
 

Eğitim Sen Yolculuğundan Bir An Olsun Vazgeçmeyen Yol Arkadaşım;

Bin kez budadılar körpe dallarımızı
Bin kez kırdılar.

Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz
Bin kez korkuya boğdular zamanı

Bin kez ölümlediler
Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.

Bitmedi daha sürüyor o kavga
Ve sürecek

Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!
Adnan Yücel

Yıllardır binbir emekle, alın teriyle kazandığımız mesleklerimiz bir gece yarısı hukuksuzca ellerimizden alındı. Geçmişimiz ve 
onurumuz olan TÖS’lü, TÖB DER’li arkadaşlarımıza yaşatılanlar, bize ve aynı zamanda sevdiklerimize, çocuklarımıza, 
eşlerimize, ailelerimize yaşatıldı. Çalışma hakkımızı, sağlık hakkımızı, yurt dışına çıkış hakkımızı özetle yaşam hakkımızı yok 
saydılar. Mahkeme kararları, savcılıklardan aldığımız soruşturmaya, kanıta dayanmadan ihraçların yaşatıldığına dair belgeler, 
hukukun en temel ilkeleri göz ardı edildi.

Biz bu toprakların, memleketin neresinde olursak olalım, mutluluklarımızı da, acılarımızı da birlikte yüreğimizde hissettik, 
yaşadık bu süreçte… Mesleğine geri dönen her arkadaşımızın yaşadığı mutluluk hepimizin mutluluğu oldu. Hukuksuzca ihraç 
edilen arkadaşlarımızı da kaybettik bu karanlık günlerde… Kaybettiğimiz her arkadaşımızın acısını birlikte yaşadık yüreğimizin 
en derinliklerinde…

Bize tarih boyunca eşine rastlanmayacak haksızlıkları, hukuksuzlukları yaşattılar. İstediler ki dayanışmadan, mücadeleden, 
umut etmekten vazgeçelim.

Başaramadılar, başaramayacaklar…
Biz öyle güçlü ve köklü bir geleneği sürdürüyoruz ki… Arkadaşlarımıza sırtını dönenler değil, arkadaşlarımızın yüreğini 
yüreğimizde hissedenleriz. Hukuksuzca ihraçların yaşandığı ilk günden bugüne sokaklarda, meydanlarda eylemlerimizi, hukuk 
mücadelemizi, dayanışmamızı sürdürdük,  siyasi partilerle, Milli Eğitim Bakanlığı ile uluslararası örgütlerle yaptığımız tüm 
görüşmelerde, uluslararası platformlarda hukuksuzca ihraçlara karşı mücadelemizi devam ettirdik. İş yerlerimizde, sokaklarda, 
meydanlarda ‘KHK’lar Gidecek, Biz Kalacağız.’  diye haykırdık, haykırmaya devam edeceğiz.

Egemenler, yasaları, kanun hükmünde kararnameleri çıkaranlar bizi hukuksuzca ihraç edebilirler. Ancak öğrencilerimizin 
gözlerindeki ışıltı parıldamaya devam ettiği sürece bizi yaşamdan, mesleğimizden ihraç edemediler, edemeyecekler. Biz bu 
ülkenin öğretmenleri, akademisyenleri, eğitim ve bilim emekçileri olarak yaşamın her alanında üretmeye, öğretmeye devam 
ediyoruz. Çünkü biz ‘Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek’ mısralarını birlikte söylemekten, ülkemize ve dünyaya dair hayallerimizi, 
umutlarımızı ilmek ilmek örmekten; eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış, laiklik için; haklarımız, geleceğimiz için tüm eğitim, bilim 
emekçilerinin ve öğrencilerimizin geleceğe dair düşlerinin bu topraklardaki öyküsünü yazmaktan vazgeçmeyenleriz.

Sadece insanlığın yaşı ile eşit değil aynı zamanda tarihin gidişatını etkileyen bir mesleğin temsilcileriyiz. Mesleğimizin gereği, 
yaşamın içinde var olan ile olması gerekeni de öğrencilerimize gösteren, egemenlerin istediklerini değil insanlığın evrensel 
değerlerini her gün yeniden üretenler olduk; tam da bu nedenle tarih boyunca iktidarların hedefi haline getirildik. Katledildik, 
ihraç edildik, sürgün edildik ancak hiçbir zaman hayallerimizden ve gerçeğin peşindeki serüvenimizden vaz geçmedik. 5 
Ekim’de dünyanın her yerinde eğitim ve bilim emekçileri olarak ‘Öğretmen umuttur, gelecektir.’ sesini hep birlikte haykırmaya 
devam edeceğiz.

Ve son arkadaşımız da geri dönünceye kadar inadına gülümseyeceğiz bunca zulmün karşısında… Mücadele ile dayanışma ile 
mutlaka ama mutlaka geri döneceğiz.

Eğitim Sen yolculuğundan bir an olsun vazgeçmeyen yol arkadaşım…
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Ülkenin dört bir yanında Eğitim Sen’e ses, nefes olan tüm arkadaşlarımızla 
birlikte yanınızda olmaktan bir an olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yol arkadaşınız olmaktan onur duyuyorum…
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