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Yeni bir sayımızda yine birlikteyiz. 2008’in son dört

yürüyüş ve eylem pek çok basın yayın kuruluşunda yer

ayı ülke ve dünya gündemini ilgilendiren çok önemli ge-

buldu. Hemen ardından gelen günlerde çiçeği burnunda

lişmelerle dolu geçti. Bu olaylardan bazıları sonuçları

YÖK başkanının “parası olmayan okumasın kardeşim!”

düşünülecek olduğunda sadece bu yıl değil daha uzun

mealindeki sözlerine ilk tepkilerden birini yine İlerici

süre tartışılacağa benziyor. Ülke içinde sınır ötesi operasyonlar, türban, anayasa değişikliği, Ergenekon soruşturması, sosyal güvenlik sisteminde yapılan/yapılmaya
çalışılan yasal değişiklikler ve tabi ki AKP’ye açılan kapatma davası bu başlıklardan sadece birkaçı. AKP, iktidar olduğu günden bu yana “her şey çok güzel olacak”
balonunu şişire dursun, toplumsal gelişmelerin yönü
kendileri için pek de hayırlı bir noktaya gitmiyor. Hatırlanacağı gibi yaz sürecinde yaşadığımız; THY işçisinin
kararlı direnişi ve hemen ardından TELEKOM grevi işçi
sınıfının yoğun psikolojik taarruz karşısında dahi neler
kazanabileceğini bir kez daha göstermişti. Hatırlanacağı
gibi sermaye sözcüleri grevin ne kadar modası geçmiş
bir metot olduğundan, greve çıkmakla işçilerin hiç bir
hak elde edemeyeceklerinden bahsediyorlardı. Süngüleri
çok kolay düştü. Ağızlarını bıçak açmıyor artık. İşçi sınıfı öldü, bitti diyenler tokat üstüne tokat yemeye devam
ediyor.
İşçi ve memurlar başta olmak üzere emekçi halkımızdaki bu kıpırdanmayı bilinçli ve örgütlü bir mücadeleye dönüştürmek ise yine ilericilere düşüyor. Hepsi
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açıklaması düzenledi.
Son olarak Antalya Akdeniz Üniversitesindeki faşist
saldırı karşısında da aktif tavır koyan TÜM-İGD’liler
İstanbul Taksim’de düzenlenen ayrı ve bağımsız bir basın açıklamasıyla Ülkücüleri ve arkasındaki güçleri bir
kez daha teşhir etti.
İlerici öğrencilerin tüm yaptıkları bununla da sınırlı değil elbet. Türkiye’nin ilk öğrenci sendikası GENÇSEN’in kuruluş ve örgütlenmesinde aktif olarak katkı
koyan ilerici öğrenciler, yeni bir sendikal deneyimin de
önünün açılmasına omuz veriyorlar. Özellikle üniversite
şubeleşme sürecinin yaşandığı şu günlerde pek çok farklı
üniversite de ilerici öğrenciler yönetime gelmeyi başarıyor.
TÜM-İGD’li genç işçiler de geçtiğimiz ayları verimli kullanmaya çalıştı. Çok sayıda gev ziyareti yapan
ilerici işçiler sınıf dayanışmasının önemimin bir kez
daha yaşamış ve göstermiş oldular.

bununla da bitmiyor. Özellikle eylül ve ekim aylarında

Hep söylediğimiz gibi TÜM-İGD genç işçilerin,

bilinçli ve merkezi bir şekilde yükseltilen şoven, ırkçı

öğrencilerin olduğu kadar köylü gençlerin de örgütü. Bu

dalga şu ara ilk günkü heyecanını yitirmiş gibi gözükse

uğurda köylerde atılan tohumlar günden güne daha da

de halklarımızın üzerinde büyük bir tehdit olarak dur-

serpilip gelişiyor. Varlıkları dahi unutturulmaya çalı-

maya devam ediyor. En son Antalya’da ülkücülerce dü-

şılan köylü gençlerin sesini önümüzdeki günlerde hem

zenlenen silahlı saldırı bu bağlamdaki en somut göster-

sayfalarımızda hem de hayatın diğer alanlarında daha

gelerden sadece biri. Halkımız topyekün psikolojik bir

gür duyacağımızı söylersek abartmış olmayız.

taarruzun içine alınarak fiili saldırlar ve operasyonlar
meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Egemen güçlerin kardeşlik
ve barış söylemine ise her zamanki gibi tahammülü yok!
Kürt ve Türk Halklarımızın böylesi bir kardeş kavgasında kırdırılmasının önüne geçmek için her çabayı göstermek, yükseltilen faşizm ve halklarımızı teslim almaya
çalışan emperyalizm karşısında “yaşasın halkların kardeşliği” ve “ faşizme geçit yok”, “kahrolsun emperyalizm”
şiarlarını daha da gür seslendirmek zorundayız. Bu topraklar üzerinde yaşayan halkların kardeşlikten başka
şansı yok.
Susurluk, Şemdinli derken kirli ilişkiler ağı Ergene-
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Barış Eser

öğrenciler verdi. TÜM-İGD’li Öğrenciler Taksim’de
“Eğitim Haktır Satılamaz!” pankartı arkasında bir basın

kon operasyonuyla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Ergenekon ile birlikte egemenlerin güç kavgası da hız kazandı. Sayısız suikast ve provokasyonun tertipçisi olan bu ve
benzeri bütün çeteler derhal ortadan kaldırılmalı; bunların devlet içindeki tüm işbirlikçileri yargı önüne çıkartılmalıdır. Aksi takdirde kimse Türkiye’nin gerçekten
bir hukuk devleti olduğunu iddia etmeye kalkmasın!
Yeni dönemde: “TÜM-İGD daha görünür, daha
güçlü!”
İlerici gençler her alanda daha görünür hale geliyor.

1 Mayıs 2008: Taksim işçilere kapatılamaz!
2007 1 Mayısında Taksim’i emekçilere kapatmak
için çok uğraşana ama amacına ulaşamayan egemenler
aynı oyunu 2008’de de oynamak için çok çaba sarf etti.
Ancak “emekten gelen güçlerini” kullanan işçiler devimciler bu oyunu geçmişte olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da
bozuyor. Taksim’in işçilere kapatılamayacağını dost da
düşman da bir kez daha görüyor!
Yeni mücadele alanları ilericileri bekliyor!
Görüldüğü gibi yapılanları tek tek kağıda dökmek
bile günden güne daha güç bir hale geliyor artık. Kimi
zaman sayfa sayımızın yetersizliğinden bazı eylem ve etkinlik haberlerine dahi gereği gibi yer vermediğimiz oluyor. Kusurumuza bakılmadığını ümit ederiz. Ancak asıl
olan da yazmak değil yapmak elbette bunu da biliyoruz.
İşçi, öğrenci, köylü gençliğin kitlesel gücü olmayı
önüne koymuş bir gençlik örgütü atölye atölye, mahalle
mahalle, okul okul, köy köy örgütlenmeyi başarabilmeli.
Bunun yoluysa açık: Daha özverili, daha birikimli, daha
kararlı olabilmekte. Yapamamak içinse hiç mazeret yok!

Artık TÜM-İGD’nin sesi, soluğu yurdun pek çok yerine

Mücadele alanlarında gülümseyen yüzlerle, kol

düne oranla daha da net ulaşıyor. 25 Kasım Kadına Karşı

kola, omuz omuza yürüyebilmeyi diliyor ve bir kez daha

Şiddete Hayır Haftası etkinleri içerisinde TÜM-İGD’li

sesleniyoruz:

Kadınların İstanbul Taksim Meydanı’nda yapmış olduğu

Haydi ileri...

faşistler vurur
rektörler soruşturur...

S

on
günlerde
ilerici,
devrimci,
demokrat,
yurtsever öğrencilere karşı
ülkücü-faşist saldırılar
yoğunlaşıyor. Saldırı
zincirinin son halkalarından olan ve Akdeniz Üniversitesi’nde
meydana gelen palalı,
tabancalı faşist saldırıya karşı, TÜM-İGD’li
öğrenciler Taksim
Meydanı
Tramvay
Durağı’nda 12 Mart
Cumartesi günü saat
13:30’da bir basın açıklaması düzenledi.
Yapılan basın açıklamasında,
TÜMİGD’li öğrenciler
ülkeyi ve üniversiteleri
ülkücü-faşist çetelere
teslim etmeyeceklerini
bir kez daha ilan ettiler.
Sık sık “Faşizme geçit
yok!”, “Okulda, fabrikada, tarlada faşizme
karşı omuz omuza!”
sloganları atılan basın
açıklamasına, halkın
ilgisi ise dikkat çekti.
TÜM-İGD’li
öğrenciler saldırıların
yapıldığı döneme de
vurgu yaparken açıklamada:
“Saldırının
zamanlamasının son
derece bilinçli seçildiği
görülmektedir. Olayların Sağlıkta Sosyal
Dönüşüm adı altında
eşi benzeri görülmemiş
hak gaspı yasalarının
meclisten geçmekte olduğu bir dönemde yoğunlaşmış olması çok
düşündürücüdür. Si-

lahlı saldırıya uğrayan
öğrenciler okullarında, kentlerinde SSGSS
yasa tasarısına karşı
çalışmalara başladıkları bir dönemde silahların hedefi olmuştur.”
denilidi.
Olayları önlemekle
sorumlu olan yetkililere de çağrı yapan ilerici öğrenciler “Saldırının mağduru olan kimi
öğrenci arkadaşlarımızla ilgili de spekülasyonlar yaratılmaya
çalışılmaktadır. Hedef
saptırma girişimlerinin olduğu görülmekte. Her zamanki gibi
vuran değil vurulan
suçlu çıkartılmaya çalışılmakta. Her fırsatta
akademik, demokratik haklarını kullanan
öğrencilere soruşturmalar yağdırılmasına
sebep olan YÖK ve okul
rektörlükleri, bir tercih
yapın! Bu sefer öğrencileri mi savunacaksınınız, yoksa her zamanki
gibi çoğunluğu öğrenci
kimliği dahi taşımayan
eli kanlı çetecileri mi?”
diye sordu.

Öğrenciler bu süreci çarpıtmaya çalışan egemen güçlerin
yaşananları “sağ-sol
çatışması” olarak yansıtmaya
çalıştığını
vurguladılar. TÜMİGD’li öğrenciler
“Gençlik Devrim İstiyor!” sloganlarıyla basın açıklamasını bitirdiler.

Ülkücüler
Antalya’nın
provasını
Ank ar a ve
İstanbul’da
yaptı
Kimi zaman kendi okullarına bile girmekte zorluk
çeken ilerici-devrimci öğrenciler satırlarla, palalarla,
silahlarla manyetik kapılardan, üst aramalarından
rahatça geçen faşistlerin
saldırısına uğramaya devam
ediyor. Geçtiğimiz günlerde
Antalya’da yaşanan faşist
saldırıdan yaklaşık on gün
kadar önce 24 Mart günü
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
(DTCF) öğrencisi bir arkadaşımız okul girişinde faşistlerin saldırısına uğradı.
Bu da yetmezmiş gibi okulda bulunan polisler her zaman olduğu gibi elleri satırlı
ülkücüleri değil saldırıya
uğramış olan öğrenciyi gözaltına almaya ve suçlamaya
kalktılar. Bu arada saldırıyı
gerçekleştiren ve kimlikleri
“malum” olan saldırganlarsa aynı polisler tarafından
okuldan çıkarılarak kaçmaları sağlanmış oldu.
O gün okulda bulunan
bütün öğrencilerin gözü
önünde yaşanan ve görenlere “bu kadarı da olmaz artık” dedirten saldırı ve sonrasında polislerin takındığı
tutum saldırıdan hemen
sonra Ankara Üniversitesi
öğrencileri adına yapılan bir
basın açıklamasıyla teşhir
edildi.
Ne ilginçtir ki Ankara’da
bu sıcak gelişmelerin yaşandığı dakikalarda İstanbul
Üniversitesi’nin Beyazıt’ta
bulunan Merkez Kampüsünde de yine faşistler tarafından organize bir saldırı
gerçekleştirildi. Saldırganlar
ilerici ve devrimci öğrencilerin kararlı duruşu sonucu
geldikleri gibi gitmek zorunda kaldılar.
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“Fındık bahçesinin Diyarbakırlıları”
Diyarbakır’dan yola çıkmışlar, Akçakoca’da fındık toplayacaklar. Kimi
okul harçlığını çıkarmak için, kimi ise başlık parası için. Nerede ve nasıl
kalacaklarından çok aile bütçesine yapacakları katkıyı düşünüyorlar. Olumsuz
şartlara rağmen çoluk çocuk fındık bahçelerinde çalışıyorlar.
Her yıl Karadeniz bölgesinde fındık
toplama dönemi gelince, mevsimlik işçiler;
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt başta olmak üzere neredeyse tüm doğu illerinden
Karadeniz kıyılarına akın akın gelirler.
Düzce’nin Akçakoca ilçesi de fındık işçilerinin yoğun olarak geldikleri yerlerden
biridir.
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Akçakoca’da başınızı ne tarafa çevirirseniz çevirin bir fındık bahçesi görürsünüz.
Her taraf yemyeşil fındık bahçeleriyle süslüdür. Her yer ama; sağınız, solunuz fındık
bahçeleriyle doludur. Akçakoca’ya on beş
dakika uzaklıkta olan fındık bahçelerinden
birine doğru yol alıyoruz. Sıcak ama bulutlu bir hava... Yoldan fındık işçilerini taşıyan
traktörler geçiyor. İşçiler doluşmuşlar traktörlerin arkasına arabalara çoluk çocuk. Yol
kenarlarındaki fındık bahçelerinde işçiler
fındık topluyor.
Bir fındık bahçesine giriyoruz. Hemen
girişte naylondan bir çadır. Çadırın hemen
karşısında bir ocak ve yufka ekmek pişirmek için sac. Yemeklerini orada pişiriyorlar. Bardaklar, tabaklar, çanaklar. Hepsi de
açıkta. Tel örgülerle fındık bahçeleri birbirinden ayrılmış. Tel örgülerin üstünde çamaşırlar asılı. Çadırın hemen karşı tarafında fındık bahçesi sahibinin kaldığı küçük
bir kulübe.
Fındık işçileri saat 06.30’da fındık
bahçelerinin yolunu tutuyor ve akşam saat
19.00’a kadar fındık topluyorlar. Peşlerine
takılıyoruz yirmi kişilik bir grubun. Harıl harıl fındık topluyorlar. Grubun başında kendi aralarından seçtikleri bir çavuş
bulunuyor. İsmail Çavuş fındık işçilerini
yönlendiriyor ve çalışma düzenini sağlıyor. Çavuşu da bahçe sahibi yönlendiriyor.
Tanıştıklarımız Diyarbakır’dan gelmiş, iki
aileden oluşuyor, akrabalar. Çalışanların
çoğu genç ve çocuk… Genç kızların yüzü

kapalı, sadece gözleri görünüyor. Fındık
ağaçları o kadar sık ki, iki büklüm olmuşlar ve öylece fındık topluyorlar. Dallardan
birbirlerini bile göremiyorlar. Aralarında
Kürtçe konuşuyorlar, şakalaşıyorlar. Çavuş
İsmail sürekli işçileri uyarıyor, çalışsınlar
diye.
“Bugün bahçe bitecek ha!”
Çavuşun durmadan tekrarladığı cümle
bu, bugün bahçenin bitmesi gerekiyormuş.
Çocuk işçiler zorlanıyor. Birinin yanına gidiyoruz. Adı Berçim, on üç yaşında. Utanıyor, bir yandan da gülüyor. Fındık ağacının
dallarına boyu yetişmiyor daha. Bu yüzden
sürekli ayaklarını kaldırmak zorunda. Ablası geliyor yanımıza. Ablasının arkasına
saklanıyor. Ablasıyla bir konuşma tutturuyoruz. Bir yandan konuşuyor, bir yandan
çabuk çabuk fındık topluyor. Adı Necla on
yedi yaşında.
Necla: “On
yedi
yaşımdayım.
Diyarbakır’dan geliyoruz. Ortaokulu bitirdikten sonra okumadım. Daha doğrusu
okutmadılar. Kızlar okutulmuyor bizim
oralarda.”
O sırada işçilerden biri Kürtçe bir şey
soruyor. “Kardeşim “ diyor Necla. Adı Aslan, Necla’nın bir küçüğü.
“Okula gidiyor musun Aslan?”
Necla cevap veriyor onun yerine :
“Evet, gidiyor. Tek umudumuz o. Buraya
neden geldi sanıyorsun, okul harçlığını çı-

karmak için.”
İsyan var sesinde.
Aslan: “Lise üçe geçtim. Öğretmen olmak istiyorum.”
Fındık toplamayı sürdürüyorlar. Çavuş, fındık çuvallarından birinin üstüne
oturmuş, tütün sarıyor. Sürekli de işçileri
uyarıyor ve yönlendiriyor:
“Bugün bu bahçe bitecek.” Daha üç
yaşında olan bir çocuk fındık bahçesinin
içinde eline fındık kovası almış oynuyor.
Annesiyle gelmiş buraya.
Annesi sesleniyor: “Muhammed bir
yere kaybolma!”
Muhammed neden orada olduğunu
bilmiyor bile. Fındık dalından fındık koparmaya çalışıyor. Asılıyor dala ama bir
türlü koparamıyor. Biraz zorladıktan sonra
başarıyor. Elindeki kovayı alıyorlar. O da
annesi gibi fındık toplamaya çalışıyor.
Fındık dallarından göremediğim biri
Muhammed’e: “Merak etme büyüyünce
sen de toplarsın.”diyor.
İşçiler topladıkları fındıkları kovaya
koyuyorlar. Kova dolunca, kovayı çuvala
boşaltıyorlar. Bir fındık ağacı bitince dibindeki fındıkları topluyorlar. Biri şarkı söylüyor. Adı Emine onun da yüzü kapalı.
“Neden yüzünüz kapalı?”
Emine: “Çok toz geliyor. Hem tozdan
korunmak hem de dallardan korunmak
için.”

“Zor oluyor mu?”
Emine: “Bugün hava bulutlu, güneş
yok. Güneş olduğu zaman çok zor oluyor.”
Sorulara cevap verirken de arada yine
şarkı söylüyor.
Çavuş sürekli uyarıyor: “Bugün bu bahçe bitecek çabuk olun!”
Ne kadar olumsuz şartlarda çalışsalar
da fındık işçileri arasında şakalaşmalar, gülüşmeler, türküler dalların hışırtı seslerine
karışıyor. Arada çavuş uyarsa da türküler
hiç bitmiyor. Fındıklar toplanıyor, eller kızarıyor. Yemek vakti gelince yine içlerinden
seçtikleri biri yemek yapmaya gidiyor.
Akşam çadırdan müzik sesi geliyor.
Daha sonra da ateş yakılıyor. Çadırlarına
konuk oluyoruz. Aslan çadırın içine uzanmış müzik dinliyor. Necla yufka açıyor.
Kardeşi Melek de sacda pişiriyor. Berçim de
hamuru top top yapıp Necla’ya veriyor. Gelirken yanlarında unlarını, peynirlerini getirmişler. Akşamları dinlemek için de teyp.
Necla: “İki akşamda bir ekmek yapıyoruz. Çok yapıyoruz ama hemen bitiyor.
Bir akşam ekmek yapıyoruz. Bir akşam da
çamaşır yıkıyoruz. Dinlenmeye vaktimiz
olmuyor.”
Peynirli gözleme yapıp ikram ediyorlar.
“Çay da koyduk, içeriz şimdi.” Fındık bahçesinin sahibinin torunu tel örgülerin üzerine çıkıyor. Fındık sahibi geliyor yanımıza.
Torununa takılıyor. “Bak ne becerikli kız,
sen büyüyünce sana alalım mı?”
Necla gülerek: “Biz sizin hayatınıza
uyum sağlayamayız. Siz de bizim hayatımıza uyum sağlayamazsınız. Bizim orada bir
hafta bile yaşayamazsınız!”
“Neden?”
Necla: “ Kültürler farklı. Mesela bizim
orada başlık parası var.”
Melek karışıyor söze: “Bizim oralardan niye buralara geliniyor sanıyorsunuz.
Çoğu başlık parası için.”
Fındık sahibi: “Başlık parası hâlâ var
mı?”
Necla: “Evet var. Üç milyar, beş milyar
değişiyor. Çoğu kişi bunun için şehirlere
gitmek zorunda kalıyor. Ya da mevsimlik
işçilik yapıyorlar.”
Bahçe sahibi: “Değişir kızım. O da
kalkar bir gün.”
Necla: “Pek sanmam” diyor ve ekliyor:
“Bana memleketteyken hayatım güzel geliyor. Bir sorunum yok. Fark edemiyorsunuz
bazı şeyleri. Ama böyle gelip de apartmanları, siteleri ve diğer insanların yaşayışlarını
görünce çok kötü bir yaşantımız olduğunu
görüyorum.”
Bir yandan da hızlı hızlı yufka açıyor.
Aslan da sürekli radyo kanalı değiştiriyor.
Fındık sahibi gidiyor yanımızdan.
“Ne zamandan beri fındık toplamaya

geliyorsunuz?”
Necla: “Geçen sene geldik ilk kez. Yine
Akçakoca’ya gelmiştik. Biz iki aileyiz. Çavuş amcam olur. Onlar da kulübede kalıyor.
Aslında biz pamuk topluyoruz. Döndükten
sonra bir de pamuk toplayacağız.”
“Pamuk toplamaya nereye gidiyorsunuz?”
Necla: “Kendimize ait pamuk tarlamız
var. Tarlası olmayanlar genelde Aydın’a gidiyor. Kışın da evdeyiz, işsiz. Yazın çalışıyoruz kışın yiyoruz!”
Melek çayları koymaya gidiyor. Sacdaki yufkayı unutuyor. Necla yufkayı geç fark
ediyor. Necla kardeşi gelinceye kadar hem
yufka açıyor hem de sacda pişiriyor. Çaylarımız geliyor.
“Akçakoca’yı gezdiniz mi?”

Necla: “Geçen sene de buraya gelmiştik.
Ama hiç gezmedim, fındık bahçeleri hariç.
Fındık ağacından başka bir şey görmedim
yani.”
Çaylarımızı içiyoruz. Ertesi günü erken
kalkacakları için ayrılıyoruz çadırdan. Fındık bahçelerinden de… Onlar da bir sonraki günü bekliyor. İlçeye doğru yol alıyoruz.
Yolda bir kamyon olduğu için durmak zorunda kalıyoruz. Yol karanlık, yoldan bağırışmalar geliyor. Bir panik var. Öğreniyoruz
ki bir başka tarlada çalışan fındık işçilerinden bir kız hastalanmış. Bayılmış, ayıltamıyorlar. Acile götürülüyor. Karanlıkta bir
ses: “Çok fazla fındık yemiştir, dokunmuştur.” diyor.

Yazı ve fotoğraflar: Tayyibe Önel
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İşsizlik, parasızlık, imkânsızlık kıskacında

Köyde Genç Olmak

Toprakla uğraşmak hiçbir uğraşa benzemez. Toprak kendine bağlar insanı, bir o kadar da yorar. Sizlere toprağın insanlarından söz etmek; Bergama köylerinden seslenmek istiyorum.
Bugün içinde yaşadığımız bu kara düzende köylünün de hali içler acısı. Sabahın erken saatlerinde evlerimizden çıkıp, tarlalara ekin
biçmeye, ürünümüzü toplamaya gidiyoruz. Gün batımında da evlere
giren biz tarım işçileri, 12 saatten fazla güneşin altında alın teri döküyoruz. Fakat emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Üretim için kullandığımız malzemeler (mazot, tohum,
gübre…) pahalı iken, son iki-üç yıldır
aldığımız para ve ürettiğimiz mahsullerin fiyatı değişmedi. Gün geçtikçe yaşam koşulları dayanılmaz bir hale gelmekteyken, alım gücümüz kalmadığı
için de günden güne çiftçilik ölüyor.
Zengin toprak ağalarına emeğini
satan çoğu kadın ve çocuklardan oluşan tarım işçileri de günlük ortalama 12
liraya, üstelik de güvencesiz bir şekilde
çalışmaya boğun eğmek zorunda kalıyorlar.
Toprağı az olanlar ise ekipbiçemez, işleyemez hale gelmiş artık.
Böylece ya arazi boş kalıyor ya da zengin toprak sahiplerince ucuza satın alınıyor. Köylerden hiç çıkmamış olan gençler ise artık büyük şehirlere
gitmenin ya da yurt dışına çıkmanın yollarını arama telaşındalar.
Kısacası her geçen gün köylerimiz biraz daha boşalıyor. Hem de ilk
defa bu kadar çok göç vererek. Onlar ekmek parası kazanamadıkları
için göç ediyorlar. Yani anlayacağınız bugün artık buğdayı üretenlerin elinde bile ekmek kalmamış!

Yıllarca “köylü milletin efendisidir” diyerek uyutulan köylülerimiz
AKP iktidarında da daha çok sömürüye uğramış, hatta meydanlarda
seslerini yükseltip aş istediklerinde, “ananı da al git!” denilerek hakaret edilip, aşağılanıyorlar. Hem sadece bununla da kalsalar iyi, izledikleri ikiyüzlü politikalarla da köylülerimizi kandırıp, açlıklarını
unutturmaya çalışıyorlar.
Ülke ekonomisinin gerçek anlamda kalkınması ancak tarım sektörünün istenilen düzeye çıkarılması ile olabilecekken, bizim ülkemizde ise tarım kasıtlı olarak bitirilmeye çalışılıyor. Daha şimdiden tütün,
pamuk gibi temel ürünler bitti.
Elbette kimsenin kuzu kuzu kaderine boyun eğeceği zannedilmesin!
İlerici gençler olarak köylünün, köyümüzün bu durumunu değerlendirip,
bazı çalışmalara adım atmaya hazırlanıyoruz.
İnsanlara bir yerlere göç etmenin
çare olmadığını, şükrederek oturmanın durumu düzeltemeyeceğini, seslerini ancak bir araya gelerek duyurabileceklerini anlatıyoruz. Köylerde birlik
olmanın en etkili yolunun da kooperatifleşmeden geçtiğini söylüyoruz. Ülkemizde pek çok ülkenin aksine kooperatiflerin yeterli düzeyde gelişmediği ve üretimden pazarlamaya kadar
olan tüm kanallarda etkin bir güce sahip olmadıkları bir gerçek.
Kısacası köylerde yapılması gereken çok iş, yürünmesi gereken
çok yol var. Bunun için çalışmalarını günden güne yeni yöntemlerle
geliştirmeye çalışan ilerici gençlerin köylerimizde de üzerine düşeni
hakkıyla yapacağını gönül rahatlığıyla söylemek gerekli

Kardelenler nasıl kurtulur?
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Televizyon reklamlarında Kardelen Ayşe olarak
tanıtılan Elif öğretmenin (Elif İMENÇ) 300 YTL’ye
sözleşmeli öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Egemenlerin gerçekten sosyal sorumluluk bilinçleri “çok gelişmiş” diyebiliriz. Baksanıza sosyal sorumluluk örneği göstererek bir öğretmeni açlık sınırının altında
çalıştırıyorlar. Haklılar, yoksulluk sınırının altında
yaşayan ve devlet okullarında okuyan öğrencilere kim
ders verebilir? Elbette açlık sınırının altındaki öğretmenler. Bu gidişle egemenlerin “sosyal sorumluluk”
projeleri daha çok Ayşe öğretmenler yaratır.
Kardelenler kampanyası ile bildiğimiz malum reklamın kahramanı
Elif İMENÇ gerçek yaşamda reklamlardaki kadar mutlu değil. Çünkü
savaş projelerine milyon YTL’ler ayıran yönetenler konu halkın çocuklarının eğitimi olduğunda kılını kıpırdatmıyor. Eğitim bir kaç kapitalistin
vicdanına bırakılan kampanyalarla yürütülecek bir iş değildir. Kız olsun
erkek olsun çocukların eğitimi ancak merkezi bir şekilde koordine edilecek politikalarla gerçekleştirilebilir.
Olayın ortaya çıkmasını ve basına yansımasını sağlayan Eğitim-Sen
Sendikası bir basın açıklaması yaptı. Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri
Elif AKGÜL ATEŞ konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Bize sunulanlar
birer masal. Kadın yoksulluğuna karşı üretilen projelere ya da kadınların
girişimci olmasına karşı değiliz ancak çözümün tamamıyla bu projelere

havale edilmesi kabul edilemez. Kardelen Ayşe
yani Elif öğretmen reklamda olduğu gibi burslu
okumuş ve Mardin Yeşilli’de öğretmenlik yapıyor. Ancak tatlı masal burada bitiyor. Çünkü o,
kadrosuz bir öğretmen. Bu nedenle ayda 300 YTL
maaşla vekil öğretmenlik yapıyor. Mesleğini eğitimini aldığı branşta da yapamıyor. Sosyal Bilgiler
öğretmeni ama İngilizce öğretmenliği yapıyor. İşte
sosyal devlet uygulamalarının yerini alan piyasa
mekanizmalarının ve projeye dayalı çözümlerin
gelebileceği nokta bu.” dedi.
İlericiler biliyor ki; Ayşeler öğrenciyken de öğretmenken de yoksulluktan kurtulmadıkça cehaletten de kurtulamayacaklar. Ayşe öğretmene 300 YTL maaş veren devlet, Koç Holding’e, Sabancı Holding’e
milyonlarca YTL teşvik verebiliyor. Ülkemizin emekçilerinin verdiği
vergilerle yaratılan kaynaklarımız ülke emekçilerinin eğitimi yerine savunma giderleri olarak bütçenin eksi tarafına yazılabiliyor. Ülke
kaynaklarının halkların kalkınması için kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Kapitalizmden kaynaklanan bu sorunlar ancak eşit, özgür ve
insanların barış içerisinde yaşadığı bir ülkedeçözülebilir. Kardelenlerin
kurtuluşu emperyalizme hizmet eden, halkı sömüren bir avuç azınlığın
değil, gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan bir ülke
için mücadele eden ilericilerin ellerindedir.

BAK, İŞTE YAKLAŞIYOR FIRTINA
...Ne geçmiş tükendi ne yarınlar, hayat yeniler bizleri.
Yıllardan sonra yollardan sonra yeniden şarkılar söylüyor çocuklar...
25 Kasım 2007’de, yaklaşık
otuz yıldan sonra İlerici Kadınlar Derneği’nin (İKD) ışığında yol
alan TÜM-İGD Kadın Topluluğu İstanbul Taksim’de bir eyleme imza
attı. Yapılan eylem ve yürüyüş
uzun süreden beri atılan adımların geldiği nokta açısından son derece umut vericiydi.

TÜM-İGD’li Kadınlar 25 Kasım’da
Taksim’deydi!
İstanbul TÜM-İGD’li Kadınlar olarak
25 Kasım’da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Günü’nde sokaktaydık. Saat 12.30’da Beyoğlu Tramvay durağından İstiklal Caddesi
boyunca yürüyüşe geçtik. “Şiddete, Irkçılığa, Sömürüye Karşı Kadınlar Mücadeleye”
yazılı pankartımızla, renkli dövizlerimizle,
bayraklarımızla, sloganlar ve zılgıtlar eşliğinde Galtasaray Lisesi’ne doğru yürüyüşümüzü sürdürdük. Yürüyüş boyunca “Kadınlara Özgürlük Sosyalizmle Gelecek”,
“Kadınlar Savaş İstemiyor”, “Jin Jiyan Azadi”, “Novamed’de Direnen Kadınlara Bin
Selam”, “Kadınlar Örgütlü Daha Güçlü”,
“Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz”, “Yaşasın
Kadın Dayanışması”, “Emekçi Kadın TÜMİGD’ye Katıl” sloganlarını attık. Coşkulu
yürüyüşümüze çevredeki insanlar da alkışlarla ve bize katılarak destek verdiler.
“Yüzlerce kadın; babalarından, kocalarından dayak yiyor, namus gerekçe
gösterilerek katlediliyor, cinsel taciz ve tecavüze uğruyor. Sendikasız, iş güvencesiz,
sigortasız bir biçimde çok düşük ücretlerle
sağlıksız ortamlarda çalıştırılıyor. Her gün
defalarca, kadın olduğu için aşağılanıyor,
sömürülüyor, emeği erkek emeğine rakip
ve ucuz işgücü olarak görülüyor. Erkek egemenliğine dayalı kapitalist burjuvazi, kadının ev içi emeğini hiçe sayıyor ve kadınlar
toplumun en yoksul kesimini oluşturuyor.’’
“Biz TÜM-İGD’li Kadınlar olarak bulunduğumuz her alanda şiddetle mücadele
ediyor, tüm emekçi kadınlarımızı kadının
kurtuluşu mücadelesine katılmaya, yapılanların hesabını sormaya çağırıyoruz!” diyerek
basın açıklamasına son verdik. Ardından
iki kadın arkadaşımızın söylediği türküler
eşliğinde halay çektik. Saat üçte yapacağımız panelimizin duyurusunu yaptıktan

sonra İstiklal caddesi boyunca bildiri dağıtarak eylemimize son verdik.
Coşkulu yürüyüşün ardından gün
boyu süren etkinliğimiz “Ekonomik Şiddetin Kıskacında Kadın ve Novamed De-

neyimlerimiz” başlıklı panelimiz ve TÜMİGD’liler tarafından yazılıp yönetilen “Kadınız Biz” adlı filmimizle devam etti.
Gördü,
Küçük pencrelerden şehirlere doğru
Ses oldu,
Türkü oldu.
Bir sabah sürgün yedi lise defteri
sorgularda suç oldu.
Elif Kumru’nun şiiri “Günce Kız’ın
uyanışıyla” başladı etkinliğimiz. Ardından
sunucu arkadaşımız Selin bize kısaca 25
Kasım’ın tarihçesinden bahsetti ve programın akışını sundu. Saat 15:00’de başlayan
etkinlik panelle devam etti.
Moderatör arkadaşımız Tayyibe panelin içeriğini anlattıktan sonra sözü Merve
arkadaşımıza bıraktı. Merve arkadaşımız
şiddetin tanımını, kadınlara yönelik şiddet
çeşitlerini ve bugün neden kadına yönelik
şiddeti konuştuğumuzu anlattı. Tüm bunlara değindikten sonra konuşmasına şöyle
son verdi: “Güler Sabancı’yla Novamed’deki
Fatma’nın farkı nedir? İkisi de kadın. Peki,

onları birbirinden farklı kılan ne? Tabii ki,
onların kadın olmalarının dışında farklı
kılan mülkiyetleri. Aynı oranda ezilmemeleri. O halde tüm bu mülkiyet ilişkilerini ve
insanın insanı sömürdüğü bu düzeni ortadan kaldırmak gerekir. Bu düzenden de
yalnız ve ancak sınıf mücadelesiyle sosyalizmi kurarak kurtulabiliriz.”

Novamed’de Kadınlar Direnişi
Öğretti!
Ardından Fethiye arkadaşımız da
Novamed’in ne olduğuna ve Novamedli
kadınların greve çıkma nedenlerine değindi. Konuşmasında, “Konuşma yasağı var.
Doğum sıraya konulmuş durumda. Hamile kadınlara emzirme izni yok. Kadınlar sağlıklarını çok ciddi şekilde etkileyen
kimyasal maddelerle uğraşıyor. Sağlıklarını
ciddi şekilde tehdit eden çalışma koşulları
iyileştirilmiyor. Novamedli kadınlar bir
yılı aşkın süredir grevdeler. Bu grev sayesinde fabrikada çalışan kadınların çalışma
koşullarının bir bölümü iyileşti. Doğumun
sıraya koyulması kalktı.” diye belirtti.
Ayşe arkadaşımız da Novamed’de direnen emekçi kadınlar için TÜM-İGD’li
Kadınlar’ın neler yaptığını anlattı. Konuşmasının öncesinde TÜM-İGD’li Kadınların da içinde yer aldığı Novamed Greviyle
Dayanışma Kadın Platfomu’nu 25 Eylül’de
Antalya’ya uğurlama etkinliği ve Novamed
grevinin birinci yılında (26 Eylül) yapılan
... devamı sf 21’de
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KÜBA’DA
ÖĞRENCİ OLMAK

Bu eğitim ve öğretim yılında da
Türkiye’de öğrenci olarak girmek maalesef ve gene pek bir şey kazandırmadı bize.
Har(a)çlar, barınma sorunu, dershanelerin pahalılığı, atanmayan öğretmenlerden
kaynaklı ders yapamama gibi birçok sorun
bir yığın olarak hala önümüzde duruyor.
Bizde manzara böylesine kötüyken yıllardır Amerika ambargosu altında kendi öz kaynaklarıyla ayakta dimdik duran
Küba’da ise manzara gerçekten de iç açıcı.

8

Parasız ve eşit eğitim
1961 yılında tüm özel okulların kamulaştırılmasıyla birlikte üniversitelerin
ticarethaneye dönüştürmelerine izin verilmemiş Küba’da. Bugün ülkemizde ödemek zorunda bırakıldığımız har(a)çlar ise
Küba’da yok! Eğitim kurumlarının hiçbirinde öğrencilerden harç alınmıyor.
Bütün eğitim kurumlarının verdiği
eğitim eşdeğer düzeyde olan Küba’da yabancı öğrencilerin de okumaları için kontenjan ayrılıyor. Ancak yabancı öğrenciler
kendi branşlarında eğitime başlamadan
önce ülkenin resmi dili olan İspanyolca’yı
hazırlık sınıflarında bir yıl görüyorlar.
Yabancı öğrenciler Kübalılar gibi parasız
eğitim alamasalar da ülkemizdeki en ucuz
özel okuldan daha ucuza eğitim alabiliyorlar.
Bilime ve sanata EVET!
Bilimsel eğitim verilen Küba’da, din

konusu da aynı bilimsellik içinde veriliyor. 11. sınıftan itibaren ise marksizm öğretilmeye başlanıyor. Ayrıca öğrencilere
bilimsel sosyalizm, diyalektik ve tarihsel
materyalizm ve işçi sınıfının tarihi gibi
konular da ders olarak okutuluyor. Kübalı öğrenciler matematikte de çok iyi, öyle
ki matematik becerisi üzerine 3. ve 4. sınıf
öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, Küba’daki öğrencilerin teste
tabi tutulan diğer ülkelerden çok daha iyi
bir başarı gösterdikleri saptanmış.
Sanata çok önem verilen ülkede, öğrencileri sanat çalışmalarına katmak için
derslerden sonra haftada en az altı saat
sanat çalışması zorunlu tutuluyor. Bütün
üniversitelerde güzel sanatlar akademisi bulunuyor ve ülkenin bir çok yerinde Kültür Merkezleri bünyesinde sanat
okulları bulunuyor.

Savaşa değil eğitime bütçe
Ülkemizde 2006 yılındaki verilere göre GSYİH’nın (Gayri Safi Yurt İçi
Hasılası) yüzde 2.6’sı eğitim için ayrılırken Küba’da eğitim, sağlık, kültür, spor,
güvenlik ve sosyal yardım için yapılacak harcamalar 2007 bütçesinin yüzde
69’unu oluşturuyor. Küba eğitime ayrılan bütçe sayesinde, 1950’lerde %76’larda olan okuma-yazma oranına sahip bir
ülke iken bu oran 1995’de %96’ya çıkmış.

Okul öncesi eğitime de önem verilen
ülkede özellikle yerel yerleşim bölgelerinde yapılan çocuk eğitim merkezlerinde 6 yaşından küçük çocukların %98’inden fazlası bu eğitim çalışmalarından
yararlanabilmektedir.
Hem okulda hem tarlada
Orta öğretim hayatına başlayan öğrenciler genelde kırsal alanlardaki yatılı
okullara gönderiliyor. Burada kırsal hayattaki yaşamı gören öğrenciler en iyi
şekilde eğitimlerini alıyorlar ve tarlada
çalışarak üretimi öğreniyorlar.
Üniversiteye giriş: Para değil zekâ
Herkesin eşit eğitim aldığı bir ortamda üniversiteye giriş, öğrencinin maddi
gelirinin çokluğuna göre değil, zekâ ve
yeteneklerine göre belirleniyor. Bunun
için öğrenciler Bachillerato adı verilen
temel bilgilerin sorulduğu bir sınava tabi
tutuluyor. Bu sınavı veremeyen öğrenciler için ise yüksek öğrenim hayatı bitmiyor. İsteyen öğrenciler eğitim yaşamlarına mesleki ve teknik eğitim alarak devam
edebiliyorlar.
Bugün okullarımızda herkese eşit
parasız eğitim hakkını savunduğumuz
için açılan soruşturmalar, verilen uzaklaştırmalar elbette ki Küba’da yok. Aksine Küba üniversitelerinde ilerici fikirleri
savunmak bir lütuf değil bir hak.

YÖK Başkanı Öğrenecek: Eğitim Haktır Satılamaz!

P

atronların iktidarı
gerici ve piyasacı
AKP hükümeti yeni
gasp yasalarını devreye sokmak için kolları
sıvadı. Sosyal güvenlik
reformu adı verilen yeni
yıkım
programının
gündemde olduğu günlerde paralel bir açıklamada YÖK Başkanından geldi.
Amerikancı ve Fettulahçı kimliğiyle tanınan
YÖK Başkanı Yusuf
Ziya Özcan milyonlarca öğrenciye
açık açık: “Paranız yoksa okumayın kardeşim!” dedi. Öğrencilere
karşı bir savaş ilanı gibi yapılan bu
açıklamaya ilerici gençlerin cevabı
gecikmedi.

13 Ocak günü öğleden sonra
TÜM-İGD’li
Öğrenciler
Taksim Tramvay Durağı önünde
Özcan’ın, eğitimi sadece parası
olanlara hak olarak gören tutumunu protesto etmek için bir ba-

sın açıklaması gerçekleştirdi.
“Özcan
üniversitemi
kaça
satcan?”, “Eğitim haktır satılamaz!” ve “Yaşasın emekçi
üniversitesi” yazılı dövizlerin
taşındığı basın açıklamasında,
Özcan’ın sözde özgür üniversitesinin aslında sadece parası
olana özgür olduğunu ve üniversitelerimizin özelleştirilmesine izin verilmeyeceği söylendi.
Okunan basın metninde ayrıca

“üniversitelerin tamamen paralı hale getirilmesinin, toplumun
büyük çoğunluğu olan
emekçilerin çocukları için üniversite kapılarının kapanması
anlamına geldiğini”,
“zaten harçlarla, katkı
paylarıyla paralı hale
getirilen ve emekçi
çocukları için bir hayal olmaya başlayan
üniversitelerin, artık
emekçi çocuklarının
hayallerini bile süslemeyeciğini ve böylece eğitim,
bir avuç zenginin ayrıcalığı haline geleceği” söylendi. Tüm bu
saldırıların emekçi çocuklarına
yapıldığını hatırlatan ilerici öğrenciler gençliği eğitim hakkını
savunmak için örgütlü mücadeleye davet etti. Atılan sloganlara
meydanda bulunan genç, yaşlı
izleyenlerin alkışlarıyla destek
verdiği basın açıklaması “herkeze parasız sağlık parasız eğitim”
talebiyle son buldu.

SAĞ-SOL ÇATIŞMASI YOK, ÜLKÜCÜ FAŞİST SALDIRILAR VAR!
Bugün (18.01.2008, Cuma) Marmara
Üniversite’sine bağlı olan ve Nişantaşı’nda
bulunan
İletişim
Fakültesi’nde
kanlı bir oyun bir kez daha sahnelendi.
Yaklaşık bir haftadır fakülte dışından okula
gelerek Türk Kültür Kulübü isimli sahte bir öğrenci kulübü adı altında ırkçı, şoven propaganda yapamaya çalışan ülkücüler bugün ilerici öğrencilere yönelik planlı bir saldırı gerçekleştirdi.
İlerici devrimci iletişim öğrencilerinin varlığı
sonucu istedikleri oranda propaganda imkanı
bulamayan ve okul içinde saldırı cesareti olmayan ülkücü çete elemanları okulun birkaç sokak
ötesinde yürümekte olan ilerici öğrencilere silahlı bir pusu kurdu.
Bugün İletişim Fakültesi’nde yaşananlar bir
çatışma değil, önceden askeri anlamda hazırlık yapmış olan bir grubun ellerinde kitap ve
kalemden başka bir şey olmayan öğrencilere
organize saldırısı şeklinde gelişmiştir. Saldırı
ilerici devrimci öğrencilerin okula toplu olarak
girmesinin ardından henüz okul dışında bulunan ikisi TÜM-İGD üyesi üç gencin sokakta
kıstırılması yoluyla yapılmıştır. Kurulan pusuda faşistler yaklaşık 45-50 cm uzunluğunda döner bıçakları ve özel olarak hazırlanmış sopalar
kullanmışlar ve sonuçta biri ağır olmak üzere
üç genci yaralamışlardır. Yaralanan üyelerimizden birisinin kafasına döner bıçağıyla iki defa
vurulmuş olup halen tedavi altında bulunmaktadır. Saldırının biçimi ve kullanılan silahlar
ülkücü çetenin niyetini açıkça göstermektedir.
Hedef cana kasttır!
Saldırganları iyi tanıyoruz!
İlerici öğrencilerin karşısına döner bıçaklarıyla çıkanlar bu cesareti kim veya kimlerden almaktadırlar? Okul bahçesinde açtıkları masada

alenen Kürt-Türk düşmanlığını körükleyen şarkı ve marşlar çalan, kin ve nefret kusan ve tamamına yakını okul dışından getirilmiş bu grubu
kim veya kimler himaye etmektedir?
Bizler elbete bu soruların yanıtını gayet iyi
biliyoruz. Ülkücü gençlik adlı kukla örgütü oynatan kanlı elleri gayet iyi tanıyoruz. Aynı eller
yurdumuzda yıllardır kanlı kirli operasyonlarla Kürt Türk çatışmasını körükleyenlerdir.
Yine aynı eller iş isteyen, aş isteyen emekçilere
zulmü, yoksulluğu reva görenlerdir. Ülkücüler
kapitalizmin uşağı emperyalizmin ülkemizdeki piyonlarıdır. Bunun içindir ki aynı piyonlar
okullarımızın özleştirilmesine, paralı hale getirilmesine karşı düzenlenen eylemelere saldır(tıl)
ır. Harçlar kaldırılsın, YÖK zulmü son bulsun
diyen öğrencilerin karşısında yine satırlarıyla
aynı çetenin zavallı elemanları sürülür. Üniversite gençliğinin barınma, ulaşım gibi en meşru
haklarının savunulması için verilen mücadelelerin karşısında hep bu çete vardır.
Bir süredir İletişim Fakültesi öğrencileri
önemli ve anlamlı bir sınav vermekte. İlerici
öğrenciler en kutsal ve anlamlı haklardan olan
eğitim ve öğrenim özgürlüğünü savunmak ve
varlık sebebi en temel insani haklarını dahi yok
etmek olan bu besleme sürüsüne karşı bilime,
aydınılığa ve okullarına sahip çıkmaktadırlar.
Bilinmeli ki yıllardır türlü provokasyonlarla
yıldırılamayan ilerici gençler geleneklerine ve
ilkelerine bağlı olarak gericiliğin her türlüsüne karşı kararlı duruşlarını sürdürmeye devam
edeceklerdir. Ancak bu saldırı bir kez daha bazı
soruları ve gerçekleri gün yüzüne çıkartmıştır
Soruyoruz!
Yıllardır uyduruk suçlamalarla ilerici öğrencilere haksız, hukuksuz disiplin cezaları veren

Üniversite Rektörlüğü bu aleni provokasyona ve
bu provokasyonun üniversite içindeki uygulayıcılarına karşı neden herhangi bir yaptırım uygulamamaktadır. Yoksa Üniversite Rektörlüğü
de kendi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen
satırlı, döner bıçaklı bu saldırıları desteklemekte midir?
Soruyoruz!
Saatler öncesinden hazırlığı yapıldığı belirli
olan böyle bir saldırıyı nasıl olmuş da, sadece
on metre mesafe ötede duran, emniyet güçleri
engellememiş; saldırganların elini kolunu sallaya sallaya kaçmasına göz yummuştur. Daha da
vahimi saldıranlara müdahale etmesi gereken
polis hangi yasal mevzuat gereği saldırıya uğramış öğrencileri tartaklayarak gözaltına almıştır.
Yoksa, nihai görevi “kamu düzenini sağlamak”
olan emniyet güçleri öğrencilere yönelik böylesi
satırlı, döner bıçaklı saldırıları desteklemekte
midir?
Çağrımızdır
Başta tüm ilerici devrimci kamuoyuna, ülkemizin aydınlık geleceğine inanan liseli, üniversiteli tüm öğrenci arkadaşlarımıza ve hep
yanımızda olduğunu bildiğimiz analarımıza,
babalarımıza, kardeşlerimize sesleniyoruz. Bu
saldırı ilerici öğrencilere yönelik düzenlenmiş
ilk saldırı değil. Ama saldırganların hevesini
kursağında bırakmak elimizde! Yaşam ve eğitim hakkımıza kastetmiş bu faşist saldırganlığa
karşı dayanışmamızı yükseltelim. Barış, özgürlük ve kardeşlik duygularının tek egemen güç
olduğu bir Türkiye’yi el birliğiyle yaratalım.
Faşist saldırganlığı ve planları boşa çıkartalım!
18.01.2008
TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ
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İstanbul Üniversitesinde ÖGB durumdan vazife çıkarttı:

“Bu Genç-Sen varya çok zararlı bir şey...”
Fakülteler arası geçiş yasağıyla ilgili dilekçe toplayan, bildiri dağıtan, öğrencilere
hakları olduğunu hatırlatan, bu amaçla sempozyumlar düzenleyen Genç-Sen anlaşılan
ÖGB (Özel Güvenlik Birimi) çalışanlarını

hayli rahatsız etti.
Edebiyat Fakültesi’nin tarihi ve meşhur
Hergele Meydanı’ndaki Edebiyat Yemekhanesi girişi önüne daha fazla dilekçe toplayabilmek için masa açan Genç-Sen üyelerinin
masasına ÖGB’lerce müdahale edildi. İlk
başta “masayı 5 dakika içinde kaldırın, yoksa dağıtırız.” diyen ÖGB’ler Genç-Sen’lilerin
imza toplamanın yasal bir hak olduğunu ve
masayı kaldırmayacaklarını söylemeleri
üzerine yaklaşık bir saat sonra son derece
kalabalık bir şekilde geri geldiler. Bu esnada
ÖGB ve Genç-Sen’li öğrencilerin arasında
bir arbede yaşandı. Yere düşen bir GençSen’li öğrenciye tekmeler savuran ÖGB görevlisine kendi dilinden karşılık verilmesi
üzerine olaya “yetişen” sivil polisler ÖGB

görevlisini kurtardı. Öğrencilerin kararlı
duruşu karşısında ÖGB’nin geri adım atmasıyla gerginlik fazla büyümeden yatıştı.
Saldırı sonrası ilerici ve devrimci öğrenciler imza toplamaya devam ettiler.

İÜ Genç-Sen’den anlamlı bir “1 Nisan” eylemi :
“Şaka değil gerçek üniversitemize giremiyoruz!”
sitemize giremiyoruz. Fakülteler arası geçiş
yasağına son” pankartı arkasında toplanan
Genç-Sen’li öğrenciler “F tipi üniversite istemiyoruz”, “Üniversiteler bizimle özgürleşecek” ve “Geçiş yasağına son!” dedi.

İÜ Genç-Sen günden güne etkinliklerini
arttırıyor. Özellikle öğrenci haklarının sağlanması ve korunması bağlamında faaliyetlerini arttıran Genç-Sen üyeleri 1 Nisan günü,
günü anlam ve önemine uygun! yaratıcı bir
eylem gerçekleştirdiler. Ancak bu sefer kon
uşaka değil maalesef gerçekti.
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Bilindiği gibi aynı binada yer almalarına
rağmen Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi
öğrencileri bir diğerinin kapısından geçiş yapamıyor. Akıl ve mantık sınırları içerisinde
açıklanması mümkün olmayan, saçma geçiş
yasağının kaldırılması için iki haftada gibi
kısa bir sürede fakülte öğrencilerinden 1000’i
aşkın dilekçe toplayan Genç-Sen üyeleri Edebiyat Fakültesi önünde saat 13.30’da bir basın
açıklaması gerçekleştirdi. “Şaka değil üniver-

İÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Genç-Sen aktivistlerinin örgütlediği eyleme diğer fakültelerdeki Genç-Sen’liler de destek verdi. Basın
metninin okunmasının ardından dekanlığa
toplanan dilekçeler teslim edildi. Okul yönetimiyle de kısa bir görüşme yapa GençSen’lilere dekan yardımcısının bu yasağı
kendisinin de saçma bulduğunu söylemesi ise
dikkat çekiciydi. Geçiş yasağının Fen Fakültesi dekanının mantıksız bir dayatmasından
kaynaklandığını söyleyen dekan yardımcısı
bir iki haftaya kadar konunun netliğe kavuşacağına inandığını söyledi.

Genç-Sen: “DTCF’de
öğrencilerin eğitim
hakkı elinden alınmıştır”
Genç-Sen Genel Merkezi geçtiğimiz günlerde Ankara Dil,
Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde
gerçekleştirilen
ülkücü/faşist
saldırıya karşı bir açıklama yaparak üniversitede yaşananları
teşhir ve protesto etti. Yazılı olarak yapılan açıklamada: “Okul
yönetimi yaşananlara sessiz kalmış, saldırıyı gerçekleştirenler
hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunmamıştır. DTCF
yönetimi eğitim öğretime üç gün
ara vermiştir. Yaşanan olaylar
karşısında öğrencilerin eğitim
hakları ellerinden alınmıştır.
Genç-Sen öğrencileri yaşanan
saldırılara tepki göstermeye çağırıyor. Çözüm tüm öğrencilerin
eğitim haklarını ellerinden alarak eğitime ara vermekte değil,
saldırganları cezalandırmaktır.
Genç-Sen olarak yaralanan
tüm öğrencilerin tedavileri sırasında ve saldırganlara karşı
yürütecekleri hukuki mücadelede yanlarında olacağımızı ilan
ediyoruz. Hukuksuz bir şekilde
tutuklanan 2’si Genç-Sen üyesi
3 öğrencinin bir an önce serbest
bırakılmalarını talep ediyoruz”
denildi.
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İstanbul Üniversitesi Genç-Sen
Öğrenci Hakları Sempozyumu düzenledi.
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampus Genç-Sen aktivistleri 2 Mart günü
“Öğrenci Hakları Sempozyumu” konulu bir etkinlik gerçekleştirdi. İÜ Siyasal
Bilgiler Fakültesi Tarık Zafer Tunaya
Amfisi’nde düzenlenen “Öğrenci Hakları Sempozyumu” farklı fakültelerden
çok sayıda öğrencinin katılımıyla saat
13:30’da başladı.
Sempozyumun ana gündem maddesi öğrencilerin hangi haklara sahip olduğu ve nasıl bir üniversite istediği üzerineydi. Bu çerçeve altında parasız eğitim, barınma, ulaşım, sosyal ve kültürel
haklar gibi çeşitli alt başlıklarda çok
sayıda konu ele alındı. Birçok öğretim
görevlisinin gerek konuşmacı gerekse
dinleyici olarak katıldığı sempozyumda, hocalarımız daha çok öğrencilerin
haklarından nasıl yararlanabilecekleri
ve bu haklara nasıl sahip çıkabilecekleri
gibi çeşitli konularda düşünce ve bilgilerini paylaştılar.
Dokuz akademisyenin konuşmacı olarak katıldığı sempozyum üç oturumdan
oluştu. İlk oturumda Oktay Uygun, Sezai
Temelli, Aydın Gülan; ikinci oturumda
Levent Ürer, Mehmet Alkan, Zeynep K.

Forsman, Genç-Sen İÜ. Şube Temsilcisi
Yeliz Yağmur; üçüncü oturumda ise Çiğdem Şahin, Berke Özenç ve İzzettin Önder söz aldılar. Her oturumun sonunda
soru-cevap bölümü yapıldı. Öğrencilerin
sorularıyla zenginleşen sempozyum yak-

laşık üç saat sürdü.

Konuşmalarda öğrencilerin emekçilerle, halkla buluşması, üniversiteye

Genç-Sen’in sesi büyüyor.
Bolu Genç-Sen: “Sağlığımızı
piyasaya kaptırmayacağız!”
Çok kısa bir zaman önce faaliyete başlamasına rağmen GençSen örgütlendiği bütün alanlarda
hızla öğrenci sorunlarına müdahil
oluyor, çareler arıyor. Bunun güzel
bir örneği Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi’nde yaşandı. Üniversite yemekhanesinde çıkan yemekten
dolayı çeşitli öğrencilerin zehirlenmesi Genç-Sen’lileri harekete geçirdi. 3 Nisan günü kampüs içinde bir
protesto eylemi düzenleyen öğrenciler sağlıklı ve kaliteli beslenme hakkının aynı zamanda bir insan hakkı
olduğunu belirterek. Bunun piyasanın insafına bırakılamayacak kadar
önemli olduğunu vurguladı. Okul
yönetimini bu konuda uyaran öğrencilere eylemi izleyen vatandaşlar
da alkışlarıyla destek verdi..

ilişkin karar mekanizmalarında yer
almaları, üniversite kapıları ardında
bırakılan emekçi çocuklarına fırsat
eşitliği sağlanması, sistem ve sistemin
dayattığı ezberci eğitimin hataları gibi
birçok sorun ön plana çıktı. Öğrencilerin neden bir sendika çatısı altında
mücadele etmesi gerektiği tartışıldı.
Etkinlik sırasında, Fen-Edebiyat
Fakültesi’nde düzenlenen Kızıldere
Anması’na çevik kuvvetin müdahalesi sonucu 26 arkadaşımızın gözaltına
alındığı haberi geldi. Öğrenci haklarının tartışıldığı bir günde böylesi bir
müdahalenin yapılabilmiş olmasıysa
ayrıca düşündürücü bir not olarak zihinlerde kaldı. Oldukça verimli geçen,
özellikle öğrenci hakları ve bu yöndeki sorunlara ortak çözüm üretebilmesinin yolunu açan sempozyum FenEdebiyat fakültesindeki çirkin müdahaleyi kınamak için gerçekleştirilecek
basın açıklamasına katılım çağrısıyla
son buldu.
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Dik kafalı ve lafazan Chavez’in
demokrasi laboratuarı...
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Sanırsınız ki, Hugo Chavez’in bütün
derdi iktidar koltuğuna kazık çakmak. Zira
Venezüella’daki gelişmeleri sadece ana akım
Anglo-Sakson medyasından takip edenlerdenseniz, başka türlü düşünmenizi mümkün kılmayacak şekilde bilgilendiriliyorsunuz demektir. Hele
de kasıtlı bilgilendirilmeye teşneyseniz, yani alternatif kaynaklar arama çabasında değilseniz,
sadece zannetmekle kalırsınız. Lakin petrol gelirini yıllarca sefalete mahkûm edilmiş nüfusun
ezici çoğunluğunu görmezden gelerek statükonun devamına harcamak yerine, ‘Bolivarcı 21.
yüzyıl sosyalizmi’ adı altında uyguladığı sosyal
demokratik politikalarla Venezüella’yı bir laboratuvara çeviren Chavez, sadece ‘zannetmeyi’
hak etmiyor.
Yönetmek iktidar hırsı gerektirir. Yönetme
iddiası taşıyan herkeste bu hırs vardır. Chavez de
bundan muaf değil. Hatta, biraz fazla dikkafalı
ve lafazan olduğu su götürmez. Son dönemde ona
buna laf yetiştirerek sürekli takip edilmesi gereken polemik-haber konuları yarattığından, politikalarını ilgiyle izleyen dış haberler servisimizi
bile ‘yıprattığını’ söyleyebilirim. Lakin Venezüella halkının ezici çoğunluğunun tercihi olan bu
adama bu denli haksızlığı reva görmek, özellikle
de demokrasi lafını dilinden düşürmeyenlerin
haddine olmasa gerek. 350 maddeli Venezüella
anayasasında değiştirilecek olan 69’u ekonomik,
siyasi ve sosyal yapıda devrim niteliği taşıyan pek
çok unsur içerirken, ana akım medya bunları hiç
anmayıp referandumu salt bir adamın ‘diktatörlük hevesi’ olarak sunuyor. Buna karşılık, nüfusun çoğunu ihya edecek değişiklikler işlerine
gelmediği için sokağa dökülen sağcı elitler, özel
üniversitelerin üst ve orta sınıftan öğrencileri,
Katolik Kilisesi hiyerarşisi, alenen darbe çağrısı
yapan CIA bağlantılı eski generaller ve devasa bir
medya kampanyası yürüten büyük sermayenin
toplandığı Fedecamaras, ‘demokratik muhalefet’
olarak takdim ediliyor. Misal, 2002’deki ABD
destekli iki günlük darbede ancak halk Chavez’e
destek için ayaklanıp başkanlık sarayını sardığında ve orduda bölünme ortaya çıktığında devreye girmeye tenezzül etmiş, temmuzdaki emekliliğine kadarki süreyi ise hükümetin altını oymakla geçirmiş eski Savunma Bakanı Baduel’in,
5 kasımda alenen yaptığı askeri darbe çağrısı bile
demokrasi kahramanlığına yoruldu! Bazılarının
‘Pinochet’nin koltuğuna aday gösterdiği General
Baduel, şimdi New York Times’da ‘Chavez saflarından kopmuş adam’ diye sunuluyor.
Venezüella’yı dürüstçe izleyen nadir gazetecilerden Guardian muhabiri Richard Gott’un
deyişiyle ‘Caracas’ta üslenmiş küçük bir yabancı
gazeteciler grubu’ Chavez’in imajını manipüle
etmekle yetinmiyor. Misal, Venezüella istihbaratının ele geçirdiği ve ABD elçiliğinden CIA Başkanı Hayden’e yollanan ülkeyi istikrarsızlaştırma hedefli ‘Kerpeten Operasyonuna’ dair andıcı
dünyaya duyurma gereği hissetmiyorlar. Resmi
açıklamanın yapıldığı 26 Ekim’de, AP’nin arada

Yönetmek iktidar hırsı
gerektirir. Yönetme
iddiası taşıyan herkeste
bu hırs vardır.

derede kalmış haberi dışında bu iddianın yansıtılmaması ne kadar enteresan!
Oysa Chavez’in halk kendisini tercih ettiği
sürece başkan kalma hırsına dair gayet meşru
eleştiriler bir yana, demokratik seçilmiş Kongre’ye
sunup onay aldığı, bir yıldır tartışılan anayasa
paketinin demokrasiyi derinleştirip genişleten
siyasi, ekonomik ve sosyal unsurları anılmaya
değer. Bunların başında ademi merkezileşme
hedefiyle yolsuz ve ayrıcalıklı yerel ve eyalet yönetimlerinin yerini alacak toplum konseylerinin
güçlendirilmesi geliyor. Sonra duruma göre özel
yahut devletle ortak kooperatifler, anayasal temele kavuşacak. Günlük mesai saatleri sekizden altı
saate iniyor, insanlar daha fazla boş vakte sahip
olacak. Sosyal güvenlik güçlendirilecek, insanların çok küçük yaşlarda iş pazarına çıktığı ülkede,

girişimlere karşı gerekli önlemlerin bulunduğunu anımsatıyor. Bush’un başkanlık yetkilerinden
örnekler verenler de eksik değil.
Şu meşhur sınırsız başkan adayı olmanın
önünü açan değişikliğe gelince... Chavezcilerin
tezi, en yoksul kitlelerin oranını yüzde 53’ten
9.1’e düşüren, yaygın eğitim, toprak edinme, üretici kooperatiflere destek, bedava sağlık hizmeti,
yoksulları ihya eden sosyal reformlar, yeni tren

seçmen yaşı 18’den 16’ya düşürülerek gençlerin
siyasi sisteme katılımları sağlanacak.
Muhalefetin bir eleştirisi, merkez bankasının özerkliğinin kaldırılmasında. Lakin Chavez
yanlıları bankanın zaten uluslararası piyasaların
belirlediği ‘sözde’ özerkliği olduğunu savunup,
yönetimin hükümete geçmesiyle seçilmiş yetkililerin kamu harcamaları ve para politikalarında
seçmene karşı sorumluluklarını daha iyi yerine
getireceğini öne sürüyor. Pakette kuvvetler ayrılığını zedeleyen bir öneri yok. Lakin başkana olağanüstü hal ilanı ve medyaya müdahale olanağı
verilmesi çok eleştiriliyor. Chavez yanlıları ise,
2002’deki ABD destekli darbe girişiminin kurumsal yapıyı sarsması ve medyanın uydurukluğu sonradan anlaşılan haberlerini anımsatıp, Batılı demokrasilerde de anayasal rejimi hedef alan

yolları, otoyollar, spor tesisleri kuran bir başkanın hayırlı hizmetlerinin sürmesinde, demokratik seçilmeyi sürdürmesi halinde halkın beis
görmeyeceği... Sonra tarihten örnekler veriyorlar: Roosevelt’in çok kritik bir dönemde ülkesini
dört dönem yönetmesi, Britanya’da bir kuşağın
Thatcher’ın başbakanlığı ve politikalarıyla büyümesi, Blair’in söz verdiği halde koltuğunu
halefi Brown’a ancak 10 yıl sonra nazlanarak
devretmesi gibi. Ha, bir de, dört kez başbakanlıkla yetinmeyip beşincisine soyunup da sandıktan hezimetle çıkan Avustralya Başbakanı John
Howard’a kimsenin diktatör demediğini anımsatıyorlar. Chavez, ‘En iyi benim, halkım beni
ister’ diye tutturmayıp, sürekli başkan çıkaran
hanedanların bulunduğu ABD’deki sistemi benimsese daha mı iyi olurdu acaba!

YÖK Başkanı
sermayeye bağlılık yemini etti!
YÖK başkanı Yusuf Ziya Özcan göreve
başladığında hakkında kimi çevrelerden çeşitli yorumlar geldi, kim olduğu, fikirlerinin
ne yönde olduğu, hangi siyasi görüşe sahip
olduğu hakkında yazılar yazıldı.
Bir insanı anlamak için hakkında yapılan yorumlara bakmak elbette kişi hakkında bir fikir verir insana, ancak yine de bir
insanı en iyi yine kendisi anlatır. Kim olduğu, neyi savunduğu, neyi savunmadığı gibi
pek çok şey ağzından çıkanlardan anlaşılır
en iyi.
YÖK’ün çiçeği burnunda başkanı da
geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yaptığı
açıklamalarla kendisini anlattı, gelecekte
yapmak istediklerini sıraladı, kime hizmet

ettiğini kimlerin uşağı olduğunu herkese
gösterdi.
Peki ne dedi YÖK başkanı da kendisini
bu kadar net anlamamızı sağladı? “Üniversite her manâda özgür olmalı... Üniversitelerin mali bağımsızlığı için paralı hale
gelmesi gerekiyor. Devlet üniversitelere vereceği parayı öğrencilere vermeli... Üniversitelerin her türlü bağımsızlığa kavuşması
için bu gereklidir. Özellikle mali bağımsızlığa kavuşması için gereklidir. Devlet parayı
üniversiteye veriyor. Üniversitenin bütçesini
zenginleştiriyor. Üniversitelere verilen para
burs olarak öğrencilere verilse, ihtiyacı olan
her öğrenci bu burstan yararlansa, parası
olan öğrenci okul parasını kendisi karşılasa
olmayan ise devletten burs alsa bu daha iyi
olur”
Bu sözleri sıradan bir liberal parti başkanı ya da sermayenin kodamanlarından bir
patron söylemedi, üniversitede bir profesör
olan YÖK başkanı söyledi. Eğitimin en temel

insan haklarından biri olduğunu ve ırkına,
dinine, diline cinsiyetine bakılmaksızın her
yurttaşa karşılık beklenmeden verilmesi gereken bir görev olduğunu unuttu ya da kendi safını sermayeden yana belirledi.
Eğitim konusu sınıflı toplumlar ortaya
çıktığından beri tartışılagelmiş bir konu;
Kime ne kadar eğitim verilecek, kimler eğitim alacak, kimler cahil bırakılıp köleleştirilecek? Bu soruların cevabına göre YÖK
başkanının düşüncesi şu anlama geliyor;
Parası olan zenginler eğitimden son olanaklarına kadar yararlanacak, üniversiteler kapısını yalnızca parası olan, seçkin! bireylere
açacak. Peki ya toplumun çoğunluğuna yani
emekçi çocuklarına ne olacak, onlar üniversitelere gidemeyecek mi? Bu soruya da YÖK
başkanı cevap veriyor;
“Bunun ideali herkesi üniversiteye taşımamak. Sadece belli sayıda insanı taşımak.
Diğerlerini, yüksek teknik okullara ve meslek yüksek okullarına yönlendirmek. Ara
eleman ihtiyacı var. İstihdam sorunu çözülür”
YÖK başkanı istihdam sorununu da
çözüyor!
İstihdamın önünde bulunan engel
emekçi kesimin çocuklarının üniversiteye
gitmesindeymiş, eğer devlet herkesi (yoksullardan bahsediyor) üniversiteye almazsa,
onları “layık” oldukları işlere yönlendirirse
her sorunu çözeriz. Oldu işte, önemli bir sorun da kolay bir formülle çözüldü. Üniversite mezunlarının bile iş bulamadığı koşullarda istihdam sorununa bu türden bir çözüm
önerisi getirilmesi gerçekten de düşündürücü, bu öneriyi getiren kişi Türkiye’nin
en seçkin okullaruından birinde Sosoyoloji
Profesörü (bilindiği gibi YÖK başkanı Yusuf
Ziya Özcan, ODTÜ Sosyoloji bölümü öğretim üyesi) ise durup bir daha düşünmeden
edemiyor insan!
Bu düşünceler elbette ilk olarak YÖK
başkanı tarafından dillendirilmedi. Liberal
düşüncenin temel eğitim politikası olan,
herkes parasına göre eğitimden payını alsın anlayışının bir ürünü. Liberal eğitime
göre; eğitimi iki kısıma ayırmalıyız. Birincisi, zengin kesimin çocukları için düzenlenmeli, diğeri ise emekçilere yani büyük
çoğunluğa göre düzenlenmeli. Zenginler
yani toplumun kaynaklarını elinde tutan
bir avuç azınlık eğitimin de tüm olanaklarını elinde tutmalı ve bu olanaklardan yalnızca onlar yararlanmalı. İşçiler köylüler
ise eğitimden ancak yapacağı işte kendisine
yetecek teknik bilgi kadar payını almalı. Bu
anlayışa göre, bir işçinin fabrikada işlerini

yapabilmesi için yalnızca okuma ve yazmayı
bilmesi gerekiyorsa eğitimden alacağının da
yalnızca bununla sınırlı kalması, kendisi ve
dolayısıyla patronu için yeterli olacaktır.
Bugün ülkemizde ve dünyanın büyük
çoğunluğunda hakim olan kapitalist sistemin eğitim anlayışını yansıtan bu düşünce,
saldırılarını daha da arttırmış vaziyette.
Okullar tamamen paralı hale getiriliyor,
“Üniversite her manâda özgür olmalı” denilerek özgürlük adı altında yalnızca parası
olanlara özgürlük anlayışı bizlere dayatılıyor. Toplumsal tüm eşitsizlikler, paranın
gücü, bizlere doğal olan bunlarmış gibi sunuluyor.
Eğitimin kimlere ne kadar verileceği sorusunun yanıtını yalnızca liberaller ve YÖK
başkanı vermiyor elbette. Eğitim konusunda bizlerin, eşitlikten yana olanların da söyleyecek sözü var.
“Her ulusa değil de bir ulusa, her kesime
değil de bir kesime özgü olan her şeyi yapay
sayarak bîr yana bıraktım; her yaştan, her
mevkiden, her ulustan herkeste ortak olan
her şeyi insanlığa yaraşır sayarak benimsedim.” (Rousseau)
Bizler eğitimin en temel insan haklarından birisi olduğunu ve bu haklkın her
koşulda devlet tarafından tamamen parasız olarak ırkı, dili, dini, cinsiyeti ne olursa
olsun tüm halka eşit olarak sunulmasını savunuyoruz. Üniversitelerin herkesin hakkı
olduğunu, bu hakka ulaşmak için emekçilerin önüne sürülen engellerin ortadan kaldırılmasını savunuyoruz. Meslek liselerinde
yaşanan emek sömürüsüne ve meslek liselilerin üniversite sınavlarıda önüne konulan
uyduruk engellere karşı çıkıyoruz. Liseli
gençliğin gerici eğitim müfredatı ile yetiştirilmesini kabul etmiyoruz.
-Eğitim; ırkı, dini, dili, cinsiyeti ne
olursa olsun herkesin hakkıdır.
-Eğitim; yalnizca bir zümrenin değil
toplumun tüm katmanlarının ulaşabileceği bir haktır.
-Eğitim; insanların yeme, içme ve barınma gibi temel bir ihtiyacıdır.
-Eğitim; Devletin bizlere sunduğu bir
lütuf değildir. Devlet, herkese tamamen
parasız bu hizmeti sunmakla görevlidir.
-İşçi, köylü, öğrenci gençliği bu en temel hakkını savunmaya, ilerici gençliğin
safında örgütlenmeye çağırıyoruz.
Yaşasın Emekçi Üniversitesi!
Eğitim haktır engellenemez!
Eşit, parasız, bilimsel eğitim hakkımızı
istiyoruz!
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Bergama sokaklarında emeğin sloganları
yankılandı.

İzmirli genç öğretmen adayları sesleniyor: “AKP
elini geleceğimden çek!”

Yurdun her yerinde olduğu gibi, Bergama’da da
Emek Platformu’nun bileşenleri ve Bergama halkı
AKP’nin sosyal güvenlikte yıkım yasalarına karşı sessiz
kalmadı. 14 Mart Cuma günü saat 12.00’de bir eylem
düzenleyen emekçiler Bergama Eğitim-SEN önünde
toplanarak buradan Cumhuriyet Meydanı’na kadar
sloganlar eşliğinde yürüdü. Emekçilerin caddeden
yürümesine izin vermek istemeyen polislerle yaşanan
tartışmaya rağmen oturma eylemi yapılarak yol
kapatıldı. Kaldırımdan yürümeyi reddeden emekçilerin
sesleri, caddelerde yükseldi. “Parasız eğitim, parasız
sağlık!”, “Savaşa değil, sağlığa bütçe”, “Kurtuluş yok
tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!” sloganlarıyla
sokaklar inledi. Meydana alkışlarla girildi. Eğitim-Sen
başkanının okuduğu basın açıklamasının arkasından,
davullar çalındı. Halaylar çekildi. Katılımın oldukça
fazla olduğu eylemde Bergamalı TÜM-İGD’li gençler
de yer aldı.

Geleceğin öğretmenleri olan Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğrencileri, “sözleşmeli öğretmen” uygulamasını
düzenledikleri bir eylemle protesto ettiler. Üniversiteye bağlı Eğitim
Kampüsünde buluşan öğrenciler burada “AKP elini geleceğimden çek”
yazılı bir pankart açarak bir basın açıklaması yaptılar.
Öğrenciler yaptıkları açıklamada ülke genelinde yaklaşık olarak
165 bin öğretmenin açıkta olduğunu belirtirken; KPSS sınavını da
eleştirdiler. Öğretmen olabilmek için 4 yıl okuyup diploma aldıktan
sonra bir de sınava tabi tutulmanın mantık dışı olduğunu vurgulayan
öğrenciler AKP hükümetinin eğitim alanında hızla kadrolaştığını
ifade ettiler. KPSS sınavının acilen kaldırılmasını isteyen öğrenciler
şimdi geleceğimize sahip çıkma zamanı dedi. KPSS’nin kaldırılarak
doğrudan atamaların yapılmasını sayesinde öğretmen açığı sorunu
ile birlikte yüz binlerce öğretmen adayının işsizlik sorunun da
çözüleceğini söyleyen öğrenciler basın açıklamasının ardından
postaneye giderek KPSS’nin kaldırılması talebiyle okullarında
topladıkları 650 imzayı Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e
gönderdi.

Bergama’da faşistler tehditler
savuruyor
Yetkililer görmezden geliyor

Ankara “edi bes e” (yeter artık) dedi

Aralarında Bergama Meslek Yüksek Okulu’nda
okuyan bazı öğrencilerin ve okul dışından da birkaç
kişinin yer aldığı tespit edilen yeni yetme bir çete bir
süreden beri Bergamalı demokrat gençlerin başına
musallat olmaya başladı. Kendilerine BAYATLI
ÜLKÜCÜ İNTİKAM TUGAYI (BÜİT) adını veren
ve büyük bir rahatlık içinde hareket ettikleri belli olan
çete elemanları ellerinde silahlarla çektikleri kısa
video görüntülerini youtube.com’da da gösterime
sunmuş vaziyette. Özellikle Ege Üniversitesi Bergama
Meslek Yüksek Okulunda, okuyan öğrencileri hedef
seçen ve sadece saç-sakal uzattığı, kısa etek giydiği,
küpe-pirsing taktığı için bile öğrencilere tehdit ve
tacizlerde bulunan çete elemanları günden güne
Bergama gençliğinin de tepkisini çekiyor. Özellikle
son günlerde çeşitli yerel haber grupları ve internet
sitelerinde bu çetenin mağduru konumundaki
gençlerin yazıları, şikayetleri yayınlanır oldu.
Bütünüyle Bergama Ülkü Ocakları tarafından
desteklenen bu yasadışı oluşum yeni bir katiller ocağı
olmadan tüm yetkilileri üzerlerine düşen görevlerini
yapmalı. Bu çete dağıtılmalıdır.
Yıllardır hakları, yaşamları için onurla ve inatla
mücadele eden Bergama halkı ve aydın, ilerici
gençleri bu faşist çeteyi ve onun ucuz tehditlerini alt
edecek güçtedir. Ege’de ve yurdun hiç bir yerinde
kendi halkına, gençliğine düşman böyle oluşumlar
başarı kazanamamıştır. Bergama’da da ülkücü faşist
çetelerin oyununun bozulacağı kesindir.

kullanmasına karşı Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleş-

5 Aralık günü Ankaralı ilericiler Kürt halkına yönelik baskılara,
devlet terörüne, polisin selahiyet kanunuyla aldığı yetkileri fütursuzca
tirdi. Alınteri, BDSP, DHP, EHP, ESP, ODAK, Partizan ve TÜM-İGD
Ankara Şubesi üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği basın açıklamasına
78’liler Birlik ve Dayanışma Derneği de destek verdi. Kurumlar adına
okunan basın metninde Kürt halkına, işçi ve emekçilere yönelik baskı politikalarına son verilmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada Kürt halkı
üzerinde estirilen devlet terörü, TÜMTİS ve TELEKOM işçilerinin
tutuklama terörüyle karşı karşıya kalması, DTP’nin kapatılmayla yüz
yüze kalması, polisin selahiyet kanunuyla aldığı yetkilere dayanarak
sokak ortasında insanları öldürmesi kınanırken tüm bu saldırılar karşısında mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı. Sık sık “Susma Haykır
Halklar Kardeştir”, “Biji Bratiya Gelan”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma” sloganlarının atıldığı basın açıklaması metnin okunmasının ardından son buldu.

Irak direniyor Direniş 5. Yılında.

ABD emperyalizminin Irak’ı işgalinin ardından 5 yıl geçti. Irak
halkı 5 yıldır kadını, erkeği; genci, yaşlısıyla işgale karşı direniyor.
Irak halkını yok etmek isteyen ABD geçen zaman içerisinde büyük
bir bozguna uğratıldı. Stratejik hesaplarının hemen hemen hiç birine
ulaşamayan Amerikan barbarlığı halkların gözünde itibarını yitireli ise
çok oluyor.
Direnişin 5. yıldönümünde Ankaralı TÜM-İGD’li öğrenciler
özellikle Ankara’daki üniversiteleri kapsayan bir afişleme çalışması
yaptılar. Özellikle Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi
koridorları sabahın erken saatlerinden itibaren Irak direnişini
selamlayan afişlerle donatıldı.
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Mücadele Edince Oluyor
Hacettepe sosyal hizmet bölümü
öğrencileri mücadele etti ve kazandı.
Haklar uğruna yapılan mücadele boşa gitmiyor,
er geç kazandırıyor. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı Sosyal Hizmet
Bölümü öğrencileri okul idaresi tarafından keyfi ve
hukuksuz bir şekilde öğrencilerden alınmaya çalışılan 10 Ytl’lik katkı payına isyan etti! Her dönem
zaten yüz milyonlarca har(a)ç ödeyen öğrenciler
hiçbir dayanağı olmayan üstüne üstlük de okul
idarecilerinden birsinin şahsi hesabına yatırılması
istenen parayı ödememe kararı aldı. Bu amaçla birleşip örgütlenen öğrenciler “10 YTL’LERİ ÖDEMİYORUZ!” diye bir kampanyaya girişti.
Kampanya sürecinde “paralı eğitime hayır!” yazılı yaka kartlarını taşıyan bölüm öğrencileri, tek
tek toplanan dilekçeler ve dağıtılan bildirilerle kararlılıklarını göstererek, İlk günlerde öğrencileri
muhatap dahi almayan yönetimin geri adım atmasını sağladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü’nün internet sitesinde* yayınlanan habere
göre, dekanlık hiçbir hukuksal dayanağı olmadan
toplanan bu paraların bir daha istenmeyeceğini duyurdu.
Üniversiteleri ticarethane, öğrencileri müşteri
konumuna mahkum etmek isteyen neo-liberal piyasacı eğitim sistemine karşı hep birlikte mücadele
edilmesi gerektiğini hatırlatan Sosyal Hizmet öğrencileri mütevazı ama bir o kadar da anlamlı bir
kazanım elde etmiş oldu. Ne diyelim artık darısı
Har(a)çların başına!
Kaynak:
http://www.shy.hacettepe.edu.tr/turkce/html/
anaframe.htm

Buca Demokrasi
Platformu Kuruldu
İzmir’in Buca İlçesi’nde bir araya gelen parti, sendika
ve demokratik kitle örgütleri tarafından Buca
Demokrasi Platformu kuruldu.
TÜM-İGD’li gençlerin de içinde yer aldığı
Platformun diğer bileşenleri ise şöyle: Eğitim-Sen 5
No.lu Şube, Genel-İş 1 ve 5 No’lu Şubeler, Seyfi Demirsoy Hastanesi SES işyeri temsilciliği, Haber-İş
Buca Telekom işyeri temsilciliği, Emekli-Sen Buca
Şubesi, ÜRÜN Sosyalist Dergi, EMEP, DTP, SDP,
ÖDP, SİP-Yurtsever Cephe ve SHP Buca İlçe Örgütü.
Düzenlenen ilk iki toplantıda platformun amaç ve
ilkeleri tartışılırken 28 Kasım günü yapılan üçüncü toplantıda ise katılımcı sendika temsilcilerinden
oluşan bir yürütme kurulu seçildi. Telekom Grevi,
Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği; son günlerde meydana gelen polis kurşunu ile ölümler ve
kirli savaşa ilişkin konuların tartışıldığı toplantıda
ayrıca platformun kamuoyuna tanıtılması için bir
basın toplantısı tertiplenmesi kararı da alındı.
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Gazeteci, yazar Temel Demirer’in yanındaydık.
15 Mayıs’ta da yanındayız.
Gazeteci ve yazar Temel Demirer hakkında
Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından okuduğu basın metninden kaynaklı olarak açılan
davanın ilk duruşması 06 Mart günü Ankara 2.
Sulh Mahkemesi’nde görüldü.
TCK’nın 216. ve 301. maddelerinden açılan davanın ilk duruşmasından önce Temel Demirer’le
Dayanışma Girişimi bir basın açıklaması yaptı.
Basın metnini okuyan yazar Fikret Başkaya, aydınların ve yazarların hala düşünceleri yüzünden kaynaklı yargılandıklarına dikkat çekti.
Başkaya; her geçen gün militarist baskının artığını, ırkçılığın tırmandırıldığını, temel insan
haklarının ve sınırlı özgürlüklerin de ayaklar
altına alındığını vurguladı.
Aydınlara değil katillere barikat!
Açıklama sonrasında duruşma salonuna girmek
isteyen izleyiciler hakimin talimatı gerekçe gösterilerek polis barikatıyla durduruldu. Bu arada polisle kısa süreli bir arbede de yaşandı. Ancak girişim üyelerinin ısrarlı duruşu sonucu, mahkeme geri adım attı ve izleyiciler salona alındı.
Temel Demirer, savunmasında Hrant Dink’in devlet tarafından katledildiğini,
Ermenilerin de bu ülkede katliama uğradığını, Kürtlerin halen zulüm ve inkâra
uğradığını mahkeme salonunda bir kez daha yineledi. Her türlü haksızlığın
karşısında olan bir sosyalist olduğunu vurgulayan Demirer, mahkeme tarafından kendisine yöneltilen suçları “tekrar” işleyeceğini de belirtti. Duruşma 15
Mayıs 2008 tarihine ertelendi. Okullarda yaşanan ırkçı faşist saldırılar başta
olmak üzere ilerici ve devrimci gençlerin pek çok etkinlik ve eyleminde destek
veren Demirer’e destek verme sırası bugün bizde. Haydi 15 Mayıs’ta “Temel abi
yalnız değilsin” demek için duruşmaya, dayanışmaya!

Ankara’da ilerici ve yurtsever güçler Newroz’da estirilen
polis terörünü kınadı.
Newroz kutlamalarına kan bulaştıran yasadışı polis müdahalesi Ankaralı
ilerici gençler ve yurtseverlerce kınandı.
26 Mart günü DTP Ankara İl Başkanlığında düzenlenen bir basın toplantısıyla
Newroz’da estirilen üniformalı terör kınandı. Tertip komitesi adına basın metnini okuyan Ruşen Sümbüloğlu’nun yaptığı
açıklamada: “barışın kardeşliğin sağlanması için ölümlere, yaralanmalara sebep
olan bütün görevliler hakkında idari ve cezai işlemlerin başlatılması ve suç
işleyen yetkililerin derhal görevden alınıp, yargı önüne çıkartılması talebini dile getirdi. Sümbüloğlu; terör estiren görevlilerin İçişleri Bakanlığı’na
bağlı olmalarından dolayı İçişler Bakanlığı’nın yaşanan olaylarda birinci dereceden suçlu olduğu” vurgulandı. Ayrıca yapılan konuşmalarda
“Diyarbakır’da bir milyon insanın Newroz’u sorunsuzca kutladığını ancak;
Van, Siirt, Hakkâri ve İzmir’de güvenlik güçlerince yapılan gayri hukuki
müdahaleler sonucu yüzlerce insanın yaralandığını, Zeki Erinç ve İkbal Yaşar adlı iki vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 500 den fazla kişinin gözaltına
alındığını ve 15 yaşındaki bir gencin dipçik darbesiyle gözünü kaybettiği”
belirtildi. TÜM-İGD üyesi ilerici gençlerin de hazır bulunduğu basın
açıklamasında tüm ilerici,devrimci güçlerin önümüzdeki günlerde kardeşlik ve barış ortamının geliştirilmesi yönünde ortak çaba harcanması
vurgusu bir kez daha yinelenmiş oldu.

15

Novamed Grevinden Notlar

16

Novamed, Alman çok uluslu kimya devi
Fresenius Medical Care Şirketi’nin Türkiye
temsilciliğini yürütüyor. Diyaliz seti üreten,
kırk beş ülkede faaliyet gösteren bu şirketin,
Avrupa’da on iki tesisi bulunuyor. Avrupa’da
bulunan tesislerinin tamamında sendika
mevcut. Sadece Antalya’daki tesisinde sendika bulunmuyor. Burada işçilerin sendikalı
olmalarına izin verilmiyor. Ancak baskılara
rağmen Novamed’de çalışan işçiler bir yıl
önce Petrol-İş Sendikası’na üye oldular.
Ücretlerinin yetersizliği, iş güvencelerinin olmaması, kimyasal zehirlenmeye karşı
alınması gereken sağlık önlemlerinin alınmaması, tuvalet ihtiyaçlarını karşılarken
zaman tutulması, kadın işçilerin fabrika yönetiminden izin almadan evlenememeleri,
evli kadın işçilerin ise yönetimin belirlediği
zamanlarda hamile kalmaları isteniyor. Bu

dükleri sürecin nasıl bir dayanışmayla bu
güne geldiğinin bir cevabıydı sanki. Onlar
kendi söylemleriyle “insanca şartlarda çalışmak” için direnen kadınlar ve erkekler.

uluslararası kapitalist şirketin, kölelik düzeyindeki çalışma koşullarına karşı işçiler
greve çıktılar. Greve çıkan seksen dört işçinin, seksen ikisini kadın işçiler oluşturuyor.
İşçiler 26 Eylül 2006’da bir yıl sürecek olan
direnişlerini başlattılar.
Grevin işçilerin zaferiyle sonuçlanmasından kısa bir süre önce yaptığımız kısa bir
sohbeti sizlerle paylaşmayı öğretici bulduk.

kadın işçilerin ağırlıkta olduğu bir fabrika.
Kadınlar kapitalist düzende dünyanın her
yerinde olduğu gibi Novamed’de de kadın
olmalarından ötürü iki kez eziliyorlar.
Direnişçi kadınlardan Serap: “Hamilelik
sıraylaydı. Arkadaşlarımız sıraya giriyordu.
Nişanlı olanlar bile sıraya giriyordu. Evlendikten sonra sırası gelen hamile kalıyordu.
İki ay süre veriliyordu. Bu süre içinde hamile
kaldın kaldın, kalamadığın taktirde listenin
sonuna geçiyordun. Verdiğimiz mücadele sayesinde bu baskı kalktı. Tuvalet ihtiyacımıza
bile sınırlama getirilmişti. Tuvalete giderken
saate bakıyorsun saat 12:55 Saat 13:00’da
tuvaletten çıkıyorsun ve tuvalette beş dakika kaldım diye karta imza atıyorsun. Aybaşında patron kartı okuyor, eliyle gösteriyor.

Grev Yerindeyiz
26 Eylül 2007. Grev birinci yılında.
TÜM-İGD’li Kadınlar olarak Antalya’da
grevin birinci yılında direnişçi işçilerle beraberiz. Direnişçiler Antalya Serbest Bölge’ye
anne ve babalarıyla, eşleri ve çocuklarıyla
gelmişlerdi. Bu, bir yıldır beraber sürdür-

Söz Direnenlerin
Altı senedir Novamed’de çalışmış, bir
kız çocuğu annesi olan Nuriye bize sendikanın örgütlenme sürecinden bahsetti. Nuriye: “Biz on dört kişi sendika kurmaya karar
verdik. Fabrikada sendikal çalışmamız üç yıl
sürdü. Üç yıl süren sendikal çalışmalarımız
sonuç verdi. Bir yıldır grevdeyiz. Grev oylamasında işveren, sendikasızları çekti. Arkadaşlar grev oyu kullanın dedi. Evet diyenler
şu anda çalışıyor. Hayır diyenler bizler dışarıda grevdeyiz. Bir yıldır da mücadelemizi
veriyoruz.”
Novamed üretim şeklinden kaynaklı

Bayanlar tuvalete giderek üretimi şu kadar
dakika durdurdunuz diyor. Tuvalete gitmeyenlere bonus veriliyor. Fabrikada altı grup
çalışıyor. Bizim grup tuvalete gitme yasağını delen grup. Biz kadınların üzerinde daha
çok baskı vardı. Kadınları daha pasif daha
sessiz gördükleri için bize daha çok baskı yapıyorlardı.
“İki erkek arkadaşımız da bizimle beraber grevdeler. Kendileri de verdiğimiz mücadeleye inandıkları için grevdeler. Onlara da
haksızlıklar yapılıyordu. Mesaiye geliyorlardı paraları ödenmiyordu. Cumartesi ve Pazar günleri çağırılıyor paraları ödenmiyordu. Bu tür sıkıntılar yaşamalarına rağmen
çalıştıkları alanlarda bizden daha rahatlar.
İstedikleri zaman tuvalete gidebiliyorlar,
çaylarını içebiliyorlar. Bizim çalıştığımız ortamda saniyeyle çalışıldığı için bizde baskı
daha fazla. Söze Nuriye devam etti: “Önceleri yemek veriliyordu. Yemeğin yerine sandviç
ve meyvesuyu vermeye başladılar. İmza topladık, sandviç istemiyoruz yemek istiyoruz
diye. Daha sonra bunun yerine çorba ve salata vermeye başladılar. Buna da itiraz ettik.
En sonunda yemek gelmeye başladı. Bütün
bu gelişmeler sendikadan sonra oldu. Önceleri iki mola veriyorduk bu bire düşürüldü.
Verilen mola 15 dakika. Bu süre hiçbir işimizi görmemize yetmiyordu. Üstümüzü değiştirmemize bile yetmiyordu. Yemek süresi 45
dakikadan 35 dakikaya düşürüldü. Çalışma
süremiz dokuz saate çıkarıldı. Çalışırken bakışmak, konuşmak yasak. Sadece işle ilgileneceksin, başını işten kaldırmayacaksın Şefe
saygısızlık yapmayacaksın kendini şefe karşı
savunmayacaksın. Şef ne derse haklıdır.”
Emine: “Fabrikada amirimiz bize sürekli hakaret ediyordu baskı yapıyordu. Tek
derdimiz maaş değil bizim. İnsanca koşullarda çalışmak ve insanca muamele görmek
istiyoruz”
Başta bir insan olarak ve sonra bir kadın
olarak ezilen emekçi kadınlar, insani olmayan şartlarda nasıl çalıştırıldıklarını anlatmaya devam ediyorlar. Serap: “Kimyasal
maddeyle uğraşıyoruz. Maske ve eldiven takılması şart. Ancak sendikanın örgütlenme
çalışmasını engellemek için maske takılması
yasaklandı. Maskenin altından konuşuruz
diye takmamıza izin vermiyorlar. Hamile
olan arkadaşlarımıza bile izin vermiyorlardı. Bebeğin sakat ya da özürlü doğmasının
onlar için bir önemi yok. Maske takılmasını
bir yana bırakın kimyasal maddeyle uğraşıldığı için hamile kadınların çalıştırılmaması
gerekiyor. Onlar için insan olmanızın bir

önemi yok, önemli olan üretim.”
“Bizi Almanya’dan aynı iş kolundan
ve farklı iş kollarından kadınlar ziyarete
geldiler. Geldikleri gün onlar maskeli ve
eldivenlilerdi biz işçiler ise onları maskesiz ve eldivensiz karşıladık.”
Bu haklı mücadelelerinde kadın arkadaşlarını yalnız bırakmayan, grevci iki
erkek işçiden biri olan Yusuf ’u da dinledik. Yusuf: “2005 Mart ayında örgütlenmeye başladık. Sayımız başlangıçta otuz
civarındaydı. Bu işe azimle başladık. İşten
sonra her akşam iki evi ziyaret ediyorduk.
Evlere gitme amacımız, arkadaşımızın
annesiyse annesini, babasıysa babasını,
eşiyse eşini bilgilendirmekti. Sendikanın
önemini sadece işçi arkadaşa değil çevresindeki insanlara da anlatmaktı. Her gün
dokuz saatlik mesaiden sonra toplanıp belirlediğimiz evleri ziyaret ettik. İstenilen
sayıya ulaşınca sendikaya yetki verildi. İşveren yetkimizi kabul etmedi. Açılan davaları biz kazandık. İşveren masaya oturmak adına daha önce açılan davalarda da
sendikamızın geri çekilmesini istedi. Geri

çekildik. İşveren baskıları artırdı. Tabii ki
işveren sınıf itibariyle işçiyi hertürlü ezmeye devam etti. Biz de grev kararı aldık.”
“Fabrikada çalışma koşullarının ne kadar ağır olduğunu daha iyi gösterebilmek
için tanık olduğum bir kaç olayı anlatmak
istiyorum. Kadın arkadaşlarımızdan birinin çalışırken parmağı kesildi. Kanayan
parmağı şeflerden biri yarabandıyla kat
kat sarılırken bir diğeri de üretimi devam
ettiriyordu. Kanayan parmağını sardıktan
sonra arkadaşımız işe devam ettirildi. Şu
an Novamed’de çalışmayan bir kadın arkadaşım bana bir gün geldi, Yusuf dedi,
saydım bir konpenat kabında 3185 tane
kroketta varmış diyor. Bahsettiğim pozisyon çok zor. Gün boyu kadın arkadaş bu
işi tek başına yapıyor.”
Grevin nasıl sonuçlanmasını bekliyorsunuz dediğimizde, gevci işçilerden Yusuf:
“Ne pahasına olursa olsun sözleşmenin
yapılmasını istiyoruz. İşverenin sözleşmeyi imzalayarak sendikayı ve sendikalı
işçileri tanımasını istiyoruz. Sendikalı işçi
bilinçli işçidir. Gerekirse grevi bir yıl daha

sürdürürüz.”
Ve Zafer...
Bir yıllık zorlu süreç en sonunda patronun geri adım atmasıyla sonuçlandı.
Petrol-İş Sendikasıyla varılan anlaşma sonucunda işçilerin taleplerinin önemli bir
bölümü kabul edildi. Grevin devam ettiği
günlerde konuştuğumuz kadın işçilerin
ortak görüşü: “Biz grevi şimdiden kazandık. Mücadelemizi bir yıldır sürdürüyoruz. Artık kadınların örgütlülüğünün çok
önemli olduğunu, örgütlü kadının daha
güçlü olduğunu biliyoruz. Bizi destekleyen herkese teşşekkür ederiz, direnişimizi
yakından takip eden işçi arkadaşlarımıza
örgütlenmelerini ve insanca koşullarda
çalışmak için mücadele vermeleri gerektiğini söylüyoruz.” şeklindeydi. Onlar
mücadeleye başlamanın kazanmak kadar
önemli olduğunu yaşayarak öğrenmişti.
Onların deneyimlerinden öğreneceğimiz
dersler ise çok.

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Bir Mücadele Öyküsü Daha...
SCT Filtre İşçilerinin 3 yıllık mücadelesi zaferle sonuçlandı!
Tarsus’ta kurulu SCT Filtre işyerinde işçilerin 15 Mart 2006’da
başlayan ve tam 742 gün devam eden grevi, 3 yıl sonunda zafer
sonuçlandı.
“Ucuz işgücü için Türkiye’ye geldim ve ben sendika istemem.”
diyen işyerinin Alman patronu Juri Sudheimer’e karşı BİRLEŞİK
METAL-İŞ Sendikası’nın yasal anlamda başlattığı mücadele,
patron ve vekilleri tarafından uzlaşmaz ve kaba bir şekilde
karşılanmıştı. Sendikalı işçilere baskı yapan SCT FİLTRE-OR
TURBO işyeri yetkilileri bu süreçte 54 işçiyi işten çıkarmıştı.
Böylece işçi düşmanı patrona karşı emekleri, ekmekleri için
birleşen işçiler grev silahını kullanarak 742 gün sürecek zorlu bir
yola girmiş oldular. Bu uzun süreçte bin bir zorlukla karşılaşan
işçiler, mücadelelerinden bir gün dahi taviz vermeyerek büyük
bir kazanım elde ettiler.

BİRLEŞİK METAL-İŞ’in 26.03.2008’deki basın bülteninde,
direniş sonucunda patronun işçilerle yapmak zorunda kaldığı
mutabakata göre:

İşçi ücretlerine ilk altı ay için yüzde 20-26 oranında
zam yapılacak. İkinci 6 ay zam oranı yüzde 7 ve diğer
altı aylarda enflasyon oranına 2 puan eklenmesiyle
bulunacak oran kadar zam yapılacak. Toplu iş sözleşmesi
ile SCT Filtre işçilerine sözleşmenin ikinci yılında
30 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilecek.
Yan ödemeler konusunda varolan anlaşma ise şöyle:
Bayram ödeneği 50 YTL, Yakacak ödeneği 15,00 YTL, İzin
ödeneği 50,00 YTL. olacak
Diğer sosyal ödemelerde üzerinde anlaşmaya varılan
miktarlar şu şekilde gerçekleşti:
Evlenme ödeneği: 140,00 YTL, Doğum ödeneği: 70,00 YTL,
Öğrenim ödeneği: İlk Öğrenim 55,00/ Lise 65,00/ Yüksek
95,00 YTL, Çocuk ödeneği: 2,50 YTL olacak
Diğer taraftan, sosyal güvenlik kurumunun istirahatlerde
ödeme yapmadığı ilk 2 günün ücretinin işveren tarafından
ödenmesi konusunda da anlaşma sağlandı. Toplu iş
sözleşmesiyle kazanılan bir diğer anlamlı hak ise 1 Mayıs’ın
ücretli izin günü olması.
SCT Filtre işçisi, patronlarının tüm baskısına rağmen, işçilerin
birliğinin sermayeyi yendiğini bir kez kanıtlamış oldu.
Mersin’in güzel Tarsus ilçesinin onurlu işçileri sadece Tarsus’a
değil her fırsatta işçi sınıfının gücünü sınamaya kalkan, hor
gören, küçümseyen tüm patronlara da tokat gibi bir ders daha
vermiş oldu.

17

Oy dere kızıl dere...
Onlar biter mi sandın sana can vere vere...
K

ızıldere’de
Mahir
Çayan
ve
arkadaşları’nın katledilmesinin üstünden otuz yıldan uzun bir zaman geçti. Ama
Tokat’ın Niksar ilçesinin küçük, çileli Kızıldere köyünde ölümsüzleşen devrimcilerin
bıraktığı devrimci ruh ise ayakta!
1961 Anayasası’nın ülkeye getirdiği nispi özgürlük ortamı içerisinde özellikle ülke
sorunlarına kafa yoran, toplumun ve emekçilerin çıkarları için korkusuzca hak arama
mücadelesine giren bir gençler kuşağı gelişti,
yetişti. Bu yıllarda özellikle üniversite çevrelerinde ülke sorunlarına dönük tartışmalar
hız kazanmıştı. Başlarda daha çok Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) adı altında örgütlenen genç devrimciler zamanla çeşitli kol ve
akımlar halinde yeni yeni örgütlülükler ortaya çıkarttı. Özellikle 1960’lı yılların sonlarına doğru öğrenci gençlik içerisinde gücünü
arttıran bu yapılanmaların çoğu bağımsız ve
özgür bir ülke mücadelesinde tarihsel bir katkı koydular.
Ülkesi için her türlü fedakarlığa katlanmaya
hazır; iyi mevkileri, yüksek maaşlı işleri değil
emekçilerin, yoksulların yanında mücadele
etmeyi seçen bu gençler sermaye iktidarı için
büyük bir tehdit ve daha sonra gelecek kuşaklar için de tehlikeli birer örnektiler. Üstüne
üstlük işçiler de büyük bir hızla örgütleniyor,
şanlı ve büyük direnişlere imza atıyorlardı.
Gelişmeler dosta umut düşmana korku salıyordu. İşte böylesi bir ortamda Amerikan
emperyalizmin onayı ve yerli işbirlikçilerin
tezgahıyla 12 Mart 1971’de emekçi halkımızı
sindirmek için bir askeri darbe gerçekleştirildi. Darbe çok geçmeden tüm vahşeti ve barbarlığıyla devrimcileri hedef seçmişti kendi-

ne. Dergiler, dernekler basıldı; tutuklamalar,
infazlar birbirini takip etti. Binlerce devrimci
öğrenci zindanlara atıldı. Özellikle öğrenci
hareketi içinde öne çıkan isimler yok edilmeye çalışıldı.
Aynı dönem içerisinde Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan idam cezasına çarptırıldı. Deniz’lerden daha farklı bir örgütlenme
modeline sahip olan ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) adıyla örgütlenen Mahir Çayan ve yoldaşları ise Deniz
Gezmiş ve arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçtiler. 27 Mart 1972’de Ünye Radar
İstasyonu’nda görevli üç İngiliz teknisyeni
kaçırdılar. Amaçları teknisyenlerle haklarında idam kararı verilen üç devrimciyi takas etmekti. Teknisyenlerle birlikte Tokat’ın Niksar
ilçesinin Kızıldere Köyü’ne geldiler. Burada
köydeki bir muhbir tarafından ihbar edilen
Mahir Çayan ve arkadaşları MİT, polis, asker
işbirliğiyle yapılan bir operasyonla pusuya düşürüldüler. İnfaz mangası göstermelik olarak
“teslim ol!” çağrısı yaptı. Onlar ise mutlak bir
ölümü görmelerine rağmen teslim olmadılar!
Girdikleri çatışmada şehit düştüler. Devrimcilerden yalnızca Ertuğrul Kürkçü tesadüfen
sağ kalmayı başardı.
Çayanlar’ın ve Denizler’in izledikleri çizgi,
Marksist-Leninist devrimci teori açısından
eleştirilecek pek çok sorunu ve soru işaretini
barındırmaktaydı. İşçi sınıfının öncü partisi olmaksızın, işçi kitlelerini örgütlemeden,
onlarla somut bağlar kurmadan, dar bir öncü
grubun silahlı eylemliliği sayesinde sömürü
sisteminin yıkılabileceği gibi kolaycı ve ülke
gerçekliğinin dışında düşünceler taşıyorlardı.
Oysaki darbeden daha birkaç ay önce işçi sınıfı şanlı 15-16 haziran direnişini gerçekleş-

tirmiş, üretimden gelen militan gücünü bir
kez daha dosta düşmana göstermişti. Gençlik
ırmağı devrimin asli ve öncü gücü olan işçi
sınıfına, emekçilere o büyük denize ulaşamadan darbeye hazırlıksız, kılavuzsuz yakalandı. Elbette bu durumun tarihsel, sosyal ve
politik muhasebesi de dönemin gençlik kadroları arasında yıllar içerisinde yapıldı. Takip
eden dönemde bu acı derslerin de öğrettikleriyle gerek öğrenci gençler arasında, gerekse
genel gençlik mücadelesi içerisinde “yolumuz
işçi sınıfının yoldur” diyen ilericilerin sesi ve
örgütlülükleri ciddi bir güce kavuşacaktı.
Ancak şurası tartışılmaz bir gerçek ki egemen kapitalist toplum ilişkileri içerisinde
toplumsal kurtuluş yerine köşe dönmeciliğin,
dayanışma yerine bireyciliğin ve bencilliğin
egemen kılınmak istendiği günümüzde Denizlerin, Mahirlerin ve arkadaşlarının devrimci iradesinden, dürüstlüğünden ve Türkiye devrimine olan inançlarından öğrenilecek
çok şey var. Darağaçlarında, idam mangaları
karşısında “yaşasın sosyalizm” diye haykıran
bu ruhu geliştirmek günümüzde her zamankinden daha anlamlı ve önemli bir ödev olarak karşımızda duruyor.

KIZILDERE
Oy dere kızıldere
böyle akışın nere
bizde hal mi bıraktın
sana can vere vere
Dere bizim yerimiz
suyu alın terimiz
söyle nedendir dere
vurulur gençlerimiz
Dere sana ne ettim
her yanın yoksul yetim
söyle dere ne zaman
kurtulur memleketim
Dere böyle durulmaz
gence kurşun sıkılmaz.
sanma faşist olandan
bir gün hesap sorulmaz!
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söz: aşık ihsani

Resmi ve sivil saldırılarda sayısız devrimci hayatını kaybetti...

c
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyandı
Cemile. Yine sağ kolu ağrımaya başlamıştı. Doktorlar meslek hastalığı diyorlardı.
Tekstil işçilerinin çoğunda görülüyormuş. Bir yandan kolunu ovuşturup bir
yandan da kocasını uyandırmamaya
çalışarak kalktı yataktan.
Çocukların odasının kapısını
açtı. İkisi de uyuyorlardı. Küçük olanın açılan üstünü örttü. Sessizce girdiği
gibi yine sessizce çıktı odadan. Mutfağa
yöneldi.
Çok küçük bir mutfaktı burası. Mutfak dolabı yoktu. Onun yerine tezgâhın
altına gerilmiş bir bez vardı. Tenceler, tüp
ve yağ burada duruyordu. Sol tarafta pencerenin yanında küçük bir masa vardı. Bu
masayı yemek masası olarak kullanıyorlardı. Sağ tarafta küçük tahta bir dolap,
dolabın alt kısmında kuru yiyecekler, üst
kısmında tabak ve bardaklar vardı.
Önce ocağa yöneldi. Üstündeki çaydanlığa su doldurup ateşe
koydu. Sonra buzdolabından
peynir, zeytin ve birazı çürümüş olan iki tane domates çıkardı. Domateslerin çürük
kısımlarını kestikten sonra
doğradı ve çıkardığı her
şeyi masanın üstüne koydu. Arkasından küçük dolaptan dört tane bardak ve
çatal çıkarıp onları da tıpkı
kahvaltılıklar gibi yavaş ve
bıkkın hareketlerle masaya
koydu. Masaya, hazırladıklarına kısa bir bakış fırlatıp banyoya yöneldi.
Banyo da tıpkı mutfak gibi küçüktü. Su ısıtmak için kullanılan tüp
ve eşyaların konulduğu dolap yan yanaydı. Küvet yoktu. Bunun yerine banyo yapılan kısım banyo perdesiyle çevrilmişti.
Cemile aynada yüzüne baktı.
Otuz iki yaşındaydı. Ama yüzündeki zamansız kırışıklar ve yorgunluk onu
daha yaşlı gösteriyordu. Saçlarını açtı. Siyah, gür saçları omzuna döküldü. Eliyle
düzeltmeye çalıştı saçlarını. Bir eli saçlarında diğer eliyle musluğu açtı. Musluktan akan suyun sesi çınladı evde. Eğilip
ellerini yüzünü yıkadı. Aynanın hemen
yanındaki havluyla ellerini, yüzünü kuruladı.
Yatak odasına geçtiğinde kocasını
uyanmış buldu. Üzerini giyinmekle meşguldü. Soğuk bir “günaydın” sözü dökül-
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dü dudaklarından yalnızca. Cemile de
aynı soğuklukla cevap verdi kocasına,
“günaydın.”
Kocası bir fabrikanın güvenlik görevlisiydi. On iki saat çalışıyordu. Aldığı
maaş asgari ücretin biraz
üzerin-

deydi ve
rini neredeyse
yordu. Kira, çomutfak masrafı
bi t i r i y o r l a rd ı
Saate ilişti
yediyi on gek a l a c a k-

bu geçinmeleimkânsız kılıcukların ihtiyacı,
derken karı koca
aldıkları maaşı.
Cemile’nin gözü,
çiyordu. İşe geç
tı. Hızlı

hareketlerle üzerini değiştirdi. Çocukların
odasına gidip zorla da olsa uyandırdı onları. Çocuklar mızmızlanarak kalkarken
o da mutfağa gidip suyu kaynayan çayı
demledi. Cemile’nin kocası ve çocukları
kahvaltı yapmak için mutfağa gelirken
Cemile daha sonra fabrikada yemek için
ekmeğinin arasına biraz peynir ve domates koymuş ardından da kapıda montunu
giymekle uğraşıyordu. Herkese hoşça kalın dedikten sonra kapıyı acelece kapattı
ve kendini kentin yoksul evlerinin arasındaki çamurlu yollarına vurdu.
Cemile’nin çalıştığı yer bir tekstil

fabrikasıydı. Cemile buraya komşusunun
kızı Gülten sayesinde girebilmişti. Gülten, annesine nasıl zor geçindiklerini, işe
girmek istediğini söyleyen Cemile’yi duymuş ve onu daha sonra da kendi çalıştığı
fabrikaya sokmuştu.
Tuhaf bir kızdı Gülten. Fabrikada
da mahallede de herkes böyle düşünüyordu onun hakkında. Ama seviyorlardı
da. Çünkü haksızlığa hiç tahammül edemiyordu Gülten. Yirmi yaşındaydı. Ortaokuldan sonra, ailesinin imkânı olmadığı
için, okuyamamıştı. Fakat Gülten hemen
pes edecek bir kız değildi. Ortaokuldan
sonra hem çalışmış hem de liseyi bitirmişti. Şimdi de üniversiteye hazırlanıyordu. Çok fazla kitap okuyordu Gülten.
Cemile çocukları ders çalıştırmak için
götürdüğünde görmüştü. Hepsi de kalın kitaplardı. Çoğunun üzerinde yazan
isimler yabancıydı. Gülten bu kitaplarda insanların eşit, özgür yaşamasının gerektiğini yazdığını söylemişti Cemile’ye. Cemile’ninse
pek inanası gelmemişti bu
sözlere. Cemile fabrikada
çalışan bir işçiydi. Patronla
nasıl eşit yaşayacaklardı ki?
Galiba fabrikada ve mahallede söylenenler doğruydu.
Tuhaf bir kızdı Gülten.
İşçileri taşıyan servis
fabrikanın önüne geldi.
Kapıları açılan otobüsten
işçiler hızlı adımlarla inmeye başladı. Hepsinin derdi işe
geç kalmadan yetişebilmekti.
Çünkü ustabaşı Şefik lanet bir
adamdı. İşe kim geç kalmışsa vakit kaybetmeden patrona söylüyordu.
Cemile de adımlarını diğer işçilere uydurmuş bir an önce işbaşı yapmanın derdindeydi ki arkasından Gülten yetişti.
- “Cemile Abla” deyip, kolunu tuttu
Cemile’nin.
Cemile sevindi Gülten’i gördüğüne.
Ya çocukluğundan beri tanıdığından
ya da kendi güvenli, haksızlığa gelemeyişinden; belki ikisi yüzünden de severdi Gülten’i. Gülten de Cemile’ye sıcacık
baktı. O da severdi Cemile Ablasını. Gülten,
- Sana sesleniyorum, duymadın beni,
dedi.
Cemile,
- Uykusuzluk, yorgunluk dalgın yapıyor insanı, dedi.
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Gülten anlamış, bir o kadar da düşünceli baktı Cemile’nin yüzüne. Yavaşça Cemile’nin koluna girerek, onu diğer
işçilerden ayırdı. Gizli bir iş çevirenlerin
hali vardı üzerinde. Kimseye duyurmak
istemiyormuşçasına Cemile’ye sokuldu.
- Fabrikada işler kızışmaya başladı.
Patron zam yapmamakta inat ediyormuş.
Geçen ay hem maaşı geç verdiler hem de
mesai paralarını alamadık. Bizimkiler
arasında grev sözü geçiyor dedi, Gülten.
Cemile anlamamış, şaşkın gözlerle
baktı Gülten’e. Tam söze başlayacaktı ki
fabrikanın düdüğünü duydular. İki kadın
koşar adım makinaların gürültüsü ve tozuyla boğulmuş fabrikaya girdiler.
İlerleyen günler Gülten’in dediği gibi
oldu. Fabrikada işler cidden kızışmıştı.
Maaşlar zamanında ödenmiyor, çalışma
saatleri uzatılıyordu. İşçilerin fabrika
patronlarıyla konuşmalarına izin verilmiyordu. Sorunu olan ya iletmesi için ustabaşılara gönderiliyor ya da kapı gösteriliyordu. Bu yüzden fabrikada çok fazla
işten çıkartmalar olmuştu. Fabrikadaki
bazı işçiler yaşananlar yüzünden sendikaya başvurarak, sendikalı olmaya, sendika
çalışması yürütmeye başlamışlardı ve bu
yüzden onlar da topun ağzındaydılar. Bu
gelişmeler Cemile’yi tedirgin ediyordu.
İşten çıkarılma, iyice aç kalma korkusu bırakmıyordu bir türlü peşini. Kirayı
düşünüyordu, faturaları ve en önemlisi
de çocuklarını. Cemile tüm bu korkuları
yaşarken konuştu onunla Gülten.
Cemile mutfakta akşam yemeğini hazırlıyordu. Elinde tahta kaşık çorbayı karıştırırken kapı çaldı. Cemile’nin büyük
oğlu koşup kapıyı açtı. Açar açmaz önce
“hoş geldin” dedi kapıdaki kişiye sonra
mutfağa annesine seslendi.
- Anne Gülten Abla geldi.
Cemile hemen elindeki tahta kaşığı
mutfak tezgâhının üzerindeki tabağa bıraktı. Elleriyle eteğini tutarak kapıya yöneldi. Ayağındaki terlikleri çıkarmakta
olan Gülten’e,
- Hoş geldin Gülten, gel mutfakta yemek yapıyordum, dedi.
Gülten,
- Hoş bulduk Cemile Abla, seninle
konuşacaklarım var, diyerek; mutfağa
yöneldi.
Cemile’nin gözlerinde korku belirdi.
Fabrikadan kötü haber getirdiğini düşünüyordu, Gülten’in. Gülten masanın
yanındaki sandalyeye oturup hâlâ mutfak kapısının önünde ayakta bekleyen
Cemileye baktı. Yanındaki sandalyeyi
göstererek “gelsene” anlamında başını

salladı. Cemile yavaş adımlarla gelerek
sandalyeye oturdu. Bir elini beline dolamış diğer eliyle de masanın örtüsünden
sarkan püsküllerle oynuyordu. Bakışları
püsküllerde Gülten’in heyecanla anlattıklarını dinlemeye koyuldu.
Sonunda grev kararının verildiğini
söyledi Gülten. Sendikalı işçiler önayak
olmuştu buna. Ustabaşılar ve birkaç işçi
dışında hemen hemen herkes tamam
demişti. Ayrıca işten çıkartılan diğer işçiler de katılacaktı bu greve. Pazartesi
fabrikaya gidilecek ama içeri girilmeyecek yani işbaşı yapmayacaklardı. Alınan
grev kararını bu olaylardan çok önce
sendikalı olan ve fabrikada sendikal hareket yürüttüğü için patronların sık sık
gözüne bakan Ahmet telefonla arayıp
söylemişti, Gülten’e. Gülten de vakit kaybetmeden Cemile Ablasına gelmişti. Cemile püskülle oynamayı bırakmış. Gözlerini Gülten’in heyecanla bakan iri siyah
gözlerine dikmişti. Genç kız Cemile’nin
önünde ellerini birbirine kenetlemiş,
Cemile’nin söyleyeceği sözü bekliyordu.
Cemile’nin bakışlarından, hâlâ bir şey
söylemeyişinden bu işe pek de yanaşmadığını anladı. Sandalyesinde geriye doğru nefes alarak doğruldu. Ellerini iki dizi
üzerine koydu, Cemile’ye güven ve inat
dolu gözlerle baktı ve “korkma” dedi.
- Kaybedecek hiç bir şeyimiz yok ama
kazanacak çok şeyimiz var. Düşün Cemile Abla, sabahtan akşama kadar köle gibi
çalıştırıyorlar bizi. Verdikleri bir yirmi
dakika yemek molası. Onda da biraz geç
kal. Ustabaşı denilen Şefik tepemizde.
Maaşlar zamanında ödenmiyor. Çocuklara bir şey alabildin mi bu ay? Alamazsın
çünkü para yok. Bunların hepsini bizi zayıf gördükleri için yapıyorlar. Ama biz bir
araya gelip güçlü olursak yeneriz onları.
Cemile, Gülten gittikten sonra, akşam
yemeğinde, bulaşıkları yıkarken, televizyon izlerken, yataktayken hep Gülten’in
dediklerini düşündü. Gülten haklı olabilir miydi? Gülten’in söylediği, “Kaybedecek hiç bir şeyimiz yok. Kazanacak çok
şeyimiz var.” sözü kulaklarında çınlıyordu Cemile’nin. Gülten, “Çocuklarına bir
şey alabildin mi bu ay?” derken nasıl da
içi sızlamıştı. Hayatını, yaşadıklarını düşündükçe hak verdi Gülten’e. Doğruydu.
Birlikte daha güçlü olabilirlerdi. Düşündüklerini kocasına anlattı. Zor da olsa
ikna etti kocasını. Pazartesi günü fabrika
önünde olacak grevde Cemile de vardı
artık.
Pazartesi günü, diğer günlerde olduğu gibi servis işçileri alıp fabrikaya gö-

türdü. Otobüsün içinde açıkça fark edilen bir canlılık vardı. İşçilerin bir kısmı
greve otobüsün içinde başlamışlardı. Bir
kaç işçi şarkılar söylüyor, diğerleri de şarkı söyleyen arkadaşlarına elleriyle tempo
tutuyorlardı. Bazıları da kulakları arkadaşlarının söyledikleri şarkılarda, grev
hakkında sohbet ediyorlardı. Şarkı söyleyen işçilere tempo tutan Gülten’in gözleri
bir an Cemile’ye kaydı. Cemile otobüsün
ardında tek başına oturuyordu. Şarkı
söyleyenleri izliyordu. Gülten’in kendisine baktığını fark eden Cemile de Gülten’e
çevirdi bakışlarını. Gülten, Cemile’ye sıcacık, içten bir gülümseme gönderdikten
sonra adeta bu gülümsemeyi pekiştirecek
şekilde göz kırptı. Cemile de sıcacık bir
gülümsemeyle cevap verdi Gülten’e.
Servis fabrika önüne geldiğinde işçiler hızla inmeye başladı araçtan. İşçileri
her zamanki gibi makinalarının başına
bekleyen müdürleri ve ustabaşıları bir
sürpriz bekliyordu. İşçiler fabrikaya değil fabrika önüne kurulmuş grev çadırına gittiler. Yanlarında getirdikleri, “Bu
iş yerinde grev var” yazılı pankartı açıp
fabrikayı çevreleyen duvara astılar. Sendikadan bazı görevliler de grev yerindeydi. Konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı.
Türküler devam etti sloganların arkasından.
Patronlar açısından durum daha
farklıydı. Grev çadırını gören müdürler
patronları hemen fabrikaya çağırmıştı.
Ama bu durumu pek önemsemeyen, belki de önemsedikleri halde işçilere karşı
bunu belli etmek istemeyen patronlar
fabrikaya gelmediler. Onların yerine müdürler ilgilendi. Fabrikayı içerde kalan
bir kaç işçiyle de olsa çalışıyor göstermek
için makinalar açık tutuldu. Cemile bu
atmosferden çok etkilenmişti. Kendi gibi
grevde olan kadın arkadaşlarıyla sohbet
ediyor konuşulanları can kulağıyla dinliyordu. Böyle bir dayanışmayı hayatının
hiç bir kesitinde yaşamamıştı. Yemekler
hep birlikte yapılıyor, yine hep birlikte
toplanıyordu. Cemile yaşadıklarından
şaşkın bir o kadar da mutluydu.
İlerleyen günler, grevin çok daha
fazla insana ulaşmasına tanıklık etti. Bir
tarafı diğer fabrikalarla diğer tarafı tarlalar, önünde de asfalt yol bulunan grev
yeri kendilerine dayanışma dileklerini
sunmak için gelen misafirlerini karşılamaya başlamıştı bile. Gelen kurumlarla
işçilerin morali daha fazla yükseliyordu.
Bu kurumlardaki insanlarla sohbet ediyor, greve başlama süreçlerini anlatıyorlardı. Hep birlikte sloganlar atıyor, tür-

küler söyleniyordu.
Tüm bu yaşananlar da Cemile’de belli
değişikliklerin yaşanmasına neden oldu.
Cemile grev yerine gelen insanlardan
çok şeyler duymuş, çok şeyler dinlemişti. Hepsiyle olan biteni daha iyi kavrayıp
anlıyordu. Gülten bu sürede Cemile’nin
hep yanındaydı. Konuşulanların bazılarını anlamakta zorluk çektiğinde bunları Cemile’ye Gülten açıklamıştı. Cemile
ile Gülten bu sayede birbirlerine daha
da yakınlaşmışlar, iki iyi dost olup çıkmışlardı. Gülten Cemile’ye bir süre sonra kendi kitaplarından vermeye başladı.
Önce daha ince Cemile’nin anlayacağı
dildendi verdiği kitaplar. Cemile bunları
büyük bir hevesle okuyor, Gülten de ona
belli yerlerde açıklama yapıyordu.
Cemile’de bu değişiklikler yaşanırken grevde başka bir boyut kazanmaya
başlamıştı. Grev yerine gelen herkes grevi kamuoyuna duyurmak için çalışma

yürütüyordu. Olaya duyarlı medya ile
birlikte bu büyük oranda başarıya ulaştı.
Her yerden patronlara baskı yapılmaya
başlandı.
Sendikanın da bu işi sıkı tutması
sonucu grevin 82. gününde patronlar
sendika ile masaya oturdular. Alınan kararların neredeyse tamamı işçilerin lehineydi. Maaşlara zam yapılması, artırılan
çalışma saatlerinin azaltılması, ödenmeyen mesai paralarının ödenmesi bunların
yanında fabrikaya havalandırma takılması gibi sağlık önlemleri de kabul edilen maddeler arasındaydı. Kazandıkları
zafer sonrası fabrikaya dönen işçilerin
hepsinde farklılık göze çarpıyordu. Herkes kendine güven duymaya başlamıştı.
Örgütlenerek neler yapılacağını görmüş,
bu da önlerinde yeni ufukların açılmasını sağlamıştı. Cemile’ninse önünde
açılan ufuklar belki biraz daha genişti.
Grev boyunca yaşadıkları, Gülten saye-

sinde okuduğu kitaplar Cemile’nin yaşadığı hayatın kader olmadığını göstermişti ona.
Sobanın yanarken çıkardığı sesle
çınlayan odada eski bir kanepenin üzerinde dizlerini karnına çekmiş perdesi
açık pencereden elini çenesine dayamış
yolları çamurlu mahallesini seyrederken
niye kendini yoksulluğa sefalete mahkûm
edildiklerini, onlar sayesinde, ürettikleri
sayesinde, zevk ve sefa içinde yaşayan bir
avuç patronları; buna karşılık en basit
hastalıktan bile ölen çocukları düşündükçe her şeyi daha iyi anlıyordu ve tüm
bu zulme karşılık neler yapılacağına da.
Gülten de büyük bir heyecan, mutluluk ve umutla seyrediyordu; o her
şeye boyun eğen, gözlerinde her zaman
gözlerinde her zaman gizli bir korku ve
umutsuzluk okunan Cemile ablasındaki
değişimi.
Selin Çalışkan

... sayfa 7’den devam

Antalya’daki eylem görüntüleri gösterildi. Görüntüler hepimize o günün coşkusunu yeniden yaşattı. Grevcilerin karalılığını ve dayanışmanın onlar için ne
kadar önemli olduğuna bizler de çekilen
görüntüler sayesinde tanık olduk. Eylem
görüntülerin ardından Ayşe arkadaşımız
dayanışma platformunun aylardır süren
çalışmalarını anlattı. Ve konuşmasına
şöyle son verdi: “Bugün grevin 456. günü.
Novamedli emekçi kadınlar mücadeleye
devam ediyor. Bizler, TÜM-İGD’li Kadınlar, Novamedli emekçi kadınları desteklemeye, onların sesini yükseltmeye
devam edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması!”
Ardından Yetgül arkadaşımız da “Biz
neden emekçi kadınlar diyoruz?” sorusunun yanıtını verdi. Tekstilde, tarımda,
ev eksenli ve ev içi çalışan kadınların yaşadıkları sömürüyü anlattı. Ve hayatın
her alanında bulunan kadınları, onlara
yönelik yapılan ekonomik şiddeti çarpıcı
örneklerle ele aldı. Öğrenci kadın mücadelesinin emekçi kadın mücadelesiyle
bütünleşmesi gerektiğini vurguladı. Sözüne: “Biz emekçi kadınlar diyoruz ki:
Toplumsal bir uyanıştan ve devrimden
bahsediyorsak, ki bizim böyle bir hedefimiz var, bizlerin; biz ilerici kadınların
sömürülen ezilen kadınlara ulaşması gerekiyor. Örgütlenmenin önemini, örgütlenince hayatı değiştirebileceğimizi, bizlere yaşatılanların kaderimiz olmadığını
anlatmamız gerekiyor.”
Kısa bir aranın ardından söz şiirdeydi:

Bilemem var olduğunu gerçekten
Bir yaratıcının
Ya da bilemem doğrunun yanlışın
Hangisi olduğunu
Bildiğim tek şey
Beni bir kadının doğurması
Ama insan bazen gafrete düşebiliyor
Unutup bir kadının onu doğurduğunu
Kendi kadınının yorgun yüzüne vurabiliyor
Ya da tüm evin yükünü sırtına.

Yazımı, yönetilmesi ve çekimleri
TÜM-İGD’li Kadınlar tarafından hazırlanan “Kadınız Biz” adlı ve ilk gösterimi
yapılan belgesel filmde şiddete maruz
kalmış bir çok kadının kendi hayatlarından kesitler sunuldu. Özel sektörde çalışmanın iyi bir şey olmadığını belirten
temizlik işçisi kadından, şiddet gördüğü
için eşinden ayrılan ve işyerinde rahatsız
edilmekten korktuğu için bu durumunu kimseye söylemeyen kadına; eşinden
şiddet gören ev kadınından, öğrenci kadına; avukat Eren Keskin’nin de yürüttüğü Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze
Karşı Hukuki Yardım Projesi ve kadınların verdiği mücadeleler sonucu kazanılan
hukuki haklardan çarpıcı görüntüler izledik. Filmde yaşamın her alanında farklı
şekilde şiddete maruz kalan kadın görüntüleri de vardı. Son söz TÜM-İGD’li kadınlarındı. “Şiddete, Irkçılığa, Sömürüye
karşı kadınlar Mücadeleye!”

Ayşe Baziki

Yürümek;
Yürümeyenleri
Arkanda boş sokaklar gibi bırakarak,
Havaları boydan boya yarıp ikiye
Bir mavzer gözü gibi
Karanlığın gözüne bakarak
yürümek!...
Yürümek;
Yürekten
Gülerekten
yürümek!...
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Zeki Şahin aramızda! TÜM-İGD kavgada!
23 Aralık 07 Pazar
günü saat 13.30’da Hasdal
Mezarlığı’nda, İLD saflarında mücadeleye atılmış, bu
uğurda savaşmış ve karanlık güçler tarafından çok
genç yaşta katledilmiş Zeki
Şahin’i anmak üzere toplandık.
TÜM-İGD, Ürün Sosyalist Dergi ve Birlik Dayanışma Hareketi’nin (BDH)
katıldığı anma saygı duruşu
ve Enternasyonal Marşı’nın
ardından yapılan konuşmalar ile devam etti. Abisi Halil Şahin yaptığı konuşmada
Zeki Şahin’in kısa fakat mücadele ile dolu yaşamı anlatıldı. Ürün Sosyalist Dergi
temsilcisinin yaptığı konuşmada Zeki Şahin’in 1 Mayıslarda, fabrikalarda, okullarda, tarlalarda bizlerle birlikte olduğu, ışığının yolumu-

zu aydınlattığı vurgulandı.
TÜM-İGD’den
İstanbul
Liseli Temsilcisi arkadaşımız, lise sıralarında İLD ile
mücadeleye atılan ve İGD’de
sınıf savaşını sürdüren Zeki
Şahin’in öldürüldüğü gün
dahi kavgasını yükseltmek
için sokaklarda, fabrikada olduğunu ve onu sadece anılarda değil mücadelemizde yükselteceğimizi belirtti. Konuşmaların ardından TKP Marşı
ile anma sonlandırıldı.
İlerici Gençler olarak
kavga dolu yaşamlarıyla yolumuzu aydınlatan bu uğurda ölümü göze alan yoldaşlarımızı asla unutmayacağız.
Seslerine sesimizi katarak onları yaşatmaya devam edeceğiz. Anıları mücadelemizde yaşayacak.
Mücadeleye devam zaferimizin teminatıdır.

Suç Öldürende Değil Ölende!
Ertuğrul’a Ağıt
Gökte bulut yan yan gider
yaralarımdan kan gider
töresi batası dünya
kahpe kalır şahan gider.
Hasına yandım hasına
kuşlar dönüyor yasına
ODTÜ’de bir yiğit öldü,
haber verin babasına.
Ortadoğu’nun dumanı
jandarma bilmez amanı
Ertuğrul’a düğün ettik
ot biçim orak zamanı.
Osman seni Osman seni
yoz eğitmiş ustan seni
vururlar mı arkasından
sizde arkadaş diyeni?
Yazan: Gülten Akın

ODTÜ öğrencisi olan Ertuğrul Karakaya 8 Haziran 1977 günü jandarmalarca vurularak katledilmişti.
Ertuğrul, aradan geçen zamana karşı dostları ve ailesi
tarafından hiç unutulmadı. Her yıl Manisa Salihli’de
mezarı başında onu ananları ise 2006 yılında bir sürpriz
bekliyordu. Manisa Emniyeti’nin suç duyurusu üzerine
Ertuğrul’un 73 yaşındaki anneannesi başta olmak üzere
anmaya gelenler hakkında “suçu ve suçluyu övdükleri”
gerekçe gösterilerek bir dava açıldı. Salihli 1. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını yapan
nine Ayşe Karakaya, torunun ölmesinin ardından ağlamaktan gözlerini kaybettiğini, bazen torunları bazen de
komşularının kendisini mezara götürdüğünü belirterek;
mezar başında torunumu anmaktan başka ne yapayım
diye feryat etti.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan duruşma sonucunda
mahkeme “Devrim şehitleri ölümsüzdür”, “Ertuğrul yaşıyor, mücadele sürüyor” sloganlarının suçu ya da suçluyu övme niteliğine sahip olmadığına karar vererek sanıkların beraatine karar verdi.
Ertuğrul Karakaya Kimdir?
1977 yılında katledilen Ertuğrul Karakaya bir ODTÜ
öğrencisiydi. Aynı zamanda ODTÜ Öğrenci Temsilciliği
yönetim kurulu üyesiydi ve ÖTK’nın sözcülüğünü üstlenmişti. 13 Şubat 1977 de, gerici rektör Hasan Tan’ın istifası istemi ile başlayan boykotta ODTÜ’lü öğrencilerin
temsilcilerinden birisi olarak sürekli ön plandaydı.
8 Haziran 77’de bir grup silahlı ülkücünün okulu
basmak üzere içeri sokulmaya çalışıldığının duyulması-

nın ardından Ertuğrul Karakaya’nın da aralarında bulunduğu öğrenci temsilcileri A-1 adı verilen giriş kapısına doğru yöneldiler. Kapıya gelindiğinde ise dışarıdan
giren silahlı ülkücü güruha kimlik sormayan güvenlik,
öğrenci temsilcilerine kimlik sormuş ve üst araması yapmak istemişti. Jandarmanın bu keyfi tutumuna öğrencilerin direnmesiyle arbede yaşandı. Yaşanan arbedede
o an elinde kaleminden başkaca hiçbir şey olmayan Ertuğrul jandarma tarafından hedef gözetilerek sırtından
vuruldu. Ertuğrul yaralanıp yere düştükten sonra ise
yine aynı jandarma tarafından süngülendi. Süngü ve
kurşun yarasına karşın ölmeyen Ertuğrul için çağırılan ambulans ise kapıda keyfi bir şekilde yarım saatten
fazla bekletildi. Daha fazla dayanamayan Ertuğrul okul
bahçesinde hayatını kaybetti. Ardından ağıtlar yakılan
Ertuğrul için yazılan “Ertuğrul’a Ağıt” isimli şiir sonradan bestelenerek pek çok sanatçı ve grup tarafından
seslendirilmiş ve özellikle Ege yöresinde sık sık okunan
bir türkü halini almıştır.

Kitaplıktan
1-) DİN ÜZERİNE
K. MARX - F. ENGELS
SOL YAYINLARI
2-) TANRI YANILGISI
Kuzey Yayınları
RICHARD DAWKINS
3-) ODYSSEİA
HOMEROS
CAN YAYINLARI
4-) KIZIL SORUŞTURMA
ARTHUR CONAN DOYLE
BİLGE KARINCA
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5-) SİSLER BULVARI (şiir)
ATTİLA İLHAN
BİLGİ YAYINEVİ

Teknopolıtık
Yıllardır egemenler hakimiyetlerini devam ettirebilmek için
Türk ve Kürt halklarının arasını açmak için uğraşmaktalar.
Son günlerde de yine bu gerginliği tırmandırmaya çalışıyorlar.
Bunun için de bütün silahlarını doldurmuş durumdalar. Yaşamın her alanını propagandalarını yaymak için kullanıyorlar.
Teknoloji de yaşamın bir parçası. Peki, teknolojide televizyon ve
gazetelerde olduğu gibi burjuvaların elinde mi? Bunun cevabı

hem evet hem de hayır. Şu anda bu alanda kapitalist firmaların
büyük bir hakimiyeti varsa da, açık kaynak (open source) hareketi her geçen gün güç kazanmakta.
Her sayımızda özgür yazılımın (free software) önemini belirtmeye çalışıyoruz. Bu sayımızdan itibaren imkanlarımız ölçüsünde bu alanda çalışma yapan grupların görüşlerine de yer
vermeye başlıyoruz. PcKurd ekibiyle küçük bir röportaj yaptık.

Özgür yazılımda Kürtçe serbest.
Teknopolitik: Neden özgür yazılım?
Böyle bir projeyi gerçekleştirirken niçin Microsoft ürünlerini veya herhangi
başka bir yazılımı kullanmadınız?
PcKurd: İki nedeni var. Biri pragmatik
diğeri de ideolojik.
Pratik açıdan özgür yazılımı çok
daha kolay çevirebileceğimizi gördük.
Teknolojik araçlar hazır, çeviri yapan
toplulukları mevcut. Herkes herkese
destek veriyor. Çıkış noktamız Kürtçe
dili olduğu için doğal olarak gücümüzü
özgür yazılıma çevirdik. Özgür olmayan yazılımlar ile de kötü deneyimlerimiz olmuştu. Mesela Microsoft Kürtçe
talebine uzun süre cevap bile vermedi.
Başka projeler ise destek vermekten ziyade bazı şartlar öne sürdü. Özgür yazılım dünyasında böyle birşey yok. Çalışan herkese “hoşgeldin” deniyor.
İkinci nedeni ise, özgür yazılımın
kendi emeğimize sahip çıkmamızın bir
yolu olması. Aynı zamanda paylaşım
anlamına gelmesi. Sarfettiğimiz çabalar
boşa gitmiyor, projelerde çalışmakla
bu projeler bizim projemiz oluyor.
Bir şirket veya şahıs için çalışmıyoruz. Halk için çalışıyoruz ki
herkes bedava ve en kolay şekilde faydalansın.
Teknopolitik: Bu proje ne
kadar zamandır devam
etmekte, şu an hangi aşamadasınız?
PcKurd: Tek tük çalışmalar 2004’ten
itibaren vardı
ama esas olarak 2005-2006
y ı llarından
itibaren çok
ciddi bir çalışma yürüttük.

Şu anda özgür yazılım dünyasının en
önemli projelerine katılıyoruz. Firefox’u
ve Openoffice.org’u çevirdik ve Ubuntu
ile kapsamlı bir çalışma ortamı hazırladık. Bunun yanı sıra bir sürü ufak tefek
yaptığımız çeviriler var.
Maalesef hala projelerin çoğu bitmiş durumda değil. Öbür tarafta kullanılabilecek durumda olan programları-

mız da mevcut. Bu durum Microsoft
Windows gibi bir işletim sistemi ile
mümkün olamazdı. Microsoft yarım
çevrilmiş bir Windows satamaz. Ama
aksine yarım çevrilmiş bir Ubuntu pekala kullanıma açılabilir.
Teknopolitik: Özgür yazılımı sadece
teknik bir proje olarak mı ele alıyorsunuz yoksa bu işin siyasi-felsefi boyutları
da var mı sizce?
PcKurd: Bizce çok ciddi toplumsal ve
felsefi bir boyutu var. Özgür yazılım
özürlüğü savunmanın bir yoludur. Basit görünebilir, ama hangi dilde bilgisayarı kullanacağımı seçebilmem bir özgürlüktür. Belki Kürtçemi geliştirmek
için Kürtçe kullanmak isterim, belki
yarın Türkçe kullanmak isterim, belki
bir gün Japonca... Bu bir özgürlük.
Diğer bir özgürlük serbestçe paylaşım hakkıdır. Günümüz dünyasında herşey metalaştırılmaya çalışılıyor.
Müzik, sanat, herşey için para ödemek
lazım. Özgür yazılım farklı. Paylaşımcı bir çalışma tarzı söz konusu,
maddi olmayan bir üretime dayanan özgür yazılımı kimseye
zarar vermeden paylaşabiliriz
ve böylece çoğaltabiliriz. Mesela ekmeği istediğin kadar
çoğaltamayız ama bilişimde üretilen değerler paylaşmakla daha da değer
kazanıyor. O nedenle
“özgür yazılım acaba
meta mıdır, değil midir?” tartışması dönüyor. Her durumda
farklı bir üretim söz
konusu.
Demek
ki kapitalist ekonomiyi aşmadan
farklı üretim tarzları
da mümkün oluyor.
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