinin de olması hem 
koronavirus önlemleri açısından hem de sınava 
giren öğrencilerin konsantrasyonu açısından 

olumsuz sonuçlara yol açtı.

ŞAİBELİ SINAV İDDİASI
Şaibeler, şifre skandalları, kuralsızlık... AKP 

döneminde sınavlar bu sözlerle hatırlanıyor. 
Geçtiğimiz pazar günü yapılan LGS sınavı için 
de şaibe tartışmaları gündeme geldi. 2021 yılı-
nın sınav sorularının bir yayınevine ait kitapçıkla 
benzerlik gösterdiği ortaya çıktı.

Siyasi iktidar eliyle kuralsızlığın kural haline 
getirildiği bir diğer örnek ise Bilecik’te yaşandı. 
LGS arasında İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve eşi 
yasak olmasına rağmen okul bahçesine alına-
rak çocuğuyla görüştürüldü. Okul bahçesinde 
yaşanan bu haksızlığa tepki gösteren diğer ve-
liler bir kural varsa herkesin uyması gerektiğini 
hatırlattı.

Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü LGS sınavını adil bulmadığını 
Boyun Eğme’ye anlattı: 

Oğlum 90 soruluk sınava girebilmek için yaklaşık 12 bin soru 
çözdüm dedi. Bunun bu çocuklar için ne kadar zor ve ağır bir süreç 
olduğunu biliyoruz. Gerçekten zorlu bir süreç, hayatlarının geri ka-
lanını belirleyecek bir süreç. Ve bizler de bu süreçte herşeyin hak-
kınca olmasını istiyoruz. Biliyorsunuz bu ülkede sadece iki bakanlı-
ğın ismi “milli” ile başlar. Milli Güvenlik ve Milli Eğitim. Milli eğitim 
demek, eğitim söz konusu olduğunda fırsat eşitliği demektir.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı açısından Türkiye’de yanlışlar o 
kadar büyüdü ki; özel okullar ve devlet okulları arasındaki uçu-
rum açıldı, din eğitimi zorunlu hale getirildi. Din eğitiminin zo-
runlu olması kabul edilemez. Okullarda matematik, felsefe, 
kimya öğretilmeli, bilim öğretilmeli. Zorunlu din dersi mutlaka 
kaldırılmalı. 

Bu sınav hakkında bir suç duyurusunda bulunacağız. Sorular hakkında bilirkişi heyeti oluştu-
rulmalı, çünkü bu sorular normal ortaokul eğitimi almış, ortalama ve ortalama üstü zekaya sahip 
çocukların çözebileceği sorular değil. Mimarlık fakültelerinde bu sorular ders olarak gösteriliyor. 
Bu sınava giren çocuklar daha ortaokul öğrencileri, liseye geçiyorlar. Bu kadar zor soruları nasıl 
sorabilirler. 

LGS sınavında bulunan 80 soru her çocuğumuzun çözebileceği ortalamada, fakat matemati-
ğin içerisinde yer alan 10 soru var ki bu sorular farklı. Bu soruların daha önceden yardımcı kitap 
adı altında dini eğitim alan okullarda çalışıldığına dair söylentiler var.  Ne kadar doğru, ne kadar 
yanlış bilmiyorum ama bunun da araştırılması gerekiyor. 

Öncelikle bu soruların ne kadar zor olduğunu, çocuklara ne kadar fazla geldiğini saptamamız 
gerekiyor. Biz davayı bunun üzerine açacağız, çünkü sorular gerçekten çok zor. Bu soruların el-
bette ki tamamını yapmış öğrenciler vardır ama bu çocuklar özel çocuklardır. Bu onların suçu de-
ğil ama yıllarca bu sorular üzerine çalışmış bir dini okul mezununun bu sorulara yaklaşımı daha 



farklı olacaktır. Sözü edilen 10 sorunun aynı soru tipinde olduğu, sadece rakamlarının değiştirildiği 
söyleniyor. Bu çok ağır bir şey. Bu konunun mutlaka araştırılması gerekli. Çünkü o 10 soru belirli-
yor sizin hangi okula gideceğinizi, bundan sonraki geleceğinizi, lise arkadaşlarınızın kim olacağını, 
hangi üniversiteye gideceğinizi. Bu çocuklar daha hayatlarının başındalar ve maalesef bununla 
karşılaştılar.

Türkiye’de zaten hiçbir şey doğru işlemiyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği akıl almaz boyutlara 
ulaşmış durumda, aynı gelir dağılımımız gibi. Biz sınıfsız toplum diye mücadele verirken bu ayrım 
derinleşiyor. Eskiden yatılı okullarda okumuş, profesör olmuş,yabancı ülkelere gidip Türkiye’nin 
adını en iyi şekilde temsil eden insanlara bakıyorsun, babası çiftçi, köylü. Şu an bu imkansız. İşçi 
çocuklarının, köylü çocuklarının, memur çocuklarının bunu yapma ihtimali kalmadı. Ya dini eğitim 
alacaksın ya özel okula gideceksin. Devlet okuluna gidersen durum ortada. Bu korkunç bir çık-
mazdır. Milli eğitimin adına yakışır bir eğitim düzeni olmalıdır. Özel okulların mutlaka bitmesi la-
zım. Özel okulların olması Milli Eğitim Bakanlığı’nın işini yapamadığının en büyük göstergesi.

Oğlumuz dün LGS’ye girdi ve her aşaması bir eğitim sisteminin o ülkede yaşayan çocuklara 
karşı ne kadar acımasız olabileceğinin örnekleriyle dolu olan süreci tamamladı. Yıllardır eşitsiz-
likleri daha da artırmaktan başka hiçbir işe yaramayan sınav sistemine bu yıl tepeden tırnağa 
belirsizlik ve beceriksizlik dolu uygulamalar eklendi. Milyonlarca ebeveyn, kendi gün ve gecele-
rini, çocuklarının iki yılını dersanelere, özel derslere ve test kitaplarına gömmeye razı oldu. Tabii 
imkânı olanlar. Çocuklarımız bu iki yılı kitap okuyarak, spor yaparak, müzik çalarak ya da hiçbir 
şey yapmayıp hayatın tadını çıkararak geçirebilirlerdi. Fakat onun yerine bir açılıp bir kapanan 
okullarda, hiçbir işe yaramadığı aşikâr çevrimiçi eğitimlerde heba edilen, bir nebze daha iyi bir eği-
tim için tüm yaşıtlarıyla rekabet etmeleri gerektiğini öğrendikleri bir dönem yaşadılar. Yürekleri 
ağızlarında, halkına, gençliğine düşman bir iktidarın alacağı kararların kendilerini nasıl etkileye-
ceğini, bunları nasıl savuşturabileceklerini hesaplamayı öğrendiler. Sonuçlar açıklandığında küçük 
bir kısmı amacına ulaşmış, annesinin ve babasının yıllar önce sınava girmek zorunda kalmadan ve 
neredeyse bedavaya aldığı eğitime ulaşmak için yüz binlerce yaşıtının önüne geçmeyi başarmış 
olacak. Gazetelerde ve internet sitelerinde dağ köylerinde çobanlık yapıp LGS’de başarılı olan ço-
cuğun hikayesini okuyacağız.

Önceki yıllarda Tunceli’den çıkan ve bir özel okulu burslu kazanan “şampiyon”un İzmir depre-
minde enkaz altında can verdiğini unutmuş olarak. Bilimsel ve kamusal bir eğitimi hakettiği halde 
alamayan milyonlarcasını düşünmeyerek. Eğer çocuklarımızın, “şampiyonların ve kaybedenlerin” 
yitip gitmesini istemiyorsak bu düzene dur demek, herkes için bilimsel ve kamusal eğitim hakkını 
duymazdan gelinemeyecek şekilde dile getirmek zorundayız. Seçkin Sunal

LGS hakkında ne diyebilirim? Felaket sözü 
yetersiz kalıyor, çünkü zaten bir felaket vardı. 
Bu felaketin bu şekilde yaşanmasının da “do-
ğal” olduğunu düşünmüyorum, o ayrı. Aslında 
yaşadığımız sağlık ve eğitimin piyasalaşmasının 
getirdiği bir felaketler silsilesi. En trajik olan da, 
çocuklar için (ya da sağlığımız için) kritik olan 
kararların “tercihlere” bırakılması ve bunun akıl 
almaz biçimde pozitif bir şey olarak pazarlan-
ması, insanların da öyle hissetmesi... Eğitim ve 
sağlık bakanları büyük bir utanmazlıkla kendi 
işletmelerini gözetti ve hiçbir kamusal sorum-

lulukları yokmuş gibi, büyük bir arsızlık içinde 
açıklamalar yaptı bu süreçte.  

Uzaktan eğitim olarak pazarlanan “icraat”, 
varolan eşitsizlikleri katlayacak şekilde uyar-
landı, bu sistemde başka türlüsü mümkün ola-
mazdı zaten. Dershaneler büyük fırsatçılık yaptı, 
her anlamda; ama zaten onların varlığı da başlı 
başına bir sistem sorunu. Eğitim ve sağlık gibi 
alanların piyasanın görünmeyen eline bırakıl-
ması hepimizi kurban haline getirdi; sonuçlarını 
çok net bir şekilde yaşıyoruz. 

Gamze Erbil



’den haberler...

Türkiye Komünist Partisi’nin aylık dergisi 
TKP’nin Sesi’nin ilk sayısı “AKP Hükümeti’nin 
Salgın Notu: Otur Yerine Sıfır” manşetiyle okuyu-
cularıyla buluştu. Derginin editör yazısında dijital-
leşmenin arttığı bu çağda TKP’nin basılı bir yayın 
çıkarmadaki ısrarı da şöyle açıklanıyor:

“Kapitalizmin ancak insanların ve doğanın 
canı pahasına ayakta durabildiğinin açıkça görül-
düğü bir dünyada, ülkemizde de sermaye ve ge-
riciliğin sömürüsüne, aydınlık olan her şeye düş-
manlığına karşı mücadele yükseliyor. Emekçiler 
başta olmak üzere toplumun bütün ezilen kesim-
leri üzerinde zulmünü katmerleştirerek kârına kâr 
katanların, düzenlerini zorbalıkla sürdürebildiği 
koşullarda, TKP’nin Sesi basılı olarak çıkmaya de-
vam ediyor.

Kökeninde kapitalizmin yaşama aykırı siste-

minin yattığı ölümcül bir virüs, sermayenin ciro-
sunu katladığı bir fırsata dönüştürülürken, çaresi 
bile patentle ilaç tekellerinin kasasını doldurmak-
ta kullanılırken, çalışmak zorunda olan emekçi 
insanlar hiç umursanmadan ölümle karşı karşıya 
getirilirken, TKP’nin Sesi, insanlığın büyük umu-
dunu, boyun eğmeme kararlılığını, dünyayı değiş-
tirme iradesini temsil ediyor.

TKP’nin sözü, sermayenin bu çürümüş salta-
natına son verecek biricik güç olan işçi sınıfının 
sözüdür.

Peki neden? Bunca dijital olanak varken, ne-
den TKP’nin sesi basılı olarak çıkıyor?

Çünkü, teknoloji, insan sıcağının yerini asla 
tutamayacak. Çünkü, sözünüzü iletme araçları da, 
sözünüze dahildir.

Basılı bir yayın, uzanan eldir, uzatılan eldir. 
TKP, ellerin buluştuğu yerde bulur anlamını.

İkon değil, somut olarak, kanlı canlı, sıcak eller.
Basılı yayın, yüz yüze geliştir. Dokunmadır.
Bir yayını vücuda getirenlerle, o yayının ses-

lendiklerinin terden, tenden temasıdır.”
Dergiyi TKP binaları, semt evleri ve işçi evle-

rinden edinebilir, size en yakın TKP binasıyla ilgili 
bilgi almak için iletisim@tkp.org.tr adresine mail 
gönderebilirsiniz.

TKP’NİN SESİ’NİN İLK SAYISI ÇIKTI

Manisa’da Coca Cola’nın bölge distri-
bütörlüğünü yapan Şimşek Gıda-İçecek 
Dağıtım Şirketi’nde çalışan işçiler, bir 
süre önce iş yerlerinde yaşanan bir dizi 
hak gaspını Patronların Ensesindeyiz 
Ağı’na ihbar etmişlerdi. Fazla çalışma-
ya zorlanan ve mobbinge maruz kalan 
işçiler, PE ile birlikte bu hak gasplarına 
karşı mücadele etmeye karar vermişti. 

3-5 LİRA VERİYOR DİYE KİMSE 
KİMSENİN HÜRRİYETİNİ SATIN ALAMAZ

Şimşek gıda işçileri:



5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Doğukent Semt 
Evi ve Doğukent Kadın Dayanışma Komitesi’nin 
çağrısıyla bir araya gelen mahalleli, mahalle sınırın-
daki ormanda temizlik yaptı. Geçtiğimiz aylarda da 
ormanlık alanı temizleyerek kadınlar için nefes alma 
alanı yaratan Doğukent Kadın Dayanışma Komitesi 
ve Semt Evi, havaların ısındığı şu günlerde mahallenin 
ortak yaşam alanlarını daha yaşanabilir hale getirmek 
için tüm mahalleliyle birlikte kolları sıvadı. Temizlik 
çalışması sonrası bir araya gelen mahalle halkı, önü-
müzdeki dönemde mahallenin ihtiyaçlarını ve neler 
yapılması gerektiğini konuştu. 

Doğukent Semt Evi, daha önce de pandemi dö-
neminde mahallede yarattığı dayanışma ve dönüşü-
mü soL TV ekranlarına taşımıştı. Programı yukarıdaki 
linkten izleyebilirsiniz. 

DOĞUKENT SEMT EVİ: ORMAN BİZİM MEMLEKET BİZİM
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 
sınavına ilişkin Twitter’dan “Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. 

Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına 
istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette 
olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız.” paylaşımını yaptı.

GÜNÜN SÖZKARASI

’den yansıyanlar

https://www.youtube.com/watch?v=a9Xklzre3rY&t=111s

PE Ağı, işçilerle sürdürdükleri mücadele ve 
işyerindeki son duruma dair bir söyleşi ger-
çekleştirdi. Mesai sonrası prim alabilmek için 
geç saatlere kadar çalıştıklarını belirten işçiler, 
satış baskısıyla fazla mesaiye zorlandıklarını, 
resmi tatil ve ulusal bayramlarda da çalıştı-
rıldıklarını anlattı. Haklarını aradıklarında ise 
hakaret, istifa baskısı ve mobbingle karşılaş-
tıklarını belirten işçiler, ALO 170’e bildirimde 
bulunduktan sonra üzerlerindeki baskının art-

tığını ve nihayet PE Ağı’na ulaştıklarını belir-
terek şöyle dediler:

“Ne olursa olsun kimse kimsenin kişiliği 
ile onuru ve ekmeğiyle oynayamaz. 3-5 lira 
veriyor diye kimse kimsenin hürriyetini satın 
alamaz. Bugün öyle bir yere geldik ki, patron-
lar bizleri istediği gibi kullanıp istemediğinde 
kenara atabiliyor. Buna karşı çıkmalıyız! Diğer 
firmalardaki, fabrikalardaki, bayilerdeki işçi 
emekçi arkadaşlarımız birleşmeli ve hakkını 
aramalı! Patronların Ensesindeyiz’e ulaşsınlar, 
oradaki arkadaşlar mücadelemiz boyunca bü-
tün adımları takip edip yanımızda oluyorlar. 
İşçi arkadaşlarımız çoğu zaman parası olma-
dığı ya da yol bilmediği için geride kalıp ezile-
biliyorlar. PE’ye ulaşsınlar, bizlere ulaşsınlar, 
bir araya gelelim. Kurumsal firmalar, bize lü-
tuf edip iş verdiklerini söylüyorlar, hayır! Biz-
ler alnımızın teri ile bu firmaları var ediyoruz. 
Ve yalnızca insanca bir maaşa, insanca koşul-
larda, insan gibi yaşamak istiyoruz.”


