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KRİZE KARŞI GENÇLİĞİN ÇÖZÜMÜ NET:

DAHA FAZLA MÜCADELE!
Krizin tüm şiddetiyle devam ettiği bugünler
özellikle işsizliğe ve geleceksizliğe mahkûm
edilmeye çalışılan biz gençler için çok kritik. Her gün yurdun dört bir yanından sayısız işçinin atılma haberleri geliyor. Ancak bu
karanlık tablo karşısında emekçiler mücadeleyi daha da yükseltmek durumunda. DESA,
AKAN-SEL, MEHA işçileri direnip kazananların sadece küçük bir bölümü. Yeni ve kitlesel direnişler ise kapıda.
Ekonomik ve siyasi kriz derinleşiyor
Derinleşen ekonomik krizin yanında düzenin siyasal krizleri de dur durak bilmiyor. Son
olarak Taraf Gazetesinde çıkan bir haberle
duyulan “İrticayla Mücadele Planı” askerler
ve hükümet arasındaki gerginliği arttırdı.
Meclis tatile girmeden önce çıkartılan bir son
dakika yasasıyla askerlerin de sivil mahkemelerde yargılanabilmesinin yolunu açan değişiklik her iki tarafın da karşılıklı atak ve açıklamalarıyla yeni boyutlar kazanıyor. Hakemlik rolü biçilen Cumhurbaşkanı Gül yasayı
onaylasa da veto da etse bu tartışmanın uzun
süreceği ise kesin. Türk-İslam-NATO sentezci
Kemalist-laik elitlerle İslam-Türk-NATO ekseninin resmi temsilcisi olan AKP ve yandaş
cemaatler arasındaki kavgayı kim kazanırsa
kazansın emekçiler açısından sonuç aynı. Kısaca dün olduğu gibi bugün de emekçilerin
kurtuluşu yalnızca kendi ellerinde. Bu yolda
umut vaat eden örnekler gelmeye devam ediyor. Kanıt isteyenler için işte 1 Mayıs 2009
Taksim direnişi!
2009 1 Mayıs’ının ardından
Geride bıraktığımız 2009 1 Mayıs’ı hem ülke
hem de ilerici güçler için önemli bir göstergeydi. AKP hükümetinin tüm tehditlerine
ve sermaye çevrelerinin tüm kara çalma girişimlerine rağmen işçi sınıfı dosta düşmana
kararlılığını bir kez daha gösterdi. 1 Mayıs’ta
emekçilere hiçbir meydanın kapatılamayacağı
görüldü; dahası emek güçlerinin tüm olumsuzluklara karşın gerici iktidarların keyfi ve

hukuksuz dayatmalarını aşabilecek güçte olduğu da bir kez daha kanıtlanmış oldu. Tıpkı
15-16 Haziran 1970 büyük işçi ayaklanmasında olduğu gibi! 15-16 Haziran’ı da andığımız
şu günlerde sınıf mücadelesi içerisinde yer
alan güçler ise yeniden toparlanma yolunda.
Ortadoğu kazanı kaynamaya devam ediyor
Bölgemizde de önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. İran’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından muhalif güçlerin düzenlediği
büyük eylemler komşu ülkede yakın dönemde daha büyük siyasi dönüşümlerin olabileceğinin sinyallerini veriyor. Elbette ki bu sinyalleri ABD emperyalizminin bölgedeki hiç de
“iyi olmayan” niyetlerinden de bağımsız hesap etmemek gerekiyor. Irak, Filistin, Lübnan,
Suriye derken içinde yer aldığımız Ortadoğu
coğrafyasının bir bütün olarak büyük altüst
oluşlara açık bir hale geldiği ortada.
İlerici gençler yaz kampında buluşuyor
İlerici gençler hayatın her alanında seslerini
sözlerini var etmek için mücadele hızını düşürmüyor. 1 Mayıs’ta Taksim’i binlerce emekçiyle birlikte 1 Mayıs alanı haline getiren ilerici gençler yazı da boş geçirmeye niyetli değil.
Özellikle okulların kapanmasıyla birlikte düşüşe geçen toplumsal hareketliliğin aksine ilerici gençler bu yaz ikincisi düzenlenecek olan
“İlerici Gençler Yaz Kampı’nda” buluşmaya
hazırlanıyorlar. Dinlenmenin ve eğlenmenin
yanı sıra oldukça yoğun bir programa sahip
olan kamp 1 ile 4 Ağustos tarihleri arasında
olacak. Katılımın herkese açık olduğu bu organizasyonda yer almak için gerekli irtibat
bilgilerini sayfalarımızda bulmak mümkün.
Kapsamlı konularıyla elinizde tuttuğunuz
bu sayıda bizimle birlikte sabahlayıp çizimleriyle yazılarımıza renk katan Hamdi arkadaşımıza teşekkürü borç biliyoruz. Bir dahaki buluşmamızı yeni sayılara ertelemeden iş
yerlerinde, meydanlarda, okullarda, köylerde
kısacası hayatın bütün alanlarında karşılaşmak üzere…

Eytişim Basın Yayın Reklam Sanat Hizmetleri San. ve Tic Ltd. Şti.
adına sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü: Onur BALCI
Adres: Sıraselviler Cd. Billurcu Sk. Ocaklı Han. No:3/6 Beyoğlu/İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 245 28 11 E-Posta: posta@ilericigenclik.org
Baskı:Avcı Ofset/ Davutpaşa Cad. İpek İş Merkezi No: 13
Topkapı - İSTANBUL Türü: Yerel Süreli Yayın
Hesap No: Onur Balcı, TC. Ziraat Bankası Beyoğlu Şubesi 0456 52122602 5001
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: 2009 1 Ma
Bir turnusol olarak: 2009 1 Mayıs’ı
2009 1 Mayıs’ının üstünden etraflı ve soğukkanlı bir değerlendirme yapmak için epeyce
bir zaman geçti. Sol yazında pek çok eylem
ve etkinliğe “tarihi” ibaresi düşme alışkanlığı
vardır. Söz konusu durum sadece âdet olduğundan değil de çoğu kez haklı bir gerekçeye
dayanır. Zira toplumu değiştirme noktasında
en net ve radikal çözümlere sahip olan solun
attığı her adımın tarihe bir izdüşüm bırakması beklenir, dahası doğaldır. Kelimenin
her anlamıyla “tarihi” olan 2009 1 Mayıs’ı ise
sadece sol/sosyalist çevreler açısından değil
aynı zamanda düzene egemen tüm çevreler
açısından da dersler ve notlarla dolu olarak
geride kaldı. Ortaya çıkan tablonun yeteri
kadar anlaşılabilmesi ise sadece 1 Mayıslar’ın
değil devrimci hareketin, dahası milyonlarca
emekçi gencin geleceği açısından belirleyici
öneme sahip.

2009 1 Mayıs’ında ne oldu?
Önce kısa bir hatırlatma: 2007 yılından bu
yana olduğu gibi bu yıl da DİSK ve KESK’in
öncülüğünde
ilerici-devrimci-demokratik
kurumlar, 1 Mayıs’ın tüm emek örgütleriyle
birlikte Taksim Meydanı’nda kutlanacağını
kamuoyuna duyurdu. Medya ilk günlerde
Taksim çağrısını duymazdan gelir gözükse de
AKP kıvrak bir hamleyle 1 Mayıs’ın resmi tatil
olması için hazırlanan ve geçtiğimiz yıl kendi
eliyle rafa kaldırılmış olan önerinin yasalaşacağının sinyalini vermeye başladı. Hükümet
cephesinde bunlar olurken aynı günlerde
-iyi planlandığı belirli olan bir zamanlamayla- İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü
kaynaklarının yorumları duyulmaya başladı.
Mesaj netti: Taksim miting için uygun değil.
Bu yüzden kutlamalara izin verilmeyecek ve
tüm yetkiler sonuna kadar kullanılacaktı.
Büyük medya da koroya katılmakta gecikmedi ve AKP hükümetinin resmi tatil “jestine”
karşılık emekçilerin Taksim inadının ne kadar anlamsız olduğu işlenmeye başladı. Geçtiğimiz yıl orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle emniyet müdürünü ve valiyi kınayan
yazarların önemli bir kısmı bu yıl ağız birliği
etmişlercesine sendikacılara devletle inatlaşmamalarını öğütlemeye başladılar. Mesajı ilk
alan TÜRK-İŞ oldu. İçerisinde bulunan sınıf
bilincine sahip az sayıdaki sendika bir yana
bırakılacak olduğunda yıllardır 1 Mayıslar’a
ayak sürüyerek gelen TÜRK-İŞ yönetimi
izin çıkmaması durumunda Taksim’de ısrar etmeyeceğini ilan etti. Daha resmi ret
yanıtı gelmeden yapılan bu açıklama sanki
hükümete verilen bir mesaj gibiydi: “Aman
Taksim’i açmayın!” hemen ardından resmen
Kadıköy için başvuran TÜRK-İŞ’e valilik jet
hızıyla olur verdi. HAK-İŞ de sembolik bir
kitleyle Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacağını
emek örgütlerinin eylem organizasyonuna

Birincisi devletin artık klasikleşen taktiği
olan “bölünerek meşruiyeti zayıflamış bir eylem görüntüsüne” zemin yaratmak;
ikincisi emekçilerin bu günlerde en çok ihtiyaç duydukları “kendi öz gücüne güven” duygularını törpülemek.

Zira Kadıköy eylemini düzenleyenlerin zihinlerinin gerisindeki gerekçe ile devletin resmi
söylemi arasında trajik düzeyde bir benzerlik
olduğu kolayca fark ediliyor: “Taksim’de 1
Mayıs kutlanamaz!”

2008’den 2009’a değişen durum!

dâhil olmayacağını duyurdu. Son birkaç günde ise vali aracılığıyla, sendikacılardan oluşan
makul sayıda bir grubun alana alınabileceği
işlenmeye başlandı. Tüm bu yaşananların
sonucunda ise beklenen oldu: 1 Mayıs günü
tepeden tırnağa teçhizatlı on binlerce polis;
panzerler, TOMA’lar, biber gazları, plastik
mermi atan silahlar ve coplar eşliğinde sabahın erken saatlerinden başlayarak binlerce
vatandaşa resmi şiddetin en çirkin örneklerini uyguladı. Gün içerisinde yüzlerce kişi gözaltına alınırken, onlarcası yaralandı. Ancak
on binler Mecidiyeköy’den Karaköy’e kadar
olan kilometrelerce uzunluğundaki bir alanda tüm sokakları, caddeleri 1 Mayıs alanı haline getirdiler. Yer yer barikatları aşanlar ise
meydana çıkmayı başardılar. Mevcut haliyle
yetersiz olan anayasal ve yasal hakları dahi
zorbaca emekçilerin elinden almaya kalkan
hükümetin planı bir kez daha boşa düştü ve
on binler meşruiyetini kendi elleriyle bir kez
daha ispat etmiş oldu.
Bu arada Kadıköy eylemine de değinmemek
olmaz. Başını AKP yandaşı TÜRK-İŞ yönetimi ile sınıf pusulasını iyiden iyiye şaşırdığı
görülen EMEP’in çektiği “Kadıköy 1 Mayısçıları” emekçilerin çok daha büyük mücadeleler
için hazırlanması gerektiği kriz günlerinde sınıfa iki büyük kazık atmaya çalışmış oldular:

Buraya kadar anlattıklarımız özellikle 2008 1
Mayıs’ında yaşananlarla büyük oranda benzer gözükse de geçen yıla göre önemli bir fark
vardı: “Makul sayı” kavramı.
Ortaya atılan “makul sayı” kriteri uyarınca
kitle planlı bir şekilde bölündü. Merkezinde
sendika yöneticilerinin bulunduğu görece
daha küçük olan bir emekçi topluluğu güç de
olsa Taksim alanına girmeyi başardı. Elbette
ki emekçiler vali izin verdiği için değil kararlı
duruşlarının sonucunda her adımda barikatları aşa aşa meydana girdiler. Dışarıda kalanlar ne kadar gaz ve cop yediyse alana girenler
de en az onlar kadar bu hukuksuz şiddetin
mağdurları oldular.
Gelinen aşamada dayatılan makul sayı kavramıyla orantısız devlet gücünün yerine daha
ince bir taktiğin de çıkartılmış olduğu ortada.
Ne kadar olduğu ve nasıl hesaplandığı belirli
olmayan makul sayı kavramının arkasında ne
olduğunu anlamak için kâhin olmaya gerek
yok: DİSK, KESK, TÜRK-İŞ gibi konfederasyonlarla; devrimci-ilerici örgüt ve kurumları, gençleri, kadınları ve sendikasız-örgütsüz
binlerce emekçiyi ayrı ayrı alanlara bölmek;
dahası ikinci bölmede sayılan bütün bu unsurların sesini kısmak.
Özellikle 96 Kadıköy 1 Mayıs’ından sonraki
97-98-99 1 Mayıslar’ı hatırlanacak olduğunda
devletin Çağlayan Meydanı’nın fiziki avan-
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tajından da yararlanarak sendika ve siyasal
parti kortejleri arama noktalarından geçtikten hemen sonra arkadan gelen dergi, dernek
ve platform kortejlerine saldırarak onların
alana girişini nasıl engellemeye çalıştığı hatırlanacaktır. 97’den 2009’a uygulanan yöntemler özünde aynı olmakla birlikte bugün 1
Mayıs’ın önündeki bu resmi ablukanın daha
farklı yöntemlerle sürdürülmeye çalışıldığı görülmekte. Bu sebeple işçi sınıfının ve
emekçilerin militan bir şekilde haklarına sahip çıkması ve muhtemelen bundan sonraki
günlerde daha sıkça duyacağımız makul sayı
ve benzeri her türden sınırlayıcı dayatmayı
elinin tersiyle itmesi gerekmekte.

1 Mayıs hazırlıklarından ...
Ankara’da, “Tek ve güçlü bir 1 Mayıs!”
için Taksim çağrısı yapıldı
20 Nisan 2009’da Ankara’da AKA-DER, Devrimci 78’liler Federasyonu, EHP, Kaldıraç ve
TÜM-İGD 1 Mayıs’ta Taksim merkezi katılım
çağrısıyla ilgili bir panel gerçekleştirdi.
Ardından 27 Nisan 2009 günü Yüksel
Caddesi’nde bu konuda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamada “Egemenlerin baskı, tehdit ve yasaklarına rağmen, 1 Mayıs 77’nin hesabını sormak ve katledilen işçileri anmak üzere emek
güçleriyle birlikte Taksim’de olacağız!” vurgusu
yapıldı.
Üniversite öğrencileri de “1 Mayıs’ta
Taksim’deyiz!” dedi
İçinde TÜM-İGD’li öğrencilerinde bulunduğu ilerici, devrimci ve yurtsever öğrenciler 1 Mayıs’a günler kala biz de 1
Mayıs’ta Taksim’deyiz demek için Beyazıt
Meydanı’nda 29 Nisan 2009 günü bir basın
açıklaması yaptı.
Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı basın açıklamasında “Krize, yoksulluğa, paralı eğitime,
antidemokratik uygulamalara, soruşturmalara, geleceksizliğe, emperyalist saldırganlığa karşı eşitlik, özgürlük için demokratik bir
eğitim ve üniversite için, halkların kardeşliği için, insanca bir yaşam için 1 Mayıs’ta
Taksim’deyiz!” denildi.
Marmara Üniversitesi’nde ilerici öğrencilerden 1 Mayıs çağrısı
Bildiri dağıtımından pullama çalışmalarına kadar birçok çalışma yapan TÜM-İGD’li
öğrenciler üniversite gençliğini 1 Mayıs’a çağırdı.
Yaptıkları pullamaların yanı sıra 1 Mayıs bildirilerini dağıtan ilericiler, öğrencilerle konuşmalar yaptı.
Hacettepe Üniversitesi çalışmaları
Nisan ayına girilmesiyle Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü’nde ilerici, devrimci, demok-

Emekçiler ne “Kadıköy” ne
de “makul 1 Mayıs” kapanına
girmeyecek!
Şayet sol içerisinden veya ilerici sendikalardan
“makul 1 Mayıs” dayatmasını doğrudan veya
dolaylı olarak kabul edecekler çıkarsa bunların 1 Mayıs’ta Kadıköy’e gidenlerden zerre
farkı kalmaz. Taksim talebinin arkasında bir
inatlaşma olmayıp tüm hakları elinden bir bir
alınan, krizle iyice yoksullaşan milyonlarca
emekçinin varlık mücadelesi var. Taksim bu
mücadelenin adeta manevi üslerinden birisi
olup hayatı üreten emekçilerin kendi varlıklarını ülkenin meydanlarında, sokaklarında
özgürce ve kardeşçe söylemesinden daha haklı
bir talep düşünülemez.

1 Mayıs hazırlıklarından ...
rat, yurtsever öğrenciler tarafından 1 Mayıs
gündemli üç haftalık bir çalışma süreci örüldü.
Çalışmanın birinci haftasında, genelde üniversitelerdeki sosyal durum, özelde ise Hacettepe
Üniversitesi’nde kapatılan kantinler, ÖGB baskısı, soruşturmalar işlendi.
İkinci hafta, dünyada kapitalist sistemin içinde
bulunduğu ekonomik kriz ve bu krizin emekçilere, gençliğe yansımaları gündeme alındı. Kriz
ile ilgili bir bildiri hazırlanarak, hafta boyunca
öğrencilere dağıtıldı. Haftanın son günü “Kriz
ve gençlik” başlıklı bir açık tartışma gerçekleştirildi.

1 Mayıs sabahından nerdeyse akşam saatlerine
kadar Taksim’e girmesi keyfi ve zorbaca yöntemlerle engellenen binlerce emekçi sadece 1 Mayıs
gününün simgesi değil bütünlüklü ve uzun soluklu bir emek mücadelesinin simgesi oldu. Bu
yönüyle 2009 1 Mayıs’ı bir kez daha milyonlarca
emekçi açısından yeni pek çok olanağın ve her
şeyden önce “işçi sınıfının ölmediğinin” somut
göstergesi oldu. Şimdi ise herkesin kendini bu
somut gerçeklik üzerinden yeni hamlelere hazırlama zamanı. Bu noktada “yolumuz işçi sınıfının yoludur” diyerek yürüyen ilerici gençlerin
doğal bir avantajı olduğunu söylemeden bitirmek haksızlık olur her halde.

1 Mayıs hazırlıklarından ...
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TÜM-İGD’nin
de bulunduğu ilerici, devrimci, yurtsever örgütler 25 Nisan 2009’da Taksim Meydanı’na bir yürüyüş gerçekleştirmek için saat 17.00’de Taksim
Tünel’de toplandı. Ancak polis barikat kurarak
yürüyüşü engellemeye çalıştı, bunun üzerine
bini aşkın kişi Taksim Meydanı’nda toplandı ve
Taksim kararlığına koyulan engeli boşa çıkardı.
Kartal’da 1 Mayıs çağrısı
28 Nisan 2009 günü saat 18:00’da Kartal’da yaklaşan 1 Mayıs için Eğitim-Sen 5 No’lu şubenin
düzenlediği ve çeşitli demokratik kitle örgütleriyle TÜM-İGD’li gençlerin de katıldığı kitlesel
bir basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada “Tüm sendikaları, siyasal partileri, demokratik kitle örgütlerini, işsizleri,
emeklileri, gençleri, kadınları tüm emekçi halkımızı 1 Mayıs’ta Taksim’de birlikte olmaya,
bayramımızı kutlamaya, 1 Mayıs coşkusunu
ve şenliğini paylaşmaya çağırıyoruz” denildi.
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği:
“1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız!”

Üçüncü haftada 1 Mayıs’a gitmenin gerekliliği
üzerinde duruldu. Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan
1 Mayıs’ta öğrenci gençliğin de işçi sınıfının yanında yer alması için çalışmalar yapıldı.
İstanbul’da Taksim, Ankara’da Kızılay,
İzmir’de Konak işçi ve emekçilere açılsın!
30 Nisan 2009 günü Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde TÜM-İGD’nin de içerisinde
bulunduğu kurumlar tarafından 1 Mayıs öncesi
oluşturulmaya çalışılan psikolojik baskılara karşı bir basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada alanlar işçi ve emekçilere kapatılamaz denildi.
Barikatlar Taksim kararlılığını
engelleyemedi
1 Mayıs yaklaşırken çeşitli eylemlilik takvimi
oluşturan emek örgütleri eylemliliklerinden birini Tünel’de gerçekleştirdi.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, 28 Nisan 2009
günü saat 12.30’da, Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Basın açıklamasına 1 Mayıs’ı merkezi olarak
Taksim’de olma kararı alan AKA-DER, EHP,
Devrimci 78’liler Federasyonu, Kaldıraç ve
TÜM-İGD de ortak pankartlarıyla destek verdi.
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Bir yaz dönemine daha girdik.
Bir
yandan
kriz-işsizlik-yoksulluk
öte yandan emperyalist savaşlar
derken dünya git gide daha kötü
bir yer olmaya devam ediyor; ama
değiştirmek
elimizde.
Dünyayı
daha iyi bir yer haline getirmek
için, emperyalist savaşlara dur ve
krizin bedeli patronlara demek için,
kısacası emeğin yarattığının emeğin
olabilmesi için, İlerici Gençler olarak
bu sene de tartışmak, konuşmak,
üretmek ve paylaşmak için Kemal
Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi’nde
Sitesi’nde 1-4
Ağustos tarihleri arasında doğayla
iç içe bir yaz
kampında tekrar
buluşuyoruz.

68’i yaratan süreç anlatıldı ve ilerici gençlerin
mücadelesinin köklerinin 1920’lere dayandığı
da belirtildi.
Söyleşi sonrası yaptığımız yüzme yarışının
ardından “Çankaya Savaşları” başlıklı bir
panel gerçekleştirdik. Panel boyunca AKPOrdu-CHP arasında yürütülen Çankaya Savaşlarının arkasında nasıl hesaplar olduğu
ortaya konuldu.
Akşam yemeğinden sonra müzik grubumuz
eşliğinde kumsalda yaktığımız kamp ateşinin etrafında tesiste bulunan işçiler ve aileleriyle birlikte türkülerimizi, marşlarımızı,
şarkılarımızı söyledik, halaylarımızı çektik.

konulu bir panel gerçekleştirildi. Bu bölümde
TÜM-İGD’nin kadın sorununa yaklaşımı
sosyalist bir çerçevede ele alındı ve TÜMİGD’li kadınların gerçekleştirdiği bir dizi
eylemden ve etkinlilikten bahsedildi. Kadınerkek tüm dostlarımızla birlikte tartıştığımız
panel boyunca feminizmden türbana birçok
konu tartışıldı ve kadın sorununa sınıfsal bir
perspektifle bakmak gerektiği vurgulandı.
Bir dizi etkinliğin ve molanın ardından
“Emekçi Üniversitesi” başlıklı panel yapıldı.
Panelde emekçi üniversitesi projesinin temel
hedeflerinden ve bu sistem içerisinde bile uygulanabilir olduğundan bahsedildi. Uygulanabilir olması geçmişte yaşanan deneyimlerden örnekler verilerek kanıtlandı.

İlerici Gençler Yaz

2008 İlerici Gençlik Yaz
Kampı’ndan...
Uzun yıllar süren aradan sonra tekrardan
bir geleneğe dönüşecek olan İlerici Gençlik
Yaz Kampı 15–17 Ağustos 2008 tarihleri
arasında Balıkesir Gönen’de Kemal Türkler
Eğitim ve Tatil Sitesi’nde yapıldı.
Türkiye’nin birçok bölgesinden işçi, köylü
ve öğrenci gencin katılımıyla gerçekleştirilen kamp boyunca söyleşilerden panellere,
satranç turnuvalarından voleybol basketbol
maçlarına, yüzme yarışlarından münazaraya film gösterimine birçok etkinlik gerçekleştirdik ve ilerici gençlik olarak kamp
boyunca hem öğrendik, hem tartıştık, hem
de eğlendik.

Yolumuz işçi sınıfının yoludur!
Kampın 2. gününde ise TÜM-İGD amaç,
hedef ve ilkelerimiz başlıklı bir panel gerçekleştirdik. Panelde TÜM-İGD’nin nasıl bir
gençlik örgütü olduğu anlatılırken işçi, köylü
ve öğrenci gençliği aynı çatı altında toplayan
bir gençlik örgütü olduğumuz da belirtildi.
TÜM-İGD’nin ana sloganları “Yolumuz İşçi
Sınıfının Yoludur” ve “Gençlik Devrim İstiyor” sloganları üzerinde durularak neden
yolumuzun işçi sınıfının yolu olduğu ve
gençliğin neden işçi sınıfının yolundan gitmesi gerektiği açıklandı.
Söyleşi sonrası yaptığımız satranç turnuvası,
voleybol-basketbol maçı gibi faaliyetlerden
sonra “İlerici Genç kime denir?” ve “Gündelik hayatın sorunları” konulu bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşiye ilerici nedir sorusuyla
başlanılarak ilerici gencin kim olduğuna ve
ilericilik misyonlarının neler olduğunu değinildi.

Kampı!

1 - 4 Ağustos
ğ
20
Kemal Türkler
ve Tatil Site

Harun Karadeniz Aramızda!
Kampımızın ilk gününde 15 Ağustos’ta yaşamını yitiren 68 kuşağının önderlerinden
Harun Karadeniz’i andık ve 68 kuşağı ile
ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşide

Gönen/Balıke
Kadın sorunundan emekçi
üniversitesine…
Son kamp günümüzde ise Kadın Sorunu

kamp@ilericigenclik.o
İlerici Gençler Yaz
Kampı!

1 - 4 Ağustos 2009
Kemal Türkler Eğitim
ve Tatil Sitesi
Gönen/Balıkesir
kamp@ilericigenclik.org
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YÜK MİRASI
BÜYÜK MİRASIMIZ

Burjuvazi ister kriz bahanesiyle olsun ister
başka bahaneler uydursun, her zaman işçi
sınıfını baskı altına almayı amaçlamıştır.
1970 yılında da iş ve sendikalar yasasında
yapılan değişikliklerle işçilerin örgütlenme
mücadelelerine büyük bir engel koydular.
Bu değişikliklerle işçilerin özgür iradeleriyle sendika seçmeleri veya bağlı bulundukları
sendikayı değiştirme hakları büyük ölçüde
engelleniyordu. Ayrıca bu değişiklikler
bir sendikanın Türkiye genelinde faaliyet
gösterebilmesi için
tüm sigortalı çalışanların üçte biri kadar
üyeye sahip olması
zorunluluğunu getiriyordu. Böylece dönemin
etkili gücü DİSK’in ve
dolayısıyla işçi sınıfının
örgütlü
mücadelesinin
engellenmesi amaçlanıyordu.
Dönemin DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler tasarının anti-demokratik olduğunu ve yasa haline geldiğinde
işçilerin bu uygulamaya engel olmak için
fiili eylemlerini başlatacaklarını bildirdi. 11
Haziran’da tasarının anayasaya aykırı olmasına rağmen yasa haline gelmesiyle işçi sınıfına fiili eylemliklerini göstermekten başka
bir şans bırakmadılar.

Bunun üzerine İstanbul, Gebze ve Kocaeli
başta olmak üzere Ankara ve İzmir işçilerinin de eylemleriyle işçi sınıfı örgütlü gücünün sesini duyurmayı bildi. İstanbul’da hem
Anadolu hem de Avrupa yakasındaki işçiler
her fabrikada gücüne güç katarak şehrin dört
bir kolundan yürüyüşe geçti. Sesini
duyurmaya çalışan

işçilere ateş açan polisler dört işçinin canını aldı; ama
sınıfın örgütlü sesini duyurmasına engel olamadı. 15 Haziran’da 70 bin, 16 Haziran’da ise
150 binden fazla işçinin katılımıyla gerçekleşen 15–16 Haziran işçi direnişleri, hükümeti
yasayı geri çekmeye mecbur bıraktı.
15–16 Haziran’da yaşananlar gücünü dosta
düşmana kanıtlayan işçi sınıfının o yıllarda

yükselen örgütlülüğünün bir belirtisiydi. Şehirlerin dört bir tarafından greve akan işçiler
bütün hayatı durdurarak, sınıfın emekleme
aşamasında olduğunu söyleyen bu nedenle
öncü güç görevini işçilerde görmeyen bütün
akımlara somut bir cevap
vermiş oldu. İşçi sınıfının
burjuvaziye verdiği bu
cevap emek cephesinde
bir uyanışa neden oldu;
gençlik hareketine örnek teşkil etti.
DİSK’in
örgütlü
bir şekilde 15–16
Haziran’dan önce yasaya tavır takınması
ve yasanın çıkmasından sonra da
grevlerin düzenlenmesinde aktif
görev alması ise
15–16 Haziran direnişlerinin kendiliğinden bir hareket
olmadığının bir kanıtı oldu.
Kriz koşullarının yaşandığı, faturasının biz
emekçilere kesilmeye çalışıldığı şu günlerde
15–16 Haziran’larda örgütlülüğün neler yapabileceğini tekrar hatırlamamız gerekiyor.
Bizler örgütlü bir sınıfın sesini yükselttiğinde
egemenlerin ne kadar aciz kaldığını biliyoruz
çünkü.

Şener Ataş
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DE LİMAN İŞÇİ

I

MERSİN’DE LİMAN İŞÇİLERİ KAZANDI
Mersin limanı 2 yıl önce AKP tarafından,
Singapurlu bir iş adamına 49 yıllığına
resmen hediye edilerek özelleştirildi ve
Mersin limanı MIP (Mersin İnternational
Port) adını aldı. Bu özelleştirmeden sonra
limanda taşeron firmalar artmaya başladı.
Özelleştirmelerle birlikte limanda işçilerin
sendikalı
çalışmalarını
engelleyerek,
sendikalı çalışmayı reddettiler. İşçilerin
sendikalaşmasını engellemek için şoförler,
hamallar, forkliftçiler gibi sınıflar ortaya attılar.

Limanda
Sendikalaşma
Süreci
Başlıyor
Tüm bu engellemelere rağmen 2 yıl sonra
TÜMTİS (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri
Sendikası) Mersin limanında işçilerin sendikal
örgütlenmesini başlattı. Bu çalışmalar AkanSel nakliyatta başladı ve 3–4 ay kadar sürdü.
Zorlu çalışmaların neticesinde onlarca işçiyi
TÜMTİS’ e üye yaptılar. İşçilerin sendikal
örgütlenmesini öğrenen MIP ve AkanSel yöneticileri bu durumu engellemek
için birçok hukuksuzluğa başvurdu. Hatta
Akan-Sel Nakliyat’ın patronu Volkan Akan,
adamlarından birini işçileri silahla tehdit
etmesi için görevlendirdi fakat işçiler asla
mücadelelerinden vazgeçmediler.

sloganları atıyorlardı. Bu dayanışmayı gören
patronlar direnişi kırmak için işçi kıyımına
devam etti. Direnişin 100. gününde işten
çıkarılanların sayısı 124 ulaşmıştı.

İlerici, Devrimci, Yurtsever Örgütlerden
Direnişe Destek
Direnişe destek olmak için “Yolumuz işçi
sınıfının yoludur” diyen TÜM-İGD’nin de
aralarında bulunduğu birçok gençlik örgütü
ve kurum ilk günden direniş alanında yerini
aldı. Ortak basın açıklamalarıyla Mersin
Üniversitesi’nde direnişe çağrılar yapıldı.

Mersin Emek Güçleri Kıyımlara Sessiz
Kalmadı
Bütün bu işten çıkarılmalar ile birlikte birçok
basın açıklaması yapıldı, direnişin varlığı
yayıldı ve kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye’
ye hatta birçok ülkeye sendikalar aracılığı
ile duyuruldu. Birçok kurum ve kuruluş bu
direnişe desteklerini kesintisiz olarak sürdürdü.
Tabi Türkiye’ deki işbirlikçi siyasetçileri de
unutmamak gerek. Yerel seçimler yaklaşıyordu
ve bu siyasetçiler propagandalarını yapmak
için direniş limanını da araç olarak kullanmaya
çalıştılar. Başta AKP’li eski devlet bakanı Kürşat
Tüzmen ve tekrar Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı seçilen CHP’li Macit Özcan olmak
üzere birçok burjuva partisi işçilerin yanında
olduklarını söylemişlerdi. Fakat seçimler
bittikten sonra bu kişiler bir kez bile direniş
alanına uğramadılar. İşçiler gerçek dostlarının
ilericiler, devrimciler ve yurtseverler olduğunu
daha da iyi anladılar. Çünkü bizlerin direnişe
her gün karşılık beklemeden destek olduğumuz
ortadaydı.

Direniş, Limanda Çalışmaya Devam
Eden İşçilerin Desteği ile Daha da
Güçleniyor
Liman A kapısında süren direniş biraz da işçiler
arasındaki akraba ilişkilerinden dolayı daha da
güçleniyordu. Çalışan işçiler liman içerisinde
iş yavaşlatıyorlar, her gün 9–10 saat çalışmak
yerine 8 saat sonunda mesailerini bitiriyorlar ve
sınıf kardeşliğine inançları gittikçe artıyordu.
İşçiler akşam işten çıkana kadar direniş alanı
terk edilmiyordu. Ve mesai bitiminde çıkarılan
işçilerin işe geri alınmaları için liman içerisinde
dışarı çıkana kadar sloganlarla yürüyorlar
ve servisi reddediyorlardı. Çıkarılan işçiler
çalışan sınıf kardeşlerini gördüklerinde hep
bir ağızdan “Çalışan İşçiler Gururumuzdur”

Destek Büyüdükçe İşten Çıkarılmalar
Devam Ediyordu
Direnişe olan destek uluslararası bir boyut
kazanmıştı. Bu desteklerle birlikte dayanışma
geceleri düzenleniyordu ve az da olsa işçilere
maddi destek sağlanmaya çalışılıyordu.
Bu dayanışmalar ile birlikte direnişin 124.
gününde son bir dalga daha yaşandı ve işten
çıkarılan işçilerin sayısı 190’a ulaştı. Bu
süreç içerisinde Mersin emniyet güçleri de
patronlarla işbirliği içerisine girdi. Emniyet
güçleri, işçilere ve direnişe destek olanlara baskı
kurmaya başladılar. Birçok işçiyi defalarca
gözaltına aldılar, işçilere ait olan çay ocağını ve
sandalyeleri emniyete götürdüler, işçilere biber
gazları ile müdahale ettiler. Fakat işçiler hiçbir

Sendikal Hareketi Engellemek İçin
Kriz Bahanesi
İşçilerin sendikal kararlılığını gören MIP ve
Akan-Sel yetkilileri bu durumun bütün limana
yayılmaması için 28 Aralık 2008 tarihinde
işçileri kriz bahaneleri ile işten çıkarmaya
başladı. İşten çıkarılan 61 işçi TÜMTİS
yöneticilerinin aldığı kararla liman A kapısında
5 Ocak 2009’dan itibaren direniş başlattı.

zaman yılmadılar ve hep haykırdılar. “Direnişi
kıranın, kafasını kırarız” diye. MIP yöneticileri
ilk defa 124. günde sendika yöneticileri ile
görüşmeyi kabul etti. Bu görüşmede talepler
dile getirildi. MIP ellerinden geleni yapacakları
sözünü verdi, fakat gerçek olan şuydu ki, artık
işçilerle baş edemiyorlardı çünkü kaçak işçi
sokamıyorlardı ve işler yavaşlıyor bu durumda
da patronların da kar oranı düşüyordu.

Ve beklenen Gün Geldi
Direnişin 127. gününde MIP işçilerin tekrar
işe alınmalarını kabul etti. Ve işçilerden 140’ı
direnişin 130. gününde işe başlamış oldular,
geri kalan 50 kişinin ise 1 ay içerisinde işe
alınması konusunda anlaşıldı. Daha sonra bu
işçiler de işe alındı.
Peki, Bu Direnişin Kazanımları ve
Kayıpları Neler Oldu?
Önce kazanımlarından başlayalım. Bu
kazanımlar içerisinde elbette en önemlisi
işçilerin sınıf bilincini kazanmasıydı. Çünkü
dünyayı yaratanların kendileri olduklarının
farkına vardılar. Tekrar iş başı yapmaya
başladılar, Mersin limanında sendikalı çalışma
taleplerini kazandılar. İşçinin gücünü ve kim
olduğunu öğrendiler, gerçek dostlarının ve
düşmanlarının kimler olduğunu öğrendiler.
Bunların hepsi elbette ki büyük kazanımlardı.
Peki, kayıplar neler oldu? Bu önemli
kazanımların yanında bazı kayıplar da oldu.
İşçilerin sigorta pirimleri 3 ay yatmadığı için
sağlık sigortalarından yararlanmaları kesildi.
Yaklaşık 4–5 ay maaş alamadılar. En önemlisi
de 700 TL net maaş + pirim alırlarken şimdiki
ücretleri asgari ücret + pirim alacak şekilde
anlaşıldı.

Yolumuz İşçi Sınıfının Yoludur!

Aydın Bozan
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sazım tu
Sivas ellerinde sazım tutuştu!
Ölümlerde yaşamak sizlerle. Diyelim ki Sivas’ta ışığın ateşle göz göze geldiği anda*

Tarihe “Madımak Olayı” olarak geçen “Sivas Katliamı”nın üzerinden tam 16 yıl geçti.
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Pir Sultan
Abdal Şenlikleri’ne saldırı düzenlenmiş, bu
saldırı esnasında Madımak Oteli kuşatılıp yakılmış, 33 Alevi yazar, ozan, aydın ve iki otel
çalışanı yanarak hayatlarını kaybetmişti.
Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında etkinliklerin bir bölümünün Pir Sultan Abdal’ın
sazının çalındığı Sivas’ta yapılması kararlaştırılmıştı. Pek çok aydın, sanatçı davetli olarak
Sivas’a gelmişti.
Şenlikler olağan aksaklıkların dışında sorunsuz devam etmekteydi. 2 Temmuz 1993
Cuma günü öğle saatlerinde Paşa ve Meydan
camilerinden çıkan gruplar sistemli bir şekilde etkinliklerin yapıldığı “Kültür Merkezi”ne
ulaşarak, bir gün önce dikilen anıtı tahrip etti
ve Kültür Merkezi’nin içindekilere saldırdı.
Saldırganlar daha sonra Hükümet Meydanı’na
yöneldi. Sayısı 10.000 kişiye ulaşan saldırganlar Hükümet Konağı’nı taşlamaya ve slogan
atmaya başladı. Saldırının hedefi Pir Sultan
Abdal Şenlikleri ve şenliklerin misafiri olan
ilerici, demokrat kimselerdi. Misafirlerin kaldığı Madımak Oteli’ne yaklaşan saldırganlar
otelin önündeki araçları yakmaya ve oteli taşlamaya başladı. Perdelerin ve alt kattaki eşya-

şlayan yanların yakılmasıyla araçlarda başlayan
gın otele sıçramış oldu. Sayılarıı 20.000’e
rken aleulaşan saldırganlar otel yanarken
vilere, ilericilere, demokratlaraa saldıran
sloganlar atmaya ve etrafa saldırmaya
devam ettiler. Dükkânların camları,
mları, araçları önlerine çıkan her nesneyi yok etmeye
başladılar.
lerini kusarDışarıda saldırgan katiller öfkelerini
ken Madımak Oteli’nin içinde suçları daha
güzel bir dünya düşlemek ve tek silahları
sazları, kalemleri olan aydınlar,
r, sanatçılar
rşı savaş verve aileleri ölüme ve korkuya karşı
mekteydi. Baştan sona planlı, organize bir
şekilde gerçekleştirilen saldırı ve saldırıya
birle, seyirci
devlet güçlerinin, en hafif tabirle,
su, Asım Bekalması sonucu; Muhlis Akarsu,
et Gültekin
zirci, Nesimi Çimen ve Hasret
de dahil olmak üzere 33 aydın, yazar, 2
yatını
otel çalışanı ve 2 saldırgan hayatını
kaybetti.
Aralarında Aziz Nesin’in de bu-lunduğu 51 kişi olaydan kendi çabalarıyla kurtuldu. Aziz
Nesin’i kurtaran itfaiye görevlisinin onun Aziz Nesin olduğunu anlayınca ona vurduğu vee
merdivenden onu linç etmeye hazır

olan saldırganların arasına ittiği görüntüler
televi
televizyon ekranlarına yansıdı.
Olayd
Olaydan bir gün sonra 35 kişi olaylarla ilgili göz
gözaltına alındı. Sonrasında gözaltı sayısı
190’a yükseldi. Ardından 190 kişiden 124’ü
hakk
hakkında “anayasal düzeni değiştirip din
devle
devleti kurmaya kalkışma” suçlamasıyla dava
açıld
açıldı, geri kalanlar serbest bırakıldı. Dava
sürec
süreci adalet ve güvenlik sistemi için tam bir
yüz karası
k
teşkil etti. Olayın kilit ismi Sivas
Beled
Belediye Meclisi Üyesi Cafer Erçakmak ise
halen yakalanamamıştır.
Bizler Türkiye halkının alnına bu karayı çaBizle
lanla
lanları affetmiyor ve olayın tüm faillerinin
bulunmasını, cezalandırılmasını talep ediyor
bulun
sözlerimizi Sivas’a yakılan bir ağıtla noktalısözle
yoruz:
yoru
Ka
Kararmış
yüreğin hiç ışığı olmaz
Bilmez
B
misin ki türküler yanmaz
Günü
gelir sanma hesap sorulmaz
G
Dayanır
D
kapına pir sultan ölmez**
**Renklerde Yaşamak,
Metin - Kemal Kahraman
M
**Türküler
Yanmaz, Alaaddin Us
**T

Sivas Katliamı Lanetlendi
2 Temmuz 1993'te düzenin gericileri tarafından gerçekleştirilen Sivas Katliamı’nın yıldönümünü anma dolayısıyla birçok ilde miting,
açıklama ve eylem gerçekleştirildi.

sında sık sık “Faşizme geçit yok!” ve “Sivas şehitleri ölümsüzdür!” sloganları atıldı.

ANKARA

Bergama Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 4
Temmuz Cumartesi günü, Sivas Katliamı’nı
unutmadığını ve unutturmayacağını göstermek için Cumhuriyet Meydanı’nda bir anma
gecesi düzenledi.
Bergama’da ilk kez düzenlenen anma gecesinde Sivas Katliamı’yla ilgili bir tarihçe anlatıldı. Eğitim-Sen’in çelenk gönderdiği ve ilerici
gençlerin de katıldığı anma Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği’nin semah ekibinin gösterisiyle devam etti. Anma da sık sık “Sivas şehitleri ölümsüzdür!” sloganı atıldı. Anma halk
ozanı Nebi Yaşar’ın konseriyle sona erdi.

A n k a r a’ d a
binlerce
kişi
Sivas
k a t l i a m ı’n ı
lanetledi.
TÜM-İGD’ li
gençlerin de
katıldığı
ve
“Madımak müze olacak!” şiarının öne çıktığı
miting, saat 16.00’da Sıhhiye Toros Sokak’ta
başladı. “Sivas’ın ışığı sönmeyecek!” sloganlarıyla Kolej Meydanı’na doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş boyunca etrafta dolmuş bekleyen,
evlerinin balkonuna çıkan insanlar alkışlarıyla mitinge destek verdi.

İSTANBUL
İstanbul-Kadıköy'deki mitinge binlerce kişi
katıldı. Saat 17.00'da Tepe Nautilus'da başlayan yürüyüş boyunca katliamın sorumluları
sloganlarla dile getirildi. Mitinge, çok sayıda
Alevi kurumları, emek örgütleri, siyasi partiler ve gençlik örgütleri katıldı.

BERGAMA
TÜMİGD eyleme “2
Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" pankartıyla katıldı. İlerici Gençler
“Sivas'ı unutmak ihanettir!”, “Katil devlet hesap verecek!” sloganlarıyla yürüdü.

KÜTAHYA
2 Temmuz’da saat 16.30’da Eğitim-Sen’in düzenlediği ve TÜM-İGD’nin de katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Kütahya Eğitim-Sen Başkanı Abdullah Çiçek
tarafından okunan basın açıklamasında; Sivas
Katliamı’nın Türkiye’nin utanç tablosu olduğuna dikkat çekilerek, Sivas’ın ışığının sönmeyeceği dile getirildi.

BODRUM
Sivas Katliamı'nın 16. yıldönümünü Bodrum Belediye Meydanı’nda yapılan bir basın açıklamasıyla protesto edildi. 12.30'da
yapılan açıklamaya TÜM-İGD'li gençler
de destekçi olarak katıldı. Açıklama sıra-

İzmir-Karşıyaka
2 Temmuz Katlimı’yla ilgili TÜM-İGD ve
çeşitli kurumlarca Karşıyaka’da bir anma etkinliği gerçekleştirildi.
Bildiri dağıtımıyla başlayan etkinlik akşam
21.00’de yapılan ve yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen meşaleli yürüyüşle devam
etti. İstasyon meydanı’na yapılan yürüyüş boyunca Sivas katliamıyla ilgili sloganlar atıldı.
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İşçi forumu gerçekleştirildi
çekleştiren
çekle
Onur Balcı, krize karşı örgütlü
bir mücadele
m
sürdürülmesi gerektiğinin
önemini
önem
vurgularken, bu forumun bunu
sağlayabileceğini
sağl
ve destekleyicisi olacaklarını
ları belirtti.
Balcı,
Bal
yıllardır işçilerin maaşlarından
kes
kesilen
ve kullanılması oldukça güçleştir
tirilen
işsizlik fonunun 24 milyar doları
bu
bulduğunu
belirtirken bunların işsizle kolayca ulaştırılması gerektiğinin
lere
a
altını
çizdi. IMF ile yardım fonu ile ilg görüşmelerin şu sıralar yapıldığını
gili
s
söyleyen
Balcı, buna gerek olmadığını
Türkiye’nin en zengin 100 ailesinin

mal varlığının toplamı 144 milyar dolar olduğunu ve bu mal varlığın gerçek sahiplerine,
emekçilere verildiğinde IMF’den ya da başka
yerden herhangi bir yardım fonu almanın gerekmeyeceğinin altını çizdi.

Sonuç
Dört buçuk saat süren forumda otuz beş
konuşmacı söz aldı. Konuşmaların ardından tertip komitesi kısa bir sonuç sundu.
İşten Atılmalar Yasaklansın Komitesi’nin
kurulacağı ve bu komitenin tüm emek örgütlerine açık olacağı ve çağrıda bulunacağı
belirtildi.

“İşten atmalar yasaklansın! İşsize iş!” şiarla
şiarlarıyla yola çıkan İşten Atmalar Yasaklansın Girişimi, 21 Haziran Pazar günü saat 14:30’da,
Petrol-İş Genel Merkezi’nin konferans salonunda İşçi Forumu’nu gerçekleştirdi.

İşsize iş!
Yapılan açılış konuşmasının ardından forum
katılımcıların sözleriyle devam etti. Birçok
meslekten işçi, asistan, sendika temsilcileri,
işsizler, emekliler ve örgüt temsilcileri forumda söz aldı.
Yapılan konuşmalarda işçilerin işsizlerin
sorunlarından bahsedildi ve yapılan İşçi
Forumu’nun öneminin altı çizildi. Ayrıca etkinlikte KESK’in ve Birleşik Metal-İş
Sendikası’nın destek mesajları okundu.

İşsizlik fonu işsizlerindir!
Ürün Sosyalist Dergi adına konuşmasını ger-

Uluslararası Bergama Kermesi’nin 73.sü yapıldı
ren Uluslararası Bergama Kermesi’nde birçok
ild ve ülkeden katılımcılar yer aldı. Kerilden
me halk oyunları gösterilerinden konserlemeste
re, panellerden sergilere birçok etkinlik
ge
gerçekleştirildi.

ardından, 20 Haziran günü ise Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği Bergama Şubesi’nin
düzenlediği “Alevilik ve Demokrasi” başlıklı
bir panel yapıldı.

TÜ
tap
TÜM-İGD’li
gençler de dergi ve kitap
sta
ra!
standıyla,
“Krizin bedeli patronlara!
İş
zİşten
çıkarmalar yasaklansın!” dövizle
dı.
leriyle
kermes festivalinde yerini aldı.
1 Haziran günü, Sivas Katliamı’nda
da
17
y
yaşamını
yitiren Bergamalı gazete-c yazar Metin Altıok adına “Ede-ci
b
biyatımızda
Metin Altıok” başlıklı
bi panel düzenlendi.
bir
Dünyada 2. Türkiye’de
ilk kkez Bergama’da
B
’d düzenlenen
dü l
K
Kermes
Festivali’nin bu yıl 73.sü gerçekleştirildi.
15 Haziran’da başlayan ve 7 gün boyunca sü-

K
Kermeste
18 Haziran günü
EĞİTİM-SEN’in katkılarıyla yapılan “Ekonomik Krizin Çalışma Yaşamına Etkisi” başlıklı bir panelin
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KÖLELİK
SÖZL
B
4/
KÖLELİK SÖZLEŞMESi

Önce bir soru: Geçici işin tanımı nedir? Halka
sürekli ve en yaygın şekilde götürülmesi gereken hizmetler geçici olarak nitelenebilir mi?
Yaygın olarak 4/B olarak bilinen yasa maddesinde şu ifade vardır: “…özel bir meslek bilgisine
ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı
ve Maliye Bakanlığı’nın görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu’nca geçici olarak sözleşme ile çalışmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu
hizmeti görevlileridir”

Yukarıdaki paragrafta da net olarak belirtildiği
gibi 4/B statüsünde istihdam yapılması için işin
geçici olması gerekir. Oysa AKP
P hükümeti -nasıl
bir mantıksa- öğretmen, hemşire, laborant,
lab
tıbbi sekreter, röntgen teknisyeni
knisyeni gibi temel
sağlık ve bazı eğitim hizmetlerini
etlerini ( okullardaki
hizmetli ve memurlar ) geçici olarak görmekte
ve bu doğrultuda istihdam
hdam yapmaktadır.
Bu arada hemen belirteyim,
eyim, okulların
döner sermayesi olmadığı
adığı için
sözleşmeli öğretmenler
ler
dışında hizmetli
ve memurların
maaşları OkulAile Birliği
Derneği’nin
bütçesinden
karşılanıyor..
in
Bu bütçenin
mi de
gelir kalemi
veliler…
Bu işin bir boyutu… Bir diğer
boyutu ise bu statüde
çalışanlara akıllara zarar bir
l
şekilde adeta bir kölelik sözleşmesi imzalatılmasıdır. Nasıl mı? Sözleşmeliler maaşlarını döner sermayeden alırlar; ama çalıştığı kurumda
döner sermaye yetersiz kalırsa sözleşme feshedilir. Döner sermayeyi döndürenlerin hizmeti
satın alan halk olduğunu da özellikle vurgulamak gerekir. Egemenler üstü kapalı bir şekilde
şunu söylüyor: Ne yap ne et, personelin maaşını
ödeyecek parayı vatandaştan al.
Sadece bununla kalsa iyi ya şu maddeye ne demeli: “Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla,
sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.” Evet, iş yerinde amiriniz gelecek ve
diyecek ki bir ay sonra yoksun. Peki ya sebep?
Sebep de yok!
Sözleşmenin feshi ile ilgili bir başka madde:
“1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda belirtilen ihtar
ve tevbih cezasını gerektiren fiil veya hallerin
dört defa, ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş
kesilmesi cezasını gerektiren fiil veya hallerin
üç defa, kademe ve derece indirilmesi cezasını
gerektiren fiil ile meslekten çıkarılması cezasını
gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit
edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir.” Düşünebiliyor musunuz, kademe veya

derece indirilmesi cezası alan personelin cezası
işten atılmak… Böyle bir madde o personeli nasıl bir çıkmaza iter bir düşünün. Amiriyle ilişkilerine nasıl yansır, amirinin ak dediğine kara
diyebilir mi?
Peki işine son verilen personel için her şey bitmiş
midir, hiç iş bulma umudu yok mudur? Sözleşme maddesi aynen şöyle: “Kurumun döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli
personel ihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı
ve zorunlu hallerde, personel, vizeli boş pozisyonu bulunması kaydıyla aynı il içinde ihtiyacı bulunan ve döner sermaye geliri uygun olan başka
bir kurumda yeni sözleşme yapılarak çalıştırılabilir. Ancak bunun için, yeni sözleşme yapılacak
Kurumun vizeli boş pozisyonunun olması, çalıştığı kurumun amirinin gerekçeli teklifi, çalışacağı Kurum
K
amirinin uygun görüşü ve İl Sağlık
M ü d ü r ü n ü n onayı gerekmektedir. Bu işlem
ggerçekleştikten
sonra
durum Bakanlığa bild
dirilir. Bu
du-

rumda personel, 24 saat içerisinde yeni görev
yerinde göreve başlamak zorundadır.”
Kalın italik yazıya
dikkat edin, önceki
amirin gerekçeli teklifi ve yeni amirin uygun
görüşü doğrultusunda
ancak işe alınabilir. Tüm
nlar güvencesiz çalıştırbunlar
li maddeler. Bir
ma ile ilgili
de çalışma şartlarınaa bakaleri
lım. Personelin çalışma süreleri
diğer devlet memurları gibi haftada 40 saat; ancak şu maddeyi iyi okuyun lütfen: “Personelin çalışma saat ve süreleri,
emsali Devlet memurları için belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ayrıca personel
nöbet tutmakla yükümlüdür. Belirli bir sürede
bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda,
normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve
resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek
ücret ödenmez.”
Son cümleyi tekrar edelim, bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez. Hemen şu soru akla geliyor: Belirli bir
sürede bitirilmesi gereken işlerin süresini kim
tayin ediyor? Personel hastalandı ve işler bitmedi ne olacak? Hastalık iznini düzenleyen madde ise şöyle: “Resmi tabip raporu ile kanıtlanan
hastalıklar için, yılda 30 günü geçmemek üzere
ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal
sigortalar kurumunca ödenen geçici iş göreme-

mezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür.”
Uzun bir tedavi gerektiren hastalıkta sözleşmenizin feshedileceğini tahmin etmek de sanırım
zor değil ki tedavi süresi 30 günü aştığı için sözleşmesi feshedilen pek çok insan var. Sonuçta
yukarıda da değinmiştik, “Taraflar, bir ay önce
ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.”
Bu ve benzeri daha pek çok haksız uygulama için sendikalar Anayasa Mahkemesi’ne,
Danıştay’a dava açmaktadır ve bu davaların
önemli bir kısmı da kazanılmaktadır. Ancak
hukuksal alandaki bu kazanımlar hayata geçirilmemektedir. Örneğin üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli personel, 6 Ağustos
2008 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile döner
sermaye hakkı elde etmişti. Söz konusu yasaya
göre 4/B kapsamında çalışan personele 1 Eylül
2008 tarihinden itibaren döner sermaye ödenmesi gerekiyor; fakat 7 ay geçmesine rağmen
bazı hastanelerde bu paralar keyfi bir şekilde
ödenmedi. Aynı şekilde bu güne kadar erkeklerde askerlik nedeniyle işten ayrılan personelin sözleşmesi feshediliyor ve dönüşte işe alınmıyordu. Bu d
durumda olanlara verilen
cevap, “ Üzgünüz ho
hocam sizin sözleşmenizi feshettik, tekrardan
te
yenileyemeyiz, ağustosta yeniden KPSS’ye
girip sözleşmeli memur alımlarına
başvurun.”b
başvurun.”biçimindeydi.
Aynı
durum doğum
d
iznine ayrılanlar için
içi de geçerliydi. Onlar
da dönüşte işlerine başlayyamıyorlardı. AKP hükümeti yerel seçim sürecinde bu kuralı değiştirdi ve
askerlik-doğum dönüşlerinde personel izne çıkarken tazminat almamışsa
personelin işe tekrar alınmasını zorunlu kıldı; ancak daha
ö
önce bu mağduriyeti yaşayanlara
yön
yönelik bir hak iadesi yapmadı. Kaldı ki
raflar, bbir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep
“Tarafl
göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.” diye bir madde olduktan sonra bu zorunluluğun ne hükmü olur?
Son olarak şunu söylemek istiyorum: 657 sayılı Devlet Memurları Yasası son derece antidemokratik, gerici bir yasa; ancak AKP bu yasayı
aratacak nitelikte sözleşmeli istihdam yapmaktadır ve karşısına çıkan anayasal engelleri de
gereken yasal düzenlemeleri hazırlayıp parlamento çoğunluğuyla meclisten geçirerek aşmaktadır. “Yeni bir anayasa, yeni bir anayasa!”
diye çığırtkanlık yapmasının en önemli nedenini burada aramak gerekir.

Gökhan Yetkin
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KESK’li emekçiler Ankara’dan haykırdı:

“Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız!”
TÜM
TÜM-İGD
ve birçok sosyalist kurum
da m
mitinge destek verdi.
Sab saat 10.00’da Maltepe’de ÖDP
Sabah
Genel Merkezi’nin önünde toplanılGe
maya başlandı. Kortejlerin oluştuma
rulmasıyla saat 11.00 civarı Kızılay’a
ru
doğru yürüyüşe geçildi. Kızılay’da
do
Güvenpark’a gelinerek bu alan miG
tting alanına çevrildi.

Kamu
Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
toplu iş sözleşmeleri için 20 Haziran 2009
günü Ankara’da merkezi bir miting düzenledi.
Mitinge İzmir’den Diyarbakır’a, Edirne’den
Batman’a kadar pek çok ilden yaklaşık 3000
kişi katıldı. KESK’in yanı sıra DİSK Genel-İş,

Y
Yapılan
konuşmalar sırasında
hem KESK üyelerine yönelik keyfi
h
baskı ve tutuklamalar protesto edildi,
bas
hem de hük
hükümetin kamu çalışanlarıyla toplu
iş sözleşmesi
sözleşme yapması için talepler haykırıldı. Toplu iş sözleşmesini imzalamak için bir
sonraki silahlarının grev olduğunu belirten
KESK’liler, gerektiğinde her mücadele yöntemini de kullanabileceklerini hükümete ve
kamuoyuna duyurdu.

KESK’e dönük operasyonlar ve gözaltılar
tüm Türkiye’de protesto edildi
28
Mart
2009 günü
sabah saat ler i nden
itibaren
KESK Genel Merkezi
ve EğitimSen’in bazı
şubelerine,
polis ve jandarma tara-fından baskın
n
dü zen lend i.
Ayrıca
içleerinde, KESK
K
Merkez Yürüttme Kurulu Üyesi ve Kadın Sekreteri Songül
Morsümbül, Eğitim-Sen Genel Kadın Sekreteri Gülçin İspir, KESK eski Genel Sekreteri
Abdurrahman Daşdemir, Eğitim-Sen eski
Kadın Sekreteri Elif Akgün’ün de bulunduğu
30 emekçi memur sudan bahanelerle gözaltına alındı.
Yaşanan bu haksız operasyon ve gözaltılarını
protesto etmek için neredeyse tüm Türkiye’de
eylemlilikler yapıldı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Kütahya’da, Bergama’da
ve daha birçok ilde yapılan eylemlere “Yolumuz işçi sınıfının yoludur!” şiarıyla yürüyen
TÜM-İGD’li gençler de katıldı.
Yapılan eylemlerde bu tür baskılarla KESK’in
susturulamayacağı belirtildi ve KESK’in sokakta kurulduğu, haksızlıklara karşı gene sokaklar olduğu ve olacağı söylendi.

S
Sağlık
Emekçileri İstanbul’dan haykırdı;
“Tam Gün Yasa Tasarısına hayır!”
Türk Tabipler Birliği; İstanbul Tabip Odası 24
Haziran 2009’da Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi önünde devletin doktorlara zorla dayatmaya çalıştığı Tam Gün Yasa Tasarısı’na karşı yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.
Eylem saat 12.00’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde toplanılması ile başladı. Burada bir
konuşma yapan TTB Merkez Konsey Üyesi Ali
Çerkezoğlu devletin Tam Gün Yasa Tasarısı
ile doktorları ücretli köleye çevirmeye çalıştığına dikkat çekti ve nitelikli bir sağlık hizmeti
için ödenek aayrılması gerektiğini söyledi. Ali
Çerke
Çerkezoğlu’nun
konuşmasının ardınd yaklaşık 400 kişi sloganlar eşdan
l
liğinde
yürüyüşe geçti.
S İstanbul Şubeleri, DişhekimleSES
ri Odası, Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Eczacılar Odası, Dev
Sağ
Sağlık-İş gibi emek örgütlerinin yanı
sıra TÜM-İGD’in de içinde olduğu
çok sayıda ilerici, sosyalist kurum da
eylem
eyleme destek verdi
Hasek
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
önüne gelindiğinde burada bir basın
açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Türk
Tabipler Birliği adına İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizer okudu.

11
sayi_19_v_son_arti_bir.indd 11

09.07.2009 09:01:47

Rapor”unda, sorunun boyutunu çok net ortaya
koymaktadır.(4) Aşağıda raporda bulunan bir
tabloyu veriyoruz:

Ocak 1990 – Mart 2009 Döneminde Köy
Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen
İnsan Hakları İhlalleri Genel Bilançosu
1992 – Mart 2009
Köy yakma
Köy boşaltma
Taciz ve tecavüz
Kaçırma
Silahlı saldırı

Devlet töresi
Kürtler’in
eşitlik-özgürlük
mücadelesini
şid
det ve hile yoluyla bastırmak isteyen ve
ABD emperyalizminin işbirlikçisi iktidarların, Kürt bölgesindeki direnişi durdurmak
için uyguladığı yöntemlerden biri olan “köy
koruculuğu” modelinin nelere neden olduğu
Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Bilge Köyü’nde
vahşi bir katliamla tekrar görüldü. 03 Mayıs
2009’da gerçekleşen katliamda köydeki nişan düğünü sırasında 4 değişik koldan otomatik silah ve el bombaları saldırısıyla çoğu
kadın ve çocuk 44 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Koruculuk sistemi kimi koruyor?
Koruculuk sistemi uygulanmaya başladığı
1985’den(1) beri bölge halkını “ya bizdensin ya
onlardan” diyerek bölmeye başladı. İstihdam
edilmeyen ve burjuvazi tarafından üretim sürecine katılmayan köylerde statü kazanmak ve
ekonomik olarak rahatlamak isteyenler korucu oldu, diğerleri bölgede adı konmayan savaş
nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kaldı.
Köylerde yasal olarak silahlanan ve ayrıcalıklı
olan korucular, bu ayrıcalıklarını halka baskı,
şiddet, cinayet, tecavüz, işkence ve bir dizi vahşetle kullandı.
Uygulamaya girdiği günden bu yana 21 yılda
5 bin geçici köy korucusunun suç işlediği belirlendi. Bu bölgelerdeki 22 ilde 57 bin 757 köy
korucusu görev yapıyor.
İçişleri Bakanlığı’nın 2006 yılında açıkladığı
rakamlar ve mahkeme kayıtlarına göre koruculuk sisteminin uygulanmaya başlandığı 1985
tarihinden bugüne kadar 21 yılda 5 bin geçici

köy korucusunun suç işlediği belirtilmiştir.(2)
Yapılan açıklamanın devamında koruculardan
2 bin 402’si terör suçlarına karışmış, mala karşı
işlenen suçlarla ilgili 936, şahsa karşı suçlarla ilgili 1234, kaçakçılık suçlarıyla ilgili 428 korucu
hakkında işlem yapılmıştı.
1996 yılında ‘Hizmete Özel’ İçişleri Bakanlığı
belgeleri, her üç köy korucusundan birinin suç
işlediğini gösteriyordu. 1996 yılına kadar 23 bin
222 geçici köy korucusunun görevine işledikleri
çeşitli suçlar nedeniyle son verildiği bilinmekteydi. Yine aynı yıl dönemin Başbakanı, MİT
raporlarını kaynak göstererek “Güneydoğuda
koruculuk sistemi eroin şebekesi gibi çalışıyor”
itirafında bulunmuştu.(3)
Sistem öylesine düzenlenmiş ki, köylerde işlenen bu suçları işleyenler ağız birliği etmişçesine
suçu PKK üzerine atmış ve böylece “köy basma, cinayet, tecavüz” ve bunun gibi birçok olay
PKK üzerine yıkılarak kendilerini aklamaya
çalışmıştır. Ayrıca aileler ve aşiretler arasındaki
husumetler, tarafların karşılıklı olarak koruculuğun imtiyazlarını kullanıp silahlı bir hukuk
yaratma çabasını doğurmuş ve husumetlerin
bu yolla çözülmesinin yolu açılmıştır. Böylece
köy köy, kasaba kasaba ve hatta köye dönüş sürecinde farklı yolları seçmiş aile fertleri arasında bile birbirine düşmanlık tohumları atılmış,
bölge halklarının asıl sorunlarıyla mücadele
etmesi önlenmiştir.
İnsan Hakları Derneği (İHD) 08.05.2009’da
yayımladıkları “Ocak 1990 – Mart 2009 Döneminde Köy Korucuları Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Özel

38
14
12
22
294

Köy korucuları tarafından
Öldürülen

183

Köy korucuları tarafından
yaralanan

259

Kayıp olayı
İnfaz
Gasp
Köy korucuları tarafından yapılan işkence ve kötü muamele
Köy korucuları tarafından
gözaltına alınanlar
İntihara sebebiyet verme
Ormanlık alan yakma

2
50
70
562

59
9
17

Görülen tablo aslında on yıllardır devam eden
ama bir şekilde sümenaltı edilen durumun göstergelerinden sadece bir tanesidir. Bu istatistiğin doğalında sadece kamuoyundan ve İHD’ye
yapılan başvurulardan oluşmuş bir kısım olduğunu da hatırlatalım.
Koruculuk sistemiyle, bölge halklarına muhbirliği, itirafçılığı, kardeş katilliğini meşrulaştıran
egemenler, bu durumu teşvik ederek sorunu
büyütmektedir. Hükümet geçen yıl Tunceli’de
1400 korucu kadrosu açarak bu konudaki azmini bir kez daha göstermiştir. Mardin’de yaşanan katliamda bu azmin bir parçasıdır aslında.
Köylerde ekonomik, sosyal farklar yaratılarak
oluşturulan çözümsüzlük ortamından beslenen
egemenler ve işbirlikçi AKP hükümeti derhal
“Geçici Köy Koruculuğu” yasal düzenlemesini
iptal etmeli ve halkları birbirine düşüren bu
uygulamalar bütününden vazgeçmelidir. Kuşkusuz bu süreci hızlandıracak ve bu talepleri
zorlayacak olanlar da bizleriz.

Devlett töre
12
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Kadınlaşm
“Krizin Kadınlaşması”

Sokakta, fabrikada, tarlada, okulda, evde
yaşamın her alanında sadece kadın
olmalarından kaynaklı, emperyalist savaşların,
kapitalizmin yarattığı krizlerin bedelini en ağır
ödeyen kadınlar.
Fabrikada ilk işten çıkarılan, tarlada boğaz tokluğuna çalışan, ev işi ve bakım emeği ile hiçbir
sosyal güvencesi olmadan çalışan kadın, bu kadar ağır koşullarda yaşamak zorundayken bir
de kapitalist sistemin yarattığı krizin faturasını
ödemek zorunda kalıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), devam eden ekonomik kriz
yüzünden bu yıl dünyada yaklaşık 22 milyon
kadının işsiz kalacağını, mart ayında sunduğu
raporda açıkladı. Halen dünya genelinde 203
milyon işsizin 86 milyonunu; 3 milyar çalışanın 1,2 milyarını kadınlar oluşturuyor. Ancak
kayıt dışı, geçici ve part-time çalışmaları nedeniyle bugüne kadar kaç kadının krizde işini
kaybettiği tam olarak bilinmiyor.*

Yaşananların başka bir boyutu ise, burjuva
medyasının duruma hemen el koyarak vahşetin nedeninin “kız alıp-verme” nedeniyle gerilimli olan iki ailenin yaşadığı bir “töre sorunu”
olarak tarihe düşerek üstünü örtmeye çabasıdır. (Sonrasında katliamın temel nedeninin bir
arazi kavgası olduğu görüşü hâkim olmuştur.)
Televizyonlarda sermayenin sözde sosyologları
ya da bilirkişileri “töre cinayetleri”, “namus olgusu” ve diğer feodal unsurları tartışadursun,
böylesine organize edilmiş ve ağır silahların
kullanıldığı bir vahşetin nasıl olduğu ve yine
böylece nasıl uluorta yapıldığı hakkında konuşmuyor ya da bunu gündeme getirenlerin
sesleri cılız çıkıyor. Burjuvazi, medyasıyla bu
katliamı oluşturan asıl sebepleri susturarak ya
da maskeleyerek tarihe nasıl arşivlemek istedi-

Giderek artan işsizlik
Bugün kadınların ağırlıklı
olarak çalıştığı hizmet sektörüyle, toptan ve perakende satış sektöründe de işsizlik arttı. Ayrıca kadınların çalıştığı garsonluk
ve mağaza tezgâhtarlığı
gibi çalışma alanlarında da daralma yaşanıyor. Anlayacağınız
kayıt dışı çalışma
alanlarında da çalışamayan kadınlar
giderek çalışma alanından uzaklaştırılıyor. (Üstelik
bu alanlar, daha ucuz,
kayıt dışı, geçici ya da part-time işler,
erkeklerin pek talep etmediği çalışma alanları.) Yani geçinebilmek için iş bulmak zorunda
olan kadınlar ucuz işgücü olarak, işgücü piyasasının, sömürü mekanizmasının içinde yer
alırken kapitalizmin yarattığı krizle kadın daha
da eve hapsediliyor. Zaten bu kesimlerde çalışan kadınların birçoğu da herhangi bir sosyal
güvenceye sahip değil. Kapitalizm kadınlara
sendikasız, sigortasız, güvencesiz bir çalışma
alanı vermişti onu da kriziyle geri alıyor.

Tatar Mahallesi kadınları krizde ekmeğe para
vermemek için, “Kendi ekmeğimizi kendimiz
pişiririz.” sloganıyla evde tandır ekmeği yaptıklarını duyurdular. Bu da köyde yaşayan kadının
da krizle birlikte sırtına yeni yükler bindiğini
göstermekte. Yani kapitalizmin yarattığı kriz
yoksulluğu arttırdı, artan yoksulluğun çözümü
de kadınlara kaldı. Kadın ucuz iş gücü, emek
gücü olarak kapitalizmin krizinde başrolü almasıyla kriz kadınlaştı.
Bugün bu sürece karşı, krizin bedeli patronlara
diyen, sendikalı-sigortalı çalışmak için, sosyal
hakları için kadınlar önemli mücadeleler vermekte. Sendika talebiyle çalışmak isteyen birçok işçi kadının işten çıkarıldığı bu döneme
damgasını onların verdiği direnişler vurdu.
DESA’da kadınların gösterdiği örgütlü mücadele kazandı. Bu mücadele örneği kriz sürecinde kadınların ne yapması gerektiğini somut bir
şekilde ortaya koyuyor.
*Kaynak: Hürriyet Gazetesi/ 12.06.2009

Ayşe Baziki

Krizin bedeli kadınlara
İşsizliği, yoksulluğu arttıran yarattığı krizin
yükünü işçi sınıfın üzerine bırakan kapitalizmde kadınlar eve ekmek getirmek için
güvencesiz, çok düşük ücret karşılığında
çalışmaya başladı. Evdeki işlerinin dışında
çocuk bakıcılığı, temizlik işleri gibi ucuz,
güvencesiz işlerde çalışarak krizin yarattığı yoksul yaşamın bedelini en ağır şekilde ödüyor. Bu duruma Şırnaklı kadınların kriz sürecine karşı aldıkları önlemi örnek
olarak verebiliriz. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi

ğini açıkça göstermiştir.
İletişim araçlarının egemen sosyal, siyasal ve
ahlak konumları ve söylemleri hep yeniden
ürettiğini ya da kendi inisiyatifinde meşrulaştırdığını söylerken, toplumsal olayları geleceğe
nasıl aktardığını ve yaşananların kapitalist
sisteminin sorunu olmadığını kanıtlamak için
nasıl bir isimlendirme mücadelesi olduğunu da
unutmamak gerekiyor.
Adı Türkçeleştirilerek Zanqirt’ten Bilge Köyü
haline getirilen egemenler tarafından sözde
“modernleşme” fantezisinin koruculuk sistemi
yöntemiyle sağlanmaya çalışmasının ne kadar
boş olduğu tekrar görülmüştür. Batı kültürünün
sözde modern “sömürü ahlakını” silah zoruyla
dayatma girişimine karşı Anadolu’daki bütün
halklar her zaman gereken cevabı vermiştir.

Kaynaklar:
(1) Geçici Köy Korucusu – http://tr.wikipedia.
org/wiki/Ge%C3%A7ici_K%C3%B6y_
Korucusu#cite_ref-0
(2) 21 Yılda 5 Bin Köy Korucusu Suça Karışmış – 27.07.2006 Radikal Gazetesi
(3) Yıldırım Türker – Koruculuk Neyi Korur –
30.03.2009 Radikal Gazetesi
(4) http://www.ihd.org.tr/images/pdf/
ocak_1990_mart_2009_koy_koruculari_
ozel_raporu.pdf

Mehmet Şafak Sarı
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Bir umut iş t
Bir umut işte

Türkiye’nin de krizin içine yuvarlandığının
başka çözüm yolu yoksa ne yapsın? Ben daha
İşsizlik,
yeni işsizim! Birkaç ay daha iş bulamazsam
açık bir şekilde ortaya çıktığı bugünlerde
ekonomik
krizin
de
ne olacak? İki ay evimin kirasını ödemeişsizlik Azrail gibi kol gezerken soluğu
etkisiyle gittikçe artıyor. İşsiz kalanlar
sem evden atılırım. Evde çoluk çocuk
Türk İş Kurumu’nun (İşkur) Beyoğvar. Aç mı bırakacaksın? Bir hırsızlık
bir umuttur diyerek, Türk İş Kurumu’na
lu Şubesi’nde alıyoruz. Güneşi bol
çetesinin başına geçersin herhalde.
bir gün… Tophane’ye geldiğimizde
yığınla akın ediyor. Kimi iş başvurusu için,
Sonra
da yolsuzluk yapan ben olurum.
bir çocuk parkının önünden geçiyokimi ise işsizlik ödeneği için…
İnsanları
suça teşvik ediyorlar. Bu ülkede
ruz. Çocuklar salıncağa biniyor, kaykayişsizlik
olduğu
sürece delirenler de olur, hırdan kayıyor. Ekonomik krizin aslında en
sızlık
yapanlar
da, fuhuş yapanlar da, adam
çok etkilediği ve etkileyeceği kesimden olan yalım. Rahatlıkla sömürsünler sömürebildiköldürenler
de.
”
Mustafa
işlemlerini tamamlaçocuklar bütün bu sorunlardan uzak günün leri kadar. Kapı önüne koyulduk işte! Bakamak
için
tekrar
içeri
giriyor.
tadını çıkarıyor. Türk İş Kurumu’nun önü- lım ne yapacağız? Kriz bizi teğet geçecekmiş.
ne geliyoruz. Binaya giren çıkan bitmiyor. Kriz bizi yıktı da geçti!” diyor Mustafa. Sinirli
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 Kasım
İçeri giriyoruz. İçerisi ana baba günü gibi. olduğu halinden tavrından belli olan Mustafa
ayı verilerine göre son bir yılda işsiz kalanSırayla gelenler işlemlerini yaptırıyorlar. krizin patronları değil, sadece işçileri etkileların sayısı 645 bin kişiye ulaştı. Böylece işsiz
Kalabalıktan sıkılanlar ise dışarıda bekliyor. diğini söylüyor. “Patrona bir şey olmaz. İflas kalanların sayısı 2 milyon 995 bin kişiye ulaşKapıya asılmış yazılar gözümüze ilişiyor. ettik diye kendilerini acındırıyorlar. Patron- tı. Ekonomik krizden etkilenenler kuşkusuz
İşsizlik Ödeneği ile bilgiler asılı. “İşsizlik ların illaki bir birikmişi vardır. Ya bizim? yine emekçiler oldu. İşsiz kalanlar soluğu
Ödeneği’ne başvuracaklar, işten atıldıkları- Zaten hakkımızı da alamıyorduk, az para alı- İşkur’da alıyor. İşkur ‘un önünde bir kalabalık
na dair belge getirmelidir…” Tekrar çıkıyo- yorduk ama şimdi o da yok. Başvurduk işte oluşuyor. Herkesin elinde bir kâğıt. İşkur’un
işsizlik ödeneği için.” Patronlara saydırmaya hemen karşında küçük bir fotokopici buluruz binanın önüne.
devam ediyor Mustafa, imalı gülüşüyle elin- nuyor. Camına fotoğraflarınız çoğaltılır diye
Dışarıda bekleyenlerden birinin yanına gi- deki kâğıtla oynuyor. “İş yerlerinde herhangi bir yazı asılmış. İşkur’a gelenler fotoğraflarıdiyoruz. Elli yaşlarında. Elindeki kâğıtlara bir haksızlığa uğrasan da bir şey yapamıyor- nı çoğaltmak ve kimlik fotokopisi çektirmek
bakıyor merdivenlerde. “İş başvurusu için sun bu ülkede. Bu ülkede kimi kime şikâyet için oraya uğruyor.
mi?” diyoruz. Elindeki kâğıtları veriyor edeceksin ki. Patronlar kendilerini bir şekilelimize. “Özürlü” yazıyor kâğıdında, aklınSüleyman kırk yaşında. Süleyman’ın da derdi
dan özürlü. Özürlüler için iş başvurusu ayrı
farklı değil. İş başvurusu için gelmiş. Buraya
ilk gelişi de değil. Elliden fazla iş başvurusu
oluyormuş. Pek konuşmuyor. Emekli olduyapmış ama hala sonuç yok. “Ben özürlüğunu ama geçinemediğini söylüyor sadece.
yüm. Bizim başvurumuz farklı.” diyor. GöNereden emekli olduğunu anlayamıyoruz.
rünüşünde hiçbir engeli bulunmadığı için
Bu ikinci başvurusuymuş. Elindeki kâğıda
anlayamıyoruz durumu. “Özürlü dediysem.
baka baka uzaklaşıyor oradan. Birinin daha
Ağır kaldıramıyorum ve kapalı alanlarda
yanına gidiyoruz. Dışarı çıkınca bir sigara
çalışamıyorum.” diye ekliyor şaşırdığımızı
yakıyor. O da elindeki kâğıdı inceliyor. Sianlayarak. “Kendi işimde çalışıyordum iflas
nirli olduğu hareketlerinden belli. Mustafa
ettim. Marketim vardı. Beş ay oldu iflas edeli.
işsizlik ödeneği için gelmiş İşkur’a. Deyim
Beş aydır iş arıyorum; ama yok. Ben özürlü
yerindeyse bir dokunup bin ah işitiyoruz:
olduğum için daha da zor. Ağır kaldıramıyo“İşsizlik ödeneği için geldim. Ben konfeksirum ve kapalı alanlarda kalamıyorum. Tek
yonda çalışıyordum. İşten çıkartıldık. Daha
sorunum bu. Birçok yere başvurdum ama işe
doğrusu iki hafta önce iş yerimiz iflas etti.
alan yok. Engelliyiz ya. Benim buraya elliden
Daha tam etkilenmiş değilim ama bakalım
fazla başvurum oldu. Market açmadan önce
bir iki ay sonra ne olacak? Ev de kira, çoluk
de haklı çıkarıyorlar. Her şeyden kendilerine de başvurmuştum. Sonuç çıkmayınca kendi
çocuk okuyor. İşimiz çok zor.”
bir açık bulup kullanıyorlar. Olan biz işçilere işimi kurabilmiştim. Bir de ekonomik kriz
oluyor işte. Başka kimseye değil!”
var. İşimiz çok zor. Bir iş çıkacağını sanmıyo“Tazminatınızı aldınız mı?”
rum ama başka çare yok, gelip başvuruyoruz
Mustafa
krizin
etkilerinin
örtbas
edildiğini
işte.” Engelli olduğundan dolayı krizden önce
“Evet aldım, daha doğrusu alacağım. Tazminatımızı taksitlere böldüler. Yani pek bir işe söylüyor. Ona göre asıl cefası seçimlerden de işe alınmadığının üzerinde duruyor.
yaramayacak. Bölük pörçük alacağız. Hiç sonra çıkacak. “Şimdi seçim dönemi, seçimler bitince göreceğiz asıl cefayı. Yapmadıkla- “Engelli istihdamına yönelik uygulamayla
yoktan iyidir. Ya onu da alamasaydık!”
rını bırakmazlar yoksula. Seçim dönemi diye kuruluşlar yüzde 3 oranında engelli vatanilgileniyorlar güya. Daha doğrusu örtbas et- daş çalıştırmak zorunda.” diyoruz.
“Sendikalı değilsiniz galiba?”
meye çalışıyorlar, teğet geçti diyerek. Seçim
“Hayır değilim. Sendikalı olsam hakkımı- dönemi bittikten sonra krizin asıl etkilerini “Öyle ama almıyorlar. Buraya da başvuru
zı çok kolay alırdık. Özel sektör olduğu için göreceğiz. Bu ülkede işsizlik zaten vardı. Kriz- yapıyorlar. Sonra gidiyorsun az önce aldık,
sendikalıyım dediğinizde, aman uzak dur le birlikte daha da arttı. İşkur’a başvuranların geç kaldın diyorlar. Yalan. Bir ayda 300 TL
diyorlar. Sana öcü gibi bakıyorlar. Bulaşma- sayısı iki üç katına çıkmış. Sonra da diyorlar harcadım sadece yol için. İş görüşmelerine
yalım diyorlar. Sendikalı olamıyoruz yani. ki neden hırsızlık var, fuhuş var. Ne yapsın bu gittiğim için. Gidip geliyoruz sürekli. Şimdi
Sendikalı olamayalım ki hakkımızı arayama- insanlar? Çoluğuna çocuğuna bakamıyorsa, yalanları da hazır: “Ekonomik kriz!”. Eko-
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nomik kriz sadece bizleri etkiler, zenginleri
değil.”

günüm iş aramakla geçiyor. İş bulmam şart.”
diyor ve umutla uzaklaşıyor yanımızdan.

İçeriden hayatından bezmiş biri daha çıkıyor,
adı İsmail: “İşsizlik ödeneği için başvurdum
şimdi. Ben kuyumcuda çalışıyordum. Makine başında set yapıyordum. Elli beş kişi işten
çıkarıldık. Beş ay oldu. O gün bugün işsizim.
Ufak tefek işlerde çalıştım; ama sigortalı yapmadılar. Altına zam gelince yine başvurduk
kuyumcuya almadılar işe.” Cebinden bir kâğıt
parçası çıkarıyor. “İstanbul Büyükşehir Belediyesine gittim. Bu kâğıdı verdiler, yolladılar,”
diyor ve kâğıdı bize uzatarak merdivenlere
oturuyor. Kâğıtta İstanbul Büyükşehir Belediyesinin internet adresi yazılı. “Bu kâğıdı
verdiler ama ben anlamam internetten. Sonra ben de buraya geldim.”

Kendi kendine söylenen birini görüyoruz.
Özkan, “Ben denizciyim. Beş aydır işsizim.
İşsizlik ödeneği için geldim. Daha önce de
alıyordum. Beş ay önce işten çıkartıldım. Beş
aydır iş arıyorum; ama yok. İşten çıkartıldığıma dair belge istiyorlar. Belge getireceğim.”
“İş için başvurdunuz mu?

“Önce belediyeye gittiniz yani iş için?”

“Hayır. Ben kendim arıyorum zaten. Buradan
bir şey çıkacağını sanmıyorum. İşsizlik ödeneğine başvurdum sadece. Hoş o neye yetecekse. Asgari ücret kadar bile değil. Sorsan
yetkililere yattığımız yerden para kazanıyoruzdur. Bu ülkede yaşamak zor. Geçtim ülkeyi dünyada kriz var şimdi. Her şey zorlaştı.
Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak?”

“Belediyeye gittik ama dayımız olmadığı için
kapısından çevirdiler. Beş aydır nasıl geçindiğimizi bir biz bir de Allah bilir.”

Hasan, Hüseyin, Mehmet ve diğerleri. Hepsi
de aynı amaç için orada bekleşiyor. Hepsi de
bir umut diyerek iş başvurusu yapıyor

“Peki, iş başvurusu yaptınız mı?” diye soruyoruz.

Krizin etkilerinin daha da fazla hissedildiği
şu günlerde, İşkur’dan arkamızda işsizler ordusu bırakarak ayrılıyoruz. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Çocuk parkının önünden geçerken yine bir Nazım Usta’nın şiiri
geliyor ağzıma.

“İş başvurusu yapılıyor mu buraya? Yapayım
o zaman.” diyor. Sevinçle oturduğu yerden
kalkarak içeri yöneliyor ve dönerek “Belki
bir iş buluruz belli mi olur? Bizimki de bir
umut.” diyor.
Aklımızdan Nazım Hikmet’in bir şiiri geçiyor.

At S b h Grevi
Atv-Sabah
G
i 100
günü geride bıraktı
Balmumcu’da bulunan Atv-Sabah binası önünde, grevin 100. gününde (23
Mayıs 2009) saat 15.00’te, TÜM-İGD’nin
de içinde bulunduğu çok sayıda kurum
özgür bir basın için bir araya geldi.
Grevin 100. gününde 100 dakikalık oturma eylemi yapıldı. Ardından
Balmumcu’dan tek sıra halinde başlayan
yürüyüş Taksim Tramvay Durağı’na kadar devam etti. Yürüyüş boyunca sloganlar atıldı ve grev gazetesi dağıtıldı.
Taksim Tramvay Durağı’nda, AtvSabah emekçilerinin her cumartesi
yaptığı yürüyüş tekrarlandı. Yürüyüşte yaklaşık iki bin kişi vardı.

“Güzel günler göreceğiz çocuklar
Motorları maviliklere süreceğiz
….

“51 yaşında ihtiyarladım dedi,

Çocuklar inanın, inanın çocuklar

babamdan bir yıl fazla yaşadım

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler”

Şimdi 52 yaşındadır

Direnen M
Di
Meha
h
işçileri kazandı

İşsizdir.”
Öğrenci olduğu belli
olan birinin yanına
gidiyoruz. Fırat işletme okuyor. “Üç
aydır işsizim. Migros ’ta çalışıyordum
çıkmak zorunda
kaldım. Aynı zamanda da okuyorum. Çalışmak
zorundayım. İş
arıyorum üç aydır; ama bulamıyorum.
Malum kriz. İşverenler başvurmuyor artık
işçi için. Bir umut işte bizimki, geldik buraya. Belki de iş buluruz, belli mi olur? İşletme
okuyorum. Bu gidişle bitiremeyeceğim. Her

Röportaj:

Tayibe Önel

LC Waikiki firmasına üretim yapan ve iki
ayı aşkın süredir direnişte olan Meha Tekstil
işçilerinin haklı mücadelesi başarıya ulaştı.
Meha Tekstil işçileri patronları tarafından
kriz bahane edilerek işten çıkarılmış, çıkarılan işçiler ihbar tazminatı, kıdem tazminatı,
ücret gibi haklarını da alamamışlar bunun
üzerine 5 Mart’ta direnişe geçmişlerdi.
Daha önce Meha Tekstil ile aralarında altüst işveren ilişkisi olmadığını söyleyen LC
Waikiki firması işçilerin kararlı duruşu
karşında geri adım atmak zorunda kaldı ve
yapılan görüşmeler sonucunda işçilerin alacaklarının yüzde 65’ni işçilere iade etmeyi
kabul etti. Direnişe katılmayan işçiler ise
sadece içerdeki maaşlarını alabilecekler.
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TÜM-İGD’den haberler
Süleyman Üstün ölümünün
ikinci yılında anıldı

Ankara’da
ilerici gençler Nazım
Usta’yı andı
Büyük ozan Nazım Hikmet, 3 Haziran
2009 günü Ankara’da ilerici gençler
tarafından düzenlenen bir anma etkinliğiyle
anıldı. 2 Haziran gününün Ahmet Arif’in
ve Orhan Kemal’in ölüm yıldönümleri
olduğu belirtildi. Orhan Kemal ve Ahmet
Arif’in yaşam öyküleri anlatıldıktan
sonra sıra Nazım Usta’ya geldi. Nazım’ın
yaşamını anlatan bir belgesel gösterildi.
Belgesel, “Nazım Hikmet ilerici gençliğin
mücadelesinde yaşıyor.” sözleriyle sona
erdi. Belgeselin ardından Nazım’ın şiirleri
okundu ve Grup Güneşli Dünya Nazım’ın
bestelenmiş şiirlerini seslendirdi.

İşçi sınıfının Süleyman hocası Süleyman
Üstün 19 Mayıs 2009 günü ölümünün 2.
yılında mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu
Mezarlığı’nda 11.00’da başlayan anmada
tüm dostları sırayla söz aldı.
İlk olarak söze başlayan Petrol-İş Başkanı
Mustafa Öztaşkın, konuşmasını “Şimdi
yanımızda olsan bu köhne, çürümüş
düzenin sonunun artık geldiğini
söylerdin. Merak etme hocam, biz
senin hayallerini senin öğrettiğin ilkelerle
gerçekleştireceğiz.” diyerek bitirdi. Hemen
ardından Süleyman Üstün’ün eşi Fatma
Üstün kısa bir konuşma yaptı. TÜM-İGD
adına da ilerici bir öğrenci duygularını
anlattı: “Biz, İlerici Gençler olarak Süleyman
Hoca’yı işçi sınıfı için döktüğü alınteriyle,
emeğiyle, özverisiyle tanıyoruz. Bugün
burada onu saygıyla anıyoruz.” dedi.
Anmanın ardından Altunizade’deki Petrol-İş
Genel Merkezi’nde Kepirtepe’den Üstün’ler
Geçti adlı bir belgesel gösterimi yapıldı.
Köy Enstitülerini Araştırma ve Geliştirme
Derneği (KAVEG) ile ailesinin ortak
çalışmasıyla hazırlanan belgeselde Süleyman
Hoca’nın Kepirtepe Köy Enstitüsü’ndeki
öğrencilik yıllarını ve Fatma Üstün
ile birlikte
Tekirdağ’ın
Çerkezköy
ilçesinde yıllarca
yöre halkı
için yaptıkları
hizmetler konu
alınıyordu.

Kavganız kavgamızdır!
İstanbul’da TÜM-İGD’li gençler Haziranda ölen TKP’li şair ve yazarları andı.
Saat 16.30’da başlayan anma ilk olarak
haziranda ölen Nazım Hikmet, Orhan
Kemal ve Ahmet Arif başta olmak üzere
tüm devrim şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun
ardından Ankara TÜM-İGD Şubesi’nin
hazırladığı ve Nazım Hikmet’in yaşamını
anlatan belgesel izlendi. Etkinlikte Nazım
Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmet Arif‘in
şiirleri okundu, hayatları anlatıldı.

Ankara’da binler Deniz,
Yusuf ve Hüseyin’i andı
İdam edilişlerinin 37. yılında, Ankara’da
çeşitli partiler, sosyalist kitle örgütleri ve
sendikaların katılımıyla Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anıldı.
Anma etkinliği saat 12.30’da Karşıyaka
Mezarlığı önünde toplanmayla başladı.
TÜM-İGD Ankara Şubesi de “Gençlik
devrim istiyor!”
pankartıyla
anmada yerini
aldı. Yapılan
konuşmalarda
başta Mustafa
Suphi ve
14 yoldaşı
olmak üzere,
Denizler’den,
Mahirler’e,
İİbrahimler’den
bugüne
devrim
ve sosyalizm yolunda şehit
düşenler bir bir selamlandı.

İlerici Gençlik diyor ki:
“Onlar bizi sokağa atmadan
haydi sokaklara!”
TÜM-İGD’li gençler, İlerici Gençlik’in
18. sayısı tanıtmak ve emekçi halkımızla
buluşturmak için 12 Mayıs 2009 günü
Taksim İstiklal Caddesi’ndeydi.
Kapitalizmin krizinden
en çok etkilenen ve krizin
faturası ödetilmeye çalışılan
emekçiler ve gençlere
büyük görevler düştüğüne,
örgütlü mücadelenin
önemine değinen ilerici
gençler insanlarla sıcak
sohbetler geliştirdi
ve çok sayıda dergiyi
okurlarıyla buluşturdu.
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TÜM-İGD’den haberler
GENÇLİK DEVRİM İSTİYOR
Elemeci sınavlar kaldırılsın!
Yaşasın Emekçi Üniversitesi!
7 Haziran 2009’da İstanbul-Kadıköy’de
ÖSS’ye Hayır Mitingi gerçekleştirildi. Saat
14.30’da Tepe Nautilus’da kortejin toplanmaya başlamasıyla saat 15.15’de yürüyüşe
geçildi. “ÖSS’ye ve Geleceksizleştirmeye
Hayır!” yazılı ortak pankartın ardından
kortejin ilk sırasında TÜM-İGD yürüdü.
Yürüyüş kortejinde, TÜM-İGD “Yaşasın
emekçi üniversitesi!”, “Liseliler örgütlü
daha güçlü!” sloganlarıyla alana yürüdü. Ayrıca çevre duvarlara yazılamalar
yapıldı. Yürüyüş esnasında ilerici gençliğin sloganlarına halk alkışlarıyla destek verdi. Miting alanına gelindiğinde
devrim ve sosyalizm uğruna şehit düşen
devrimciler anısına saygı duruşu yapıldı. Ardından çeşitli konuşmalar yapıldı
ve miting halaylar eşliğinde son buldu.

Ankara’da
faşist provokasyonlara
geçit yok!
2 Haziran 2009 günü Konuk Sokak’ta
ÖSS’yi protesto etmek için açılan stantlara
ülkücü/faşist bir güruh tarafından saldırıldı.
Bunun üzerine devrimciler saldırıya
yanıt verdi. Polisin de faşistleri kollayarak
öğrencilere saldırması üzerine yirmiyi aşkın
kişi gözaltına alındı. Aynı günün akşamı
yaşananları protesto etmek için ilerici ve
devrimci kurumların katılımıyla bir basın
açıklaması düzenlendi. Ertesi gün stantlar
tekrardan açıldı ve bu sefer tüm ilerici ve
devrimci kurumlar stantlara destek verdi.
Aynı faşistler ikinci gün de sahnedeydi.
Ülkücüler ellerine aldıkları satırlarla
yaklaşık 150 kişinin beklediği stantlara
saldırmaya çalıştı. Bu esnada devrimci
bir gencin başına satır isabet etti. Meşru

müdafaa hakkını kullanan
kitle faşistleri cezalandırıldı..
İki gün boyunca yaşanan
faşist saldırıların
sonucunda ise gözaltına
alınan bir devrimci
tutuklandı. Tutuklanan
Çağatay Öndersoy’un
serbest bırakılması
için Kızılay Yüksel
Caddesi’nde TÜMİGD’nin de destek
verdiği bir basın
açıklaması yapıldı ve
bedeli her ne olursa olsun nee Kızılay’da
ne de ülkenin hiçbir yerinde faşizme
geçit verilmeyeceği vurgulandı.
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TÜM-İGD’den haberler
İstanbul
Üniversitesi’nde
Bahar Şenliği
İstanbul Üniversitesi bu
sene alternatif bahar
şenliğini halkların
kardeşliğini haykırmak
için Çapa’da yaptı.

İnsan hakları savunucusu Avukat
Filiz Kalaycı’ya özgürlük!

11 Mayıs 2009 günü
gerçekleştirilen şenlik
boyunca çeşitli dillerde
şarkılar, türküler söylendi;
halaylar çekildi, horonlar
tepildi. TÜM-İGD’li öğrencilerin
erin de
katıldığı şenlikte beş yüzden fazla öğrenci vardı.

27 Mayıs 2009 günü bir müvekkiliyle ilgili
olarak gittiği 11. Ağır Ceza Mahkemesi girişinde
gözaltına alınarak Ankara Emniyeti Terörle
Mücadele Şubesi’ne götürülen ve ardından
tutuklanan avukat Filiz Kalaycı’yla dayanışma
eylemleri sürüyor. İnsan Hakları Derneği (İHD)
Merkez Yönetim Kurulu üyesi de olan avukat
Filiz Kalaycı’nın serbest bırakılması talebiyle
23 Haziran 2009 günü Ankara’da bir basın
açıklaması düzenlendi. İlerici Gençler’in de
destek verdiği ve Düşünceye Özgürlük Girişimi
tarafından düzenlenen basın açıklamasında: “Biz
Filiz Kalaycı’nın neden tutuklandığını biliyoruz.
O, her onurlu insanın yapması gerektiği gibi
sömürünün, ırkçılığın, cinsiyet ayırımcılığının
karşısına dikilen ödünsüz muhalefeti nedeniyle
tutuklu şimdi. O, tıpkı KESK’liler, DTP’liler gibi,
AKP hükümetinin sömürülenler cephesinin
muhalefetine yönelik ‘şantaj’ politikasının sonucu
tutuklandı.” denildi. Girişim üyeleri F-tiplerinde
bulunan tüm politik tutuklularla dayanışma
eylemlerinin devam edeceğini bildirdi.

İTÜ Öğrenci Şenliği
İT
Bedri Karafakioğlu
anısına yapılan
ve bu sene 23.’sü
gerçekleştirilen İTÜ
Öğrenci Şenliği
4–7 Mayıs tarihleri
arasında İTÜ Maslak
Kampüsü’nde
gerçekleştirildi.
Şenlikte panellerden
fil gösterimine,
ö t i i kkonser dinletilerinden tiyatro
film
gösterimlerine kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.

2. Üniversiteler Sosyal Forumu
g
gerçekleştirildi!

Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampüsü 6. Geleneksel Bahar
Şenliğini Coşkuyla Kutladı

Öğrenci Gençlik
Sendikası GENÇ-SEN
Sen
ilkini geçtiğimiz
yıl Boğaziçi
Üniversitesi’nde
gerçekleştirdiği
Üniversiteler Sosyal
Ü
Forumu’nun (ÜSF)
F
ikincisini bu sene
23–24 Mayıs
tarihlerinde Bilgi
Üniversitesi
Kuştepe
Kampüsü’nde gerçekleştirdi.
Kampüsü’
Geçen seneye göre katılımın bir hayli düştüğü
ÜSF’de anadilden kadın sorununa, işsizlikten
evrime, Yunanistan’dan direnişteki işçilere
kadar çeşitli konular hakkında söyleşi ve paneller
gerçekleştirildi. Sinevizyon gösterimlerinin
de yapıldığı ÜSF verilen konserle sona erdi.

Ankara Üniversitesi Cebesi Kampüsü’nde
28.04.2009 tarihinde, 6. Geleneksel
Bahar Şenliği gerçekleştirildi.
Mamak Pir Sultan Abdal Derneği semah
gösterisi, Oruç Oğlu İlköğretim Okulu
öğrencilerinin halk oyunları şenliğe ayrı
bir renk kattı. Ayrıca, Ankara Üniversitesi
yemekhane işçilerinin Tadal direnişinde
hiçbir zaman mücadele etmekten
vazgeçmeyen yemekhane işçilerinden
olan Muharrem Şahin türküleriyle işçiöğrenci dayanışmasının en güzel örneği
oldu, Cevdet Bağca ve Grup Günyüzü
şarkılarıyla şenliğe coşku kattı. Öğrencilerin
tulum, kemençe, davul ve zurnayla
halaylar çekmesiyle şenlik sona erdi.
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İran’da n
İran’da neler oluyor?
30 yıldır din rejimiyle yönetilen İran, dört yıllık görev süresini dolduran cumhurbaşkanını
seçmek için 12 Haziran’da sandık başına gitti.
Seçim gününe kadar renkli görüntülere sahne
olan İran sokakları seçim sonuçlarının açıklanmasıyla farklı görüntülere büründü.
Dört yıldır görevde olan

Ahmedinecad %67 gibi büyük bir oyla tekrar
cumhurbaşkanlığına seçilirken en büyük muhalifi Mir Hüseyin Musavi ise %33 oy alabildi. Seçimin hemen ardından muhalif Musavi
yandaşları seçimlere hile karıştırıldığı iddialarıyla protestolara başladılar.
Özellikle ülkenin başkenti Tahran sokakları büyük protesto mitinglerine sahne oldu.
Sokaklarda yükselen reform sesleri akıllara,
yıllardır baskı altında yaşayan İranlılar’ın din
rejimine karşı bir başkaldırı içinde olduklarını getiriyor. Tahran Üniversitesi’nden “diktatöre ölüm” sesleriyle gösterilere destek veren
öğrencilerin polisle tuğla ve parke taşlarıyla
çatışması bu gösterilere gençlerin de büyük
destek verdiğinin bir kanıtı.
%33’lük bir oyla seçimleri kaybeden Mu-

savi Ahmedinecad’dan İran dış ilişkileri,
ekonomik yapılanma ve insan hakları konusunda daha ilerici yaklaşımlarda bulunduğu görünümünü çizmeye çalışıyor. Musavi, Ahmedinecad’ın dış politika üslubunun
İran’ın saygınlığını azalttığını, uyguladığı
ekonomik programın varolan enflasyonu ve
işsizliği azaltacağına tersine arttırdığını belirterek eleştiriyor. Tüm seçim kampanyaları
sırasında eşini yanından ayırmayan Musavi
bu sayede kadın hakları konusunda duyarlı
olduğu imasını da halka göstermiş oluyor.
Peki yıllardır baskı altında yaşayan İran halkı
için yaşanan protestolar özgürlük mücadelesinin bir sesi, Mir Hüseyin Musavi de bu özgürlüğün bir temsilcisi mi?
Büyük bir geçmişe sahip olan İran her zaman
Ortadoğu’da önemli bir güç oldu. Bu nedenle
emperyalist oyunlarda kaybedilmek istenmeyen bir konuma sahip oldu. Bu nedenle yıllar
boyunca halkına baskı kuran Şah için ABD
büyük abi görevini üstlendi. 1979 yılına gelindiğinde halk ayaklanarak şahı ülkeden kovarken ne yazık ki başka bir diktatör başa geçti
ve kurduğu din rejimi 30 yıldır İran halkına
baskı kurmaya devam ediyor.
Bu seçimde 10. cumhurbaşkanını seçen İran
için emperyalizm destekçisi basın, özgürlük
simgesi olarak Musavi’yi gösteriyor. Ama
basın zamanında bir milyon ölü ve yaralıya
neden olan İran-Irak savaşı sırasında devlet
yöneticisi olduğunu hatırlatmak istemiyor.
Musavi çoğu solcu siyasi muhalefetin katledilmesi sırasında da devlet yönetimindeydi, tabi
bunu da atlamış olmalılar. Aynı basın Musavi
yanlısı gösterileri yazıp çizerken benzer kitleselliğe ulaşan Ahmedinecad yanlısı gösteriler
sanki hiç olmuyormuş gibi davranıyor.

Ambargo altındaki İran yönetiminin bir çıkış kapısı bulmak için Venezüella, Küba gibi
Amerika karşıtı devletlerle ortak işlere girişme çabası İran’ın Amerika ile ilişkilerini iyice germiş durumda. Bu durumu İran’ın dış
ilişkilerini yıpratmak olarak gösteren Musavi, Amerika ile ilişkileri düzeltme adı altında
aslında İran ile emperyalist sistem arasındaki
bağlantının tekrar gözden geçirilmesi niyetinde.
Seçim öncesi ihtiyacı olanlara patates dağıttığı için “patates cumhurbaşkanı” olarak eleştirilen Ahmedinecad ülkenin daha yoksul ve
muhafazakâr kesimlerine hitap ederken Musavi liberal ekonomi anlayışı ile halkın sayıca
daha dar ve zengin zümresine hitap ediyor.
Şah döneminde baskılara ve zulümlere ses çıkarmayan, tam tersine Şah’ın yönetimde kalabilmesi için elinden geleni ardına koymayan
özgürlükçü (!) Amerika yönetimi şimdi taraf
olmuş ve İran halkının sözde iyiliği için “ Demokratik sürecin, konuşma özgürlüğünün,
insanların barışçı muhalefet yapabilmelerinin, evrensel değerler olduğu ve saygı gösterilmesi gerektiği kanısındayım.” şeklinde
açıklamada bulunuyor. Tüm dünyayı kıskacı
altına almaya çalışan, demokrasi götürmek
adı altında ölüm götürdüğü Irak’ı göz önünde
bulundurduğumuzda Amerika’nın İran hakkında nasıl bir planı olduğu gayet açık görünüyor.
Tüm bu Musavi eleştirilerimize karşın Ahmedinecad yönetiminin sütten çıkmış ak kaşık
olduğu düşünceleri doğmamalı kafamızda.
Yıllardır baskı yönetiminin direksiyon koltuğunda oturan Ahmedinecad patates dağıtarak asıl yoksulluğu görmezden gelip rejimin
sürmesine destekçi olmuştur.

Honduras’ta darbe!
Orta Amerika'da bulunan Honduras'ta 28
Haziran pazar sabahında askeri darbe gerçekleştirildi. Yönetime el koyan ordu Honduras Cumhurbaşkanı Manuel Zelaya'nın evine
baskın düzenledi. Zorla kaçırılan Zelaya Kosta Rika'ya sürgüne gönderildi.
Honduras'ta 1963'te gerçekleşen ve ABD destekli darbeyle başayan diktatörlükler süreci
1981'e kadar sürdü. 81'den sonra iktidar her
ne kadar siviller tarafından yönetiliyormuş
gibi görünse de ordu ülke egemenliğinde büyük bir paya sahipti.
Manuel Zelaya geçtiğimiz günlerde, 1982'de
Amerikan emperyalizminin güdümünde
düzenlenen anayasayı değiştirmek için referanduma gitme kararı aldı. Ardından referanduma karşı çıkan Honduras Genelkurmay
Başkanı'nı görevinden aldı. Ordunun antidemokratik uygulamasından sonra Zelaya'nın
bu tavrı ordunun darbeyle karşılık vermesine

neden oldu. Ancak darbenin tek nedeni yaşanan bu siyasi gerilimler değil. Zelaya'nın Latin
Amerika'nın ilerici ülke liderleriyle yakınlaşması da bu darbenin nedenleri biri.
Darbenin ardından Honduras'ta halk sokaklara çıkıp yaşananları protesto etti. Sokaklarda barikat kurarak direnişe geçen emekçiler
darbeyi püskürtmek için özverili bir gayret
içerisindeler.
Darbeye uluslararası tepkiler de büyüyor.
Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez,
Honduras ordusuna Bolivar'ın bir sözüyle
seslendi: "Keni halkına namlu doğrultan askere lanet olsun!" Bolivya Devlet Başkanı Morales Honduras'ın resmi başkanının Zelaya
olduğunu ve darbenin gayri meşru olduğunu
belirtti.
Emperyalist ABD iktidarı da darbeci, katliamcı kimliğini hafızalardan sildirme kaygısıyla
Honduras'ta yaşanan darbeyi olumlamadı.

D b sonrası kurulan
Darbe
k
l
kukla
k kl hükümet
hükü
Zelaya'nın ülkeye geri gelmesine yönelik tehditler savurmasına rağmen Zelaya görevinin
başına geçmek için gayretlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Eyüp Gülen
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Akıllı (!) Tas
Evrimleşememenin Teorisi: Akıllı (!) Tasarım
Darwin 150 yıl önce Türlerin Kökeni’ni
yayınlarken, canlıların ortak köklerden evrimleşerek bugünkü haline geldiği hipotezini
bir teori haline getirdi. Bu kitap bilimin hurafelerle yapılamayacağının, gözlemleme, betimleme ve somut delillerle insanlığın ilerleme kaydedebileceğinin bir kanıtıydı aslında.

12 Şubat 1809’da doğan Charles Robert
Darwin genç yaşlarında tıp ve jeoloji dersleri
aldı. Bu yıllarda, daha sonraları teori haline
getireceği evrim hipotezinin ilk nüvelerini
öğretmeni Robert Edmunt Grant’tan almış
oldu. Okulu boşladığını fark eden, Darwin’in
bir din adamı olmasını isteyen babası teoloji
eğitimi alması için Cambridge üniversitesine
bağlı Christ’s Collage’a onu yazdırdı. Darwin
burada canlıların üstün bir varlık tarafından
yaratıldığını öne süren William Paley’in yazılarıyla karşılaştı. Ardından 1831 yılı sonunda
HMS Beagle gemisiyle beş yıl süren bir yolculuğa çıkan Darwin bu yolculukta yaptığı çalışmalarla günümüz evrim teorisinin temellerini oturttu.
O yıllarda da egemen sistemin aracı olarak kullanılan din kurumunun yaptırımlarıyla toplumda genel kabul edilen düşünce,
yaratılışçılık görüşüydü. Bu görüşe göre evren
bir anda üstün bir varlık tarafından var edilmişti. Bu inanca göre dünyadaki tüm bitki
ve hayvan çeşitleri yaratılışlarından itibaren
tüm özelliklerini koruyorlardı. Bunu kabul
etmeyen araştırmacılar ise kilise tarafından
ya aforoz ediliyor ya da toplum tarafından
baskı altına alınıyor, dışlanıyordu.
Darwin yaşadığı dönemde bu açıklamayı
yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyor ve
bu nedenle de çekiniyordu. Fakat bilimin her
geçen gün ilerlemesi ve materyalizmin yayılmasıyla insanlığın pozitif bilimlere yaklaşması, evrim hakkındaki görüşlerini yayınlamasında yardımcı oldu.

kendinden önce ortaya atılmış evrim hipotezlerini kanıtlayan çok sayıda gözlem ortaya koyarak bu hipotezleri teori haline dönüştürdü.
Darwin’in evrim teorisinde içerdiği iki
temel kuram bugün de geçerliliğini bilimsel
kanıtlarla sürdürüyor. Bunlar:

• Canlıların dünyada değişik biçim ve türleri ortak bir kökten ayrılarak çeşitlendiği,
• Canlıların bulunduğu ortama en iyi
uyum sağlayan bireylerin hayatta kaldığı
ve kendi genlerini yavrularına aktarabildiğidir.
Evrim teorisinin açıklanmasının hemen
ardından mevcut sistemi korumak isteyenler
teorinin temelsiz olduğunu iddia ettiler. Çünkü evren nasıl yaratıldı, varolma amacımız
nedir, nereye gidiyoruz sorularını yaradılış
hipotezi ile kendi çıkarları doğrultusunda yanıtlamış, kiliseyle de onaylamışlardı. Evrim
teorisinin kabulü ise kilisenin otoritesini sarsacaktı. Bunun yanında evrim teorisi insanların pozitif bilimlere bakışını pekiştirecek,
tüm dünyayı sarmaya başlayan materyalist
görüşe destek verecekti. Tüm bunlara engel
olabilmek için var gücüyle karalama kampanyasına başvurdular. Fakat her geçen gün
evrim teorisini destekleyen keşiflerin ortaya
çıkması kilisenin çabalarını boşa çıkardı.
O dönemde marksistler evrim teoremini yakından inceleyenlerin başında yer aldı.
Darwin’in evrim teorisi için doğadan sunduğu örnekler diyalektik materyalizm için de birer örnek teşkil ediyordu. Darwin’in Türlerin
Kökeni kitabını yayınlaması Marks’ta büyük
bir heyecan yaratmış, Engels’e yazdığı bir
mektupta değinmişti. Daha sonraları Engels
yaşamın tanımını yaptığı Doğanın Diyalektiği adlı yapıtında Darwin’in teoremlerinden
bolca yararlanmıştı. Maymundan insana ge-

Darwin 24 Kasım 1859 günü Türlerin Kökeni adlı kitabını yayımlar yayımlamaz tüm
dünyada geniş bir yankı buldu. Bilim çevrelerince hem eleştirilere hem de övgülere yer
verildi. Kısa bir süre sonra ise araştırmaları
bilim çevrelerince genel kabul edilen teori haline dönüştü. Darwin’in evrim teorisi materyalistler tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Darwin doğanın ve içindeki insanın
gelişimini açıklarken, genel kabul görülmüş
hurafelerden kendini arındırmış gözlem ve
deneylere dayanan tespitlere dayandırıyordu.
Evrim teoremi doğa ile canlılar arasındaki
etkileşimi diyalektik bir şekilde gözler önüne
seriyordu. Uzun incelemeler sonunda Darwin

çişte emeğin rolü adlı yazısında maymunsu
insanlardan modern insana dönüşümde emeğin ve araçlarının insanın fiziki görünümünde ne kadar belirleyici etkisi olduğuna değinmiştir.
Aradan yıllar geçmesine ve evrim teorisini destekleyen farklı keşiflerin ortaya çıkmasına rağmen yaradılış görüşü çeşitli kılıflara
sokulup tekrar tekrar önümüze getirildi. Son
kılıflarının adı ise Akıllı Tasarım. Akıllı tasarıma göre doğadaki varlıklar evrim teorisi
ile açıklanamayacak kadar karmaşıktır ve
bu karmaşıklık sadece akıllı bir varlık tarafından dizayn edilebilir. Akıllı tasarım savunucularının bir bölümü hipotezlerini evrim
teorisiyle çelişmediğini hatta evrim teorisinin eksik kaldığı noktaları tamamladığını
iddia ediyorlar. En büyük dayanak noktaları
ise indirgenemez karmaşıklık iddiaları. Bu
iddiaya göre bir parçasını çıkardığınızda çalışamayacak yapılar vardır ve bu yapıların
oluşması evrim teorisine göre açıklanamaz.
İndirgenemez karmaşıklık iddialarına örnek
olarak; kanın pıhtılaşması, insan gözünün
yapısı, hayvanların kanatlarını gösteriyorlar.
İlk bakışta mantıklı görünen indirgenemez
karmaşıklık hakkında araştırma yapıldığında bunlara örnek olarak birçok karşıt yanıt
verildiği ortaya çıkıyor. Uçma işlevini gören
kanatların boyutlarının değişmesi uçmayı
engelleyecek bir durum gibi görünebilir. Fakat boyutu küçültülmüş bir kanat uçma işlevini görmese de bazı hayvanları avcılarından
kurtarmaya yetecek bir işlev görebilmektedir.
Benzer bir şekilde insan gözü hastalığı olan
katarakt hastalarında göz lensi yeterli işlevini
göremez, yani indirgenemez karmaşıklığa örnek teşkil eder. Fakat katarakt hastaları tam
kör değillerdir, en azından bir ana caddede
karşıdan karşıya geçebilirler. (Ref: Richard
Dawkins-Tanrı Yanılgısı)
İşin özeti akıllı tasarım iddialarının hem
teknik hem de ideolojik olarak ayaklarının
yere basmadığını görmek oldukça kolay. Teknik tarafından baktığımızda bu iddianın bir
araştırmacının kabul edebileceği bir sebep
sonuç ilişkisi içermediğini görürüz. Bilimde iddianızın teori olarak kabul edilebilmesi
için o iddiayı destekleyen deliller göstermeniz
gerekir. Bu deliller deneylere, matematiksel
hesaplamalara veya kazılarla elde edilen bulgulara dayanmalıdır. Akıllı tasarımın ortaya
koyduğu herhangi bir delil olmadığı için bilimsel anlamda dikkate alınması olanaksız.

Evrim
r E
Diğer taraftan incelendiğinde akıllı tasarım hipotezinin 1990’larda ABD’de ortaya

Darwin’in 1837’de günlüğüne çizdiği evrim ağacı
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Teknoloji üreti
üretime her geçen gün daha fazla
damgasını vuruyor, bununla beraber bilgisad
yarlaşma ve paralelinde de yazılımın önemi
büyüyor. Üretim olan her alanda olduğu gibi
artı değer ve üretim araçlarının mülkiyeti konusu burada da karşımıza çıkıyor. Kapitalist
sistemi devamlılığını sağlayacak şekilde özel
mülkiyetli yazılımlar seçerek destekleyebilir

kiyet şartlarında iyi bir yazılım geliştirilebilir.
Bill Gates ve ekibi yayınladıkları bir bildiride
BASIC programlama dilini kopyalayan ve onu
başkalarıyla paylaşan yazılımcıları da hırsızlıkla suçlamıştır.
Başlarda herkesin erişebildiği yazılımlar yavaş
yavaş özel şirketlerin tekeline girmeye başlar.
Tam da bu süreçte 1983 yılında Richard Stallman adlı yazılımcı özgür yazılım fikrini ortaya
atar. GPL (Gnu Public Licence = Genel Kamu

Açık kaynak kod ne kadar açık?
veya tam tersine başka bir dünya mümkün
cümlesini aklımıza getirip özgür yazılımı destekleyebiliriz.
1960’lı yılların sonlarına doğru yazılım ve donanımın farklı olarak dağıtılması yazılımın
mülkiyeti fikrini ortaya çıkarmıştır. 1980’li
yıllara doğru kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile bir başka taraftan da yazılım endüstrisi
büyümeye başladı. Önceleri kaynak kodlarıyla
serbest dağıtılan yazılımlar artık kaynak kodu
olmadan kullanımı kısıtlı halde satılır hale
geldi. Asıl amacı para kazanmak olan firmalar
ve yazılım geliştiricileri artık yazılım kodlarının gizli kalmasından ve yazılımın serbest
bir şekilde dağıtılmamasından yana tavır aldı.
Bunun en güzel örneklerinden biri de BASIC
programlama dilini geliştiren Bill Gates ve
ekibinin yaklaşımıdır. Onlara göre yazılımın
izinsiz kopyalanması daha iyisinin geliştirilmesindeki en büyük engeldir. Ancak özel mül-

Lisansı) düşüncesine göre yazılım herkesin
kendi bilgi birikimini kattığı, sürekli büyüyen
toplumsal bir bilgi birikimidir. Bu nedenle insanlar yazılımın kodunu okuyabilmeli, içinde
değişiklik yapabilmeli ve çoğaltabilmelidir.
Özgür yazılım aktivistleri bundan sonra ürettikleri yazılımları GPL lisansı ile dağıtmaya
başlar.
Özgür yazılımcılar (Richard Stallman kendini
bir sosyalist olarak tanımlamasa da) savundukları düşünceyle üretim araçları ve bunların
kullanım şeklinin belirlenmesinde sosyalist fikirler içerir. Yazılımın (üretim araçlarının) özel
mülkiyetini reddederek kapitalist kurallara
karşı çıkarlar. Tam da bu noktada Microsoft’un
yeni patronu Steve Ballmer’ın GNU’yu toplumdaki mülkiyet ilişkilerine zarar veren bir hastalık olarak tanımlaması çok anlamlı gelmektedir. GNU lisansı ile bir yazılımcı kodlarını
değiştirip yeni hazırladığı yazılımı yine GNU

çıktığını ama son yıllarda özellikle Bush yönetimi ile daha geniş kitlelere ulaştırdıklarını
görüyoruz. Gerici Bush yönetimi akıllı tasarımı eğitim müfredatlarına dahil etmeye çalışarak bu alanda da yer edinme amacı güttü.
Tabi benzer bir politikayı Türkiye’deki gericilerimiz de hayata geçirme peşinde. 12 Eylül
faşist darbesiyle eğitim müfredatına sokulan
evrim karşıtı görüşler ders olarak okullarda
okutularak bu girişime ön ayak olmuş durum
rumda.

nah çıkarma yarışına girdi. 2008 sonlarında
Darwin’e gösterdikleri tepkiden ve insanları Darwin’e karşı kışkırttıklarından dolayı pişman olduklarını açıklayan İngiltere
Kilisesi’ni, bu yıl Mart ayında Vatikan evrim
teorisinde bir konferans yaparak takip etti.
Vatikan insanlar gibi kurumların da yanDarwin’ee
lışlık yapabileceğini kabul ederek Darwin
önyargısız olma kararı aldı.

lisansı ile imzalamak durumundadır. Böylece
özgür yazılım kendini kapitalist sisteme karşı
korumaya almış olur.
Kapitalizmin hastalığı durumundaki özgür
yazılımı da sisteme entegre edebilmek için
duruma uygun bir çare düşünülür. Birçok
yazılımcının geliştirdiği bu yazılımlar büyük
şirketlerce kullanılmaktadır fakat felsefesi itibariyle bu yazılımların kullanılmaması
gerekmektedir. Bu amaçla ortaya atılan açık
kaynak kod söylemi özgür yazılımda olduğu
gibi sosyalist söylemlerle uyuşmaz. İngilizcenin getirdiği bir kelime azizliği de işlerine gelir. Çünkü hem özgür hem de serbest anlamına gelen “free” kelimesi kafaları bulandırmak
için birebirdir. Free soft ware denildiğinde free
kelimesindeki kastın özgür mü yoksa serbest
(açık kaynak) anlamında mı kullanıldığı anlaşılamaz. Açık kaynak kodda öne çıkarılan
tanımlamalar yazılımın ücretsiz ve kodlarının erişilebilir olmasıdır. Sistemle barışık
olan açık kaynak kod yaklaşımı özgür yazılımın gelişimini engellemek için uygun bir
araçtır. Özgür yazılımda olduğu gibi sistemle
uzlaşmayacak söylemler içermez çünkü.
Üretim ilişkilerinden bağımsız düşünemeyeceğimiz bilgisayarlaşma ve bunun içindeki
yazılımlarda yapacağımız seçimler emek sermaye mücadelemizdeki tutumumuzu yansıtmaktadır. Bilgisayar dünyasındaki özgür
yazılım hareketi ile verdiğimiz emek mücadelesi birbirine çok benzerken açık kaynak
kod yaklaşımı ise emek mücadelesi verdiğini
söyleyip de sistemle uzlaşma yolunu seçenleri
anımsatıyor.

belirtir. Bir taraftan yaratılış iddiasını savunup diğer taraftan da daha bilimsel görünen
akıllı tasarımı insanlığa yedirmeye çalışan
be
kilise ve benzeri
gerici yapıların bu tutumları

mEvrim
rm
Güncel gelişmelere ayak uydurmak durumunda olan din kurumları da bir bir gü-

Darwin’in
win’in evrim teorisi, tanrı vey
veya benolmadızeri başka
ka bir gücün yaşama etkisi ol
ğını, aksine
sine yaşamdaki bütün geliş
gelişmenin
varlıkların
ın kendi etkileşimleriyle ilerlediğini
i

hiç de sam
samimi görünmüyor.

“Nasıl ki Darwin organik doğanın
“Nas
gelişme yasasını bulduysa,
Marks da insan tarihinin gelişme
yasasını buldu”
Engels 1883

Şener Ataş
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necek kaM
SENİ ANLATABİLMEK SENİ İYİ ÇOCUKLARA, KAHRAMANLARA!

“Sevdan ölünecek kadar güzel…’’
1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi
üyesi olan, “Yaşamak, sade “yaşamak”/ Yosun
solucan harcıdır” diyen Ahmet Arif’in gerçek adı Ahmed Önal’dır. 21 Nisan
1927 yılında, halkının söylediği adıyla Amed’de, yani
Diyarbakır’da doğdu. 2
Haziran 1991 yılında
Ankara’da yaşama
veda etti. Halkını ve
ülkesini seven Ahmet Arif, halkı için
mücadele etmiştir.
Binlerce yıl sömürülen, hor görülen,
acılar çeken halkı
için. Çünkü en güzel
yarınları hak eden onun
halkıydı ve ona göre mücadele edenler halkın umudu,
yarını, yüz akıdır. Arif, göçse de bu
diyardan gelecekte dövüşecek kızlarının, oğullarının olduğunu
bilerek de hep umutluydu.
Halkı için savaştığı gibi,
tabii örgütlü bir şekilde, yine halkı için şiirler yazdı ve şiirlerinde
halkının
kavgasını,
aşklarını, umutlarını,
sevdalarını, acılarını,
sevinçlerini
anlattı.
Mahpushanelere düştü,
yine de vazgeçmedi sevdasından, davasından ve
dedi: Öyle yıkma kendini/
Öyle mahzun, öyle garip…/
Nerede olursan ol/ İçerde, dışarıda, derste, sırada/ Yürü
üstüne üstüne/ Tükür
yüzüne celladın/
Fırsatçının, fesatçının hayının…/ Dayan
kitap
ile/ Dayan
iş ile/ Tırnak ile, diş
ile/ Umut
ile,
sevda
ile, düş ile
dayan rüsva
etme beni!

“İnandığım
Doğruların Adamı
Oldum, Böyle Yaşadım…”
2 Haziran 1970’te Sofya’da tedavi gördüğü
hastanede yaşama veda eden toplumcu gerçekçi şair ve yazarımız Mehmet Raşit Öğütçü
bizim bildiğimiz adıyla Orhan Kemal, Ahmet
Arif gibi 1920’de kurulan Türkiye Komünist

Partisi üyesidir. Öğütçü, 15 Eylül 1914’te, işçi
terinin yoğun olduğu Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. 1931’de babasının siyasi nedenlerden dolayı ülkeyi terk etmesiyle orta
öğrenimini yarıda bırakmak zorunda
kaldı. Bir yıl yurdundan uzakta
yaşayan Orhan Kemal’i, memleketine döndüğündeyse zorlu
yaşam koşulları bekliyordu.
Bizler gibi geçim derdine düşen Orhan Kemal de geçimini sağlayabilmek için çeşitli
işlerde çalıştı. Maalesef o da
aynı bizim gibi sömürünün
zulmün yaşandığı ülkemizde
payını aldı. Bizden biri olarak da şiirlerinde, öykülerinde,
romanlarında bizi anlattı. Ve o
da halkı için örgütlü mücadeleye,
yeni bir dünya için savaşa girdi. Halk
savaşına işçi sınıfının yolunda sınıfsız
sömürüsüz onurlu insanca bir
yaşam savaşına. “İnandığım doğruların adamı
oldum, böyle yaşadım
karınca kararınca.”

“Tepeden Tırnağa
Kavga, Hasret ve
Ümitten İbaret …”
Nazım
Hikmet
20 Kasım 1901’de
Selanik’te doğdu
fakat ailesi tarafından 40 gün için bir
yaş büyük görünmesin
diye 15 Ocak 1902 olarak
nüfusa kaydoldu. 3 Haziran
1963’te de halkına ve ülkesine olan
hasretiyle, Moskova’da hayata gözlerini
kapadı. Nazım: “/TKP’m benim/ Seni
düşünüyorum/ Sen dünümüz, bugünümüz yarınımızsın/ En büyük ustalığımız/ En ince hünerimizsin./ Sen aklımız, yüreğimiz ve yumruğumuzsun…
der. Dizelerinden de anlaşılacağı gibi o da TKP’lidir.
Yaşamı boyunca işçi sınıfının
kurtuluşu için mücadele etti
Nazım, TKP’li Nazım. Mücadeleden vazgeçmesi için burjuvazi elinden geleni yaptı; ancak
onun partisine ve kavgasına olan
inancı sonsuzdu. Ömrünün sonuna dek
davasından vazgeçmedi. Bizler Nazım’ın ne
için mücadele ettiğini hangi tarafta olduğunu
hem yaşamında hem de şiirlerinde görmekteyiz: “Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim/
akar suyun/ meyve çağında ağacın/ serpilip
gelişen hayatın düşmanı/ Çünkü ölüm vurdu
damgasını alınlarına/ Çürüyen diş, dökülen

et —/ Bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp
gidecekler./ Ve elbette ki, sevgilim, elbet,/ Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya/ Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla/ Bu
güzelim memlekette hürriyet.
Prangalar Eskiyor Hasret Hep Aynı
“Bunlar engerekler ve çıyanlardır/ Bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır/ Tanı bunları, tanı da büyü diyen Ahmet Arif, “İnandığım doğruların adamı oldum” diyen Orhan
Kemal, “Umut umut umut, Umut İnsanda”
diyen Nazım Hikmet; yüreklerimizde, bilincimizde, kavgamızda yaşıyor. Bizler mücadeleyi bırakmadık. Çünkü sınıfsız, sömürüsüz,
onurlu bir yaşam özlemimiz sürüyor. Anlayacağınız prangalar eskiyor hasret hep aynı… Ta
ki zafer…

“Bir Umudum da Sende Anlıyor Musun?”
Haydi! Her geçen gün bizi daha da sömüren,
bize acıdan başka hiçbir şey vermeyen kapitalistlere inat safları sıklaştıralım. Ülkemizi
saran yeni krize rağmen çocuklarınızı işten
çıkartarak genç yaşlarında intihar etmelerine
neden olan, evlerinizi, gecekondularınızı, yağmalayıp yıkan, üstelik evlerini korumaya çalışan bizleri provokatör ilan eden, İşçi Sınıfının
bayramında işçi sınıfına ve çocuklarına saldıran, emekçi çocuklarına üniversite kapılarını
kapatan; kısacası güzel ülkemizde yaşamı bize
haram eden burjuvazi ve onun işbirlikçilerine karşı birleşelim. Unutmayalım ki örgütlü
bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Öfkemiz de,
gücümüz de büyük. Savaşacağız. Ve alacağız
hakkımız olanı. “Ya ölü yıldızlara götüreceğiz
hayatı ya da dünyamıza inecek ölüm.”

Hacer Baziki
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• N. G. Çernişevski
Yar Yayınları
72. Koğuş • Orhan Kemal
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aMARKS’IN DÖNÜŞÜ
MARKS’IN HAYATTA VE HAKLI OLDUĞUNA UYANILAN BİR SÜREÇTE

MARKS’IN DÖNÜŞÜ

Ekonomik krizle birlikte Marks’ın düşüncelerinin yeniden masaya yatırıldığı, Kapital’in
satış listelerine yeniden girdiği, eskisi kadar
kendinden emin edalarla ortalıkta çalım satamayan neoliberal ideolojinin, tek mutlak doğru olmadığı gerçeğinin en gözü görmezlerimiü bugün
zin tarafından bile açıkça görüldüğü
bugünlerde savaş karşıtı ABD’li muhalif
tarihçi ve akademisyen Howard
Zinn’in yazdığı, Özüm Özülgen’in
çevirdiği ve Genco Erkal’ın yönetip oynadığı Marks’ın Dönüşü adlı
oyun güncellenmiş bir çerçevede
krizle sarsılan kapitalist sistemi,
kapitalizmin tarihsel gelişimi ve temel tezlerine yönelik eleştirileriyle
düşünce tarihinde yer edinen Karl
Marks’ın bakış açısı ile tiyatro sahnesinde sorguluyor.
“Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor komünizm hayaleti…” diye başlıyordu
Komünist Manifesto. İşte bu tümcelerin yazarı efsanevi düşünür Karl
Marks 150 yıl sonra kendi hayalet
oldu ve Dostlar Tiyatrosu’nca sahnede ağırlanıyor.
Küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak, “MARKS’IN DÖNÜŞÜ” oyunu,
Marks’ın 19. Yüzyılda getirdiği kapitalizmin
eleştirisinin günümüzde de hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor.
‘’Ben hem öldüm, hem ölmedim, işte size diyalektik!’’ diyerek sözlerine başlayan Marks,
krizle birlikte burjuvazinin ekonomistlerinin
bile sormaya başladığı “Marks dönüyor mu?”
sorusuna tiyatro sahnesinden bir yanıt niteliği
taşıyor.
Oyun başladığı anda karşınızda sanki Marks’ı
görüyorsunuz. Genco Erkal kırlaşmış saçları
ve sakalıyla, üzerine giydiği kıyafetiyle fotoğraflarını gördüğümüz Marks’ı canlı olarak
çıkarıyor karşımıza, konuşturuyor. Sorduğumuz her soruya cevap verecekmiş gibi duruyor
sahnede.
Howard Zinn ilk oyunu Marks Döndü’de
Marks’ı, çok az kişinin bildiği bir şekilde, karısına ve çocuklarına bakmak için uğraşıp didinen bir aile babası olarak göstermek istemiş.
Yazdığı oyunla Marks’ın Almanya’da başlayan
ve Londra’ya uzanan hayat hikayesini, tutkulu
yanını ve kendini davaya adamış devrimci yönünü anlatıyor.
Oyun Karl Marks’ın sürekli alaya aldığı öteki
dünyadan New York’a dönüşünü ve bir anda
kendini seyircilerin karşısında bulup adeta içini dökmesini konu alıyor. 19. yüzyılda Londra Soho’da yaşayan Marks kendini bir anda
2000’lerin New York Soho’sunda buluyor. Ve
Marks başlıyor kendisini bir dogma üreticisi haline getiren sözde marksistlere ve 150 yıl
önce dediklerini dikkate almayan kapitalistlere yüklenmeye.

“Demokrasi adına dehşet ve zulüm
Özgürlük adına açlık ve ölüm..
Bu demokrasi mi özgürlük mü
Yoksa petrol mü asıl mesele?’’

“Kapitalizm
“K
it li
ZAFER! B
Borsa
yükselir hisse sahipleri para kazanır! Bu
mu zafer? 2 bin kişilik iş için 100 bin kişi
başvuruyor! Bu mu zafer? 98 bin kişi nerede, ne olacak onlara?”
diyerek çözümün insanlığın ellerinde olduğunu anlatıyor ve devam ediyor: “İnsanlar meta
oldu hem de sadece fabrika işçileri değil, hepimiz yaşamak için kendimizi satmak zorunda
kalıyoruz. Vaat edilen liberal cennet kâbus oluyor. Sistem üretime değil vurgunculuğa özendiriyor. Bütün dünyanın patronları birleştiler
küreselleştiler. Piyasayı serbestleştirmeye çalışan bu kan emiciler nasıl devletleşeceklerini
şaşırdılar!”.
“Uzun bir aradan sonra döndüm işte” diyor
Marks ve başlıyor anlatmaya yokluk ve yoksullukla geçen yaşamını ve düşüncelerini,
Londra’ya sürülmesini, eserlerini ve bunları hangi koşullarda kaleme aldığını, siyasi
faaliyetlerini, Paris’ten sürgün edildiği için
İngiltere’ye gitmek zorunda kalışını, Kapital’i
kaleme alışını, Avrupa’daki 1848 devrimleri,
Komünist Hareket, Paris Komünü olayları, aile
yaşamına ilişkin ayrıntılar, rutubetli ve nemli
bir evde yaşamaya politik mücadele vermeye
çalışırken çocuklarını kaybetmelerini, Jenny
ile olan ilişkisini… Anlatımı güçlü kılmak için
arka fonda sinevizyondan fotoğraflar, görüntüler geçiyor.
Marks, yaşamıyla ilgili olaylar arasında, “aristokrasi içinden biriyle evlenmenin” hayatına
olan etkisini karısı Jenny ile yaptığı evlilikten
ve Jenny’in çoğu zaman sert eleştirilerinden
bahsederek anlatıyor. İrlanda’nın İngiltere’ye
karşı direnişi ve kızı Eleanor’un bu konudaki

duyarlılığını ve Eleanor’la olan diyaloglarının
öteki çocuklarından farklılığını anlatıyor.
Paris Komünü’nden bahsederken Bakunin’i bir
anda oyunun içinde buluyorsunuz. Bakunin’le
bir araya gelip bu tür bir olay yaşadıklarına
dair bir bilgi olmamasına karşın güncellemed
ye dâhil
edilmiş hayali bir sahne olarak
Bak
Bakunin
Marks’a evinde misafirlik ediyor Uzun süren tartışmaların ardından
yor.
Ma Paris Komünü değerlendirmesini
Marks
yap
yapıyor.
Marks da Bakunin hakkında ki
tes
tespitini
Paris Komünü değerlendirmesin bağlı olarak ‘”Devrimin ilk günü
sine
Ba
Bakunin
bulunmaz hazinedir, 2. gün
ise öldürülmelidir.” diyerek noktalıyor.
O
Oyunda
ayrıca Engels ile mektupların
rından
tartışmalarına, Kapital’in içeri
riğinden
diline ve artı değer tezine de
aç
açıklamalar
getiren Marks: “Engels bir
az tanımlaması yapıyor.
aziz”
P
Proudhon’a
yönelik de söylemle içeren oyun Marks’ın ağzından
ler
P
Proudhon’u
da şu şekilde değerlendir
riyor:
“Proudhon Mülkiyet hırsızlıkt der ancak kendi payını da ister.”
tır
O
Oyunda
Marks, hep kendi düşüncel i i iizleyenlerin
l
lerini
onu bir dogma üreticisine
dönüştürdüklerinden şikâyetçidir. Aslında
kendisinin çok açık fikirli, her şeyden kuşku
duyan, herkesi kuşku duymaya çağıran bir kişi
olduğunu vurguluyor. “Ben Marksist değilim.”
derken kendi fikirlerini fosilleştirmiş ve belli
çerçevelerin içine oturtmaya çalışan insanlarla
arasına mesafe koyuyor.
“Çocuk işçiler, endüstri için savaşlar, yoksulluğu unutturmak için şovenizm, dinci savaşçıların insanları uyutması: İŞTE BU KAPİTALİZMİN SEFALETİ! Bütün ülkelerin işçileri
birleşin, düşman ortak, bu böyle gitmeyecek ve
var olan tüm düzenler değişecek.”
“İfade özgürlüğü var diyenler gazeteleri kapatıp halkı tutukluyorlar. Gülünç milli sınırları
kaldıralım, millet denen o yapay şeye bağlı
kalmadan yaşayalım.”
Yaşadığımız dönem ve Marks’ın yaşadığı dönemi harmanlayan oyun, geçmişi aydınlatmanın yanı sıra bugünlerimize de ışık tutmayı
amaçlanmış.
Bugünlerde Marks’ın dönüşü işçileri, aydınları, yoksulları, emekçileri sevindirdi kuşkusuz;
ancak bu dönüşe sevinmeyenler de olacak.
Marks’ın da dediği gibi içinde yaşadıkları
pislikte kokmamak için binbir çeşit parfümü olanlar… Sovyetler Birliği’nin dağıldığı
1991’den bu yana dünyanın bütün ezilenleriyle
tek kale maç yapmaya alışmış olan küresel kapitalizmin ideologları sevinmeyecek örneğin.
Çünkü artık dünyayı köleleştirirken asıl dertlerinin ‘özgürlük’ olduğu yalanıyla kimseyi
kandıramayacaklar.

Büşra Yıldırım
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Mücadeleye Devam,
Zaferimizin24Teminatıdır!

