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Geleceğimize ipotek koymaya çalışanlara
Uluslararası sermaye ve güç dengelerine bağlı olarak Türkiye’nin iç ve dış konumunda değişiklikler her dönem gündemde olmuştur.
Ancak son zamanlarda yaşananlar gösteriyor ki bu sefer ortaya atılan dönüşüm projesi epey kapsamlı. Peki bütün bu süreç emekçiler ve özellikle de biz gençler için ne kadar hayırlı olacak? Eminiz ki cevabı bulmakta zorlanmamışsınızdır. Bundan öncekiler ne kadar hayırlıysa bu seferkiler de o kadar!

da yakın geçmişimizde “bu memlekette Kürt
vardır diyenler yabancı ülke ajanlarıdır” (muhtemelen de Ermeni ajanıdırlar!) veya “Kürt kelimesi dağ Türklerinin karda gezerken çıkarttığı kart, kurt seslerinden türemiştir. Onların
hepsi aslında Türk’dür.” diyenlerin bugün,
Kürt Açılımından bahsedebiliyor olmalarıdır.

Hatırlanacağı gibi AB’ye tam üyelik müzakerlerinin yeni başladığı günlerde de “demokratikleşme ve ifade hürriyeti” ile ilgili yapılan büyük açılımlardan bahsedilmişti. Bu masalların gerçekte ne ifade ettiğini
6-7 Ekim tarihinde İMF ve Dünya Bankası’nı
protesto gösterilerine katılan -ve hatta katılmayan- tüm İstanbullular soludukları gazlar
ve yedikleri coplarla bir kez daha yaşayarak
görmüş oldular.

Hatırlanacağı gibi, AKP “açılım” hamlelerinden birisini de sağlık ve sosyal güvenlik alanında yapmıştı. Bu girişimin ne kadar büyük
bir yalan olduğunu daha tasarı aşamasındayken söylemiştik. Daha ilk yıldan sistem sapır
sapır dökülmeye başladı. Eczacısı, doktoru,
sağlık çalışanı talan sistemine karşı sokaklara
çıkmaya başladı bile. Halkın çilesi ise katlanarak büyüyor.

Açılım söylemi ne kadar samimi?
Irak ve Afganistan başta olmak üzere bölge
coğrafyasında daha fazla etkin olmaya çabalayan Türkiye şu günlerde yeni senaryolarda
da rol kapmaya çalışıyor. Kafkaslarda Rusya’ya
karşı elini güçlendirmek isteyen ABD’nin son
dönemde daha fazla önem verdiği devletlerden
birisi olan Ermenistan ile ilişkileri de bu bağlamda görmek gerekiyor. Diplomatik bir ataktan ibaret olan bu girişimin halklara kazandıracağı pek bir şey yok. Bizler, Ermeni açılımından, başta Hrant Dink olmak üzere milliyetçi
histeriye kurban verilmiş tüm kardeşlerimize
yönelik katliamların aydınlatılmasını, sorumlularından ise hesap sorulmasını anlıyoruz.
Kürt sorununun çözümünde de egemenlerin
vaat ettiği açılım samimiyetten uzak. Bunun
en somut örneğini barış için Türkiye’ye geldiklerini beyan eden silahsız PKK militanlarının
karşılama törenleri bahane edilerek yükseltilen millliyetçi ve şoven dalga gösterdi. Böylece
barış ortamı için atılan adımlar bir kez daha
baltalanmış oldu. Tüm bu yaşananlara rağmen
olumluluk olarak sayılabilecek bir şey varsa o

Sağlık ve eğitim alanında dönüşüm en
çok gençleri vuruyor…

Eğitimde özelleştirme ve ticarileştirme girişimleri de tam gaz devam. Dönem başında harçlara beş bin liraya varan zam yapma
planları öğrencilerin kararlı duruşu sayesinde rafa kalktı. Ama eğitimin tüm kademelerinde karşı karşıya olduğumuz tehditin boyutu son derece büyük.

Gerçekçi bir barış ve güvenli bir gelecek
istiyoruz!
Bu ülkenin gençleri olarak gerçekçi bir barış ortamı, eşit ve özgür bir gelecek istiyoruz. İMF, Dünya Bankası veya Avrupa Birliği gibi sömürgeci kurumlara geleceğimizi
teslim edecek kadar kör değiliz. Şöyle bir
kafamızı kaldırıp etrafa bakalım. Kapitalizmin en önemli ideologlarının artık sistemin
eskisi kadar iyi işlemediğini söyleyebildiği
bir dönemde gerçekten de büyük olanaklar
var. Şimdi, var olan olanakları kullanmak,
sosyal ve ekonomik kazanımlarımızı geliştirmek ve geleceğimizi parselleyenlere “dur”
demek vaktindeyiz.
Her ne kadar kışa yaklaşıyor olsak da hep güzel ve güneşli günlerde buluşmak üzere…

37 Teknopolitik
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Uluslararası yağmacılık ve Uluslararası Para Fonu
“Bazı dönemlerde insanların yalnız
yağma ile yaşadıkları geleneksel kanısı
yaygındır. Ama yağma edebilmek için,
yağma edilecek bir şeyin olması gerekir,
yani üretimin olması gerekir. Ve yağma
tarzının kendisini de tayin eden şey, bu
üretim tarzıdır. Bir stock-jobbing nation
(borsa spekülatörleri ulusu), örneğin
hayvancılıkla uğraşan bir ulus gibi
yağma edilemez”
Karl Marx *
Tarihte sınıfların ve sömürünün ortaya çıkışıyla kendini göstermeye başlayan yağmacılığın ilk zamanlarında takas yoluyla gerçekleştirilen ticaret, ticari ilişkilerin genişlemesiyle değişimin yoğunlaşarak daha dolaylı hale gelmesini ve değişim için her yerde geçerli olan bir nesnenin yani paranın kullanılmasını gerektirmiştir. Kolay işlenebilmesi ve dayanıklı olması nedeniyle madenler, madenlerin içerisinde de altın
zorunlu olarak ön plana çıkarak bu işlevi üstlenmiştir. Üretim ilişkilerinin gelişimi sürdükçe giderek artan ticaret hacmi giderek daha fazla altının dolaşıma girmesine yol açmış ve böylece
küçük altın parçalarının yerini külçeler almıştır. Külçeleri taşımanın güçlüğü, belli bir yerde
stoklanarak stoktaki her birim altına karşılık gelen kağıtların basılmasına ve altın yerine bu kağıtların dolaşıma girmesine yol açmış, böylece altına karşılık kağıt para basma kuralı ortaya çıkmıştır.
Gerek, kapitalizmin 1929’daki büyük kriziyle
altına karşılık para basma kuralının genel olarak uygulanamaması ve bu yüzden uluslararası ticarette ülkelerin ulusal paraları arasındaki
değer ilişkisinin saptanamamasının kapitalizm
için hayati önemi olan uluslararası ticari ilişkileri azaltması, gerekse 1917 Ekim Devrimi sonucunda kurulmaya başlanan Sosyalist üretim
ilişkilerinin kapitalizmin hâkimiyet alanını daraltması, yağmacıları bir ortaklığa yönlendirmiş
ve emperyalist paylaşım savaşlarının yarattığı
yıkımdan en az etkilenen emperyalist ülke olan
ABD, sahip olduğu güçle bu ortaklığın patronu
olmuştur.
İşte bu ortaklığın zehirli meyvesi Uluslararası
Para Fonu ya da İngilizce kısaltmasına İMF, 1
ve 22 Temmuz 1944 tarihleri arasında kapitalist
ülkelerin katılımıyla, ABD’nin Bretton Woods
kentinde gerçekleştirilen ve amacı “uluslararası
ticaret ve para sistemine ilişkin sorunları çözmek üzere ortak politika yürütecek uluslararası
örgütleri kurmak” olan konferans sonucunda
ortaya çıkmıştır. Konferansın başlıca sorunu
uluslararası kurallara göre işleyecek altın esasına dayalı yeni bir para sistemi oluşturmaktı. Her
ülkenin parasının, bir altın ağırlığıyla belirlenmesi ve altına veya altına çevrilebilen bir başka
paraya çevrilebilir olması esası kabul edildi. An-

laşmaya imza atan her ülke, dünya altın rezervlerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran
ABD’nin ulusal parası “dolar” karşısında, kendi
parasının değerini sabitlemekle ve dış ticaret
dengesine sıkı sıkıya bağlı olan gelir-gider dengesini sağlamakla yükümlü tutuldu. Bu durumda, gelişmiş kapitalist ülkelere çoğunlukla hammadde ya da ucuz mal satan ve kalkınma için
ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat gibi pahalı
üretim malları satın almak zorunda olan geri
kalmış kapitalist ülkeler gelir-gider dengelerini
sağlama konusunda sıkıntı çekecekti. İşte bu
noktada merkezi Washington’da bulunan Uluslararası Para Fonu (İMF) oluşan açığı kapatmak
için gereken krediyi sağlayacak olan organdı.
Gelir-gider açığını kapatmak çok büyük sorun
olduğunda ise İMF’nin pek kolay vermediği bir
onay ile paranın dolar karşısındaki değeri üzerinde ancak değişiklik yapabiliyordu. İşler daha
kötüye giderse borç alabilecekleri başka bir kurum olarak, sonradan Dünya Bankası’nın da temelini teşkil edecek olan, Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası kuruldu. Söz konusu bankadan kredi alabilmenin ön koşulu da İMF’ye üye
olmaktı.
Bretton Woods anlaşmasıyla kurulan bu sistem
belli bir süre işledi, ancak daha sonra ABD’nin
ödemeler dengesi özellikle 60’lı yıllardan itibaren sürekli açık vermeye başladı. Bu da altına karşılık olarak basılan dolar miktarındaki
artışın dünya genelinde artan ticaret hacmine
denk düşmeyen bir seyir izlemesiyle kendisini hissettirdi. Ayrıca Almanya ve Japonya gibi
kapitalist ülkelerin üretim araçlarına ilişkin
dışsatımlarını arttırmalarıyla ABD, geri kalmış
kapitalist ülkelerin kalkınma için ihtiyaç duydukları üretim mallarını satın alabilecekleri tek
ülke olmaktan çıktı. ABD 1958-1960 aralığında
elindeki altın stoklarının yüzde 20’sini kaybetti.
Ancak rezervlerinde milyarlarca “dolar” bulunduran diğer ülkeler doların değer yitirmesiyle
büyük kayıplara uğrama tehlikesiyle karşı karşıya olduklarından bunu engellemek adına dolar
alıp altın satmaya başladılar. Ancak bu hiçbir
işe yaramadı ve altın kambiyo sistemi daha fazla sürdürülemedi. Böylece 1967 Rio de Janeiro
konferansı’nda alınan kararlara dayanarak ABD
doların altına çevrilebilirliğini 1971’de kaldırdı.
Bu durum artık ABD’nin altına karşılık olarak
para basmayacağını ifade ediyordu. Böylece kapitalist sistemin patronu olan ABD’ye pastadan
da aslan payı verilmiş oluyordu. Dünyada altın
karşılığında para basmayan ülke olarak ABD
büyük bir ayrıcalığı daha kapmış oldu. Böylece
Bretton Woods sistemi çöktü. Ama onun işlemesinden sorumlu olan İMF varlığını sürdürdü,
hatta kapitalizm için varlığı daha önemli hale
geldi. Çünkü, yarı sömürge ülkelerin ihtiyaç duyup üretemedikleri malları üreten tekeller varlıklarını sürdürmektedir. Bunlar yarı sömürge
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konumundaki ülkelerde üretilen hammaddeden, mamule kadar çeşitli türde düşük fiyatlı
malı satın alarak, onlara yüksek fiyattan makine ve araç gibi üretim malları satarlar. Ya da söz
konusu üretim mallarının belli parçaları yarı
sömürge ülkelerde ucuz işgücü ile üretilmek suretiyle asıl şirketlere düşük fiyatla satılmaktadır.
Söz konusu alış-veriş neticesinde “az gelişmiş”
ülkeler açısından bir gelir-gider açığı meydana
gelir. İşte günümüzde İMF’nin üstlendiği temel
görev, bu eşitsiz koşullar altında oluşan ve kendi
tanımlamasıyla “rekabet eksikliği” kaynaklı dış
ticaret açıklarının az gelişmiş ülkeler açısından
yarattığı borç alma ihtiyacını karşılamaktır. Bu
bağlamda İMF kredi yardımlarını uluslararası
ticaretin devamlılığını sağlamak için gerekli bir
araç olarak görür ve kuruluş amacını “parasal
sorunlarda işbirliğini geliştirerek ve gelir-gider
dengesi açık veren üye ülkelere makul düzeyde
faizlerle borç vererek, uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemek” olarak tanımlar, “böylece üye ülkelerin arasındaki uyum serbest piyasa
ekonomisi temelinde sağlanmış olacaktır”. Bunu
kredi vermek ve Özel Çekme Hakları (SDR) sağlamak üzere iki farklı kanaldan gerçekleştirir.
1970 yılında oluşturulan özel çekme hakları bir
uluslararası ödeme aracı ve hesap birimidir. Böylece fon uluslararası nitelikte para yaratabilen
bir çeşit merkez bankası durumuna da gelmiştir.
Özel çekme haklarından yalnızca hükümetler
yararlanabilmektedir. Her ülke İMF’ye üye olabilmek için fona belli bir miktar para yatırmak
zorundadır. Özel çekme haklarından da fona
yatırdıkları para oranında yararlanabilirler. Ayrıca fona ne kadar para yatırılırsa yönetiminde
de o kadar çok söz sahibi olunur. Yani yönetim
konseyinde her devletin sahip olduğu oy sayısı
da fona yatırdığı parayla orantılıdır. Günümüzde fonda en büyük paya sahip olan ABD, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa yönetimde de
en çok söz sahibi olan ülkelerdir.
İMF, borç verme noktasında, ilgili ülkelerin
“uluslararası ticaret sistemine daha iyi adapte
olabilmesi” için çeşitli koşullar ortaya koyar ve
bunları saptayabilmek, onların ekonomilerinin
nasıl işlediğini, özel durumlarını incelemek için
her ülkede bir özel masa kurar. Onlara tavsiyelerde bulunur, yeri geldiğinde bu tavsiyeleri onlara
dayatır. Bunlar genellikle kamu harcamalarının
azaltılması, asgari ücretlerin düşürülmesi ve
KDV gibi vasıtalı vergilerin arttırılması şeklinde olur. Böylece hem “serbest piyasa ekonomisi
işleyecek”, hem de “mali disiplin sağlanacaktır”.

Kaynaklar:
* Marx, Karl, Ekonomi Politiğin Eleştirisine
Katkı, Sol Yayınları, 1970
Aren, Sadun, İstihdam, Para ve İktisadi
Politika, Savaş Yayınları, Ankara, 1989
TİB, Günümüzde Emperyalist Sömürü
Mekanizması, TİB Yayınları, Ankara, 1976
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Biz emeğimizin
“Biz emeğimizin peşindeyiz”
nusu olmuyor. Çalışma saatlerinin ağır olmasına rağmen verdiği maaş çok düşük. Zaten az
olan maaşlarımızı gününde alamıyoruz. Beypınarlılar sayaç okuma işinin taşeronluğunu
on dört aydır yapıyor. Bu süre zarfında kemik
eleman sayıları en fazla altmış kişidir. Bunun
yanında 80-100 kişi devamlı değişiyor. Giderken paralarını da almadıkları için bu durum
şirketin yanına kâr kalıyor.
İlerici Gençlik: Direnişe geçmeye nasıl karar
verdiniz?

Yazın sıcağında, kışın soğuğunda, yağmur
ve çamurunda sokak sokak, ev ev gezip doğalgaz sayaçları okuyarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan işçiler. Taşeron bir firmada ağır iş koşulları altında çalışıp, zamanında maaşlarını alamayan doğalgaz sayaç
okuma işçileri. Onlar 3 Ağustos’tan bu yana
direnişteler. Güvencesiz olarak İGDAŞ’ın
taşeronu olan Beypınarlılar şirketinde çalıştırılıyorlar. On sekiz gün aralıksız günde
ortalama on iki saat çalışırken, maaşlarını,
asgari geçim indirimi ve tam sigorta haklarını alamıyorlar. Biz de İlerici Gençlik olarak, onların bu onurlu direnişlerini desteklemek ve seslerini daha fazla duyurabilmek
için, işçilerle bir söyleşi yaptık.
İlerici Gençlik: Merhaba öncelikle kendinizi tanıtır mısınız, kaç yıldır bu işte çalışıyorsunuz?
İlhan: Ben İlhan. Yaklaşık 7-8 yıldır taşeron
firmalarda çalışıyorum. Bizler, İGDAŞ’ın taşeronluğunu yapan Beypınarlılar şirketinde
çalışan, taşeron doğalgaz sayaç okuma işçileriyiz. Daha önce çalıştığım taşeron firmalarda yaşadığımız sıkıntıları bu firmada da yaşıyoruz. Her taşeron firma gibi Beypınarlılar
şirketi de ihaleyi kazanamadığı için maaşlarımızı vermemeye başladı. Şu anda tek isteğimiz hak ettiğimiz parayı günü ve zamanında
almak. Patronlar daha fazla kazanmak için
hakkımızı yiyor; ama bizim tavrımız net, biz
emeğimizin peşindeyiz.

Tarık: Öncelikle bu bir iş bırakma eylemidir.
Beypınarlılar işe başladığında biz böyle bir şey
olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü gelen her
taşeron firma işçinin son iki ay maaşını vermiyor. Maaşları vermeden süresini bitirmek
telaşındadır. Kıdem tazminatlarını ödemek
istemez. Biz bu işi sonuna kadar götürecek
olanlar böyle bir şey yaşayacağımızı tahmin
ediyorduk. Firma ihaleye girdi ve ihaleyi kaybetti. İhaleyi kaybettikten sonra haziran ayı
maaşlarını ağustos ayı başına kadar vermediler. Bunun üzerine şirket yetkilileri ile görüştük. Yetkililerden haziran ve temmuz ayı
maaşlarımızı vermelerini ve ağustos ayı maaşlarımız ile kıdem tazminatlarımızı garanti
edecek bir teminat göstermelerini istedik. Fakat onlar bize böyle bir şeyin olamayacağını
haziran ayı maaşlarını ağustos ayı başında,
temmuz ayı maaşını iş bitince ağustos ayının
sonunda vereceklerini; ağustos ayı maaşları
ve kıdem tazminatları için de bir süre olmadığını ve beklememizi söylediler. Biz de onlara bu şekilde çalışmayacağımızı bildirdik. Şu
anda iş kanunları gereğince hakkımızı kullanıyoruz. Onlar maaşlarımızı verene kadar
çalışmıyoruz.
İlerici Gençlik: Direniştesiniz şu anda, peki
kaç kişisiniz ve süreç nasıl ilerliyor?
İlhan: Yaklaşık 45-50 kişiyiz. Direniş şu ana
kadar kırılmadı. Kırılmayacak gibi gözüküyor. Patron geri adım atmaya başladı. Daha
da atacaktır eminiz. Biz birliğimizi koruduğumuz ve kaybetmediğimiz sürece inanıyoruz ki herkes hakkını alacak.

İlerici Gençlik: İş koşullarınızdan söz eder
misiniz, işinizin zorlukları nelerdir?

İlerici Gençlik: Direniş süresince şirketle
veya İGDAŞ’la görüştünüz mü?

İlhan: Normal bir işçi sekiz saat çalışırken bizim çalışma saatlerimiz dahi belli değil. Yeri
geldiğinde on saat, yeri geldiğinde on üç saat
çalışabiliyoruz. Sabah 8.30’da başla diye sayaç
okuma makinesine mesaj gelir. Ama bize işe
8:30’dan önce başlayın diyorlar. O saatte başlasak bile verilen bina sayısı yüz elli, durum
böyle olunca işimizi 8 saatte bitirmek söz ko-

İlhan: Her ikisiyle de görüştük. İGDAŞ’la
yani üst işverenle yaptığımız görüşmede
derdimizi anlattık. Onlar da bize hukuki
boyutuna bakın dediler. Ardından biz de
Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne gittik ve bir
şikayet dilekçesi verdik. Bu dilekçenin bir
adedini de İGDAŞ’a verdik. Ardından işveren şirketle bir görüşme yaptık ve onlardan

maaşlarımızı istedik. Ancak bizi dikkate almadılar. Şu anda hukuki süreç lehimize işliyor ancak taşeron firma hâlâ bizden daha
fazla kâr edebilmenin peşinde ve biz buna
izin vermeyeceğiz.
Gökhan: Şu anda işverenimiz olan firmanın
on gün sonra İGDAŞ’la bir ilişkisi kalmayacak ve biz maaşlarımızı alamayacağız. Üstelik kıdem tazminatı alacak arkadaşların paralarını, asgari geçim indirimini, yol-yemek
parasını, dağıttığımız mıknatıslı manganetlerin ve broşürlerin paralarını da vermediler.
Biz onları da alacağız.
Tarık: Henüz şirkete karşı dava açmış değiliz
ve bize de dava açılmış değil. Biz sadece bir işçinin yapması gereken işleri yaptık. Biz işimizin başındayız ve işten kaçmıyoruz. Ancak bu
koşullarda iş yavaşlatmak ve iş bırakmak en
doğal hakkımız.
İlerici Gençlik: Taşeron bir firmayla İGDAŞ
adına çalışıyorsunuz. Peki bu konu hakkında
sendika ile bir görüşmeniz oldu mu?
İlhan: Sendika ile irtibata geçtik; çünkü bize
destek verdiklerinin her zaman farkındaydık.
Daha önceki taşeron firmaların bazılarında
sendikalıydık. Bu sürede desteklerini görmüştük. Her zaman yanımızda oldular, aynı
şekilde biz de onların yanında olduk.

Tarık: Bizim iş kolunda yetkili sendika TESİŞ. İGDAŞ, BEDAŞ, İSKİ’nin içerisinde örgütlü. Ancak taşeron firmalar içerisinde örgütlenmek istemiyorlar. Çünkü taşeron işçilerin çok fazla sıkıntısı oluyor. Onun dışında
bağımsız sendikalar var. TES-İŞ, TÜRK-İŞ’e
bağlı, onun dışında herhangi bir konfederasyona bağlı olmayan sendikalar var. Onların
da yetkisi yok. Çağrımız üzerine bizimle irtibata eski Enerji Yapı-Yol Sen üyeleri ve Enerji Sen geçti. Bize söyledikleri de birliğinizi dağıtmayın, bu şekilde devam edin zaten hukuki olarak da haklısınız oldu.
İlerici Gençlik: Maaşlarınızın ödenmemesine
İGDAŞ ne diyor?
Mehmet: İGDAŞ ile görüşmemiz sırasında,
İGDAŞ maaşlarımızı şirkete teslim ettiğini
söyledi. Ancak şirket bize maaşlarımızı vermemekte diretiyor.
İlerici Gençlik: Direnişe dönük önünüze koyduğunuz planlar var mı?
İlhan: Şu anda bir basın açıklaması düşünüyoruz. O da birkaç gün içerisinde sonuçlanacak.
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n peşindeyiz
Tarık Biz bu direnişin bu kadar
Tarık:
dar uzun
u
süre
süreceğini düşünmemiştik. Bir iki gün içerisinde
sonuçlanacağını sanmıştık. Ancak patron
hâlâ hakkımızı vermemekte diretiyor.

İlhan: Bugüne kadar bu şirket ve diğerleri dahil olmak üzere hiçbir iş bırakma eylemi bu kadar uzun sürmemişti. Genellikle
üç gün içerisinde sorunlarımız çözülüyordu.
Ancak bu şirket çözüm yerine çözümsüzlüğü tercih ediyor.
Mehmet: Maaşlarımız yattığı taktirde biz yeniden çalışmaya devam etmek istiyoruz.
İlerici Gençlik: Direnişten beklentileriniz
neler?
İlhan: Bu bayrak yarışı gibi bir şey. Bayrağı
hem ileriye ve üstüne bir şeyler katarak taşımak önemli. Amacımız o yönde ve niyetimiz
bu.
Mehmet: Beklentilerimizden biri sendikanın bize sahip çıkması. Yıllardır çalışan arkadaşlarımız var ve artık birileri bize sahip
çıkmalı.
İlerici Gençlik: Aranızda kadın arkadaşlar
var. Çok zor bir iş kolunda beraber çalışıyorsunuz.
İlhan: Evet o konuya değinmeliyiz. Bu iş kolunda çalışan ilk ve tek kadın işçiler. Umarım
son olmaz. Evliler ve çocukları var. Onlar da
bu işin zorluklarının farkındalar ve buna rağmen çalışmaya devam ediyorlar. Onları da
yürekten kutluyoruz.
İlerici Gençlik: Örgütlü olmanın verdiği güçle hareket ediyorsunuz. Bu sizden sonraki işçilere de iyi bir örnek olacak.
İlhan: Yeni şirketlerle görüşmelere başladık
şu anda. Bu görüşmelerde de birlikte hareket
ediyoruz. İnanıyoruz ki bu direnişe sahip çıkan arkadaşlarla yine beraber olacağız.
Tarık: Başka alanlarda çalışmak isteyecek arkadaşlar olacaktır. Ve bu durumu oraya da
taşıyacaklardır. Gittikleri yerde aynı şey yaşanırsa işçiler daha önce örgütlü hareket etmenin zaferi getirdiğini bildikleri için, orada
da var olan sorunlara karşı örgütlü mücadele edecektir.
İlerici Gençlik: Bugün direnişte olan farklı iş
kollarından işçiler var. SİNTER, MEHA işçileri de sizler gibi direnişte veya grevdeler. Onlarla ortak eylemlilikler yapmayı, tecrübelerinizi paylaşmayı düşündünüz mü?

İlhan: Fırsat olursa tabii. Sonuçta onlar da bizim gibi emekçi insanlar. Onlar da haklarını
istiyorlar. Yani onlarla aynı sorunları yaşıyoruz. Farklı iş kollarında direnişe geçmiş işçi
arkadaşlarımızla beraber olmak bizi her zaman mutlu eder.
İlerici Gençlik: Patronların en korktukları
şey işçilerin kendileri ve birbirleri için mücadele etmesi öyle değil mi?
İlhan: Eskiden karne vardı. Karneyi almak
için şirkete gidersin, karneyi alırsın herkes
işini alırken birbirini görür sohbet eder, birbirinin sıkıntısını derdini dinlerdi. Akşam
yine karneyi teslim edersin bir araya gelirsin.
Şu anda, belki de bunu engellemek için, GPRS
var. Kimse şirkete gelmesin, işini evinden
çeksin, işini tek başına yapsın ve tekrar kendi
evine dönsün. Bu işçiyi yalnızlaştırmak için
yapılan bir oyundur diye düşünüyorum. İşçiyi bölmek, parçalamak için yapılan bir şey.
Bir araya ancak sıkıntılarımız için geliyoruz.
Keşke her zaman bir araya gelebilsek.
Mehmet: Bir de direniş süresince işçiyi bölmek adına maaşları aramızda sözü geçenlere
yatırıp diğerlerine yatırmıyorlar. Sözü geçenlere diğerlerini kandırın deniliyor. Ve işe çıkmamız için yanımıza gönderiliyorlar.
Emine: Direniş halkasını bozmak istiyorlar.
Ancak biz engellere rağmen direnişimizi sürdüreceğiz. Bu halkanın da kopartılmamasına
çalışıyoruz.
Tarık: İçimizden birkaç kişiyle özel konuşuldu. Ve bu birkaç kişinin maaşlarının yatırılacağı söylendi. Ancak direnen diğer arkadaşları işe çıkmaları için ikna etmemizi istediler.
Bizi bölmeye çalışıyorlardı. Kabul etmedik.
Hayır, “maaşları yatıracaksanız, hepimizin
maaşlarını yatırın” dedik. Patronun bu hamlesi böylece boşa çıkmış oldu.
İlerici Gençlik: Şu anki firma ihaleyi kaybetti
ve geri çekilecek. Yeni taşeron firma gelecek.
Ve o da aynı şeyleri yapacak. Değişmesi gereken temel bir nokta yok mu?
İlhan: Temel bir nokta var tabii ki. Biz işbaşı
yapmadan bunların hepsini alt işverene söyledik. Biz sadece alabildiğimiz kadar hakkımızı
alıyoruz. Bazı şeyleri değiştirdik tabii bu şirkette. Ama her şeyi değil. Bu çok kolay değil.

atacağız Geçmişte
G
imzalar atacağız.
böyle oldu ve
böyle olmaya devam ediyor. Fakat şu andaki
birlik ve beraberlik devam ederse çok şeyi başaracağımıza inanıyorum.
İlhan: Sayaç okuma işçileri diye bir olgu olsun artık. Biz bunu istiyoruz. Su, doğalgaz,
elektrik sayaç okuma işçileri var. Bu şeyin var
olduğunu biz gösterelim.
Tarık: Aslında bizim enerji iş kolunda bir sendikaya ihtiyacımız var. Kimliğimizi de bu şekilde belirleyebiliriz. Yeni firma bizi kriz var
diye daha düşük ücretlerle çalıştıracak. Bu şekilde krizi kendileri için fırsata dönüştürmüş
olacaklar. Daha fazla para alıp daha az para
verecekler. Bu yüzden bizim bu örgütlülüğü
kaybetmeden yeni firmada daha farklı hareket etmemiz gerekecek. Şimdikinden daha disiplinli olmamız gerecek.
İlerici Gençlik: Derin bir krizin içerisindeyiz,
siz maaşlarınızı alamıyorsunuz ve direniştesiniz. Buradan bakılınca kriz hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Özkan: Patronlar için kriz diye bir şey yok
aslında. Patronlar işin kolayına kaçıyor artık.
Bir işçiyi işten çıkarttığında yerine yeni işçiyi
bulması hiç de zor olmuyor. Üstelik çok daha
az paraya çalışacak işçilere rahatça ulaşabiliyor. Kriz sokakta, küçük esnafta, büyük şirketlerde. Patronlarda kriz maalesef yok.
Mehmet: Kriz koşullarında yaşamak tabii ki
zor ve eğer direnişteyseniz bu daha da zor.
Beypınarlılar taşeron şirketi maaşlarımızı
henüz tam yatırmadı. Sürekli parça parça hesabımıza yatırıyor. Durum böyle olunca geçinebilmek için herkes ister istemez kredi kartı
kullanmaya başlıyor. Her ay gelen kredi kartı
faizlerini ödemek zorunda kalıyoruz. Kriz bizim için işte burada başlıyor. Ancak biz maaşlarımızı beklerken ve ödememiz gereken
faturalarımızı düşünürken şirket, adımıza
çektiği paraları değerlendirip daha fazla kâr
elde etmeye çalışıyor. Böylece kazanan şirket
oluyor, bizse sömürülüyoruz.
Hazırlayan:

∎ Ecem KORKMAZ
∎ Selin ÇALIŞKAN

Emine: Aslında 2500 kişilik bir sayaç okuma
grubunun olduğunu düşünürsek hepimizin
bir araya gelerek kuralları kendimizin oluşturması gerekiyor. Yoksa gelen her şirketin
koyduğu kurallara sürekli boyun eğmemiz
gerekecek. İşsiz kalma korkusuyla bir takım
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Hasan AKTAŞ

Sendika Eğitimcis
Eğitimcisi
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Türkiye Sendikal Hareketinin gençlik ve
gençliğin akademik-demokratik kitle örgütleri ile sağlıklı ve sürekli ilişki kurabildiğini söylemek olanaklı değil. Bu iletişimsizlik,
sendikal hareketi gençliğin katkısından yoksun bırakırken, aynı iletişimsizlik gençliğin
de sınıf ile tanışması ve sınıfı kavraması olanağını ortadan kaldırmaktadır.
Sendikalar kendi mücadele alanında yalnızlaşmış, gençlik ise kendi mücadele alanında
işçi sınıfının örgütlülük ve mücadele deneyimlerinden yoksun kalmaktadır. Bu tutumun sonucu olan yabancılaşmanın sınıf mücadelesinin etkisiz olmasına yol açtığı ortadadır. Kısaca gençlik hareketi bağlamında
sendikal hareketin dünü, bugünü ve yarınına bakalım.

Dün
Referans yıllarımız 60 ve 70’lerdir. Gerek
sendikal hareketin, gerekse öğrenci gençliğin
ve gençlik hareketinin etkin olduğu yıllarda
tüm toplumsal hareketlerin birbiri ile daha
somut ilişkiler içinde olduğunu biliyoruz.
İstanbul Üniversitesi gençliğinin merkezi
Cağaloğlu’nda bulunan sendikaların genel
kurullarına izleyici olarak katıldıklarını,
sendika liderlerinin de öğrenci dernekleri
kongrelerinde divan yönettikleri gerçeği her
iki kesimin ilişkileri hakkında yeterince bilgi
veriyor.
Birkaç yıl önce Kıbrıslı emekçiler ile ortak
bir seminer için Girne’ye gitmiştik. Eğitim bittiğinde Cumhurbaşkanı Sn. Mehmet
Ali Talat’ı heyet olarak ziyaret ettik. Talat,
Türkiye’de geçen öğrencilik yıllarından söz
ederken Kemal Türkler’in DİSK Başkanı
olarak gençliğe ve Kıbrıslı öğrencilere nasıl sahip çıktığını gösteren örnekler vermeye başladı. İşyeri temsilcilerinden oluşan
heyetimiz, şaşkınlık içinde dinliyordu. Ve
DİSK’in sahip çıktığı öğrencilerden biri olan
M.A.Talat şimdi bir ülkenin cumhurbaşkanı
olarak karşılarındaydı.

Ya şimdi ?
Bir yoksul öğrenciye önlük almak için maaşlarının yüzde yarımını bile dayanışma olarak
vermek istemeyen sendikacıları gördükçe aklıma hep Mehmet Ali Talat’ın Kemal Türkler
ile ilgili sözleri geliyor.
15-16 Haziran Direnişi ile başlayan mücadelenin yükselişi, sendikaların gençliğe sahip
çıkması, gençliğin ise işçi sınıfı disiplinine
ve sendikaların bağımsızlığı ilkesine saygılı
olması ile omuz omuza ilerlemiştir. 1970’li
yıllarda grev dayanışması yapmayan gencin siyasal inancından kuşku duyulurdu. 1
Mayıs’ların 51 yıllık aradan sonra 1976 yılından itibaren yeniden kutlanmaya başlanma-

sı ile birlikte gençlik; “yolumuz işçi sınıfının
yoludur!” diyerek alanlardaki yerini almıştır.
Hem de kendi çabası ve örgütlülüğü ile, şimdilerde sıkça rastlandığı gibi sendikalara gidip otobüs isteme kolaycılığına kapılmadan.
1979 yılında İzmir’de yapılan 1 Mayıs’a parasız yatılı öğretmen okulu öğrencileri olarak,
yakın köylere gidip okul bahçelerinde resim
çekip, okul atölyesinde tab edip, satarak hem
okulumuza katkıda bulunmuş, hem de on bir
kişinin İzmir’e gidiş-gelişini sağlayabilmiştik.

İşçilerle gençlik arasında güç birliği ve
dayanışma nasıl sağlanmıştı?
Politik bir bakış üzerinden ortak bir geleceği ancak ve sadece birlikte inşa edileceği hedefine samimi olarak inanarak ve sahip çıkarak. Bu inancın toplumun tüm emekçi kesimleri ile paylaşılmaya başlanması halinde şairler bu güzelliği şiirleştiriyor, öyküler,
romanlar yazılıyor, işçi filmleri vizyona giriyor, haberler işçileri söylüyor, manşetler işçiler için atılıyor… Ve memleketin havası böyle değişiyordu.

Bugün
Yukarıda belirttiğimiz sosyal ve politik ortamdan söz etmek olanaklı değil. Gençliğin
örgütsel potansiyeli ile sendikaların örgütsel
potansiyeli toplumu etkileme ve dönüştürme
gücüne sahip değil. Her iki kesim de politik
ortak bir perspektife sahip olunamaması nedeni ile nesnel ortam tarafların yakınlaşmasına olanak vermiyor.
Her iki hareket kendi kulvarında zayıflayarak
varlığını sürdürme gayreti içindedir. Çünkü
ilişki ve davranış kodlarını belirleyen ilke; artık ortak bir perspektif değildir. Kimi gençlik çevrelerinin nedense “işçi gazetesi, işçi
dergisi” çıkararak gelir elde etme çabası içinde olduklarını, kimi gençlik çevrelerinin sınıfın üzerinden çok moda olan proje yazma
ve AB’ye pazarlama tekniğini kullandıklarını, kimi gençlik çevrelerinin ise, “proletarya”
sözcüğünü ağızlarından düşürmeden sınıfı araştırma-medya vb. göstermelik işlerle Soros ve Dueutsch Bank’a pazarladıklarını görmekteyiz.
Sınıfı anlama, sınıfın içinde olarak sınıfla birlikte öğrenme ve birlikte yürüme tarihsel gerçeği ise, zahmetli ve düşük gelirli bir iş olarak
görülüyor. Böylece işçi sınıfı ile tümüyle maddi çıkar temelinde çeşitli biçimlerde ambalajlanan ilişki biçimlerine tanık oluyoruz.

Sınıf bunları görmüyor mu?
Sendikaların gençliğe yaklaşımı da bu nedenlerle olumsuz tutumlar ile yüklü… Üye gençliğini demokratik işleyiş içinde kucaklayamayan sendikal yapıların, gençlik hareketi

ile ilişki ve iletişim kurması beklenebilir mi?
Mucize de olmuyor zaten… Bu iki hatadan
bir doğru çıkmıyor. Ama bir eksiklik kendini
ortaya çıkartıyor. Sınıfsal kökenleri aynı olan
bu kesimlerin organize edilmesi sorunu… Bu
kudret dünyanın her tarafından işçi sınıfının
politik partisinin görevidir.

Ne yapılabilir ?
Sorun, bir ortak politik perspektife sahip olamamaktır. Temel sorun buradadır. Bu noktaya kendiliğinden gidilemeyeceğine göre,
iki önemli ihtiyacımız bulunuyor. İlki, sağlam bir politik perspektif. Biz birlikte nereye, niçin ve nasıl gideceğiz? İşçi sınıfının bilimi, dogmaları, ezberi ve hatır-gönül ilişkilerini reddeder. Bildiklerimizi en devrimci olan
“yaşam” içinde test etmekten korkmayacağız.
Değişmesi gereken değişecek, tamir edilmesi
gereken tamir edilecek ve doğrularımıza sımsıkı sarılacağız. Yürüyüşte Dikkat edilmesi
gereken Trafik Levhaları:
Sınıf mücadelesi dikkat ister.
* Sermayeye karşı dikkatli olmak yetmez.
Sendikal alanda ve son çeyrek yüzyılda “sendikalar sağa kayıyor” diye en çok feveran
edenler, sendikaları en çok sağa çeken kişiler
olmuştur.
* Sendikal demokrasiden en çok bahsedenler,
sendikal demokrasiyi boğan-katleden olmuşlardır.
* Kürsülerden, en parlak laflar edenler, işçi sınıfı mücadelesinde emeğin sermaye karşısında diz çökmesine önderlik etmişlerdir. Bir
atasözünde söylendiği gibi, bu demagogların
ağızlarından bal damlar ama arkaları ile zarar verirler.
* Sermayeden çok emekçi kesimden nefret
eden, kin ve düşmanlık duyguları içinde davranan ve kendini “sol” olarak tarif eden ama
el altından AKP iktidarını öven kafası karışık
kimseler türemiştir.
* Aydın kitle içinde geçinenlerin ise, sınıf üzerinden proje yazarak gelir elde etme peşinde
olduğu, bazılarının “merkez, vakıf, dernek”
adı altında ucu Soros veya Deutsch Bank’a çıkan pazarlama teknikleri uzmanı olduklarına
tanık oluyoruz. Böyle durumlarda önümüze
çıkan her aşamayı; Brecht’in ünlü ve çok yerinde sorusu ile sorgulayacağız: “PARASINI
KİM VERİYOR ?”
Emek cephesinin belki morali biraz bozuk
belki biraz dağınık olabilir. Bu; sevgi ile, saygı
ile gerçek dayanışma ile tarihte aşıldı bugün
de aynı yöntem ile aşılabilir. Gece uzun bir
ateş yakalım diyorsak; sabırla işçi sınıfının
içinde, yanında ve omuz başında olmak gerekir. Yani; “Yolumuz işçi sınıfının yoludur!”
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Bir iş, ekmek ve özgürlük mücadelesi:
İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi tarafından sözleşmeleri yenilenmeyerek, belediye şirketi olan
KENT A.Ş.’den 1 Mayıs 2009 günü işten çıkartılan 300 işçi, işlerini geri kazanmak için aylardır
direniyor. İzmir’de başlattıkları mücadeleyi, bir
ay süren 600 km.lik Ankara yürüyüşüyle devam
ettirdiler. Şu anda Ankara’da, Sıhhiye Abdi
İpekçi Parkı’nda çadırlarda konaklıyorlar. Aç
kaldılar, elektrikleri, suları kesildi; polis dayağı
yediler; yürürken ayak tabanları patladı, kimisinin ayağı kırıldı; ama “İş, ekmek ve özgürlük”
diyor her biri, “Kazanana dek, dönüşü yok” diyor, direnmeyi öğretiyor. Kent A.Ş. işçilerinin
yaşadıkları süreci buyurun kendi ağızlarından
öğrenelim, arkadaşlarımızın yaptığı röportaja
geçelim.
İlerici Gençlik: Merhaba. İzmir Belediyesi’nde
hangi işlerde çalışıyordunuz?
Ercan: Biz temizlik işlerinde çalışıyoruz. Yemekhanede çalışanlar vardı, atölyede çalışanlar
vardı.
Ata: Ben de temizlik işlerini yapıyordum. Bazen de şoförlük.
İlerici Gençlik: İşten atılma sürecinden biraz
bahsedebilir misiniz? Direnişe nasıl başladınız?
Ercan: 162 gün önce işten atıldık. Hiçbirimizin
haberi olmadan, iş bizim çalıştığımız şirketten
başka şirkete verildi. Biz 300 kişiyiz. Biz atıldıktan hemen sonra 600 kişiyi işe aldılar. Ne
kadar acıdır ki, kendine sosyal demokrat diyen
bir parti sendikaların, işçilerin desteğini alarak
bu belediyeyi kazanmıştır. Seçimi kazandıktan sonra sendikaları da hiçe sayarak böyle bir
şeye kalkışmıştır. Bizim işimizi elimizden alıp,
aynı gün başkalarına ihale ettiler. Karşıyaka
Belediyesi’nin yaptığı bu olay, taşeronlaşma
sistemine gitmek, çalışma şartlarını köleleştirmek, buradan rant sağlamaktır. Bu haberi
aldıktan sonra biz de direniş kararı aldık. Sendika da destek çıktı.
Ata: İşsiziz. Aylardır kira ödeyemiyoruz. Çoğumuzun elektriği, suyu kesildi. Ha aç kalmışız,
ha ölmüşüz ne farkı var? İsrail Filistin’e böyle
zulüm yapmamıştır valla. (Gülümsüyor)
İlerici Gençlik: Yürüyüşten önce İzmir’de direniş çadırındayken neler yaşandı?

Ercan: Şantiye süreçlerimizi zaten siz de
yakından takip ediyorsunuz. İzmir’deki direniş yerinde iş araçlarımızı vermedik ve
sahiplendik. Karşıyaka Belediyesi bizi suçlu
duruma düşürdü. Belediye Başkanı arabalarımızı gasp ediyorlar falan dedi. Biz öyle bir
şey yapmadık. Asıl onlar elimizden her şeyimizi aldılar.

mücadelesi:

Kent A.Ş. işçileri

Ata: Tuvaletlerimizi kapattılar, su ihtiyacımızı
karşıladığımız yerleri bile
kapattılar.
Ercan: Bu süreçte eşlerimiz, çocuklarımız çok
mağdur oldu. Bayramlarda
yola çıktık, çoluk çocuğumuzdan ayrıldık. Benim
çocuğum üniversiteyi kazandı, ilk çocuğumdu üniversiteyi kazanan. Kendim
götürüp yerleştiremedim.
Her şeyi tek başına yapmak
zorunda kaldı. Ne yazıktır
ki birileri bizim sırtımızdan kendi çocuklarına en
iyi imkânları sağlarken,
ben kendi çocuğumu okuluna bile götüremedim. Şantiyeye gidin bakın, “Önce insan” yazıları falan vardır, bunlar laf olsun diye yazılmış
şeyler. Cevat Durak bize diyordu ki, ben kimsenin burnunu kanatmadım, ama bundan iki yıl
önce de 6 kişiyi işten atmıştı. Mahkeme kararıyla haklılıklarını kazandılar sonra. Çok sahte,
kişiliksiz hareketler ediyor… Bizim de içimizde CHP’li insanlar var, bu insanlar da mağdur
kaldı işte. Bu bir sosyal cinayettir. Bir belediyeyi
idare edemiyorlarsa, yarın ülkeyi hiç yönetemez
bunlar. Öyle seçim öncesi meydanlarda boş sözler savurmasın kimse.
İlerici Gençlik: Peki şimdi yürüyüşünüzü tamamladınız. Bundan sonrası için neler söylemek istersiniz?
Ercan: Yaklaşık olarak 162 gündür direnişteyiz.
Bu direnişimizi 600 km. yürüyerek Ankara’da
tamamladık. Fakat her şey bitmiş gibi anlaşılmasın, biz arkadaşlarımızla karar aldık. İşimizi geri kazanana kadar buradayız. Sadece bu
parkta değil, eğer görüşmeyi kabul etmezlerse,
partinin (CHP Genel Merkezi) önünde yatıp
kalkacağız. Biz kararlılıkla yola çıktık. Biz yarın CHP’nin önünde oturma eylemi de yapacağız, ondan da sonuç çıkmazsa belki CHP’ye
saldıracağız… Bu bir işçi hareketidir, nerde sonuçlanırsa orda. Ama biz acı çekeceğiz, ama onlar acı çekecek. Tüm bunların sorumlusu yine
CHP’dir. Ta İzmir’lerden biz buralara geldik, bu
sorunu çözeceğiz.
İlerici Gençlik: Direnişe geçtiğiniz günden beri
sizlerde neler değişti?
Ercan: Ben öncesinden de çok duyarlıydım. Eylemlere hep katılırdım. Çünkü eylem, ekmek
demektir, kavgadır. Bu ekmek mücadelesinin
yanında yer almak mecburiyetindeyiz. Burada
tabi, bunların pek bilincinde olmayan işçi arkadaşlarımız da vardı. Onlar da, yola çıktıktan

sonra yollardaki sohbetlerimizde falan hep söylediler, biz böyle bir şey bilmezdik dediler. Bundan sonra nerde biri hakkını arıyor, gidip ben
de bağıracağım diyorlar. Bu değişimler bizim
için çok önemli. İşçi sınıfı olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. İzmir’ de 10 bin belediye işçisi
vardır. Ama ne yazık ki bu süreçte yalnızlık da
çektik. Bu belediye işçileri, bazı arkadaşlarımız
DİSK’e bağlı, sağ olsunlar onların desteği oldu,
ama oralarda da yarın öbür gün işten atılma,
ücret düşürme durumlarında onların da başına aynı şeyler gelsin istemiyoruz. Kocaoğlu’nun
da bize karşı hiçbir yardımı olmadı (İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu).
Çalışmalarını beğeniyorduk önceden, ama biz
işçilere karşı hiçbir duyarlılık göstermedi. Kendi kirli ilişkileri de var tabi. Cevat Durak bizzat
bu ilişkilerin içindedir. Biz hakkımızı arayınca
da bir sürü şey söylediler, yok biz AKP’liymişiz,
yok Sarıgül’cüymüşüz. Buraya geldik şimdi neyci olduk acaba? ...
İlerici Gençlik: Mücadeleniz başarıya ulaştığı takdirde ilerisi için bir şeyler düşünüyor musunuz?
Ercan: Şu anda, olmayan bir şeyi düşünmek istemiyoruz. Hele bir gerçekleşsin de, onları da
düşüneceğiz. (Arkadaşlarına bakarak gülümsüyor)
İlerici Gençlik: Bizler de “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” diyen ilerici gençler olarak bu mücadelenizde her daim yanınızda olduğumuzu
belirtmek istiyoruz. Röportaj için çok teşekkür
ederiz.
Ercan: Biz teşekkür ederiz asıl. Sizlerin sayesinde kamuoyuna sesimizi duyuruyoruz, birlikte
kazanacağız.

Hazırlayan:

∎ Tuba ENGEL
Fotoğraf:

∎ Gökhan KESKİN
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“Kürt açılımından demokratik açılıma,

oradan da milli birlik projesine”

Kürt sorunu bu topraklardaki en eski ve en
derin sorunlardan biri kuşkusuz. Egemenlerin bu soruna sürekli olarak imha ve inkâr
politikalarıyla yaklaşmaları ise sorunu daha
da içinden çıkılmaz bir hale sokmuş durumda. Ayrıca sorunun Türkiye dışında İran,
Irak ve Suriye’de de olması, yani Kürt coğrafyasının dört temel parçaya ayrılması da hem
Kürt özgürlük hareketi bakımından, hem de
bölge egemenleri bakımından çapraşık bir takım olanak ve engelleri bir arada sunuyor. En
başta da meselenin hızla uluslararası zemine
kaymasını ve Ortadoğu’daki ortamdan doğrudan etkilenmesini sağlıyor.
İşte bugünlerde Türkiye egemen çevrelerinin
ortaklaşa yürüttüğü ve adı Kürt açılımından
demokratik açılıma “çevrilen” hamlesini de
ancak bu çerçevede kavramak mümkün.

Açılımın sebepleri üzerine

Türkiye egemen çevrelerini böylesi bir açılım
sürecine iten ulusal ve uluslararası sebepler
mevcut. Öncelikle yıllardır uygulanan
yöntemlerle, inkâr ve imha politikalarıyla,
meseleye kalıcı bir çözüm sağlanabilmiş
değil. Bu doğrultuda uygulanan askeri çözüm
politikaları ise daha çok gencin ölmesi ve
yangının büyümesi dışında bir işe yaramıyor.
İktidar çevreleri meseleyi askeri açıdan belli
bir dengede tuttuklarını düşünseler de böylesi
bir dengenin ne tarafa doğru ne zaman
değişeceği son derece belirsiz bir durum. Bu
noktada Ortadoğu’daki gelişmeler de son
derece etkili olacak durumda.
Kaldı ki Ortadoğu’da yaşanan Irak işgali,
2006 yılında İsrail’in Lübnan’ı işgale kalkmasıyla başlayan 34 günlük savaş ve Filistin direnişleri gösteriyor ki askeri açıdan büyük bir
üstünlüğe sahip olmak, bu askeri güce dayanarak ortalığı kasıp kavurmak ve hatta koca
koca ülkeleri işgal etmek bile böylesi sorunları çözmekten oldukça uzak olabiliyor.
Bütün bu yazılanlardan yola çıkarak artık
egemenlerin soruna barışçı bir çözüm aradıkları, yıllardır yok saydıkları Kürtler ile
barış yolları aramaya başladıkları gibi bir
sonuç çıkmasın. Egemenler sadece daha dolambaçlı yollardan giderek soruna kendileri
açısından tatmin edici bir sonuç yaratma
peşinde. Nitekim bu “açılımın” PKK’ye silah bıraktırmak amacıyla onuncu Cumhur-

başkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde,
MİT’in önerisi doğrultusunda, cumhurbaşkanı ve hükümetin onayı ile planlandığı biliniyor. Ordu ise bu süreçte direk olarak bir
onay vermese de sessiz kalarak planın hayata
geçmesini sağlıyor.
Ülke içindeki bu duruma bir de Iraklı yurtsever güçler karşısında yenilgiye uğrayan
ABD’nin çözüm arayışlarını eklersek tablo
biraz daha netleşecek. Irak’tan nasıl çekileceğinin planlarını yapan ABD açısından çekildikten sonra bölgedeki en temel müttefiklerinden biri olan Kuzey Irak’taki Kürt devletinin akıbeti çok önemli. Bölgede giderek artan
İran etkisine karşı ABD’nin Talabani-Barzani
ikilisinden vazgeçmesi düşünülemez. Fakat
burada önemli bir sorun çıkıyor karşısına:
Bölgedeki kendisinin ileri karakolluğunu yapan Türkiye ile Barzani ve Talabani ikilisinin
arasındaki düşmanlık. ABD bu bölgede Türkiye ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki bir ittifaka dayanmayı hesaplıyor. 2007
yılının sonlarında bu doğrultuda harekete geçerek genel bir uzlaşma sağlanmıştı.
Bu uzlaşmaya göre Türkiye, Irak Bölgesel
Kürt yönetimini doğrudan hedef almayacak, Kerkük meselesinde Türkiye’nin hassasiyetleri dikkate alınacak ve PKK’ye karşı
Kuzey Irak’ta sınırlı nokta harekâtı ve
hava harekâtı yapabilecekti. Kürt
yönetimi ise PKK’ye sağladığı lojistik desteği kesecek, Türkiye ile belli
bir ölçüde PKK’ye
karşı işbirliği yapacak,
Kerkük
referandumunun
er telenmesine
göz
yumacaktı. ABD ise sınır
ötesi operasyonda
her türlü istihbarat
desteği verirken ülke
içindeki yasal Kürt hareketine dönük saldırılara ses çıkarmayacaktı. (Ürün
Sosyalist Dergi Ocak-Şubat 2008
Sayı 23 “Çankaya Savaşlarından Sonra”)
“ABD; Türkiye ve Kürt Bölgesel Yönetimi arasında varılan uzlaşmanın bedelini ödeyecek olan Kürt ulusal hareketini yatıştırmak için ise, Türkiye, eve
dönüş veya dağdan iniş yasası adıyla
yeni bir pişmanlık yasası çıkaracağını ilan edecek, kendisini bağlayacak
somut güvenceler vermeden belirsiz
bir gelecekte yasallaştırma vaadinde bulunacaktı.” (a.g.e. s10) “Demokratik” açılım da dahil genel

olarak bu uzlaşmanın günümüzde de devam
ettiğini söyleyebiliriz.
Bu yeni işbirliğini kamuoyunun kabul edilebilir bulması açısından da “demokratik”
açılımın yardımcı olacağı kuşkusuz. Fakat bu
konuda hayale kapılanlara bir uyarı yapmakta
fayda var. ABD, Türkiye’de Kürt sorununun
çözümüyle ilgilenmiyor. Irak’taki Kürtlerle
Türkiye arasında bir yakınlaşma hedefliyor.
Hatta bu planlarına Türkiye’yi ikna etmek
için Kürt hareketinin ezilmesi noktasında
sessiz kalması dışında belli ölçülerde işbirliği
bile yapıyor. Yani uzlaşma PKK ve yasal Kürt
hareketi üzerinden sağlanıyor. Tersi hayallerin anlamsızlığını en iyi kanıtlayan şey ise
Türkiye’nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarda
aldığı somut ABD desteğidir.

Açılımın hedeﬂeri üzerine
Aslında açılımın sebeplerini sayarken bir
yandan da hedefleri dökülüyor gözlerimizin
önüne. Ama yine de özetlemek gerekirse açılımın temel hedefi Kürt özgürlük hareketini
etkisiz hale getirmek. Açılım sadece Kürt halkını onursuz bir barışa zorlamak için planlanmış ve sistemin bütününde hemen hemen
hiçbir değişiklik yapmayı hedeflemeyen, sadece bir takım sembolik haklar vermeyi vaat
etmekten öteye geçmiyor/geçmeyecek. Ayrıca
verilen bazı simgesel düzeyde hakların nasıl
bir garanti altına
alınacağı da son
derece belirsiz.
Bu amaçla milliyetçi/şovenist
çevreleri rahatsız eden bir takım söylemler ve
gelişmeler olması
elbette beklenmelidir. Nitekim ırkçı,
devletçi
çevrelerden
açılıma muhalefet gelmesi
hiç gecikmedi bile. Ama gerek
ordunun açıklamaları, ki bu arada
ordu da bu fırsatla itibar tazelemiş oluyor,
gerekse sınır ötesi operasyon tezkeresinin bir
yıl daha uzatılması ve AKP, CHP, MHP’nin
tam destekleriyle tezkerenin uzatılması bu
konuda egemenlerin tutumunu bir kere daha
gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak
Biz Kürt halkının onurlu bir barışa kavuşmasının egemen sınıfların sahte açılımlarıyla değil emekçi halkın ortak mücadelesiyle
mümkün olduğunu biliyoruz. Kürt hareketini dolaylı yollardan saf dışı bırakmak için
yapılan bu plandan çok şey bekleyenler en
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Oysa, onlar öncelikle ve sadece çocuklar

iyimser ihtimalle kördür. Küçük kazançlar için verilen büyük tavizlerin yolunun
nereye çıktığını görmek isteyenler, Oslo
Anlaşması’ndan bu yana FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü)’nün adım adım sürüklendiği
yere bakmalılar.
Egemenlerin bu planına ne yazık ki sol kesimlerden de umutla bakanlar oldu. AKP
yandaşı liberallerle aralarındaki çizginin
giderek silikleştiği bu kesimlere de Filistin’i
hatırlatmak boynumuzun borcu. Bir de ulusalcı/şovenist sol çizginin de plana ters taraftan -CHP, MHP ekseninden- karşı çıktığını
gözlemledik. Bunlar da planın ABD eksenli
bir plan olmasından hareketle, ve belki bunu
fırsat bilip, Kürt halkının özgürlük mücadelesine topyekûn karşı çıkma noktasına ulaşıyorlar. Yazık!
Genel
olarak
söylemek
gerekirse,
Türkiye’deki ırkçı/şovenist havada köklü ve
kalıcı değişikler gerçekleştirmeden, ülkede ciddi bir demokrasi ortamı sağlanmadan,
halklar arasındaki kardeşlik fikirlerini egemen kılmadan yani kısacası Türkiye egemen
çevrelerine ciddi bir iktidar kaybı yaşatmadan Kürt halkının onurlu bir barışa ulaşması çok uzak görülüyor.
Çözüm Türk ve Kürt halkının el ele yürüteceği demokrasi, eşitlik ve kardeşlik
mücadelesinde; çözüm Devrimde, Sosyalizmde.

∎∎Onur BALCI

Türkiye, insan hakları ihlalleri konusunda listede ilk sıralarda yer alıyor. Ancak söz konusu
ihlaller çocuklara da ayrım gözetmeksizin uygulanmaya başlandı. Son zamanlarda Kürt illerinde daha 13-14 yaşlarındaki çocuklar gözaltına alındı, bu sırada dayak yedi, hakarete maruz kaldı, çoğu yargılanmak üzere cezaevlerine gönderildi.
Doğu ve Güneydoğu’da çocuklar, yaşadıkları coğrafyada biz de varız diyen bir halkın asi
çocukları. Onlar yaşadıkları koşullarda çocukluklarını yaşayamadan daha o yaşlarda çalışan,
ekmeğini kazanan büyük insanlar; onlar dillerini, kültürlerini, yaşam tarzlarını yaşamaya ve
yaşatmaya çalışanlar. Bu çocuklar Adana’da,
Diyarbakır’da, Şırnak’ta ve diğer Kürt illerinde onurlu mücadelelerini sürdürmek ve yaşatmak için katıldıkları eylemlerde tutuklandılar.
Sistem, onları ağır ceza mahkemelerinde yargılanması gereken çocuklar olarak gösteriyor.
Bazı gazetelerin derlediği bilgilere göre, son
yedi ay içinde Adana, Diyarbakır, Şırnak ve
Gaziantep’de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle toplam 252 çocuk hakkında
“örgüt üyesi olmakla birlikte, örgüt adına suç
işlemekten” dava açıldı. Bu çocuklardan 198’i
hâlen Diyarbakır ve Adana başta olmak üzere farklı illerdeki cezaevlerinde tutuklu olarak bulunduruluyor. Geçen sene Newroz’a
katıldığı gerekçesiyle yargılanan birçok çocuk da hâlâ cezaevlerinde tutuklu bulunuyor.
2008’in Kasım, Aralık ve 2009’un Ocak ayı
itibariyle yirmi altı çocuğa “örgüt üyeliği ve
propagandası”ndan toplam yetmiş beş yıl hapis
cezası verildi. 28.04.2009 tarihinde Adana’da
gösterilere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan
on üç çocuğa toplam 112 yıl 10 gün hapis cezası
verildi. Çocuklara verilen hapis cezalarında, bir
çocukta bulunan sapan ve dokuz bilye ile polis
tutanakları delil olarak kabul edildi.

Onlar çocuklar, “taş atan çocuklar!”

Bu arada Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun büyük bir anlayış örneği olarak, “terör örgütünün çağrı ve politikaları doğrultusunda yapılan eylemlere katılanlar, örgüt üyesi olmasalar
bile üye gibi cezalandırılırlar” kararı aldığını
da unutmayalım.
Bu çocuklar, Abdülkadir Akan’ın bizzat itiraf
ettiği “ben bizzat 70-80 kişinin cinayetine tanık oldum, ancak ben JİTEM’deyken 700-800
civarında faili meçhul cinayet oldu” dediği bölgenin çocukları. Beş altı yaşındayken köylerinde evleri taranan, eline taşı almamış, daha on
ikisinde ufacık bedenine sıkılan on üç kurşunla
öldürülen Uğur Kaymaz’ın son nefesinde yeşeren çocuklar ve onlar havan mermisiyle bedeni
paramparça olmuş Ceylan’ın kardeşleri.
Bu çocuklar, yani küçükken büyümeye zorlanmış çocuklar oyun ve oyuncaklara uzaktır. Onlar faili meçhul cinayetlerin, “bu dili konuşmak
yasak”, “panzer ezmiş” gibi sözlerin ve olayla-

rın içinde büyüyen çocuklar. İşte
polise “taş atan
çocuklar” bu çocuklar.
Yapılan tutuklamaların ardından
Adana Valisi İlhan Atış, “Polise
taş atan çocukların ailelerinin yeşil kartları iptal edilecek,
kömür yardımları kesilecek” açıklaması ile
amaçlarının “korkutmak ya da tehdit etmek
değil, çocukları topluma kazandırmak” olduğunu, bu kapsamda mahallelerde görüşmeler
yapacaklarını” vurgulayarak, “uygulama öncesinde ailelerle çay içeceğiz” diyerek, çocuk
tutuklamalarını haklı bir gerekçe, bu gerekçeyi
onaylatmak için yaptıkları tutuklamaları doğal bir olaymış gibi göstermeye çalıştı. Ancak
çocukların tutuklu olarak ve üstelik “ağır ceza
mahkemelerinde” yargılanmaları Türkiye’nin
de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve çocuk adalet sistemine aykırı. Dünyadaki tüm çocuklara bayram armağan etmiş bir ülke Türkiye. Üstelik, Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de ilk
imzacılarından. Öncelikli olarak çocukları korumaya ve onlar arasında ayrım gözetmemeye
söz vermiş…

Çocuklukları çalınmış çocuklar

Çocuklukları çalınmış çocuklar onlar. On beşinde mahkemeye çıkan, 5-6 kişilik koğuşlarda
yirmi kişinin kaldığı, yemeklerinde çiviler çıkan (bazen de sıçan kuyruğu) hapishanelerde
kalan çocuklar. Evet onlar yaşıtlarından farklı
açtılar gözlerini dünyaya, ölümlere, üniformalıların dehşetine tanık olmuş, dillerindeki türküleri susturulmuş çocuklar.
Baskı, vahşet, öfke ve şiddete karşı haklı ve
onurlu bir mücadelenin çocukları onlar. Velhasıl içi öfke dolmuş çocuklar. Hapisten çıktıklarında çocukluklarını yaşayamamış kocaman
insanlar olacaklar. Eğitim hakları ellerinden
alınmış, yaşadıkları topluma ve dünyaya yabancılaşmış, eski bir sabıkalı olarak iş kapılarının yüzlerine kapandığı bir dünyada tutunmaya çalışacaklar.
Oysa, onlar öncelikle ve sadece çocuklar…
Nerede, kimin çocuğu olurlarsa olsunlar, çocuk gibi yaşamak, çocuk gibi muamele görmek
hakları.

∎∎Ecem KORKMAZ
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Üniversitede krize çare var!

Hem de bu sefer çare “Senin” elinde!
Zor günlerden geçiyoruz malum. Ekonomik
kriz giderek toplumsal bir krize dönüşüyor.
Birileri ise bizimle fena halde dalga geçiyor:
Kriz teğet geçecekmiş! Ev kiralarının, yurt giderlerinin, marketin, ulaşımın ne kadar pahalı
olduğunu bilenlerdeniz. Bize “gemicikler” alabilecek babalarımız da yok. Hepsi hepsi evden
gelen üç beş kuruş ve fahiş faiz oranlarıyla geri
ödemek üzere aldığımız öğrenim kredilerimiz
var. Biz geleceğiz, biz göz bebeğiyiz! Ne ilginç
ki bu laflar da yine bizlere aynı yoksunlukları
reva görenlerin ağzından eksik olmuyor. Peki,
yüksek eğitim almış insan sayısının dünya
ortalamasının hayli altında olduğu bir ülkede
nasıl oluyor da üniversitede okuma hakkını alnının teriyle kazanmış on binlerce zeki, çalışkan, aydın genç kadın ve erkek mantıksızlığı ve
insafsızlığı böyle açık seçik gözüken bir yüksek
eğitim sistemine katlanabiliyor?
Hadi hiç değilse kendimize itiraf edelim, sistemin aslında o kadar da kötü işlemediğini
söyleyen arkadaşlarımız bile (ki nesilleri hızla
tükenmekte) başta ÖSS olmak üzere sınav ve
not sisteminden sürekli yükselen harçlara kadar pek çok sorunu da mı görmüyor acaba? İşte
kimilerinin görmek istemediği, ama icraatlarıyla ayan beyan ortada olan bu çarpık sistemin
adıdır YÖK!

YÖK’e karşı olmak için sebep çok!
6 Kasım 1981’de yani 12 Eylül 1980 darbesinden
kısa bir süre sonra kuruluyor YÖK. Faşist askeri dikta rejimi tarafından şekillendirilen yeni
devlet yapılanması için, onun sosyal, kültürel,
ekonomik ve siyasal yaşama dair tüm politikalarına uyumlu “sadık birey, sadık toplum” yaratmak öncelikli hedefi olarak belirleniyor. Bu
ifadenin ağır olduğunu düşünenlerdenseniz,
sadece 1402 sayılı kanuna dayanarak üniversitelerden 5.000’e yakın akademisyenin atıldığını
hatırlatmamız yeterli olur herhalde. Aynı süreçte on binlerce öğrencinin de okuldan atıldığını
söylemeye gerek bile yok. Bu dönemde YÖK
tarafından okullarından atılanların uğradığı

haksızlıklar yıllar süren davalar sonucunda da
olsa mahkemeler tarafından da kabul edildi.
Eğitim ve özlük hakları iade edildi. Ancak bu
haksızlıkların mimarı ve cuntanın bir numaralı taşeronu YÖK’e niyeyse kimse dokunmadı.
Niyesi belli aslında; YÖK’ün daha yapacak çok
işi vardı.
Yıllar ilerledi, 90’lara gelindiğinde dünyada
emperyalistler, neo-liberalizm adı verilen dizginsiz ve vahşi bir piyasa düzeninin zaferini
ilan ettiler. Tarihin sonunun geldiğini ilan
edecek kadar kendinden geçmiş olan patronlara göre artık her şey ve herkes piyasa içindi.
Tabii bilim de dâhil! Demek ki YÖK için de
devir değişmişti; kanlı kirli üniformaların modası geçmiş; kolalı gömlekli iş adamı kıyafetleri
daha çok kazandırır olmuştu. İşte bu yıllarda
YÖK, başta TÜSİAD olmak üzere yerli ve yabancı sermaye kuruluşlarıyla ortak çalışmalara
girişti. Amaç belliydi: kâr eden üniversite! Peki,
bir üniversite acaba kimden para kazanabilirdi? Kafaları eğitim ve bilim gibi konulara pek
basmasa da maalesef bu sorunun yanıtını bulmaları çok zor olmadı: En iyi müşteri elbette
ki öğrencilerdi. Her yıl yükselen harçlar, artan
yurt ve okul harcamaları, yaz okulu ücretleri,
dahası okulların içine alınmaya başlayan reklam panoları ve benzeri uygulamalarla kamusal bir hizmet olan eğitim hizmeti hızla bir rant
ve sömürü aracı haline geldi. Vakıf adı altında
açılan özel üniversiteler de eğitimde özelleştirme hamlesinin birer halkası oldu. Tüm bunlar
yaşanırken ulaşılması daha güç hale gelen yüksek eğitimin niteliği de giderek düştü. Bilimsel
içerikten yoksun, gerici anlayışlar bilimsel bilginin yerine konulmaya çalışılırken, üniversite
eğitimi piyasanın ucuz iş gücü ihtiyacını karşılayan yüksek liseler haline gelmeye başladı. Bunun en son örneğini ise Anadolu’da son yıllarda ardı ardına açılan ama çoğunluğu tabela ve
sıralardan ibaret olan devlet üniversitelerinde
görmek mümkün. Acı ama bin bir güçlükle girdiğimiz ve “biz üniversiteliyiz” dememize vesile
kurumların hali bundan daha fazlası değil. İşte
tüm bu sistemin yürütücüsü, savunucusu ve
baş aktörü olan YÖK’e bu yüzden karşıyız.

Sadece şikâyet etmiyoruz talep ediyoruz:
Üniversiteler bizimdir!
Biz sadece şikâyet edenlerden değiliz; olmamalıyız. Eğitim almış insanların topluma karşı sorumluluğu vardır. Hem bu öyle basit iş de değil.
Ülke ortalamasına bakılacak olduğunda çok az
arkadaşımızın sahip olduğu bir ayrıcalığı yaşayan üniversite öğrencileri olarak toplumun en
aydınlanmış kesimiyiz. Ve şayet durum böyleyse kendi geleceğimiz üzerindeki bu vesayet
sistemini kabul etmemizi de kimse beklemesin.
Tumturaklı sözlerin arkasına geçip kolaycılık
da yapmaya niyetimiz yok. İyi bildiğimiz başka bir şey daha var. O da; hemen yarın YÖK

ortadan kalksa da çok bir şeyin değişmeyecek
oluşu. Bir kurum gidecek belki, yerine başkaları getirilecek. Krizin artık tüm sınırları aşıp
doğrudan geleceğimizi tehdit ettiği böyle bir
dönemde üniversiteliler olarak kendi taleplerimiz ve hedeflerimiz etrafında birleşmeliyiz.
Soyut ve belirsiz istemlerin ötesine geçip net
ve kararlı olmalıyız. İşte o zaman kendimizi ve
bizden sonra gelenleri “kurtarmak” için esaslı
bir adım atmış olacağız.

Gerçekçi bir hedef olarak:

Emekçi Üniversitesi!

YÖK’ün kısa tarihçesinde de net olarak ortaya
çıkan bir gerçek var. Eğitim sistemimiz adım
adım ve son derece planlı müdahalelerle ticarileştirilmekte. Yani bu yasaları, yönetmelikleri
çıkartanlar ne yaptıklarını ve ne istediklerini
biliyorlar. Yıllardan beri de bu böyleydi. O halde bu gidişe dur demesi gerekenlerin en başta
da öğrencilerin kendi projeleri ve yol haritaları
olması gerekmiyor mu? Kesinlikle evet. İlerici
öğrenciler olarak eğitimin ticarileştirilmemesi,
bilimsel, özerk ve özgür nitelikli bir üniversitenin hayata geçmesi için somut hedeflere ve
dahası bir projeye sahibiz. Emekçi Üniversitesi
adı verdiğimiz bu model bugünden yarına sergilenecek kolektif çabamızla bizim ve bizden
sonra gelecek kardeşlerimizin geleceğine sahip
çıkma iradesinin de adı aynı zamanda. Pratikte, eğitimde özelleştirmeye ve paralı eğtime
karşı çıkmasının yanında emekçi çocuklarına
üniversite kapılarının sonuna kadar açılmasını
amaçlayan bir hatta sahip.
Adının Emekçi Üniversitesi oluşu ise sadece
emekçilerden ibaret bir eğitim kurumu olması
anlamında değil. Daha da derinlerde yatıyor.
Bilimin ve onun temel üreticisi konumundaki
üniversitelerin reel politikadan ne kadar bağımsız olduğu iddia edilirse edilsin bilimin de
hayat karşısında kaçınılmaz olarak taraf olma
zorunluluğu vardır. Örneğin son derece basit
tedavi yöntemleri geliştirebilecek kimi hastalıklar üzerinde, dünya üzerinde görülme sıklığı ender; yani dolayısıyla ilaç satın alacak kişi
sayısı az diye, çalışılmadığını ve bu yüzden her
yıl pek çok insanın göz göre göre ölüme terk
edildiğini biliyor musunuz? Burada bilimin ya
da onu üretenlerin tarafsızlığından kim bahsedebilir? Tarih boyunca bakılacak olduğunda
gücü ve erki elinde bulunduran iktidar sahipleri bilimi ve akademiyi kendi emirlerinin altında tutmaya çalışmışlardır. Ancak yine aynı tarih, doğası gereği sürekli bir değişim ve gelişim
çabası içinde olan bilimin yeri geldiğinde prangalarını kırdığının da örnekleriyle doludur.
Son iki yüz yıldır akademiye, sermayenin deli
gömleği giydirilmeye çalışılıyor. Emek, yaratıcılık hepsinden önemlisi insanlığa fayda ve ilerleme gibi kavramlar önemsizleştirilirken tüm
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çalışmalar kapitalist verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre belirleniyor. İşte bu yüzden ki artık
üniversitelerin bir numaralı müşterisi hatta giderek işvereni büyük şirketler haline gelmekte.
Sayıları hızla artan Teknokent’ler de bu durumun bir sonucu. Demek ki sermaye üniversiteyi kendi bencil çıkarları için itaat altına almaya
çalışırken tarafsızım demek mümkün değil.
Zaten aksi takdirde belli ki kapitalistler hem
tarafsız kalmaya çalışanı, hem de savunduğu
bilimsel değerleri birlikte bertaraf edecek. O
halde kestirmeden söyleyecek olursak Emekçi
Üniversitesi, kapitalizmin emekçileri her geçen
gün yeni yeni parçalara bölerek etkisizleştirmeye çalıştığı günümüzde sermaye düzeninin
karşısında bilimin ve akademinin emekçilerin
tarafında saf tuttuğunun açık ilanıdır. Bu aynı
zamanda Platon’dan bu güne eğitimin sadece
bir grup elitin hakkı olduğu, sıradan halk için
gereksiz hatta tehlikeli olduğu düşüncesinden
temel alan vasat burjuva inanışına bir karşı koyuş ve emekçilerin en temel haklarını savunmanın da bir aracıdır. Bu yüzden de anlamlı ve
gereklidir.
Emekçi Üniversitesi’nin somut taleplerine biraz
daha yakından bakacak olursak temel olarak şu
önermelerin ön plana çıktığını görebiliriz:
1-) Kamusal ve halk yararına olması gereken
eğitim hiçbir aşamasında ticarileştirilemez,
eğitim hizmeti hiçbir şekil ve ad altında satılamaz.
2-) Üniversitelerde idari ve mali karar mekanizmaları öğrencilerin, akademisyenlerin
ve üniversite personelinin kolektif katılımıyla şekillenmelidir.
3-) Eğitim süreci elemeci sınavlar sonucu değil,
özgür ve kişisel gelişime açık; bilimsel ve
çağdaş bilginin üretilmesine olanak tanıyan bir içerik ve kapsamda öğrencilerin de
katılımıyla belirlenebilir olmalıdır.
4-) Öğrencilerin sağlık, barınma, beslenme ve
kültürel faaliyetler gibi ihtiyaçları devlet
tarafından ücretsiz olarak karşılanmalı, bu
haklara ulaşmanın önündeki tüm engeller
ortadan kaldırılmalıdır.
5-) Öğrenciler eğitim sürecinin izleyicisi ya da
“not tutanı” değil doğrudan öznesi olabilmeli, bu amaçla mesleki alanlarında doğrudan üretime katılabilmelerinin önü açılabilmelidir.
6-) Öğrencilerin staj adı altında özel işletmelere
ucuz, hatta bedava iş gücü olmalarına son
verilmeli; kişisel ve mesleki gelişimi hedefleyen alanlara yönelmesinin önü açılabilmelidir.
7-) Üniversitelerde topluma ışık taşıma, onu aydınlatma görevinden hareketle çağ dışı, ge-

rici, ırkçı, sömürgeci fikirlerin dışında her
tür düşünce ve fikrin özgürce paylaşılması
ve örgütlenebilmesi anayasal güvence altında olmalıdır.
8-) Üniversiteler hiçbir yerli veya yabancı sermaye grubuyla ortak proje geliştiremez,
projelerini bunlara satamaz. Üniversitelerin
ihtiyacı olan tüm mali kaynaklar ve teknik
destek devlet tarafından karşılanmalıdır.
9-) Üniversiteler özgür düşünce kurumları olup
devletin hiçbir kolluk gücüyle veya bunlara
ait izleme aygıtlarıyla denetlenmemelidir.
10-) Üniversitede her bireyin ana dilinde eğitim alma hakkı sağlanmalıdır.
En genel hatlarıyla sıraladığımız bu maddelerin
hayata geçmesi halinde şu anda içinde yaşadığımız gerçekliğin tamamıyla değişeceği ortada.
Her şeyden önce eğitim ve para kavramlarının yan yana gelmemesi gibi basit bir ilkeden
yola çıkan, ardından eğitimin toplumun her
kesimine ama öncelikle yoksul ve emekçilere
ulaştırılması gerektiği gerçeğine dayanan bir
model bu. Çok özgün olduğu iddiasında da
değiliz. Zira bu modelin benzerleri dünyanın
farklı yerlerinde yıllarca başarıyla uygulandı.
Canlı bir örnek vermek gerekirse bir benzerinin de Küba’da olduğunu söyleyebiliriz. Eğitimin her aşamada ücretsiz olduğu ülke Latin
Amerika’dan hatta ABD’den pek çok öğrenciyi
de üniversitelerinde ağırlıyor. Bunun sayesindedir ki 11 milyon nüfusu ve yıllardır maruz
kaldığı acımasız ambargoya ve tehditlere karşı
Küba bugün başta Afrika olmak üzere dünyanın pek çok yerine doktor, mühendis ve benzeri mesleklerden insanını gönderebilmektedir.
Üniversiteleşme oranının dünya ortalamasının
birkaç kat yüksek olduğu ülkede okuma oranı
ise %100. Dünyanın en zengin ülkesi olarak
anılan Amerika Birleşik Devletlerinde bu oran
%87 civarında. Örnekleri çoğaltmak mümkün
fakat çok da ihtiyaç yok herhalde. Zira Emekçi
Üniversitesi’nin ne kadar büyük bir fayda sağlayacağı onun özgürlükçü ve eşitlikçi taleplerinde açıkça ortada.

bütün olarak ele almakta ve bunun ayrılmaz
unsurlarının hiçbirini yok saymamaktadır.
Bu yüzden piyasa düzeninde hiçbir eğitim kurumunun vaat edemeyeceği kadar da eşitlikçidir. Emekçi Üniversitesi’nin talepleri elbette ki
mevcut piyasa ekonomisi koşullarıyla bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla bugün yaşamakta
olduğumuz vahşi kapitalizm koşullarında bu
taleplerin bir çırpıda hayata geçeceğini beklemek belki çok gerçekçi gelmeyebilir. Ancak
sermayenin bile elindeki büyük güce rağmen
üniversitenin özüne kastettiği değişimleri on
yıllara varan sürelerde yapabildiği düşünüldüğünde elimizin çok da dar olmadığı ortada.
Yani tek tarafl ı bir talepler manzumesi yerine
doğrudan muhatapları yani öncelikle biz öğrenciler tarafından inşa edilecek bir süreçten
bahsediyoruz. Üstelik bir de büyük avantajımız var. O da Emekçi Üniversitesi’ne giden
yolda pek çok talebimiz için önceden verilmiş
olan sayısız mücadele ve kazanımlarla dolu
bir tarih var arkamızda. Sadece, on yıllardır
YÖK düzenine karşı verilen mücadeleye bakmak bile yeterli. O halde kapitalizmin iliklerine kadar sarsıldığı, farelerin ise çoktan gemiyi
terk etmeye başladığı böyle bir süreçte mücadeleye girmeyeceksek ne zaman gireceğiz?
Ne olasılık hesapları yapmaya, ne de fal bakmaya gerek yok. Taleplerimiz meşru, yolumuz
haklı olduktan sonra başarmamak için engel
ne? Yine de “Engel çok...” diyenler; “Biz zamanında çok duyduk bu lafları.” diyenler çıkacaktır. Ancak onların bilmediği bir şey var: Şimdi
zaman “SENİN” zamanın! Sen geleceğin için
ayağa kalktığın, üniversiteni, özgürlüğünü ve
gerçek kimliğini talep ettiğin zaman hepimiz
kazanmış olacağız. Hem de üç beş lirayı değil
bütün bir dünyayı!

Hedeﬂer güzel ama bunlar hayal mi
acaba?
Az önceki maddeleri okurken kimilerinin aklından “Hadi canım bunlar da olmaz.” demek
geçmiş olabilir. Dahası bizleri hayalcilikle
suçlayanlar da çıkacaktır. Her şeyden önce
söyleyelim ki Emekçi Üniversitesi’nde yarına
dair güzel hayaller kurmak da suç değil! Yani
biz hayallerimize de sahip çıkmaya niyetliyiz.
Öyle Kaf Dağı’na falan da gitmeye hiç niyetimiz yok. Evet, Emekçi Üniversitesi sermaye
düzeninden ve otoriter devlet zihniyetinden
uzak bağımsız bir projedir. Bu proje öğrencilerin olduğu kadar akademisyenlerin, dahası
üniversite personelinin de projesidir aynı zamanda. Çünkü akademik eğitim sürecini bir
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Öğrenciye vurulan “Darbe”
Egemenlerce YÖK kim?

Egemenlerin egemencikleri

Kendi resmî internet sitesindeki tarihçe bölümündeki anlatıma göre “Yükseköğretim
Kurulu (YÖK), Türkiye Cumhuriyeti’nin
1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim
sisteminin temel esaslarına göre oluşturulan
anayasal bir kuruluştur.”

12 Eylül 1980 faşist darbesi sonrasında 6 Kasım 1981’de kurulan YÖK, 1982 darbe anayasasıyla da güvence altına alındı. Egemenlerin
böylesi bir düzenlemeye o kadar ihtiyaçları
vardı ki Milli Güvenlik Konseyi (darbeyi
yapan beş generalden oluşan cuntanın o dönemdeki adı) Yükseköğretim Kanunu için
yeni anayasanın yapılmasını beklemedi bile.
Konseyin öngörüleri yasayı çıkartmak için
yeterli bulundu. Böylece Askerî yönetim tarafından, 06.11.1981 tarihinde resmî gazetede
yayımlanan 2547 sayılı kanun ile Yükseköğretim Kurulu kuruldu. Başkanlığına 12 Eylül cuntacıları tarafından İhsan Doğramacı
getirildi. Böylece İhsan Doğramacı YÖK’ün
kurucu başkanı olma “şerefini” de kazanmış
oldu. Doğramacı ilki 21 Aralık 1981’de olmak
üzere 30 Aralık 1987 ve 31 Aralık 1991 tarihlerinde üç kez atandığı YÖK başkanlığını 9
Temmuz 1992’ye kadar sürdürdü. Daha sonra
ise ;

Aynı yerde YÖK’ün kuruluş gerekçesi ise şöyle özetlenmektedir: “1960-80 arasında ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar,
yükseköğretimdeki kötüye gidişi daha da artırmıştır. Bu nedenle yetmişli yılların sonunda köklü bir reform kaçınılmaz hale gelmiş
ve sonunda 1981 reformu yürürlüğe konmuştur.”
Tarihçeden aktarmaya devam ederek YÖK’ün
sistemin içindeki yerini resmî olarak görelim:
“Yükseköğretim, 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik,
kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma
sürecine girmiştir. Bu kanunla ülkemizdeki
tüm yükseköğretim kurumları YÖK’ün çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine
dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile meslek
yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır.
Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve
Anayasa’nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde
özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir
kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm
yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş
haline gelmiştir.” (Alıntıdaki vurgular bize
aittir.)
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Aksiyon: Herkes YÖK’ten şikâyetçi ama kimse değiştirme yoluna gitmedi. Siz YÖK sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özcan: “YÖK 1980’li yılların başında ortaya
çıkan, döneminin siyasi özelliklerini yansıtan bir kurum. Dolayısıyla baskıcı, kontrol altına alıcı karakteri olan bir kuruluş. Her iktidar, gücünden dolayı YÖK’e sahip çıkmak ister. YÖK’ün çok siyasi bir tarafı var.”

Emekten, haktan ve halktan yana olan
öğrencilere göre YÖK ne?
Darbecilerin kurumu YÖK, 1981’den bu
yana okullardaki sivil polislerle, eli satırlı
faşistlerle, soruşturmalarla, Özel Güvenlik Birimleri’yle öğrenci gençliği sindirmeye, sınıf mücadelesinden koparmaya çalışıyor. ÖSS, KPSS gibi
elemeci sınavlarla; dershane paraları, har(a)ç paraları, yurt paraları
diyerek sermayenin pazarlarından,

ticarethanelerinden biri haline getirip eğitimi
satılığa çıkarıyor, annesi babası işçi, emekçi
olan gençlere üniversite kapılarını kapatıyor.
Öğrenci gençliği geleceksizleştiren politikaları uygulayarak, öğrenci gençliğe bilimsel eğitimi almayı layık görmüyor.
YÖK kurulduğu günden itibaren bu politikalarla üniversite öğrencilerine kan kusturan bir kuruluş oldu. İlk iş olarak faşist darbenin üniversitelerde kurumsallaşmasını önüne koydu. Binlerce üniversite öğrencisini okullardan atarak ilerici, devrimci, sosyalist öğrenci hareketini üniversitelerden kazımaya çalıştı. Ünlü 1402’likler operasyonunun 2 üniversite personeli için uygulanmasını
yürüttü. 1402’lik olmamak için istifa edenler
hariç toplam 71 üniversite personeli işten atıldı. Bu kıyım o kadar büyük oldu ki o dönemde bazı okullarda personel sıkıntısı yaşandı.
Üniversitelerde har(a)ç uygulaması da bu kurum marifetiyle gerçekleştirildi. 90’lı yıllarda yükselen har(a)ç karşıtı öğrenci hareketlerinin ezilmesi için büyük çaba harcayan da
yine YÖK’tü. Üniversitelerde kılık kıyafet tartışmalarından tutun da ideolojik halay çektikleri için uzaklaştırılan öğrencilere kadar
birçok olayda başrol hep YÖK’ün oldu.
Emekten, haktan, halktan yana olan ilerici
öğrencilere göre YÖK: Soruşturma terörünün
uygulandığı, kampüslerinde sivil polislerin
kol gezdiği, yasakların koyulduğu, faşistlerin
korunduğu, ÖSS, KPSS gibi elemeci sınavların yapıldığı, har(a)çların alındığı, öğrencilere gerici, ırkçı, ezberci eğitim müfredatlarının
dayatıldığı vs. “anayasal” kuruluştur.

Emekçi Üniversitesi
mücadelemiz sürüyor
Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim istiyoruz! Gerçek bir eğitim, daha fazlası değil! Bunun içindir ki, okullarda, meydanlarda, her
yerde haykırdık.
YÖK’ün 28. yılında da haykırmaya, sokağın
tavanını sarsmaya: YÖK’e HAYIR! YAŞASIN
EMEKÇİ ÜNİVERSİTESİ!
* 2547 no’lu Yükseköğretim Kanunu madde 6
* Faşist darbe 1983 yılında 1402 sayılı sıkıyönetim kanununda değişiklikler
yaptı. Yeni kanun ile sıkıyönetim komutanlarının, bölgelerinde kamu görevinde
çalışmasını sakıncalı gördükleri kişilerin
işten atması ya da sürmesi doğrultusundaki istekleri ilgili kurum ve makamlarınca
hemen yerine getirilmek zorunda oldu.
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Sermayenin YÖK’teki bugünkü temsilci olan
ve geldiği ilk günden “parası olmayan okumasın” diyen Yusuf Ziya ÖZCAN, bakın
Aksiyon’da (Sayı: 762/ Tarih : 13-07-2009)
YÖK’ü nasıl tanımlamış:
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YÖK Başka

- 9 Aralık 2003 - 9 Aralık 2007 Erdoğan
TEZİÇ YÖK başkanlığı yaptı. Günümüzde ise 11 Aralık 2007 tarihinden itibaren
Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN bu makamda.
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- 6 Aralık 1995 - 5 Aralık 1999-6 Aralık 2003
Kemal GÜRÜZ
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Görülüyor ki YÖK itinayla tek çatı altında
toplanan yükseköğretim kurumlarının en
tepesinde, hepsine birden hâkim, hepsini birden denetleyen ve planlayan bir yer tutuyor.
YÖK’ün üyeleri ise 7’si cumhurbaşkanı, 7’si
hükümet ve 7’si de Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından seçilirler. Hükümet ve
ÜAK tarafından seçilen adayların atamalarını ise yine cumhurbaşkanı yapmaktadır. YÖK
başkanı da seçilen kurul üyelerinin arasından
yine cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.1 YÖK’ün de egemenler tarafından nasıl
sıkı bir denetim altında tutulduğu da ortada.

- 15 Temmuz 1992 - 3 Kasım 1995
Mehmet SAĞLAM
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∎ Fatma BAZİKİ
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Parasız eğitim hakkımız
İnsanın, insan olduğunun bilincine varmasında, iyiye, doğruya, güzele yönelmesinde, dünyanın daha yaşanır hale gelmesinde ve bunlar
gibi pek çok şeyin oluşması için gereken bilgi ve
becerinin edinilmesinde eğitimin yeri ve önemi
göz ardı edilemeyecek noktadadır. Çünkü kişide iyiye doğru kalıcı bir davranış değişikliği yaratmanın en önemli yolu eğitimdir.
İnsan hayatındaki yeri bu denli önemli olan
eğitimi alabilme noktasında biz emekçi çocuklarının birçok sorunu var. Şüphesiz bunların en
başında eğitimin paralı olması geliyor. Çünkü
sağlıkta yaşanan ticarileştirme mantığı eğitimde de uygulanıyor.

Her kademesinde eğitim paralı

Egemenler tarafından “Yetenekli olanın değil,
parası olanın eğitim görmeye hakkı vardır.”
önermesi eğitimin bütün kademelerinde
uygulanıyor. Daha ana sınıfında bakıcı parası
ile başlayan, ilerleyen yıllarda ise; karne parası,
fotokopi parası, diploma parası, harç parası,
üniforma parası, servis parası, kitap defter
parası… parası diye uzayıp giden bir soygundur
söz konusu olan. Ana sınıfından yüksek
öğrenim bitinceye kadar geçen on beş yirmi
yıllık süreçte, milyarlarca lira ödemek zorunda
bırakılarak, çocuğunu okutmaya çalışan, işçi,
köylü, emekçi ana babaların çektiği çiledir söz
konusu olan. Okul masraflarını karşılamak
için gece yarılarına kadar çalışmak zorunda
olan ve geçirdiği iş kazalarında yaralanan,
sakat kalan, ölen öğrencilerin hikâyesidir söz
konusu olan. Sınıfa gelerek, aidat parasını
getirmeyen, ilköğretim birinci kademe
öğrencilerine aşağılayıcı sözler söyledikten
sonra onların cebindeki üç beş lira harçlığa göz
diken, sistem artığı okul müdürleri ve onların
yamağı olmuş okul aile birlikleri var bu ülkede.
Böylesine örgütlü bir sömürüdür söz konusu

olan (Aklınızdan “Bu tekil bir olaydır. Hemen
sistemi suçlu buluyorsunuz.” diye bir düşünce
geçebilir; ama bu okul müdürü, yaptığı bu
davranıştan dolayı ceza almıyorsa ve üstelik bu
yapılan amir ve memurlar tarafından örgütlü
bir biçimde örtbas ediliyorsa suçlu
olan bu sömürü düzeninin ta
kendisidir. Bu tip olaylara
ülkenin
hemen
her
yerinde rastlayabilirsiniz.
TC
Anayasası’nda
“…
ilköğretim
…
devlet
okullarında parasızdır.”
yazmasına rağmen.)
Paralı eğitimin en belirgin durumlarından biri
de, başta yükseköğrenim
olmak üzere çeşitli dönemlerde bizlerden alınan harçlar.
Aslında içeriğine, yani haksız
yere ve zorla alınmasına baktığımızda, öğrenciler arasında yaygın kullanılışı ile,
harçlara haraç demek daha doğru olacaktır.
Neden mi? SBS, ÖSYS, KPSS… gibi sınavlarda
ve yükseköğrenimde, her dönem başında bu
har(a)çları yatırmak zorundayız. Aksi taktirde
egemenler, hiç düşünmeden eğitim hakkımızı
elimizden alırlar.
Geçtiğimiz günlerde yapılan zam ile burjuva
basınının da gündemine gelen har(a)çlar, eğitimdeki soygunun doruğa çıktığının en büyük
göstergesi oldu. Ancak uygulanmaya çalışılan
har(a)ç zamlarına karşı öğrenci gençlik sessiz
kalmadı.

Har(a)ç zamlarına geçit yok!

İlerici, devrimci öğrenciler başta olmak üzere,
birçok öğrenci bu saldırıya kararlı bir biçimde
karşı koydu. Yapılan protestolar, basın açıklamaları ve eylemler ile bu hak gaspının meşru
olmadığı vurgulandı. Tabii ki haklarını
savunan kişiler
yine
“provokatör”, “art niyetli”, “suçlu”
ilan edildi.
Hedef gös-

terildi. Polis şiddeti ile karşı karşıya bırakıldı;
ama bütün bu eylemler bir nebze de olsa başarıya ulaştı. Devlet, gelen toplumsal tepki ile zamların oranını %8’e düşürmek zorunda kaldı.
Bazı kesimler başbakanın müdahalesi ile zam
oranının düşürüldüğünü öne sürerek “babacan başbakan” görüntüsü vermeye çalıştılar.
Başbakan o kadar babacansa niye zam yaptırıyor?
Niye harçları kaldırmıyor?
Niye parasız eğitim olanaklarını yaratmıyor?

Parasız yurt, insancıl
bir barınma hakkı
istiyoruz!

Paralı eğitimin bir başka belirgin ayağı da YURT-KUR’a
bağlı öğrenci yurtları. Üç
ayda bir 225 TL alınarak, öğrencilere
kalacak yer tahsis ediliyor. Bu ücret ilk bakışta
masum gibi görünebilir; ama öyle değil. Birincisi, eğer bir devlet kendini “sosyal devlet” olarak tanımlıyorsa, yurttaşlarına eğitim, sağlık,
barınma… gibi temel ihtiyaçları ücretsiz sunmak zorundadır. İkincisi, bu yurtların “az ücrete karşılık az hizmet” gibi ticari bir mantıkla
işlemesi. Yani yurtların parası az; ama yaşam
koşulları standartların altında.

Öyle ki bizler bu yurtlarda 10-15 metrekarelik odalarda 6-8 kişi barınmak zorunda bırakılıyoruz. Odalarda kişi sayısı kadar yatak ve
dolap olduğunu düşünürsek hareket alanını
siz hesap edin. Dört tane tuvalet, yedi tane duş
kabinini 50-80 kişi kullanmak zorunda bırakılıyoruz. Buradaki temizliği varın siz hesap
edin. Yurtlardaki kantin ve yemekhaneler ise,
burjuvalar açısından, tam bir sömürü cenneti. Fiyatların, dışarıdaki fiyatlarla aynı olması,
hatta bazı fiyatların dışarıdakilerden de yüksek olması öğrenciye müşteri gözüyle bakılmasının sonucu. Fiyatların düştüğü yurtlarda ise yemek porsiyonlarının miktarı da düşmektedir.

Ey öğrenci arkadaş! Ey öğrenci velisi! Ey duyarlı eğitim emekçisi! Burada özetlenmeye çalışılan, sizlere dayatılan, eğitimdeki sömürü düzeni. En temel ihtiyaçlardan biri
olan eğitime, hak değil de, sektör olarak bakan patronlar ve destekçileri düdüklerini öttürmeye devam ettikçe bu sömürü de devam
edecektir. Doymak bilmeyen aç gözlü patronlara “DUR!” demedikçe bütün bu sömürü ve
haksızlıklar devam edecektir. Bizler bir araya gelmeden, örgütlü bir karşı koyuş göstermeden hiçbirimizin kurtuluşu yok. O yüzden parasız eğitim hakkımız için haydi ilerici
gençlik saflarına!

∎ Caner KUŞCU
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Geleceğimize sahip çıkalım!
Türkiye’nin birçok üniversitesinde yapılan “sol”dan uzak durma etkinlikleri her
sene olduğu gibi İstanbul Üniversitesi’nde bu
sene de yapıldı. 2004 yılından beri İstanbul
Emniyeti’nin İ.Ü’de dağıtmış olduğu broşürler pek işe yaramamış olacak ki bu sene her
öğrencinin, üzerine kağıdını koyup rahatlıkla yazı yazabileceği bir dosya armağan(!) ettiler. Tabi ki dostane(!) öğütlerini de her gün,
her saat yazı yazacağınız dosyanın üzerine
eklemeyi de unutmamışlar.
“İnsan güzel şeylere layıktır!” başlıklı yazıda
bakınız neler deniyor: “EĞER, sevgi ve ilgiyi
hiç tanımadığınız insanlardan görmeye başladıysanız; amacını ve konusunu bilmediğiniz sosyal faaliyetlere davet ediliyorsanız;
örgütsel içerikli yayınları okumaya başladıysanız! Çok geç olmadan yarınlarınızı karartmadan, GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN!”.
Bakın şu nasihat verenlere!
Kabul etmeliyiz ki bu sene İstanbul Emniyet Müdürlüğü ciddi bir gelişme göstermiş ve
sol literatürden “Geleceğine sahip çık!” gibi
belli cümleleri de sloganları arasına eklemiş.
Emniyetin aynı zamanda sistemden beslenme noktasında da kendisini geliştirdiğini görüyoruz. Kapitalizmin, örgütlülüğü yenmek
için geliştirdiği en önemli unsurlarından biri
olan yalnızlaştırma, bireycileştirme unsurunu emniyetin, üniversitelerdeki sosyal or-

tamı, demokratik hak mücadelesini yıkmak
için kullanmaya çalıştığını görüyoruz.
Bunun için bu kadar masrafa girip stant açıyor ve bizleri değerli nasihatleriyle bilinçlendiriyor sevgili kolluk kuvvetlerimiz. Ancak bir hatırlayalım. Yine aynı emniyet değil
miydi öğrenciler İMF’ye karşı en meşru hakkı olan basın açıklaması yapmak istediğinde
gazlarının hâlâ taze olduklarını söyleyenler?
Veyahut biz emekçi çocuklarının binbir zorluk ve bir başkasını eğitim hakkından etme
pahasına yerleştiğimiz okullarımızın parasız
olmasını istediğimiz için bizi engellemeye çalışanlar aynı emniyet değil miydi?
Büyük nasihati!
Şimdi nasihatlere ve dikkat edilmesi gerekenlere bir bakalım. Örneğin sevgi, ilgi ile başlayan cümleyi ele alalım. Anadolu kentlerinin
birinden İstanbul Üniversitesi’ni kazandık(!),
kimseyi de tanımıyoruz. Öğretim göreceğimiz 4-5 yıl boyunca kimseyle tanışmayacağız.
Özellikle bize durup dururken yakın davranan insanlardan hemen uzaklaşacağız. Hadi
diyelim yaptık öyle bir hata. Eğer bu insanlar
bizi sosyal faalieyetlere davet ediyorsa alarm
zillerini çalmalıyız. Mesela bir arkadaşımız
gel bu dersten sonra ÖKM(Öğrenci Kültür
Merkezi)’ye film izlemeye gidelim dedi. Sakın ha böyle bir hataya düşmeyelim. Eğer ki
elimize demokrasi, özgürlük, eşitlik kavram-

larından bahseden dergi ya da yayın geçtiyse
içimiz içimizi kemirse hatta söylenenler bize
çok mantıklı gelse bile okumayın öğütlerini
atlamayalım. Sosyalleşmekmiş, kültürel aktivitelere katılmakmış, üniversiteli bir birey
olarak yeni düşüncelerle temasa geçmekmiş
boşverin. Bizden istenen düşünmeyen, araştırmayan, sorgulamayan gençlik kalıbının dışına çıkmamalıyız.
Peki ya bu öğütleri duymazdan gelirsek!
Sayın Emniyet Müdürlüğü’nün kendinden
başka kimseyi düşünmeme, kimseye güvenmeme ve her koyun kendi bacağından asılır
kıstasını geliştirme çabaları ne yazık ki etkili olmamış gibi görünüyor. Bizlerin ortak sorunu olan paralı eğitime, barınma, ulaşım sorununa, anadilde eğitim göremiyor olmamıza ve bunca maddi-manevi çabanın ardından
diplomalı işsiz olacağımız gerçeğine bulabileceğimiz çözümün örgütlülükten geçtiğini biliyoruz.
Evet öğrenci arkadaş çok geç olmadan, sorunlarını ve çözümünü görmemen için gözüne
bağlanmaya çalışılan at gözlüğünü çıkar at,
GELECECEĞİNE SAHİP ÇIK!

∎ İstanbul Üniversitesi’nden
İlerici Öğrenciler

Mersin Üniversitesi’ ne hoş gel(me)diniz!
Geçen yıl Mersin Üniversitesi’nde bütün bölümlerin müfredatına “Üniversite Yaşamına
Giriş” (ÜYG) adlı bir ders eklendi. İki yıldır
hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine; “Mersin
Üniversitesi’ni tanıtmak, üniversite olanaklarından nasıl yararlanılacağını öğretmek, üniversitenin vizyon, misyon ve değerlerini benimsetmek amacıyla” ÜYG 101 dersi okutuluyor.
Her ne kadar dersin amacı kağıt üzerinde bu
şekilde yazılmış olsa da dersin asıl amacını Mersin Üniversitesi Rektörü Süha Aydın
yaptığı konuşmalarda açıkladı. ÜYG dersinde yaptığı konuşmada düşünen, hayatı sorgulayan öğrencilere göz dağı verircesine cezalardan bahsederek şunları söyledi: “Mersin Üniversitesi; demokratik ve laik cumhuriyetimizin değerlerinden ödün vermeden, aklın öncülüğünde ilerlemektedir. Üniversitemizde her
türlü düşünceye karşı saygımız vardır. En büyük özverimiz hoşgörüdür, insanları sevin ve
sevdiğinizi belli edin. Bizim amacımız topluma yararlı, yaratıcı, yenilikçi bireyler yetiştir-

mektir. Sizler akıllı insanlarsınız, gereksiz işlerle uğraşmazsınız zaten.”
Her türlü düşünceye saygılı olduklarını belirten Aydın, aslında her türlü düşüncenin neleri kapsadığını konuşmasının devamında şöyle
açıkladı: “Mersin Üniversitesi, Atatürk ilke ve
devrimlerine bağlı, modern ve evrensel değerlere sahip bir dünya üniversitesidir. Ve bizim
size sunduğumuz geniş hoşgörü yelpazesi Atatürk ilkelerinden saptığınız anda biter.”
Hem aklın öncülüğünden, hem geniş hoşgörü
yelpazesinden bahsedip, hem de egemen ideolojimizden bir sapın hele demek aslında anlatılan özgürlük, bilimsellik, sevgi, vb. kavramların içinin nasıl boşaltılmaya çalışıldığının en
büyük göstergesi.
Demokrasiden, bilimsellikten ve insanlıktan gayet uzak olan üniversite yönetimi -ve işbirlikçileri- öğrencilerin insani hak ve hukuk
kavramından uzak, insanların sömürülmesine göz yuman, toplumdan soyutlanmış, dü-

şünmekten uzak, haklarını aramaktan korkan
ama yine de insanı seven (!) bastırılmış bireyler yaratma görevi üstlenmiş durumda.
Tabii ki bu “Emeğin yarattığı emeğin olmalı” diyen biz ilerici öğrenciler için yabancı
bir durum değil. Biz bu senaryoları Ankara Üniversitesi’nde uygulanan ÜYUP’tan
(Üniversite Yaşamına Uyum Programı),
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İstanbul
Üniversitesi’nde dağıttırdığı uyarı broşürlerinden ve daha birçok üniversitede yaptıklarından biliyoruz. Ve bildiğimiz bir şey daha
var ki o da hiçbir baskının, zorbalığın üniversite gençliğini düşünmekten, sorgulamaktan,
araştırmaktan ve Harun Karadeniz’in yaptığı
gibi memleket meseleleriyle ilgilenmekten alıkoymayacağı. İşte bu yüzden ilerici öğrenciler
olarak bizler parasız, bilimsel, anadilde eğitim
alabileceğimiz ve kapıları emekçi çocuklarına
sonuna kadar açık olan “Emekçi Üniversitesini” kurana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

∎ Mersin Üniversitesi’nden
İlerici Öğrenciler
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Üniversiteden kışlaya...

Üniversite öğrencileri olarak yeni bir eğitimöğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Eminiz ki üniversiteyi yeni kazanan arkadaşlarımız farklı farklı heyecanlarla yeni okullarına adım attılar. Üniversiteyi bilim üretilen,
derslerde güncel konular, bilimsel araştırmalar üzerine tartışmalar yapılan, herkesin eşit
haklardan ve imkânlardan yararlandığı, sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun bir şekilde yapıldığı, kendilerini her yönden geliştirip
toplum için yararlı olabilecekleri bir yer olarak hayal ettiler.
Olması gereken de bu tabii, ancak bugün üniversitelerin durumu hiç de böyle değil. Üniversiteler ezberci ve bilim dışı bir ders müfredatına sahip. Kampüslerde emekçi halk için
değil, sermayedarlar için bilim üretiliyor. Ve
üniversite imkânları da yalnızca parası olanlara açık.
Tüm bu sorunlar karşısında ‘yerlerinde rahat
duracak’ yani sistem için tehdit oluşturmayacak öğrenciler isteyen YÖK’ün başlıca pilot
üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi (A.Ü.) de bunu gerçekleştirebilmek için
her dönem yeni sindirme politikaları üretmenin derdine düşmüş durumda. Üniversitedeki
ilerici, devrimci öğrencilerin mücadeleleri sonucunda sürekli taktik değiştirmek zorunda
kalan A.Ü. Rektörlüğü, geçtiğimiz yılsonunda ilk defa daha alttan, daha sistematik bir
politika uygulamaya başladı. Haziran ayında
üniversitedeki ilerici, devrimci öğrencilerin
ailelerine mektuplar gönderildi. Mektuplarda, “Bu mektubu almış olmanız, oğlunuz/
kızınız ya da üniversitemiz nezdinde sorumluluğunuzda bulunan öğrencimizle ilgili bir
sorunun bulunduğu anlamına gelmektedir.”
yazısı ile birlikte, ailelerin iletişim kurması için “Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim
Dalı”na bağlı kriz masasının numarası verilmekteydi. Böylece okulun, toplumun sorunlarıyla ilgilenen onlarca öğrenci üniversite
yönetimi tarafından ‘psikolojik sorunlu’ ilan
edilmiş oldu. Ancak gönderdikleri mektuplar
planladıkları etkiyi yaratmamış olsa gerek,
bu sene yeni bir uygulama daha başlatıldı.
Üniversite öğrencisini uyutma programı

…“Türkiye’nin en saygın ve en seçkin üniversitelerinden birisi olan Ankara Üniversitesi ailesinin bir bireyisiniz, bu aileyi sahiplenme ve
O’nun değerlerini benimseme konusunda çok içten ve duyarlı olacağınıza inanıyor ve güveniyorum.”…
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal
Taluğ’a ait olan yukarıdaki alıntı, üniversite kayıtları sırasında elimize tutuşturulan ‘Üniversite Yaşamına Uyum Programı’ broşürünün

sunuş kısmından alındı. Üniversite Yaşamına
Uyum Programı’nın tanımı birkaç cümle ile
şöyle devam ediyordu:

…“Üniversite yaşamına uyum programı, öğrencilerin üniversite yaşamını ‘daha iyi’ tanıyabilmesi için düzenlenmiş olup, Ankara
Üniversiteli olma kimliğini kazanmaya ve üniversite yaşamına daha kolay uyum sağlamaya
yönelik çeşitli etkinliklerden oluşan bir programdır ve başarılı olmak için programın en az
% 80’ine katılmak zorunludur. Bunun altına
düşenler başarısız kabul edilir ve programı, takip eden yıl yeniden almak zorundadır.”…
14–16 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu program, Ankara Üniversitesi genelinde bu yıl ilk kez uygulamaya kondu. Üç gün
süren bu ‘etki’nlikler süresince, üniversite birimlerinin tanıtımı, kütüphane gezisi, fakülte
ve bölümler hakkında kısa bilgilendirme gerçekleştirildi. Ancak çok geçmeden katıldığımız programın renginin değişmeye başladığına, tehditlere varan konuşmalar yapıldığına şahit olduk.
Programın ilk gününe bölüm hocaları ve sınıf
arkadaşları ile tanışma konmuştu. Adeta ilkokula başladığımız günlerin tekrarı gibi gelen
bu toplanma ve ‘kaynaş(tır)maya çalışma’ antrenmanı, bizlerde samimi olmayan bir etki bıraktı. Uyum programı boyunca yirmili yaşlardaki öğrencilerin, kendi başlarına kampüsü gezip dolaşma, tanıma, araştırma, başka bölüm
ve sınıftakilerle bir araya gelmeleri bir biçimde
ertelenmişti. Çünkü önce söylemesi gereken bir
çift sözü vardı Ankara Üniversitesi’nin. Bunlar:

* İlk günlerde üst sınıflara dikkat edin. Güvenlik görevlilerinden başkasına soru sormayın.
Sorunlarınızla (yurt, ev vs.) ilgili bölüm hocalarınıza danışın.
* Kantine gitmeyin, çardakta oturmayın (devrimciler var), mümkün olduğunca oradakilerle konuşmayın.
* Üst sınıftan olan ve size yardımcı olmaya çalışanlara dikkat edin, bunlar genellikle siyasi
akımlardandır ve sizi birer piyon olarak kullanmalarında aracı olurlar.
* Pastanın büyüğünü her zaman başkaları
yer size kırıntıları kalır. Bu yüzden herhangi
bir siyasi akımdan biri sizinle konuşmaya, bir
şeyler anlatmaya çalışırsa uzak durun, bu gibi
kişi veya gruplarla birlikte hareket ederseniz
bölüm tarafından alınan karar doğrultusunda
dışlanırsınız ve okulu bitirmeniz hayal olur.
* Fakültede çıkabilecek olaylarda bırakın katılmayı seyretmeniz dahi üniversite yönetimi

ve bölüm hocaları tarafından dışlanmanıza
neden olacaktır. Bu gibi durumlarda ortalık
sakinleşinceye kadar dersliklerinizden ayrılmayın.
Programın son gününde de yapılan işe bilimselmiş havası vermesi için Prof. Dr. Üstün Dökmen seçilmişti. Üniversite yönetiminin açık
tehditlerini çeşitli laf ebelikleriyle onaylayan
Dökmen, öğrencilere bireyciliği, taraf olmamayı; yani susmayı, bertaraf olmayı öğütledi.
Üniversitenin ilk üç günü tabi tutulduğumuz
bu programla, tamamen bireysel çıkarlarını
düşünen, suya sabuna dokunmayan, çevresinde ne olup bittiğinden bi haber bir kişiliği
(sözde Ankara Üniversiteli olma kimliğini)
hepimizin sahiplenmesi dayatılıyor. Aksi takdirde dışlanma ya da okuldan atılma ile tehdit
ediliyoruz. Aslında bizden istenen tamamen
kimliksizleşmemiz, silik ve sinik bir duruşla
yalnızca bize dikte edilen dersleri ezberlememizdir. Açılış konuşmalarında sıkça vurgulanan “çağdaş yaşamın araştırmacı ruhu ile her
zaman aktif olunması, zorluklar karşısında yılgınlığa düşülmemesi” konusundaki vurgu, yalnızca geleneksel konuşma ritüelinin bir parçası
olarak kalıyor.
Bizlere ‘üniversite kimliği’ verecekler diye kendi kimliğimizden arınmamızı bekleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız ve bu zihniyet kendini
tehdit yoluyla dayatmakta hiçbir çekince duymadığını dosta düşmana ilan ediyor. Bunun
karşılığında da “Ankara Üniversitesi değerlerini benimseme konusunda çok içten ve duyarlı olacağınıza inanıyor ve güveniyorum.” diyebiliyor. Değerleri yukarıda sıraladık. Çürümüş
kapitalist sisteminizin bizlere biçtiği değerleriniz sizin olsun, biz onları almıyor, benimsemiyoruz. Bizi kimliğimizden, değerlerimizden sıyırıp atamayacaksınız çürümüş sisteminizin
çarkına. Düşünmek, sorgulamak, öğrenmek,
tartışmak, dahası sömürüye karşı eşitliğin, baskılara karşı özgürlüğün tarafında olmak delilikse, evet biz en ala delilerdeniz. Uyutma programınız sizin olsun! Biz uyumayacağız!

∎ Ankara Üniversitesi’nden
İlerici Öğrenciler
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Üniversitede

kadın olmak

Üniversitede kadın olmak
Günümüz koşullarında okumak hakikaten
zor zanaat. İşçi, memur aylıkları yoksulluk
sınırının altındayken, pek çoğumuz ne zor
koşullarda okul bitirmişizdir. Niteliksiz, ırkçı, cinsiyetçi ve bireyci eğitim müfredatı ile
şekillenen on iki yıllık sürecin ardından bir
eleme sınavına tabi tutuluyoruz, içimizden
sistem için en işe yararlarımız seçiliyor. Bu
barajı aşamayan milyonlarımız, fırsatı varsa
aynı döngüde bir sene daha koşturuyor, yoksa
da vasıfsız iş gücü olarak işsizler ordusunda
yerini alıyor. Çünkü “Kapitalist sistemde herkesin okumasına gerek yok, herkes okursa bu
kadar ucuza bu kadar uzun saatlerle kimi çalıştıracağım?” diyor burjuvazi.
Eğitim hakkının bilinçli olarak herkese ulaştırılmadığı bu düzende, bir de kadınsanız
karşılaşacağınız zorluklar iki katına çıkıveriyor. Okumanıza gerek olmadığı düşünülüyor, zaten evleneceğiniz üzerine bütün hesaplar yapılıyor, dershanelerde, okullarda cinsiyetçi bakış açısıyla belli meslekler dayatılıyor
ve geleceğiniz hakkında sizin dışınızda herkes söz sahibi oluyor.
Küçücük yaşlardan itibaren bebeklerle oynayarak anne olmaya koşullandırılan biz
kadınlar, liseye geldiğimizde hep anneliköğreticilik-derleyicilik-toparlayıcılık üzerine,
öğretmenlik, hemşirelik, büro işleri gibi “kadına uygun” mesleklere yönlendiriliyoruz.
Tarihte kadınlar erkeği, evi, aileyi çekip çevirme gibi işlere mecbur bırakıldığından, süreç onların daha ayrıntıcı, daha dikkatli olmalarına sebep oldu. Ancak bu dikkatli olma
ve ayrıntıları düşünme yeteneğimiz nedense
hiç mühendislik, mimarlık, siyaset gibi beyin
gücü gerektiren meslek alanlarında değerlendirilmiyor da ev içi karşılıksız emek olarak
sömürülüyor.

Üniversitelerdeki durumumuz

Üniversiteyi kendi ayaklarımız üzerinde
durabileceğimiz, düşüncelerimizi savunabileceğimiz, bilgi üretebileceğimiz eşit, özgür
bir yer olarak hayal ederken, daha ilk dersten
hocaların cinsiyetçi hakaret ve aşağılamaları
suratımıza tokat gibi iniyor. Bizzat profesörlerin ağzında “Çirkin kadın yoktur, az alkol
vardır.”, “Çeviri kadına benzer, güzeli sadık
olmaz, sadığı güzel olmaz.” sözleriyle aşağılanıyor, sindirilmeye çalışılıyoruz. Dört
yıllık üniversite yaşamı boyunca sistemin
istediği kadın tipolojisine adım adım hazırlanıyoruz. “Zengin koca bulursan okumana
gerek yok, direk kapağı at.”, “Bulamazsan da
sorun değil, mesleğini yaparsın, ama öyle kariyer falan işine gömülmek yok, evde kocan,
çocuklar bekler.”, “İyi bir eş, iyi bir anne olmayandan iyi bir öğretmen-hemşire olmaz.”
şeklinde sıralanabilecek bir ton öğüt beynimize çakılıyor adeta.

Tüm bunlara rağmen derslerde de çalışkan
olmamız bekleniyor bizden. Final vakitleri gelip çattığında ders notları niçin hep
kadın öğrencilerden çoğaltılıyor fark ettik mi? Kadın emeği sömürüsünün minyatür bir uygulamasını sınıftaki arkadaşlarımız belki de farkında olmadan hayata geçiriyor. Kadınların bu anaç yardımseverlik duyguları hocalar tarafından da bir şekilde istismar ediliyor. Paylaşıma evet, yardımlaşmaya evet, ama bu iş böyle yürümemeli.
Ailemizin sunduğu destekle
kıt kanaat öğrenimimizi sürdürmeye çalışırken, yarı zamanlı işler hepimizin tek çaresi oluyor çoğu zaman. Büyük bir çalışma hevesiyle kapısını çaldığımız işyerlerinde ise
patronlar bize neredeyse köleliği dayatıyor. Sigortasız, güvencesiz çalıştırıldığımız işyerlerinde patronlar yalnızca emeğimizi değil, kimliğimizi de memnuniyetle sömürüyor; güzellik, ilgi çekicilik gibi
fiziksel özelliklerimizi piyasaya sunmaktan
gurur duyuyorlar. Karşılığı ise kitap kapağını
kaldıramayacak derecede yorgunluk, yeterince stres, üç kuruş para oluyor.

Yurtlardaki durumumuz

Ya yurtlardaki giriş saatlerine ne demeli? Niçin saat 21.30’dan sonra gözetim altında duvarlar içinde tutuluyoruz? Maksat öğrencilerin güvenliğinden emin olmaksa, erkek öğrenci yurtlarında niçin kimse kontrol edilmiyor? Bu saat sınırlamasının hangi amaçla
konduğu aşikâr, artık kadın öğrencinin namusu aileden devralınmıştır ve eskiden aileye eve kaçta geldiğinin hesabını veren öğrenci
aynı hesabı şimdi devlete vermek zorundadır.
Ankara’da bir devlet yurdunda yaşanan vakayı aynen aktarmakta fayda var; iki yıl önce
kışın Ankara genelinde bir deprem oldu. Bu
deprem sırasında bir kız yurdundaki öğrenciler erkek yurtlarının boşaltıldığını görüp
yurttan çıkmak istediler. Ancak yurt yönetiminin cevabı şuydu: “Saat 11.00, kızların bu
saatte dışarı çıkması yasak!”
Kız yurtlarında hastalanmak da yasaktır.
Gecenin bir vakti olur da hastalanıp ağırlaşırsanız, çağrılan sağlık görevlilerinin (erkek oldukları için) yurda girmesi yasaktır.
Epilepsi gibi nöbetli hastalığı olanları nöbet
esnasında çevredeki arkadaşları ambulansa
taşır, görevliler müdahale edemez. Bu duruma tepki gösterirseniz de müdirenin cevabı:
“Ben baygın halde iken tanımadığım erkeklerin vücuduma dokunmasını istemezdim,
siz ister miydiniz?” olur.
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Bu görevlileri insan hayatını bile çiğneyebilecek derecede namus bekçiliğine iten şey nedir? O gece kız yurdunun binası çökseydi de
yüzlerce kadın öğrenci bile bile katledilseydi
o zaman mı fark edilecekti yapılan hata? Ya
da nöbet geçiren arkadaşlarımız nefessiz kalıp boğulsaydı o zaman mı anlaşılacaktı durumun ehemmiyeti? Soruların yanıtları bizce
çok basit olsa da, hem dersliklerde, hem kampüste, hem de yurtlarda biz kadın öğrencilere
yönelik bu uygulamalar hayatımızı her geçen
gün daha da zorlaştırıyor.
Bir yanda okuma telaşı, bir yanda ekonomik sıkıntılar, bir yanda o zamana dek ailesiz bir şey yapamamış olmanın verdiği
özgüvensizlik hissi, üstüne hocaların, özel
güvenliklerin ve görevlilerin size karşı tutumları… Üniversitede kadın olmanın yükü
bazen omuzlarımızı felç etse de, tüm bunları
değiştirebilecek gücün yine bizde olduğunu
biliyoruz. Toplumsal fikir, bilim üretiminin
kaynağı olması gereken üniversiteler de erkek egemen kapitalist sistem çarkının bir
dişlisi olarak toplumun değil sermayenin
ihtiyaçlarına göre yönetiliyor. Biz üniversiteli kadın öğrencileri de bu çarka çomak
sokacak eşit, özgür, adil ve bilimsel bir eğitim için mücadele etmek bekliyor. Dünya ve
içinde yaşadığımız coğrafya krizlerin, savaşların, açlıkların cenderesinde kaynarken;
önce birer insan, sonra birer kadın olarak
toplumu ve dünyayı ileriye taşıyacak günleri
el ele örmek zorundayız.

∎ Tuba ENGEL
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Şiddete karşı mücadeleyi büyütelim
Şiddet sürdükçe emekçi kadınların
mücadelesi de sürecek

Latin
Amerika
Dominik
Cumhuriyeti’nde
ezenler ve ezilenler arasında kıyasıya bir mücadele
yaşanır. Ağır baskı
ve yıkım politikalarını izleyen Trujillo Diktatörlüğü’ne karşı ülkenin onurlu insanları özgürlük mücadelesini yükseltir. Bu
onurlu mücadeleyi yükselten Clandestina
Hareketi’nin öncülerinden Mirabel Kardeşler
(Patria, Minerva, Maria) 25 Kasım 1960 tarihinde diktatörlük tarafından katledilirler.
1981 yılında Latin Amerika’da toplanan Kadın
Kurultayı’nda 25 Kasım Mirabel Kardeşler’in
anısına “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Günü” olarak kabul edilir.

TÜM-İGD’li Kadınlar 22 Kasım Pazar Günü
13.30’da “Şiddete Hayır!” pankartıyla, dövizleriyle, kırmızı karanfilleriyle Taksim Tramvay
Durağı’ndaydı. “Kadınlar örgütlü daha güçlü!”,
“Sınıfsal, ulusal, cinsel sömürüye son!” sloganlarıyla başlayan basın açıklaması cinsel şiddete uğramış bir kadının hikâyesinin anlatıldığı skeçle
devam etti. Skecin ardından okunan basın metninde yüzlerce kadının fiziksel şiddet sonucu öldürüldüğü, kapitalizmin krizi sebebiyle işlerini ilk
kaybedenlerin kadınlar olduğu belirtildi. Gözaltında, hapiste tutuklu bulunan kadınlara yönelik
saldırıların arttığına değinen İlerici Kadınlar son
olarak “Biz kadınlara uygulanan psikolojik, ekonomik, sınıfsal, cinsel, ulusal ve toplumsal şiddete karşı, bizler sessiz kalmayacağız. Bir kez daha
haykırıyoruz ve yineliyoruz. Sınıfsız, sömürüsüz
bir dünya yaratmak bizim elimizde. Bizler erkek
egemen kapitalist sistem var oldukça mücadele
etmeye devam edeceğiz.” vurgusuyla açıklamayı
sona erdirdiler.
TÜM-İGD’li Kadınlar aynı gün İstanbul’da bulunan TÜM-İGD Genel Merkezi’nde “İnsanca Bir
Yaşam İçin Kadınlar Tartışıyor” başlıklı bir etkinlik düzenlediler. Farklı kadın hikâyelerini anlatan
skeçle başlayan etkinlik “Şiddet Büyürken Kadın”

başlıklı söyleşi ile devam etti. Tartışmaların oldukça verimli geçtiği söyleşinin ardından kısa
bir ara verildi. Aranın arkasından TÜM-İGD’li
Kadınların hazırlamış olduğu sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Hep birlikte söylenen ezgilerle
etkinlik sona erdi.

Ankara’da polis kadına yönelik şiddet
protestosunda şiddet kullandı
“Kadına yönelik şiddete hayır!” sloganlarıyla
25 Kasım günü saat 12:00’de Kızılay YKM
önünde toplanan içinde TÜM-İGD’li kadınların da bulunduğu Ankara Kadın Platformu
burada polis barikatıyla karşılaştı. “Barikat
kalksın, yürüyüş başlasın!” sloganlarıyla yürüyüşlerine başlamak isteyen kadınlara polis
“Kadına yönelik şiddete hayır gününde bizleri şiddet kullanmak zorunda bırakmayın.”
tehtidinde bulundu. Ardından yürümekte
kararlı olan kadınlara karşı polis sözlü tacizde bulunarak biber gazı kullandı.
Üç saat boyunca yılmadan bekleyen ve barikata yüklenen kadınlar dağılarak polis barikatını geride bıraktıktan sonra tekrar slogarıyla Yüksel Caddesi’ne doğru yürüyüşlerine
devam etti. Yüksel Caddesi’ne gelindiğinde
basın açıklamalarını gerçekleştiren kadınlar,
polisin faşist tutumunu teşhir ederek kadınların mücadelesinin devam edeceği vurguladı.

Ölüm hoştur bize,

Eğer ki içinde bir tutam özgürlük mücadelesi varsa

Güler Zere, 1995’te DHKP-C üyesi olma iddiasıyla tutuklanarak 34 yıl hapis cezasına mahkûm
edildi. Elbistan Kapalı Cezaevi’nde tutukluyken
cezaevi koşulları nedeniyle, sürekli yayılan kötü
huylu ağız içi kanserine yakalandı. Güler Zere,
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde
mahkûm koğuşundaki hücresinde özgürlüğüne
kavuşacağı günü, onun için mücadele eden insanlara inancını yitirmeden bekledi.
Yasal olarak derhal serbest bırakılması gerekirken hastalığının geç teşhis edilmesi, “tedavi sırası” ve “mahkûm koğuşunda yer bulunmaması”
gerekçeleriyle tedavisinin başlatılmaması, Adli
Tıp Kurumu’nun ve yetkili diğer resmi makamların evrakları bekletmesi nedeniyle gerekli tedaviyi göremedi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi “ileri
düzeyde kanser hastası ama hastane koğuşunda
kalabilir” raporu verirken, temmuz ayından kasım ayına kadar dosyayı Adli Tıp Kurumu’nda
bekletti. 27 Ağustos’ta yapılan Adli Tıp Genel
Kurulu’nda evrakların eksik olması bahane edilerek karar belirsiz bir zamana ertelendi.

Merhamet değil adalet istiyoruz
Devlet tüm devrimci hasta tutsaklara yaptığı gibi
zaman silahını kullanarak insanları tüketmeye
çalışırken bir yandan da demokrasicilik oyununa

devam etti. AKP’li Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu “İnşallah önümüzdeki dönemde bu tür
sorunların yaşanmasını engelleyecek her türlü
tedbiri almak yanında, biz vatandaşlarımızın her
birine hele hele çocuklarımıza sahip çıkarız, sahip çıkacağımızı da göstereceğiz.” diyerek niyetlerini açıkça ifade etmişti.
Güler Zere için kıllarını bile kıpırdatmayan yetkililer toplumsal tepkinin büyümesi üzerine
farklı açıklamalar yapmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Zere’nin ailesinin kişisel
başvurusu olmadığı için Cumhurbaşkanlığı aﬀ ı
konusunda bir şey yapılamadığını” ileri sürmesine rağmen, ailenin kişisel başvurusu olmaksızın
hazırlanan dosyaya imza attı. Bu durum, af için
kişisel başvuru gerekmediğini de ortaya çıkarmış
oldu. Güler Zere’nin “Bu karar benim sağlığıma
dönmem için değil, dışarıda ölmem için verilmiş
bir karar.” sözleri fazla laf etmeye gerek kalmaksızın kalan cezasının kaldırılmasının asıl amaçlarını gözler önüne seriyor.

Tüm hasta tutsaklar serbest bırakılsın

Devletin sistematik saldırıları karşısında hasta
tutsakları öldürmeye çalışanlara inat yaşama
mücadeleye sarıldığı gibi sarılan, tutsakların
sesine ses katan, ölüm ile yaşam arasındaki
bu savaşta yaşamdan yana olan insanlar da

var. Güler Zere’yi özgürlüğüne kavuşturmak
için canla başla çalışan, Adli Tıp Kurumu ve
Balcalı Hastanesi önünde aylardır nöbet tutan,
Adana’da, Ankara’da, Antalya’da, Bursa’da,
Eskişehir’de, İzmir’de, Hatay’da ve yurtdışında
birçok ülkede eylemler, yürüyüşler yapan, her
cuma İstanbul Taksim’de bir araya gelerek “Güler
Zere’ye özgürlük!”, “Hasta tutsaklar serbest
bırakılsın!” sloganlarıyla adalet isteğini inatla
haykıran binlerce insan... İşte o binlerce insan 7
Kasım günü tahliye olan Güler Zere’yi İstanbul
havaalanında, “Sevgili Güler Seni Sevgimizle
Yaşatacağız” pankartıyla karşıladı.
Güler Zere’nin tahliyesi için yaşanan gecikmeli
süreç, hiç kuşkusuz tesadüfî değildir. Bugün hâlâ
zindanlarda gün be gün ölüme yaklaşan yirmi bir
insanımız tedavi olabilmek için özgürlüklerine
kavuşacakları anı bekliyor. Buna karşılık devlet
yine demokrasi havariliği yapmaya çalışıyor. Bizler bu devletin demokratlığını birçok örnekten de
biliyoruz.
Ölüm-yaşam savaşında devlet hasta tutsakların
yaşam hakkını ellerinden almak için çalışmalarına devam ededursun, ilericiler, devrimciler dün
olduğu gibi yarın da hasta tutsaklara özgürlük
çığlığını haykırmaya devam edecekler. Unutmasınlar ki demir kapılar da yanar.

∎ İlkin SARI
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İğneyle kuyu kazıyoruz

90 sonrası devrimcilikle 60-80 arası devrimcilik karşılaştırılır çok zaman. Bizler bu sohbetlerde devrimci ağabeylerimizi büyük bir dikkat
ve hayranlıkla dinleriz çoğunlukta. 80 öncesi
devrimci hareketin çok daha kitlesel, hareketli
olduğu, bu dönemde birçok önemli ve büyük iş
yapıldığı genel olarak anlatılır ve bilinir.
Gerçekten de ortalama 80 sonrası kuşağı oluşturan gençler için bu büyük işler tarihi
oldukça heyecan vericidir fakat gel gör ki; biz
gençler sosyalist mücadelenin, toplumsal muhalefetin, tek tek örgütlerin devasa boyutlarını göremedik. Bizim mücadele sürecimiz daha
çok önce geçmişi yeniden var etmek, sonrasında oradan sıçrayabilmek üzerine kurulu oldu.
Görece küçük örgütlerde “sabırla, iğneyle kuyu
kazmak” belki de en temel ilkelerimizden biri
oldu. Bir çırpıda söylemesi çok kolay olan bu
cümleyi on yıllara yayılan bir süreçte yaşamınıza yedirdiğinizi düşünün. “İğne ve kuyu”. İğneden daha büyük bir aracımız yok muydu? Ya da
yeni baştan mı kazacağız, kazılmışı yok muydu
bu kuyunun? Soruları bize komik, basit veya anlamsız gelse de bu sorular örgütlenme süreçlerimizde umutsuzluğa uğramış birçok insan tarafından bizlere sıkça yöneltilmiştir.
Hepsinden önemlisi 80 öncesi devrimci hareket içinde bulunmuş ve sosyalist hareketin
Türkiye’de ve dünyada yaşadığı geçici yıkımdan sonra umudunu yitirmiş kimi sınıf kardeşlerimizin de “biz bir zamanlar…” diye başlayan cümleleriyle günümüz sosyalist hareketini
küçümsemeleri veya yapılan çalışmaları dünle
karşılaştırıp “yüksek siyaset” tartışmaları yapmakla yetinmeleri.
Durum böyle olunca insanın aklına birçok
soru takılıyor. Acaba bizim tarihimizde her gün
15-16 Haziran Direnişleri, DGM direnişleri veya
1977 1 Mayısları mı olmuştur? Dünya tarihinde her yeni gün Fransız devrimi, Paris komünü, Sovyet Ekim devrimi midir? Bütün bir efsanevi tarihin yazıldığı ve büyük işlerin yapıldığı yıllarda acaba potansiyel birikimini sağlayan
hiç mi küçük iş yapılmamıştır? Veya devrimleri
yapanlar sadece devrim sabahlarında mı erken
uyanmıştır? Diye düşünüyor insan.
Sovyet devrim tarihine meraklı olup beraberinde kaçınılmaz olarak Lenin’i okuyanlar bilirler. Lenin kitaplarında kızgın bir şekilde bir
tartışmaya yer vermişse mutlaka önemli gördüğü bir soruna işaret etmektedir. Burada da öyle
yapıyor ve şöyle yazıyor; “Daha az tumturaklı sözler ve daha çok günlük iş… Daha az siyasal gevezelik, komünizmin kuruluşunun en basit ama canlı olgularına daha büyük dikkat.”*
Buradan hareketle şunları daha da ısrarlı, üstüne basa basa söylemek gerekiyor; Ortadoğu’daki
anti emperyalist mücadelenin Latin Amerika
devrimci hareketine etkisi ve buradan dünyamıza ve ülkemize katkıları ve etkileri üzerine elbette okuyacağız, tartışacağız. Ama ondan daha
kritiği Ankara’nın İncirli Lisesi’nde bir çalışmamız yoksa İstanbul İGDAŞ’taki grevin için-

de değilsek, İzmir Kadifekale’de neler yaşandığını bilmiyor, detaylarını konuşmuyor, buraları
örgütlemek için basit, sıradan işlerini yapmıyorsak bu tumturaklı, yüksek devrim tartışmalarının bizlere ne gibi bir katkısı olabilir?
Tarsus’un Musalla mahallesinde gençlerin
madde bağımlılık oranının bu denli yüksek olması neden? Gençlerin birbirlerine karşı ölüme
varan anlamsız şiddetlerinin nedeni nedir? Dergimizi mahallede kimlere nasıl dağıtırız? Oraya özgü pratikler çıkarıp nasıl örgütleniriz? Mahalle kahvesinde devrimi nasıl konuşulur kılarız? Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde genellikle emekçi çocuğu niteliğinde genç arkadaşlarımızın okumasına karşın, örgütlü insan sayısının çok yetersiz
olması neden? Gülşen ve Cengiz duyarlı olmalarına, konuşmalarına rağmen mitinge neden gelmediler? Ankara Metro markette çalışan Cemile, patronun ağır sömürüsünün farkında olduğu
ve sürekli şikâyet ettiği halde sendikalı olmaya
cesaret edememesi veya sendikaya inancı olmaması neden? Onunla ne okumalı, ne konuşmalı, onu sendikaya nasıl götürmeli? Emin olarak
söylüyorum ki; örgütlenme çalışması yürüten
arkadaşlarımız bu sorulara yüzlercesini, binlercesini kolaylıkla ekleyebilirler.
Marksizm Leninizm’i burjuvazinin yukarıdan inmeci ideolojilerinden ayıran temel niteliklerden biri de bir taraftan burjuva aydınını alt edebilecek veya bir aydını cezp edebilecek
derinlik ve bütünlükte bir yapıya sahipken diğer taraftan gecekondunun en ücra köşesindeki
insana veya kitap yüzü görmemiş köylüye aktarabilecek derecede sade bilgiye ve eylem pratiğine sahip olmasıdır. Bu sayede işçi-köylü-aydınezilen yığınları sosyalizm ideali doğrultusunda
seferber edebilmiştir.
Teori ve pratiğin birbirinden ayrılamayacağı bir gerçek olduğu gibi, her devrimcinin bu iki unsuru birden, farklı yoğunluklar-

da da olsa, bünyesinde barındırması gerekliliği de bir gerçektir. Bu kavramlar iki ayrı devrimciyi değil, bir devrimcide bulunması gereken iki temel niteliği tariflemelidir. Küçük işler
yapmasıyla ünlenen bir kavram olan “pratikçi”
aslında hareketimizin belkemiğidir. Teorisyen,
Marksizm’e- Leninizm’e hâkim, genel-geçer, derinlemesine bir perspektif sunarken; pratikçi o
teoriyi ustalıkla esnetip yaşamla, taleplerin gerçek ve öncelikli sahipleri sömürülenlerle buluşturandır. Dolayısı ile her pratikçi güçlü bir teorisyen olmayabilir. Ama her teorisyen önce stratejiyi taktikle hatta günlük işlerin dizilimi, disiplini ile buluşturan sade, çalışkan bir pratikçi olabilmelidir.
Çok güçlü, yolumuza ışık tutacak makaleler,
kitaplar okuyor, tartışıyoruz. Dünya ekonomik
krizi derinleşiyor, emperyalist savaşlar arkasında yüz binlerce ölü, yaralı, evsiz, öksüz, yoksul… insan bırakıyor, işçi sınıfının sömürüsü
her geçen gün biraz daha katmerleniyor, emeksermaye çelişkisi derinleşiyor, tüm toplum bilimciler toplumsal patlamalar bekliyor… Bu
saydıklarımız şüphesiz bizlerin hareket noktasıdır. Fakat devrimci mücadele her şeyden önce bu
çelişkileri iş yerlerinde, tarlalarda, okullarında,
sokaklarda dillendirecek, görüşlerimizi oralara
taşıyacak, günlük, sade, rutin, küçük işleri sabırla yapacak “pratikçilere” ihtiyaç duyuyor.
Sistemin tüm insanları yalnızlığa, bireyselliğe, bireysel faydaya hapsettiği bir süreçte örgütten, örgütlülükten bahsetmenin büyük önem taşıdığı su götürmez bir gerçektir. Örgüt bir bünye ise örgütlü bireyler tek tek bünyenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bütünün gücü onu oluşturan unsurların sundukları katkılar oranındadır.
Buradan baktığımızda;
• Alınan kararlara katılmak, üzerine okumak, düşünmek katkılar sunmak,
• Bir alanda, birimde aktif çalışıp pratik faaliyetlerin doğrudan içinde olmak

18
sayi_20_v20.indd 18

06.10.2011 14:33:09

TÜM-İGD’den haberler

Har(a)ç zamlarına geçit yok!
• Aidatını düzenli olarak ödeyerek, bütünün ihtiyaçlarını karşılamasına katkıda
bulunmak en sade ama en temel ilklerimiz
olmalıdır.
Kapitalizmin mülkiyet ilişkilerini şiddetle
eleştiren bizler kolektif değer yaratabilmek, bireysel kurtuluşu, bencilliği reddetmek, elimizdekini, kazancımızı paylaşmakla yükümlüyüz.
Şunu belki tekrar tekrar hatırlamalı: Yoksulluğu bölüşmek hep daha kolaydır. İki zeytin varsa
biri senin diğeri benimdir. Ama özellikle önemli olan elimizdeki varlığı paylaşabilmektir. Bir
kurumun kira, elektrik, su, yayın… giderlerini
dert edinmek, emekçinin ay başında, öğrencinin bursunu alır almaz üstüne düşen asgari aidatı ödemesi yine sadeliği oranında kritik olan
yükümlülüklerimizdendir.
Sosyalist mücadele içinde bulunan veya hasbelkader bir dergi yayımlaması işine girenler bilirler. Dergi çıkarmak oldukça zahmetli, yoğun
emek isteyen bir süreç ister. Tek tek insanlar yazılar yazarlar, onlardan yazılar toplanır, gözden
geçirilir, onarılır, derginin dizgisi mizanpajı yapılır… elektronik ortamda gerekli tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra birisinin bu çalışmaları alıp matbaaya gitmesi ve yine birisinin dergiyi matbaadan alması gerekir. Öncesinde saydıklarımıza göre önemsiz, olmasa da olur gibi görülen bu iş yapılmayınca tüm diğer hummalı çalışmaların da hiçbir kıymeti kalmamaktadır.
Bir bildiriyi yazmak, basıma götürmek getirmek, bir devrimci kurumu açmak kapamak,
sıra veya mesai arkadaşının küçük bir önyargısını onarmak için evine gitmek, günlerce tartışmak… şunu açıklıkla söylemek gerekiyor: Devrimcilik, her şeyden önce küçük, hatta bazen sıkıcı, rutin, günlük işleri layıkıyla yerine getirmekten geçer.
Yüksek duvarları örebilmek için önce bir
tuğlayı taşımayı bilmeli. Evet kuyuları yeni baştan kazacağız ve daha büyüğünün olmadığı durumda sadece iğne ile olduğu durumda ise aynı
zamanda iğne ile kuyu kazmayı hep sürdüreceğiz. Ta ki; burjuvaziyi o kuyuya itene, toprağını
üzerine örtene değin.
“Ör-gü-t”. ilmikleri tek tek, sıkılmadan, sıkı
sıkıya atmalı. İğneyle kuyu kazıyor, eşit, özgür
bir dünya örüyoruz.

Sıradaki
Başladı işe
Bitirdi işi..
Başlarken avaz avaz bağırmadı.
Bitirdi ve :
-Gelin seyredin, diye dört
yanı çağırmadı …
Nazım Hikmet

* Leninizmin İlkeleri s.95.

∎ Süleyman İLERİ

“Parası olmayan okumasın kardeşim!”
diyen yeni YÖK başkanı Yusuf Ziya Özcan sözlerinin arkasında duracağını, yazın yapmaya çalıştığı harç zamlarıyla ortaya koydu.
Öğrencilerin çoğunun okullarından
uzakta olduğu bir zamanda sessiz sedasız
%500’e varan harç zamlarını uygulamaya
çalıştı. Ancak ne okulların kapalı olması,
ne de zamların sessiz sedasız geçirilmesi
öğrenci gençliği uyutmadı. Yapılmak istenen zamlara karşı ilerici öğrencilerin de
düzenlediği ve katıldığı sayısız eylem düzenlendi ve zamlar geri çektirildi.

İstanbul’da öğrenciler
haykırdı:

parasız eğitim istiyoruz!”

Harç zamlarını protesto etmek için
sok
sokağa çıkan
öğ
öğrenciler 14
A
Ağustos’ta,
G
Galatasaray
Lisesi’nden
L
Taksim
Tramvay
durağına bir yürüyüş gerç
gerçekleştirdi.
TÜM-İGD’li öğrencilerin de katıldığı eylem saat 17.00’da Galatasaray
Lisesi’nden yürünülmesiyle başladı.
Yürüyüş boyunca öğrenciler coşkulu
şarkılar eşliğinde talep ve isteklerini
halka duyurdu. Sık sık alkışlarla ve
destek söylemleriyle öğrenciler emekçi kitleler tarafından da destek buldu.

Üniversite öğrencileri Ankara’da
har(a)ç zamlarını protesto etti

İİlerici
lerici Gençler har(a)ç
zamlarına karşı seslerini
yükseltti!
İlerici gençler 24 Temmuz tarihinde
hem İstanbul’da, hem de Ankara’da
yaptıkları basın açıklamalarıyla YÖK’ün
üniversite har(a)çlarına yapmayı
planladığı zamları “Harç zamları geri
alınsın!” sloganı ile protesto etti.
Ankara’da Yüksel Caddesi’nde,
İstanbul’da ise Taksim tramvay durağında yapılan eylemlerle ilerici gençler parasız eğitim talebini dillendirdi.
Her iki ilde de okunan basın metninde “Ekonomik kriz dünyayı sarsmaya devam ediyor.
AKP hükümeti ve sermaye çevreleri, krizin
faturasını kitlesel işten atmalarla, zamlarla
ve özelleştirmelerle emekçilere ödetmeye çalışırken, eğitim alanında da üniversite harçlarına yapılması planlanan zamlarla, ailelerimize ve biz emekçi çocuklarına ödetmeye çalışıyor. YÖK’ün harçlara yapılmasını öngördüğü bu zamlar, binbir güçlükle üniversiteye gelebilmiş emekçi çocuklarına ‘paran kadar okuyabilirsin’ mantığını dayatmaya devam ediyor ve üniversiteye binbir zorluklarla giren emekçi çocuklarını kapı dışarı etmek
için tüm fırsatları kullanıyor,” denilerek egemenlerin emekçi çocuklarının eğitim hakkını nasıl gasp etmeye çalıştıkları belirtildi.

Ankara’da hem, 18 hem de 25 Temmuz
tarihinde %500’e varan harç zamları ilerici öğrencilerin de
katıldığı eylemlerle
protesto edildi.
Yüksel Caddesi’nde
yapılan eylemlerde
YÖK’ün
kuruluşundan
YÖ
bugüne eşit, parasız,
bilimsel, anadilde
eğitim talebini tanımadığına; eğitimi
ticarileştirmenin
önünü açan yasalarla,
yasalarla üniversiteler üzerinde söz sahibinin öğrenciler, öğretmenler
ve üniversitenin diğer bileşenlerinin değil,
patronların olduğuna dikkat çekildi.
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Ankara’dan gözaltılara ve harç
zamlarına karşı protesto

İzmir Genç Sen Haykırdı:
“Parasız Eğitim Hakkımız!”

Genç-Sen Mersin’de de
har(a)çları protesto etti

İstanbul Genç-Sen 20 Tem11 Ağustos’ta İstanbul’daki Gençmuz - 6 Ağustos tarihleri araSen üyeleri 10 Ağustos’ta Ankara’da
sında Taksim’de ve Kadıköy’de Genç-Sen’e yapılan saldırıyı kınamak
ve harçlara yapılan %8’lik zamları
bir dizi eylem gerçekleştirdi.
protesto etmek için Taksim TramYüzlerce öğrenci harç zamlarıvay Durağı’nda bir basın açıklana karşı velileriyle birlikte yürüması gerçekleştirdi. Açıklamada
dü, oturma eylemi yaptı ve basın
“Genç-Sen’i gözaltılarla, coplarla,
açıklamasına katıldı. Yapılan açıkgaz bombalarıyla korkutamazlar
lamalarda Genç-Sen’ in harçlara
ve yıldıramazlar. O yasa kararı
zam yaptırmamaya kararlı olduğu
bozulacaktır. Biz harç zamları geri
ve bu doğrultuda harç zamlarının
çekilene kadar Genç-Senliler olarak
sokakları da, üniversitelerimizi
konuşulacağı Bakanlar Kurulu’nu
de terk etmeyeceğiz” denildi.
yaptırmayacakları belirtildi.

8 Ağustos’ta, İzmir’de GençSen’li öğrenciler har(a)çlara yapılan zamlara karşı yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’nde toplanan sendika üyeleri alkış ve sloganlarla Dokuz Eylül
Üniversitesi Rektörlüğü’ne doğru
yürüyüşe geçti. Rektörlük önünde
yapılan basın açıklamasında işçilere emekçilere yapılan zamlara karşı
harçlara yapılan zamların orantısız
ve adaletsiz olduğu belirtildi.

12 Ağustos’ta Mersin’deki GençSen’liler harçlara yapılan zamları protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan eylemde Mersin İHD önünden Taş
Bina’ya kadar yüründü. Halkın
da desteklediği yürüyüşün ardından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada Genç-Sen’li
öğrenciler %8 zammı da ödemeyeceklerini haykırdılar.

İstanbul Genç-Sen haykırdı:
“Harçlara değil maaşlara zam!”

Yenice Barış ve Kültür Festivali yapıldı

Savaşın 25. yılında Kürt sorununda
demokratik çözüm istiyoruz!
Türk ve Kürt halklarından binlerce insanın hayatını kaybettiği savaşın 25. yılına girerken Barış ve Kardeşlik İçin Gençlik Birliği “Ölüm değil çözüm istiyoruz!” dedi.
TÜM-İGD’nin de örgütlediği 14 Ağustos’ta
gerçekleşen basın açıklamasında pankartın önüne savaşta hayatını kaybedenleri
temsilen kefenli gençler yattı. Basın açıklamasında “Sizlere Edirnekapı Şehitlik
Mezarlığından, 25 yıldır süren savaşta
üzerine zorla asker kıyafeti giydirilip ölüme
gönderilenlerin mezarlığından sesleniyoruz. Bizler kaybettiklerimiz için savaş değil,
barış çığlığını yükseltiyoruz.” denildi.

Mersin’in Yenice Beldesi’nde yapılan Barış ve Kültür Festivali’nin altıncısı 28-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.
TÜM-İGD’li gençler de festivalda kitap ve dergi masasıyla yerlerini aldı. Festival boyunca
masaya ilgi büyüktü. Özellikle bu sene festivalde halkların
kardeşliği
ve barış temalı konuşmaların ön
p
planda olduğğu gözlerden
kaçmadı.

Kütahya’da ulaşım eylemi
Kütahya’da Cumhuriyet Caddesi’nde, 2 Kasım 2009 tarihinde Kütahya Eğitim-Sen
Şubesi’nin öncülüğünde, ilerici, devrimci ve yurtsever gençlerin katılımıyla, ulaşım ve eğitim hakkına yönelik kısıtlamalar ve engellemeler protesto edildi.
Ulaşım araçlarının kullanım ücretlerine
yönelik olarak uygulanan zamlara karşı bir
haftadan fazla zamandır yürütülen
imza kampanyasında binlerce
imza toplandı. Daha sonra eğitim,
im
ulaşım ve barınma konusunda
var olan sıkıntılar paralelinde
öğrencilerin ve emekçilerin
ulaşım hak kına ilişkin talepleri,
u
yapılan basın açıklamasıyla
kamuoyuna duyuruldu.

Ankara Üniversitesi
Ü
öğrencilerinden
öğ
Mehmed Uzun anması
13 Ekim günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde Kürt yazar Mehmed Uzun anması gerçekleştirildi.
Birçok kurumun katıldığı anmaya TÜMİGD’li öğrenciler de destek verdi. Anma
Dünya ve Kürt edebiyatına büyük katkılar sağlayan Mehmed Uzun için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Mehmed Uzun’un hayatı anlatıldı, şiirler okundu. Mehmed Uzun’un yaşamından karelere ve kitaplarına yer verilen bir sinevizyon gösterimiyle etkinlik sona erdi.
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TÜM-İGD’den haberler

İÜ’de öğrenciler
karşı eylem yaptı

soruşturmalara

İstanbul Üniversitesi’nde yeni dönemin açılmasıyla 50’den fazla öğrenci 2 hafta ile 4 dönem arasında
değişen uzaklaştırma cezaları aldı.
Bu yüzden İÜ öğrencileri 14 Ekim
günü Beyazıt Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Edebiyat ve Fen Fakülteler’inden
çıkan öğrenciler, Merkez Kampüs
önüne gelerek içerden çıkan öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, okulun
açılmasıyla birlikte cezaların geldiğini, 54 öğrencinin toplamda 14
yıl 9 aylık uzaklaştırma aldığını
dile getirdiler. Siyaseti bitireceğim
diyerek yönetime gelen bir önceki
rektör Mesut Parlak döneminde
onlarca öğrencinin ceza aldığı yüzlerce öğrenciye soruşturma açıldığı
hatırlatıldı. Ancak demokrasi nidalarıyla gelmesine rağmen Yunus
Söylet’in anlayışının da pek farklı
olmadığının açıkça ortada olduğu
vurgulandı.
Rektör Yunus Söylet, özel güvenliği
ve kameraları arttırmış, bu yıl ilk
defa öğrencilerden kimlik ve dosya
parası adı altında 50 TL alınmasına sebep olmuş, doktoralı hocaları okuldan atıp iş güvencelerini ellerinden almış, Tayyip Erdoğan’a
fahri doktora ünvanı vermiş ve Abdullah Gül’ü okula davet etmişti.

Arkadaşıma, hocama,
eğitim hakkıma dokunma!
Basın açıklamasının okunmasının ardından, soruşturma alan bir
öğrencinin babası konuşma yaptı.
“Üniversite, özgür düşüncenin yaşayabileceği bir yer değilse başka
neresi var?” diye soran öğrenci velisi, cezalardan dolayı çok üzgün
olduğunu söyledi. Uzaklaştırma
cezası alan öğrenciler de sırayla
birer konuşma yaptı. Soruşturma süreçlerini anlatan öğrenciler,
“Sürdüreceğimiz eylemlerimizle
fiili ve hukuki anlamda hakkımızı
arayacağız.” dediler.
Konuşmaların ardından oturma
eylemi başladı. “Arkadaşıma, hocama, eğitim hakkıma dokunma!”
diye slogan atan öğrenciler, “YÖK
gitsin, biz kalıyoruz!” dedi. Öğrenciler, basın açıklamasını Çav
Bella’yı söyleyerek sona erdirdiler.

Hacettepe Üniversitesi’nde
polis terörü
Geçtiğimiz gün (26.10.2009) Hacettepe Üniversitesi’nde stant açan
öğrencilere polis saldırdı, 66 öğrenci gözaltına alındı. Ancak yapılan bu saldırıyı teşhir etmek için ilerici, devrimci, yurtsever öğrenciler
ve öğretim görevlileri eylemler yaptı ve tüm gözaltına alınanlar serbest
bırakıldı.
Rektörlükten öğrencilere savaş
Akademik – demokratik haklarını savunan öğrencileri her geçen yıl daha faşizan yöntemlerle
susturmaya çalışan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bu sene de bildiğinden şaşmadı. Üniversitede yasal haklarını kullanarak bildiri dağıtan,
stant açan öğrencileri susturmak için okula 500
çevik polisi yığdı, bilimin ve özgür düşüncenin
üretildiği yer olması gereken üniversiteyi resmen savaş alanına çevirdi.
Polis dışarı, bilim içeri!
Üniversiteye giren polis terör estirdi, stantlarını
korumaya çalışan öğrencilere gaz bombalarıyla
saldırdı. Kütüphanede bulunan 45 öğrenciyi gözaltına aldı ve dışarıda kalan öğrencilere de saldırarak toplam 69 öğrenciye hukuksuz bir şekilde gözaltı yaptı.
Bunun üzerine ilerici, devrimci, yurtsever öğrenciler ve duyarlı öğretim görevlileri yapılanlarla ilgili rektörlükle görüştü. Ancak rektörlük,
tüm bu saldırıları yetmezmiş gibi zaten anayasal
haklarla korunan bildiri dağıtımı, afiş asımı ve
stant açma gibi etkinlikleri üniversitede yaptırmayacağını belirtti.
Baskılar bizi yıldıramaz!
Rektörlüğün de doğru düzgün bir açıklama yapamamasının ardırdan TÜM-İGD’nin çağrısıyla birlikte ilerici, devrimci, yurtsever kurumların yer aldığı ve duyarlı öğrencilerle öğretim görevlilerinin
de katıldığı kitlesel bir basın açıklaması yapıldı.

Yaklaşık 750 kişinin katıldığı açıklamada basın metnini TÜM-İGD Ankara Şubesi Başkanı Özden Özgünel okudu. Açıklamada gündemin sıcaklığından yararlanılıp provokasyon yaratılmak istendiği vurgulandı.
Üniversitede polis-jandarmaÖGB istemiyoruz!
Saldırının ertesi günü Beytepe
Kampüs’ünde toplanan öğrenciler yaşanan
saldırıyı bir kez daha protesto etti. EğitimSen’li akademisyenlerin de destek verdiği
eyleme yaklaşık 500 öğrenci katıldı.
Rektörlüğün önünde yapılan açıklamanın
ardından, yaşananlarla ilgili rektörlükten
tekrar bir açıklama istendi. Yaklaşık yarım
saat süren oturma eyleminden sonra rektörlüğün bir açıklama yapamaması üzerine mahkemeye çıkarılacak olan öğrencilere destek olmak amacıyla adliyeye geçildi.
Gözaltılar serbest bırakıldı,
mücadelemiz sürecek!
Kitlesel yapılan açıklamaların ertesi
gününde serbest bırakılan 59 öğrencinin
ardından diğer 10 öğrenci de geçtiğimiz
gün (28.10.2009) serbest bırakıldı.
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Gittikleri her ülkeye işsizlik, yoksulluk ve borç
götüren İMF ve Dünya Bankası’nın zirvesi 6-7
Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirildi. Sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri
bir dizi eylem gerçekleştirdi.

İstanbul’da İMF ve
DB protestosu

S e nd i k a l a r,
meslek
odaları,
demokratik
kitle
örgütleri ve siyasi yapılar İstanbul’da 1 Ekim
günü yaptıkları eylemle İMF’yi ve Dünya
Bankası’nı protesto etti. 12.30’da Tünel’de
buluşan binler Taksim Meydanı’na kadar
yürüdü. Burada TÜM-İGD üyelerinin de
yer aldığı grup adına bir basın açıklaması
gerçekleştirildi. Okunan açıklamada İMFDB ve birinci yılını dolduran GSS’ye (Genel
Sağlık Sigortası) tepki gösterildi.

Dolmabahçe’den emperyalistlere,
işbirlikçilere uyarı:
İstanbul’u İMF’ye dar edeceğiz!
2 Ekim’de TÜM-İGD’li öğrencilerin de içinde yer aldığı İMF
ve Dünya
Bankası karşıtı
üniversite
öğrencileri barikat-

ları aşarak Dolmabahçe’den “İMF defol! Bu
memleket bizim!” diye haykırdı.
İstanbul’daki tüm üniversitelerden öğrencilerin katıldığı eylem Beyazıt Meydanı’nda öğrencilerin buluşmasıyla başladı. Ancak polis Beyazıt’tan Dolmabahçe’ye yapılacak olan
yürüyüşü engellemek için barikat kurdu, Beyazıt Meydanı’nı kuşattı. Barikatın açılmaması üzerine eylemin sonlandırıldığı duyurusu yapılarak tramvay duraklarına geçildi.

me yaklaşık 5.000 kişi katıldı. DİSK, KESK,
TTB, TMMOB, İMF-DB Karşıtı Birlik bileşenlerinin gerçekleştirdiği açıklamada basın metnini KESK Genel Başkanı Sami Evren
okudu.
Daha sonrasında İMF-DB Karşıtı Birlik bileşenleri toplantıların yapıldığı Kongre
Vadisi’ne yürümek istedi. Polis ise basın açıklamasının sonlandırıldığı duyurusu yapılır
yapılmaz biber gazıyla saldırdı.

Tramvaya binerek Kabataş’a gelen öğrenciler
pankart açarak yürüyüşe geçtiler. Yolu kapatarak yürüyen kitle polis barikatı ile karşılaştı. Barikatı aşan öğrenciler kortej oluşturarak
yürüyüşe devam ettiler.
Eylemde Mustafa Suphi, Vedat Demircioğlu, Harun Karadeniz, Mahir Çayan, Hüseyin İnan, Ulaş Bardakçı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, İbrahim Kaypakkaya ve Mazlum
Doğan’ın isimleri okunarak “Yaşıyor!” sloganlarının atılmasının ardından basın metni
okundu.

İMF-DB karşıtı anti-emperyalistler polis
terörüne boyun eğmiyor
6 Ekim saat 11.00’da Taksim Meydanı’nda İMF
ve Dünya Bankası’nı protesto etmek için bir
araya gelen ilerici, devrimci kurumlarla sendikaların yaptığı basın açıklamasına polis biber
gazı, panzer ve tazyikli suyla saldırdı.

Taksim Meydanı’nın dumanla kaplandığı saldırı sonrasında kitle Taksim’in ara sokaklarına çekildi. Ara sokaklara çekilen ilerici, anti-emperyalist gençler “İMF defol! Bu dünya
bizim!” diyerek Taksim, Sıraselviler, İstiklal,
Gümüşsuyu, Tarlabaşı, Cihangir, Fındıklı,
Harbiye ve Pangaltı’da saatlerce polis terörüne boyun eğmedi.

Haftalardır dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen İMF-DB karşıtlığı Taksim Meydanı’nda
gerçekleştirilen eylemle yinelendi. TÜMİGD’li gençlerin de alanda yerini aldığı eyle-

22
sayi_20_v20.indd 22

06.10.2011 14:45:34

İMF-DB’ye ev sahipliği yapan işbirlikçiler; kendi işçilerine, memurlarına, gençlerine, emekçi
halka tüm şiddet ve baskı araçlarıyla saldırdı.
Yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Ağa Camii
civarında gözaltına alınan birçok kişi polis tarafından cami avlusunda darp edildi. Bununla
da yetinmeyen polis olay yerinde bekleyen ambulansın içine zorla aldığı iki İMF karşıtını da
darp etti.
Yoğun gaz nedeniyle birçok insan sağlık sorunları yaşarken İshak Kavlo isimli bir vatandaş
biber gazına mağdur kaldığı için kalp krizi geçirdi. Kavlo’nun hastaneye götürülmesine izin
vermeyen polis yolu 10 dakika sonra açtı. Hastaneye kaldırılan İshak Kavlo yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Ankara: “İMF defol”
2 Ekim günü Ankara Yüksel Caddesi’nde,
İMF ve Dünya Bankası toplantılarını protesto
için bir basın açıklaması düzenlendi. İMF ve
Dünya Bankası’nın üçüncü dünya ülkelerine
dayattığı ekonomik programlarla, kapitalist
krizin emekçi halklara ödetilmeye çalışıldığı dile getirildi. Açıklamaya TÜM-İGD’liler
de katıldı.

Ya sevemedik kimseyi,
Ya da herkesi …
Sekter bir hayat bizimkisi.
Ya geçmişi yitirmiş gibi
İçimiz yırtılırcasına yürüyoruz kaldırımları.
Ya gökyüzü evimizmiş gibi
Göğsümüzü değirerek yıldızlara
her soluk alışımızda…
Bahar sarhoşluğu bizimkisi.
Ya her barikatı yıkmalı,
Azraili takıp koluna yürümeli sokak sokak,

İMF ve DB Karşıtı Birlik gözaltılara karşı
eylem yaptı

İMF ve Dünya Bankası 28 Eylül’de İstanbul’da
yıllık toplantılarına başladı. 6 Ekim sabah saatlerinde İstanbul-Taksim Meydanı’nda İMF’yi
protesto etmek için toplananan ilericiler, yurtseverler polis terörüne maruz kaldı. Bu yüzden
yaşananları protesto etmek ve direnişin sürdüğünü belirtmek için basın açıklaması düzenledi.
Açıklama İMF karşıtlarının saat 18.00’da Galatasaray Lisesi önünde toplanmasıyla başladı. Türkiye dışından da katılımcıların olduğu eylemde polis saldırganlığı teşhir edildi.
Açıklamada “Emperyalistler, işbirlikçiler, 6.
Filo’yu unutmayın!” sloganları haykırıldı. Eylemde ayrıca gözaltına alınanların serbest bırakılması talebi de eylemde sık sık sloganlarla
dile getirildi.

Metaﬁzik Zelzele

Asfalt ıslak, bulut ıslak, yoldaş ıslak, ben ıslak…
Yağmur ha yağdı ha yağacak.
Ertesi gün protestolar devam etti. Ankara’da
G.O.P Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan
Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği önünde bir eylem daha gerçekleştirildi. Burada
yapılan basın açıklamasında “Eylemimizin
ikinci gününde, bizler açlıkla boğuşurken 10
milyar dolar sermaye ile kurulan ve başından
itibaren İMF ile politikaları birbirini tamamlayacak şekilde ilerleyen Dünya Bankası’nın
önündeyiz. Kendi kurumlarının önünde emperyalist egemenlere bir kez daha seslenelim.
Bizler; yani İMF-Dünya Bankası politikalarıyla işten atılanlar, ücretleri düşürülenler, aç
bırakılanlar, hastane, üniversite kapılarından
alınmayanlar, harçlarına, elektriğine zam yapılanlar; sizleri alanlarda karşıladık ve alanlarda olmaya devam edeceğiz!” denildi.

Gaz ve toz bulutunun sıkışıp patlamasıyla
Taksim’e Kızılay’a çıkmalı.
Ya da minik bir çocuğun öfkesinden sakınmalı kendini.
Zıtlar birdir ama böylesi değil
Metafizik bir zelzele bizimkisi.
Hayatı, insanı sevmeli çılgınca
Düvüşmesini de bilmeli,
Şiir yazmasını bildiği gibi.
İnsan sevgisizse insana,
Düşün!
Karasal fukaralıkta ağaçsın, yaşamaktasın bir başına.
Zemheri vuruyor alnına alnına.
Ya çürüyeceksin,
Seninle çürüyecek toprak, insan, yarınlar;
Ya da bir mahpusun gecenin en zifiri yerinde,
Söylediği türküler gibi ayak direyeceksin.
Sen de söyle!

İMF protestoları son gün de sürdü
7 Ekim 2009 Çarşamba günü, yani İMF ve
Dünya Bankası’nın zirvesinin son günü, saat
10.00’da Şişli Ergenekon Caddesi’nde toplanan
İMF karşıtlarına polis yine müdahale etti. Polis,
önceki gün Taksim’de olduğu gibi gruba tazyikli su ve biber gazı kullanarak müdahale etti.
“Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın”, “İMF defol bu dünya bizim”, “Yaşasın
devrim ve sosyalizm”, “Katil İMF işbirlikçi
AKP-MGK” sloganları eşliğinde TÜM-İGD’li
gençlerin de bulunduğu grup polisin sert müdahalesinin ardından sloganlar atarak ara sokaklara çekildi. İMF ve Dünya Bankası Karşıtı
Birlik üyeleri, “Yaşasın devrimci dayanışma”,
“İMF defol bu dünya bizim”, “Emekçiye değil,
çetelere barikat” sloganlarıyla ara sokaklarda
polise direnmeye devam etti.

Hasret kalmışsa yeşil yaprak mavi suya dokunuşuna,
Ekin suya,
Çiftçi ekine,

Mersin Üniversitesi’nde anti emperyalist
öğrenciler haykırdı: “İMF Defol!”

İşsiz işe,

Mersin Üniversitesi’nde Anti Emperyalist
Öğrenciler İMF-DB’ye karşı bir basın açıklaması yaparak seslerini çıkardılar.

Gecekondu yıkımsız gelecek güne…

TÜM-İGD’li öğrencilerin de örgütleyicisi olduğu eylemde okunan basın metninde,
İMF-DB’nin krizin faturasını işçi ve emekçilerin sırtına yüklemek istediği belirtilirken; üniversite kapılarını emekçi çocuklarına kapatmayı hedefleyen politikalarına
dikkat çekildi.

İşçi serin yarın düşüne,
Sosyalizme sosyalizme
…
İşte o an
İki yana düşene dek kolların mutlak dövüşmeli.
Amansız bir nefret değil,
İlle de tutkulu sevda bizimkisi..

∎ Süleyman İLERİ
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Temmuz ayının son gecesi, Türkiye’nin birçok ilinden ilerici gençler, Birleşik Metal İş
Sendikası’na ait olan, Balıkesir Gönen’de bulunan Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Tesisi’ne
doğru yollardaydı. İlerici gençler olarak yorucu bir yılın ardından üretmek, paylaşmak ve
birlikte eğlenmek için ikinci kez yaz kampında
bir araya geldik.

Kampta birinci gün
1 Ağustos sabahının erken saatlerinde kamp
yerine vardık. Hoş sohbetlerin yapıldığı sabah kahvaltısının ardından odalara yerleşildi.
Yolun yorgunluğu bir nebze de olsa atıldıktan
sonra kampın açılışı için konferans salonunda
toplandık. Açılış konuşmasında kampımızın,
yıl içerisinde yan yana geldiğimiz çeşitli eylem
ve etkinliklerden farklı olarak kolektif üretim,
tartışma ve eğlenme ortamı sağladığı, kampın
gücünün ve öneminin burada olduğu vurgulandı. Ardından kamp programıyla ilgili bilgiler verildi ve kamp yerine dair uyarılar yapıldı.
Ayrıca kampımıza TKP emektarı Bekir Karayel
ve eşi Meryem Karayel de katıldı.
Akşam saat 17.00’da konferans salonunda
“Dünden Yarına İlerici Gençlik Mücadelesinde
Güncel Durum” başlıklı ilk panelimizi gerçekleştirdik. Merve ve Onur arkadaşımızın sunduğu panelde ilerici gençliğin tarihi ve bugünkü durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. İlerici gençliğin çok köklü bir tarihe sahip olduğu,
işçi sınıfının önderliğinde yapılacak devrimin
mücadelesinde, ilerici gençliğin rolünün önemi
üzerinde duruldu. Soru cevap bölümünün de
canlı geçtiği bir panel oldu. Panelimizde Bekir
Karayel de söz alarak kendi deneyimini paylaştı ve ilerici gençliğin gerçekleştirdiği organizasyonlardaki başarısı ve önemi üzerine kısa bir
konuşma yaptı.

Panelin ardından akşam yemeği için yemekhanede toplandık. Akşam yemeğinden sonra
tesisin çay bahçesinde, tesisin konuklarının
da katıldığı, arkadaşlarımızın düzenlediği güzel bir müzik dinletisiyle kampın birinci günü
sona erdi.

Kampta ikinci gün
Sabah 07.30’da Fatma ve Baran arkadaşımız
güne hazırlanabilmek ve sabah kahvaltısını
yapmak için, herkesin kapısını tek tek çalarak,
hepimizi uyandırdı. Sabah yapılan rutin işlerin
ardından konferans salonunda toplandık.
Kampın ikinci panelinin konusu “Latin
Amerika’dan Ortadoğu’ya Yükselen Devrimci
Dalga” idi. Fethiye ve Rıza arkadaşımızın sun-

duğu panelde uzun ve verimli tartışmalar yapıldı. Panelin ilk kısmında devrimci dalganın
neden Latin Amerika’dan ve Ortadoğu’dan
yükseldiği, Latin Amerika’daki solun ve özellikle Küba’nın, Venezüella’nın ve Bolivya’nın
bugünkü durumu üzerine konuşuldu. Ortadoğu kısmında ise Irak, İran, Lübnan, Mısır gibi
Ortadoğu ülkelerinin bugünkü durumları ve
bu ülkelerdeki solun içinde bulunduğu sürece
değinildi.
Öğle yemeğinin ardından İlerici Sanat Atölyesinde toplandık. Atölye çalışmasında; sanat ilerici midir sorusuna yanıt verilerek sanatın özü
gereği ilerici olması gerektiği belirtildi. Atölye çalışmasında ayrıca bizim kendi sanatımızı neden ilerici olarak nitelendirdiğimiz ve bugün Türkiye’deki sanatın durumu üzerine tartışıldı. Atölye çalışmasının ardından en kısa zamanda ilerici sanat atölyesi olarak yapılan tartışmalarla ilgili bir bildiri yayınlanacağı duyuruldu.
Akşam saat 17.30’da “Kriz Varsa Çare Var: Sosyalizm” başlıklı üçüncü paneli gerçekleştirdik.
Şener ve Murat arkadaşımız kapitalizmin krizinin nasıl bir şey olduğuna, sosyalizmin teme-

linde neyi ifade ettiğine ve bugün kitlelere “kapitalizme karşı neden sosyalizm?” yerine “neden sosyalizm değil?” sorusunu sormak gerektiği vurgulandı. Soru cevap bölümünde kapitalizmin krizinin sonuçlarına karşı ilerici gençliğin neler yapabileceği üzerine fikir alış verişlerinin yapıldığı, yoğun tartışmaların olduğu,
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belirlenen sürenin de bir hayli aşıldığı bir panel oldu.

katkıların yapıldığı bir panel daha sona erdi.
Panelin ardından öğle yemeğine geçildi.
Öğle yemeğinden sonra “Kadın Mücadelesinde Erkeğin Rolü” başlıklı atölye çalışması gerçekleştirildi. Kadın mücadelesinde kadın ve
erkeğin el ele birlikte hareket etmesi gerektiği; kadın sorununun erkeklerin de sorunu olduğu üzerine konuşuldu. Erkek arkadaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiği bir atölye çalışması oldu.

Oyunumuzun ardından sahilde ay ışığının
altında kamp ateşi yaktık. Kamp ateşimizle
gecenin karanlığını aydınlattık ve türkülerimizle de gecenin sessizliğini bozduk. Zılgıtlar eşliğinde ateşin başında halaylar çektik.
Kampın son gecesinde yaptığımız müzik dinletisinde tesislerde kalan diğer konuklar yine
bizimleydi.

Dolu dolu geçirilen bir günün ardından akşam 21.30’da “Ateşin Ortasında (Catch a fire)”
adlı film seyredildi. Ateşin Ortası’nda Güney
Afrika’nın ırk ayrımıyla çalkalandığı bir dönemde yürütülen mücadele ve sabotajları anlatırken bir yandan da mücadelenin sonucunda
“kazanılamayanları” anlatan gerilim dolu bir
film. Birbirine düşman olmuş bir ülke halkının öyküsünü anlatıyor. Filmin ardından herkes uyumak için odasına çekildi. Böylece yoğun geçen bir kamp günü daha sona erdi.

Kampa veda günü
Sabah erkenden kalkıp son kez birlikte kahvaltı etmek için yemekhane önünde sıraya
girdik. Birlikte yaptığımız son kahvaltının
ardından yolculuk için hazırlandık.

Kampta üçüncü gün
Diğer günlerde olduğu gibi bu gün de güne erken başlandı. Sabah erken saatlerde kalkıp, iyi
bir kahvaltının ardından herkes serbest zamanını çeşitli etkinliklerle değerlendirdi. Kimisi
havuz kenarında, kimisi atölyede kimi de voleybol maçındaydı.

Serbest zamanın ardından saat 10.30’da
“Gündelik Yaşamda Gençliğin Sorunları”
başlıklı dördüncü paneli Ayşe ve Murat arkadaşımız sundu. Panelde gençliğin gündelik yaşamdaki sorunlarının sosyalizm mücadelesinde önemli bir rolü olduğuna, iletişimde empati kurmanın önemine; aşk, sevgi,
özgürlük kavramlarını nasıl tanımladığımıza ve yaşamımızda nasıl bir yere sahip olduğuna, ‘yeni insanın’ nasıl olması gerektiğine
dair konuşuldu. Soru cevap bölümünde katılım yoğun oldu. “Yeni insan” üzerine daha
çok söz alındı. Bazı arkadaşlarımız da örgütlü yaşamın kişisel gelişimindeki önemi üzerine katkıda bulundu. Soruların sorulduğu,

hem herkesi eğlendirdi hem de belki biraz düşünmesini sağladı.

Serbest zamanın ardından saat 18.00’da
“Türkiye Nereye” adlı beşinci panelimiz başladı. Arkadaşımız Onur bize Türkiye’nin bugüne kadar geçirdiği politik süreçleri aktardı. Türkiye’nin egemen sınıf yapısının ne olduğu; Milliyetçi-Türkçü anlayış, İslami anlayış ve Batıcı anlayış tarihsel süreçleri içerisinde ele alındı. Devrimci hareketlerin ve Kürt
hareketinin tarihsel süreci de anlatılarak bugünkü durumları ortaya konuldu. Soru cevap
bölümünün hareketli geçtiği bir panelin bitiminden sonra akşam yemeği yenildi.
Akşam yemeğinin ardından saat 21.00’da
toplantı salonunda bir oyun oynamak için
toplanıldı ancak oyunun içeriğinden dolayı oyunun ne olduğu bir sürprizdi. Sendikalarda işçilerin oynadığı bir oyundu. Bu oyun

Kampın son ve altıncı paneli, “Ekim Devrimi ve Sovyet Deneyimi” idi. Yetgül ve
Onur arkadaşımızın sunduğu panelde Ekim
Devrimi’nin nasıl gerçekleştiği ve Ekim
Devrimi’nin tarihsel süreci anlatıldı. Sovyetlerin yıkılmasının getirdiği sonuçlar ele alındı. Belirlenen sürenin fazlasıyla aşıldığı canlı
bir soru cevap bölümünün ardından öğle yemeği yenildi.

Kampımızın son günü satranç turnuvasının finali de gerçekleştirildi. Satranç turnuvasının birincisi, hiç eskimeyen genç komünist Bekir amcamızı yenerek İlkin arkadaşımız oldu.
Öğle yemeğinin ve yapılan serbest zaman etkinliklerinin ardından kapanış konuşması için toplantı salonunda tekrar toplandık.
Kısa bir kapanış konuşmasının ardından herkes birbirine sarılıp veda ederek, otobüslerine bindi.
Emperyalist savaşlara, kapitalizme, kapitalizmin yarattığı krize, krizinin yarattığı yoksulluk, işsizlik, harç zamları gibi onca şeye karşı
mücadele etmek için ilerici gençlik yollarda...
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TKP’nin
89.
89 yılı
l coşkuyla
k l
kutlandı!
10 Eylül 1920’de Mustafa Suphi ve yoldaşlarının öncülüğünde kurulan, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkların öncü gücü Türki-

ye Komünist Partisi’nin kuruluşu her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku içinde 6 Eylül 2009 Pazar günü kutlandı. Ürün Sosyalist Dergi tarafından düzenlenen etkinlik, Cağaloğlu’nda
bulunan Türk Tabipler Birliği İstanbul Şubesi Sevinç Özgüner toplantı salonunda yapıldı.
Açılış konuşmasını TKP emektarı Bekir Karayel yaptı. Karayel, Rosa Lüksemburg’un “Vardık, varız, var olacağız!” sözüne atıfta bulunarak 89. yıl ile ilgili düşüncelerini salonu dolduran katılımcılarla paylaştı. Daha sonra çeşitli
illerden gelen mesajlar okundu. Mesajların ar-

dından bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Şiirlerin de yer bulduğu program SANİCA ve İGDAŞ direnişinden işçilerin konuşmalarıyla devam etti. İşçiler direnişe nasıl başladıklarını ve
yaşadıkalrını anlattılar. Direnişçi işçilerin kararlılıkla dolu konuşmalarının ardından kriz
ve sömürü düzenini anlatan bir skeç oynandı.
Etkinliğin sonunda sahne alan Grup Güneşli Dünya farklı dillerden seslendirdği şarkı ve
marşlarla salonda bulunanları coşturdu. Marşlarla başlayan buluşma yine aynı coşkuyla hep
bir ağızdan söylenen marşlarla son buldu.

Darbecilerden hesabı emekçiler soracak!

Binlerce ilericiyi, devrimciyi zindanlarda, işkencelerde katleden, sorgulamayan dahası sormaktan korkan bir nesil yaratmayı hedefleyen 12 Eylül faşist askeri darbesi 29 yaşında. Ancak cuntacıların ne baskıları ne zorbalıkları ne de yasakları ilericileri, devrimcileri
susturamadı, susturamayacak. Güneşli bir dünyayı avuçlarında tutan on binler 12 eylül faşist darbesinin yıldönümünde alanlara çıkarak darbecilerden hesabı soracaklarını haykırdılar.

İstanbul’da binler haykırdı:
Darbeciler yargılansın!

12 Eylül faşist askerî darbesine karşı binler
Kadıköy’de buluştu. Yoğun sağanak yağmura
rağmen yapılan mitinge çok sayıda parti, dernek ve demokratik kitle örgütü katıldı. Tepe
Nautilus’te toplanan kitle kortejler oluşturarak Kadıköy İskele Meydanı’na doğru yürüdü.
Yürüyüş boyunca 12 Eylül Anayasası’nın iptal edilmesi ve darbecilerin yargılanması talep edilerek “Darbecilerden hesabı emekçiler
soracak!” ve “Darbeciler yargılansın!” sloganları atıldı.

İzmir’de 12 Eylül protestosu
İzmir’de, 12 Eylül faşist darbesine karşı
Konak Sümerbank önünde aralarında
TÜM-İGD üyelerinin de bulunduğu
kalabalık bir kitle tarfından basın
açıklaması gerçekleştirildi.
Basmane Meydanı’ndan Sümerbank’a
doğru yürünürken
TÜM-İGD
kortejinden
atılan sloganlarda 12
Eylül’ün kurumlarına
ve milliyetçi rüzgarlar geçit verilra
me eceği vurgulandı.
meyeceği

Ankara 12 Eylül protestoları
Ankara’da 12 Eylül faşist darbesi yapılan bir dizi eylemle protesto edildi.

Faşist darbe ABD Konsolosluğu önünde
protesto edildi
11 Eylül günü Kızılay Yüksel Caddesi’nden
ABD Konsolosluğu önüne bir yürüyüş düzenlendi.
12 Eylül darbecilerine darbe sonrası “Our
boys have done it! (Bizim çocuklar başardı!)”
diyen ABD’yi yüzlerce kişi protesto etti. Her
yıl yapıldığı gibi, bu yıl da çok sayıda kurum
temsilcisi tarafından elçilik önüne siyah çelenk bırakıldı ve ardından bayraklarla Yüksel
Caddesi’ne yüründü.

kaynağı kapitalizme; halklar üzerine ölüm kusan emperyalizme ve şovanizme geçit vermeyeceklerini haykırdı.

Mülkiyeliler Birliği 12 Eylül faşizmine
karşı onur yürüyüşü gerçekleştirdi!

Ankara haykırdı: 12 Eylül’ü Unutma,
Unutturma!

Ankara’da
A
nkara’da darbeyi 29.
2 yılında protesto etmek için bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerin ardından, Sıhhiye Meydanı’nda binlerce kişilik bir miting yapıldı.
“Faşizme Geçit Yok!” pankartıyla alanda yerini
alan Ankaralı TÜM-İGD üyleri de 1980 darbesinin ürünü olan YÖK’e; krizin, ve yoksulluğun

Darbe
arbe yıllarında katkat
ledilen SBF’li (Siyasal Bilgiler Fakülteli) öğrenciler ve devrim şehitleri anısına, Mülkiyeliler Birliği tarafından Ankara Yüksel
Caddesi’nden SBF’ye onur yürüyüşü gerçekleştirildi.
TÜM-İGD’li öğrencilerin de içerisinde yer
aldığı eylem Yüksel Caddesi’nden sessiz yürüyüşle başladı. Eyleme ellerinde Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Hakan Yurdakuler’in
de içinde yer aldığı SBF’li devrim şehitlerinin
fotoğraflarını taşıyan birçok Siyasal mezunu
ve öğrencisi de katıldı.
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Sarkis Çerkezyan son yolculuğuna
yo
uğurlandı!
3 Ağustos 2009 günü hayatını kaybeden Sarkis Çerkezyan 5 Ağustos
günü son yolculuğuna uğurlandı.
1916 yılında hayata gözünü açan Çerkezyan Ermeni bir komünistti. Türkiye
tarihinde hem işçi sınıfına, hem de azınlıklara yönelik sömürü ve baskılara şahit
olmuş ve bunlara karşı durmuştu. TKP
saflarında mücadele vermiş olan Çerkezyan 93 yıllık hayatı boyunca sosyalizme gönül vermiş biri olarak yaşadı.
Çerkezyan’ı yalnız bırakmamak ve mücadelesinde verdiği emeklerin unutulmadığını göstermek için ilerici gençler de törende ve mezarlıkta yerlerini aldı. Dostlarının ve yoldaşlarının kalabalık katılımıyla toprağa verilen Çerkezyan İlerici Gençlik’in mücadelesinde yaşayacak.

Bozışık İlerici gençliğin
mücadelesinde yaşıyor, savaşıyor
Türkiye’nin en yaşlı komünisti olan “Boz
Mehmet” olarak bilinen Mehmet Bozışık, 27 Ağustos tarihinde ölümünün
11. yıl dönümünde Feriköy’deki mezarı başında anıldı. Anmaya TÜM-İGD
üyesi gençlerin yanı sıra, Ürün Sosyalist Dergi okurları ve Birlik Dayanışma Hareketi emekçileri katıldı.
Devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anmada daha sonra
hep bir ağızdan Enternasyonel Marşı söylendi. İlerici gençler adına da bir konuşmanın yapıldığı anma Bozışık’ın her fırsatta söylediği “Mücadeleye devam zaferimizin teminatıdır!” sözüyle noktalandı.

Engin
n Çeber’i unutmad
unutmadık,
dıkk ,
unutturmayacağız!
Engin Çeber’in 28 Eylül 2008 tarihinde
Yürüyüş dergisi dağıtımı sırasında 3 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak önce
karakolda sonra da tutuklanarak götürüldüğü Metris cezaevinde işkence de
katledildiğinden bu yana bir yıl geçti.
İşkenceciler korunuyor, ama nafile!
Dava başladıktan sonra ortaya çıkan, gardiyanlar adına olayın yaşandığı tarihler için
düzenlenmiş sahte izin belgeleri, cezaevindeki kamera kayıtlarının Çeber’in cezaevine getirildiği günden sonrasının silinmesi, mahkemede yaşananları anlatan tanıkların ses kayıtlarının kaybolması ve Paşakapısı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gardiyanlar
için cezaevi müdürünün duruşmalarda koruma istemesi gibi yaşanan bir sürü olay devletin işkencecilerin en az zararla kurtulması için elinden geldiğini yaptığının göstergesi.
Devletin sistematik saldırılarından birisi olmasına rağmen hükümet sözcüsünün işkence yapıldığını kabul ederek Çeber ailesinden özür dilemek zorunda bırakacak şekilde her şeyin ortada olduğu olayda işkenceciler yine de korundu.

Kemal Türkler ilerici gençlerin
mücadelesinde yaşıyor!
22 Ağustos’ta işçi sınıfının unutulmaz önderlerinden olan, DİSK’in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in katledilişinin 29. yıl dönümü dolayısıyla Topkapı’daki
mezarı başında bir anma yapıldı.
İlerici gençler her sene olduğu gibi bu sene
de işçi sınıfının unutulmaz önderi Kemal Türkler’i unutmadığını ve hâlâ ilerici gençliğin yolunu aydınlattığını göstermek için anmada yerini aldı.
Anma boyunca ilerici gençler sık sık “Kemal Türkler ölümsüzdür!”, “Yolumuz işçi sınıfın yoludur!”, “Gençlik devrim istiyor!”
sloganlarını haykırdı. Mezarın başında yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün
söz alarak Kemal Türkler’le ilgili birer konuşma yaptılar. Anma “Gençlik devrim istiyor!” sloganıyla ve alkışlarla sona erdi.

10. yılında Ulucanlar katliamını
unutmadık, unutturmayacağız!
26 Eylül 1999 günü gerçekleştirilen Ulucanlar Hapishane Katliamı 10. yılında aralarında TÜM-İGD üyelerinin de bulunduğu,
kalabalık bir kitle tarafından anıldı.
26 Eylül tarihinde gerçekleştirilen eylem Ulucanlar Hapishanesi’ne yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Ulucanlar Hapishanesi önünde ortak bir açıklama gerçekleştirildi.
Açıklamada; Ulucanlar katliamının, “İMF
programının uygulanması ve toplumun teslim
alınması için gerçekleştirilen bir katliam” olduğu belirtildi. Açıklamada “Nostalji için değil,
hesap sormak için sellerde, depremlerde, hapishanelerde katliamlarda, tecritle hastalıkla katledilenlerin sömürüye, baskıya, zulme ve katliamlara karşı öfkesiyle buradayız.” denildi.
Açıklama sonrası Ulucanlar’da katledilen devrimciler için hapishane kapısına karanfiller bırakıldı ve hep bir ağızdan “Bize ölüm yok” marşı söylendi.

Ancak yapılan tüm bu hukuksuz ve insanlık
dışı uygulamalar Engin Çeber arkadaşlarıyla
karakolda işkenceye maruz kaldıkları sırada
çekilen görüntülerde olduğu gibi “İnsanlık
onuru işkenceyi yenecek!” çığlığının özgürlük sesimiz olmasını engelleyemedi.
Bizler, bu ülkenin, devrimcileri, sosyalistleri, ilericileri olarak; faşist darbelerle, faili meçhul cinayetlerle, işkencelerde
ölümlerle, hapishanelerde yakılarak, F
tipinde tecrite mahkûm edilerek, kanser
hastasıyken alındığımız ameliyatlarda
zincirlenerek, sokak ortasında vurularak ödediğimiz bedelleri unutmayacağız.
Hiçbir baskı bizi “ekmek ve gül günleri”
için verdiğimiz mücadeleden alıkoyamaz.
Biz ilerici genclik olarak katillerden hesap
sorulmasını, onları kollayanların da delilleri ortadan kaybetmeye çalışanların da cezalandırılmasını istiyor, davanın takipçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.
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İlerici Öğrenciler alanlardan seslendi:
YÖK’ü yıkacağız! çözüm:
T Ü M-İGD’ l i
öğrenciler 3 Kasım
Salı
günü
Ankara
ve
İstanbul ’da
yaptık ları
basın açıklamaları ile YÖK’ün
kuruluşunu protesto edip Emekçi Üniversitesi
talebini haykırdılar.

İstanbul
İstanbul’da TÜM-İGD’li öğrenciler, 3 kasım Salı günü saat 17.00’de Taksim Tramvay
Durağı’nda toplanarak yaptıkları basın açıklamasıyla 12 Eylül faşizminin kurumlarından
YÖK’ü protesto ettiler. İlerici gençler yaptıkları açıklamada YÖK’e karşı Emekçi Üniversitesi modelini önerdiler.

Mersin Üniversitesi’nde YÖK protestosu
Mersin Üniversitesi’nde
5 Kasım Perşembe günü
saat 12.15’de, yaklaşık iki
yüz elli öğrenci YÖK’ ü
protesto etti.
İdari Bilimler Fakültesi
ön
önünde
toplanan öğrenciler
s
“Çav Bella” marşını söyleyerek
eyleme başladı.
Öğrenciler fakülte binası önünden Rektörlük
Binası’na yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık
“YÖK’ e hayır!”, “Be zıman jiyan nabe!”, “Eşit,
parasız, bilimsel, anadilde eğitim!”, “Polis
defol, üniversiteler bizimdir!” sloganları atıldı.
TÜM-İGD’li öğrencilerin de örgütleyicisi
olduğu eylemde yapılan basın açıklamasında YÖK’ün emekçi çocuklarının üniversite
kapılarından girmesini imkânsız hale getirmeye çalıştığı, anadilde eğitim talep eden
Kürt öğrencilere uzaklaştırma cezalarını
hiç düşünmeden uyguladığı belirtildi.

YÖK, Kütahya’da da protesto edildi!
6 Kasım Cuma günü saat 16.00’da Kütahya
Cumhuriyet Caddesi’nde
YÖK
Y
protesto edildi. Eylem
Eğitim-Sen’in
öncülüğünde
Eğ
ilerici, devrimci ve
yurtsever gençlerin
kkatılımıyla gerçekleştirildi.
Öğrenciler ve öğretmenler, 12 Eylül faşist askeri darbesinin eğitim alanındaki
kolu olan YÖK aracılığıyla gerçekleştirilen şovenist, piyasalaştırılmış eğitim
politikalarına karşı, herkesin anadilde,
eşit, parasız, bilimsel, demokratik eğitim hakkı taleplerini dile getirdiler.

EMEKÇii
SiTES

ÜNiVER

Ankara
Ankara’da TÜM-İGD’li öğrenciler 3 Kasım Salı
günü saat 17.00’da Kızılay Yüksel Caddesi’nde
Yüksek Öğrenim Kurulu’na karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Saat 16.45’te Yüksel Caddesi’nde toplanan ilerici
öğrenciler kortej oluşturduktan sonra “Yaşasın
Emekçi Üniversitesi!” sloganlarıyla İnsan Hakları
Anıtı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş esnasında etraftaki insanlar alkışlarıyla eylemi destekledi. İnsan Hakları Anıtı önüne gelindiğinde ise
basın metni okundu.
Her iki ilde de okunan açıklamada egemenlerin
12 Eylül faşist cuntasının kurumlarından YÖK’ü,
jandarma-polisi, ÖGB’yi kullanarak emekçilerin
yanı sıra emekçi çocuklarını da sindirmeye çalıştığı, çevresinden habersiz, kendi sorunlarının çözümü için dahi mücadele etmekten çekinen bireyler yetiştirmeyi amaçladığı anlatıldı.
TÜM-İGD’li öğrenciler açıklamalarında emekten
yana, özgür, emekçiler yararına bilim üreten, üniversite bileşenlerinin söz, yetki, karar haklarına sahip olacağı, herkesin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alabileceği Emekçi Üniversitesi’nin
çözüm olduğunu belirttiler.

İstanbul’da YÖK protesto Edildi!
İlerici, devrimci
ve yurtsever
öğrenciler 6
Kasım 1982’de
kurulan
ve 12 Eylül
karanlığının
mirası olan
YÖK’ü, saat
12.30’da
Beyazıt’ta yaptıkları bir eylemle protesto etti.
6 Kasım Cuma günü saat 12.00’de İstanbul
Üniversite’si (İÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi’nde
toplanan öğrenciler alkışlarla, sloganlarla
Beyazıt Tramvay Durağı’nda, İstanbul’un diğer
üniversitelerinden ve liselerden gelen öğrencilerle buluşarak Beyazıt Meydanı’na doğru
yürüdüler. İÜ Merkez Kampüs’ten öğrencilerin
de katılmasıyla basın açıklamasına geçildi.
YÖK’e rake, zaningehe rizgar bike!
Basın açıklamasında üniversitelerin ticarethaneye dönüştürülmesi, öğrencilere açılan
soruşturmaların haksızlığı dile getirildi.
Bu yıl artan öğrenci kontenjanlarına rağmen devlet yurtlarında bir artışın olmaması
ve dolayısıyla barınma sorununun daha da
yakıcı hale gelmesi de açıklamanın önemli
gündemlerinden biriydi. TÜM-İGD’li öğrencilerin de örgütleyicisi olduğu eylemde basın
metni hem Türkçe, hem de Kürtçe okundu.

Ankara’da YÖK karşıtı miting
Türkiye’nin birçok ilinden Ankara’ya gelen üniversite öğrencileri ve emekçileri Ankara Kolej Meydanı’nda 7 Kasım Cumartesi günü YÖK’e karşı bir miting gerçekleştirdi.
Saat 12.00’da Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampüs’ü önünde başlayan mitinge, EğitimSen, Genç-Sen, Tıp Öğrencileri Kurulu’nun
da içinde bulunduğu birçok kurum katıldı.

TÜM-İGD Ankara Şubesi
YÖK üzerine bir panel düzenledi
Ankaralı
ilerici
gençler, 1
Kasım Pazar günü,
TÜM-İGD
Ankara
Şubesi’nde
YÖK’e
karşı “YÖK’ü yıkacağız, çözüm: Emekçi Üniversitesi” başlıklı bir panel düzenledi.
Saat 13.00’da başlayan etkinliğin panelinde ilk
sözü Araştırmacı-Yazar Temel Demirer aldı.
Demirer, YÖK’ün Türkiye’deki kapitalistlerin gençliği şekillendirme aracı olduğu, YÖK
yıkılsa da kapitalistlerin yerine yenisini koyacağını; ancak duvardaki “Emekçi Üniversitesi
Kuracağız!” dövizini göstererek, çözümün alternatifini talep etmek olduğunu ve inşa edilecek emekçi üniversiteleri ile üniversite gençliğinin sorunlarının çözülebileceğini belirtti.
TÜM-İGD Ankara Şube Başkanı Özden
Özgünel de konuşmasında, üniversite
gençliğinin, akademik, demokratik sorunlarından güncel örneklerle bahsederken,
üniversitelerin bugün emekten yana değil,
sermayeden yana bilim ürettiğini vurguladı. Konuşmasını Emekçi Üniversitesi
projesinin önemini vurgulayarak bitirdi.

Grup Güneşli Dünya’nın Türkçe, Kürtçe, Arapça, İtalyanca dillerde seslendirdiği türküler ve marşlarla etkinlik son buldu.

Ankara’da
’d G
Gençlik
lik YÖK’
YÖK’e karşı
k
sokaklardaydı!
6 Kasım Cuma günü, YÖK’ü protesto etmek
için öğrenciler Kızılay Sakarya Caddesi’nden
Yüksel Caddesi’ne bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Saat 15.30’da başlayan eylemin çağrıcılarından olan TÜM-İGD’liler eyleme “Emekçi Üniversitesi kuracağız!” pankartıyla çıktılar. Coşkuyla sık sık “YÖK’e geçit vermeyeceğiz!”, “Yaşasın Emekçi Üniversitesi!” sloganlarını atan ilerici gençler, Ankara halkına emekçi üniversitesi taleplerini duyurdular.
Yüksel Caddesi’nde basın metni okundu. Öğrenciler: “YÖK’e karşı mücadele gençliğin geleceksizliğe karşı mücadelesidir. Bu kavga geleceğini ellerine alma kavgasıdır.” dedi.
Eylemde Türkçe, Kürtçe türküler eşliğinde halaylar çekildi. Son olarak YÖK’ü ve üniversitelerde yaptıklarını anlatan bir sinevizyon izlendikten sonra, “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim!” sloganlarıyla eylem sona erdi.
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İşten atmak yasaklansın!
Herkese iş!
İşten Atmak Yasaklansın Komitesi’nin
ey
eylemleri devam
eediyor. 3 Ekim
saat 12.30’da
Taksim Metro
istasyonu
girişinde
İŞ
İŞTEN ATMAK
YA
YASAKLANSIN
KOMİTESİ
iş
işten atmaların
yasaklanması
ve herkese iş
talebiyle bir
ba
basın açıklaması
gerçekleştirdi.
Komite adına
okunan basın
açık
açıklamasında son
bir yıl içinde dünyanın her yerinde olduğu
gibi bizde de yüzbinlerce insanın işten
atıldığı bildirildi. Krizin sorumlusu işçiler
olmadığı halde patronlar ve onların işbirlikçi
hükümetleri tarafından krizin faturasının
işçilere, emekçilere kesildiği vurgulandı.
Bu basın açıklamasında “İşten atmalar
yasaklansın! Herkese iş!” şiarını daha da
yükseltecek emekçilerin iş talebini kamoyuna
duyuracak olan imza kampanyası başlattığını,
bundan sonra da bu talep doğrultusunda
mücadele ederek 2009 yılının sonuna kadar
yasanın çıkartılmasının sağlanacağı belirtildi.
İmza kampanyası ilk olarak basın açıklamasının ardından Taksim’de açılan standla
başladı. Başta Beşiktaş ve Aksaray olmak
üzere imza standları İstanbul’un birçok
bölgesinde üç ay boyunca açık kalacak.
İlk açılan standtan itibaren halkın “İşten
Atmak Yasaklansın, Herkese İş!” talebine
olan desteği yoğun şekilde görüldü. Açılan
imza standlarında işsizliğin yasaklanması
için yapılan konuşmaların yanı sıra bildiri dağıtımı da gerçekleştirildi. İşçisinden
işsizine, öğretmeninden öğrencisine, ev
eksenli çalışanından memuruna çok sayıda insan işten atmanın yasaklanması
ve işsize iş bulunması için imza verdi.

Türkiye halkları barış için alanlardaydı!
Her sene olduğu gibi bu senede 1Eylül’de
barışseverler Dünya
Barış Günü’nü
ülkenin pek çok
ilinde mitingler ve
basın açıklamalarıyla kutladı.
2. Dünya Savaşı’nın
başlangıç günü
olan ve savaş sonrasında savaşa karşı bar
barış özlemiyle “Dünya
Barış Günü” ilan edilen günde savaşların
son bulması, halklara yönelik baskıların durdurulması istekleri haykırıldı.

İstanbul’da barış mitingi
İstanbul’da Dünya Barış Günü dolayısıyla İstanbul Demokratik Çözüm İçin Barış
Platformu tarafından Kadıköy’de bir miting
düzenlendi. Kürsüden hem Türkçe, hem de
Kürtçe konuşmaların yapıldığı miting alanına
halkların kardeşliği sloganı damgasını vurdu.

Konuşma
nuşma sırası
sağlık emekçilerinde:
“Sağlık haktır satılamaz!”
Geçtiğimiz yıl 1 Ekim’de yasalaşan Sosyal Güvenlik Yasası ve sonuçları 18 Ekim
günü bir mitingle protesto edildi.
“Vatandaşın cebinden, sağlıkçının emeğinden
tasarruf olmaz” sloganıyla düzenlenen miting
Kadıköy’de gerçekleştirildi. İlerici gençlerin de “Sağlık haktır satılamaz” pankartıyla
katıldığı mitingde sağlıkta yıkım yasalarına karşı yaklaşık on bin emekçi yürüdü.
Miting alanında sağlık çalışanlarını temsilen
konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda hastanelerin emekçi halka kapatıldığı dile getirildi.
Sağlık hakkının sermayeye peşkeş çekildiği
belirtildi. Veteriner Hekimleri Odası Başkanı
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE yaptığı konuşmasında “Ülkemize gelecek olan domuz
gribi aşıları yurdumuz insanları üzerinde
denenecek. Oysa ABD’de bu aşı kullanılmıyor. Halkımızı kobay gibi kullanmalarına
izin vermemek için mücadele etmeliyiz.”
dedi. Miting verilen konserle sona erdi.

Kent A.Ş. işçileri Ankara’ya yürüdü
16 Eylül günü İzmir’den yola çıkan Kent
A.Ş. işçileri, yürüyüşlerini tam 1 ay sonra, 16 Ekim’de Ankara’da tamamladılar.
İşçiler Eskişehir yolu üzerindeki Beytepe
Köprüsü’nün altında DİSK üyeleri, GençSen’liler ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri
tarafından dayanışma sloganlarıyla karşılandı.
Direnişçi işçilerle yapılan 20 dakikalık bir
yürüyüşün ardından Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın önündeki alanda toplanılarak bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Ertesi gün (17 Ekim) Sıhhıye Abdi İpekçi Parkı’nda 1000 kişiyi aşkın bir katılımla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İşçilerin çoğunun ayak tabanları patlamış, birininse ayağı kırılmıştı.
Ekmekleri için Abdi İpekçi Parkı’nda beklemeye geçen işçilere, faşist Büyük Birlik
Partisi’ne (BBP) bağlı Alperen Ocakları üyeleri
saldırdı. Kürt Açılımını protesto etmek için
Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarında eylem
düzenleyen BBP’li faşistlerin polis tarfından bilerek Kent A.Ş. işçilerinin bulunduğu
parka yönlendirmesi de provakasyona zemin
yarattı. Her fırsatta patronların çıkarlarına
bekçilik yapmak için emekçileri hedef alan
faşistler amaçlarına yine ulaşamadı. İşçilerin
kararlılıkla bekleyişleri devam ediyorlar.

IBM işçileri örgütlenme özgürlüğü
istiyor: “IBM Tez Koop-İş’ten elini çek!”
Kadıköy
yüzbinlerin
“Eşit
Yurttaşlık
Hakkı” talebiyle çınladı
“Eşit yurttaşlık hakkı” talebiyle Alevi Bektaşi
dernekleri ve federasyonları, demokratik
kitle örgütleri, sendikalar ve partiler 8
Kasım Pazar günü Kadıköy’de buluştu.
Ülkenin dört bir yanından demokratik
taleplerini dile getirmek için toplanan
yüz binlerce insan, Kadıköy sokaklarında
özgürlük ve eşitlik sloganları attı. TÜMİGD’li gençlerin de yer aldığı mitingde Salı
Pazarı, Tepe Nautilus ve Haydarpaşa Numune
Hastanesi’nden olmak üzere 1996 yılından bu
yana ilk defa üç koldan kortej oluşturuldu.
Yürüyüş sırasında İlerici Gençler sık
sık “Sivas’ı, Maraş’ı, Çorum’u, Gazi’yi
unutmadık!”, “Faşizme geçit yok!”,
“Zorunlu din dersi kaldırılsın!”, “Yaşasın
halkların kardeşliği!”, “Gençlik devrim
istiyor!” ve “Yolumuz işçi sınıfının
yoludur!” sloganlarını attılar.

21 Ekim’de
IBM (International
Business
Machines
C
Corporation)
önünde Tez
Koop-İş’in
düzenlediği
bir basın
açıklaması yapıldı. Saat 12.30’da başlayan basın açıklamasına sendika üyeleri, bilişim
işçileri, demokratik kitle örgütleri ve
TÜM-İGD üyeleri katıldı. “IBM’de sendikal haklara SAYGI” pankartıyla yapılan
basın açıklamasında 2008’den beri IBM
içinde örgütlenme mücadelesi verdikleri
ve IBM işvereninin bunu engellemek için
her türlü yola başvurduğu dile getirildi.
Açıklamada, tüm engellemelere rağmen
IBM işçisinin yine de Tez Koop-İş’e üye
olduğunu, bu kez de işkolu itirazı ve çoğunluk tesbiti talebiyle başlayan mahkeme
sürecinin başladığı anlatıldı. Eylem sonunda
IBM binası kapısına “IBM Tez Koop-İş’ten
elini çek” yazılı siyah bir çelenk bırakıldı.
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Sosyal hizmet çal
çalışanları
taşeronlaşmaya karşı
seslerini yükseltti!
17 Temmuz’da İstanbul Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü önünde Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışanları
(SHÇEK) ve Dev Sağlık-İş sosyolog psikolog iki meslektaşlarının hiçbir neden
gösterilmeden işten çıkartılmalarına ve
çalışma alanlarında var olan sorunlara
karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
TÜM-İGD’nin de katıldığı açıklamada , taşeronlaşmanın sona ermesi ve iş kanunu yasasındaki boşlukların düzeltilmesi talep edildi.

İGDAŞ işçileri direnişin 12. gününde
alanlara çıktı!
Maaşları ödenmediği için direnişe geçen doğalgaz sayaç okuma işçileri, direnişlerinin 12. gününde (14.08.2009) İBB
(İstanbul Büyükşehir Belediyesi) önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
İşçiler adına açıklamayı okuyan Tarık
Yüce “Bizler, İGDAŞ’ın taşeronluğunu yapan Beypınarlılar şirketinde çalışan taşeron doğalgaz sayaç okuma işçileriyiz. Temmuz 2008’den beri doğalgaz sayacı okuma işini yapıyoruz. Bu dönemde ücretlerimiz geç ve parça parça yatırıldı. Asgari geçim indirimi alacağımız verilmedi. Ücretlerimizden keyfi kesintiler yapıldı. Tam sigorta yapılmadı ve dağıttığımız broşürün parası verilmedi.” diyerek şimdiye kadar işçilerin karşılaştıkları sorunları dile getirdi.
Enerji işçilerinin açıklamasına “Yolumuz işçi sınıfının yoludur!” şiarıyla yürüyen İlerici Gençler, Birlik Dayanışma
Hareketi’nden emekçiler, Dev Sağlık-İş,
Sosyal-İş ve çeşitli kurumlar destek verdi.
Açıklamada ayrıca esas sorunun taşeronlaştırma olduğu belirtilerek taşeron sisteminin yasaklanması gerektiği dile getirildi.

SES’li Seher Tümer ve KESK’li bütün
tutsaklara özgürlük
27 Ağustos saat 12.30’da Ankara Adliyesi önünde SES Ankara Şubesi TİS kadın sekreteri Seher Tümer’in duruşmasının 23 Ekim tarihine ertelenmesi ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi üzerine basın açıklaması gerçekleştirildi.
Tümer 17 Nisan 2009 tarihinde birçok demokratik eyleme ve mitinge katıldığı gerekçesiyle hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yapılan açıklamada çalıştığı hastanede
gerçekleşen bebek ölümlerinin sorumluları
dışarıdayken, sorumluların yakalanması için
mücadele eden Seher Tümer’in şuan tutuklu
olduğu vurgulandı. Seher Tümer ve tutuklanan birçok KESK üyesi için suç delili olarak
gösterilen katıldıkları demokratik eylemliliklerin ise, alınan tutuklama kararlarının
anti-demokratik bir karar olduğunun kanıtı
olduğu belirtildi. Açıklamanın sonunda;
Seher Tümer’le birlikte tutuklanan bütün
KESK’liler serbest bırakılıncaya kadar mücadelelerinin devam edeceği vurgulandı. Açıklamaya TÜM-İGD’nin de içinde bulunduğu
birçok kurum, aydın ve sanatçı destek verdi.

SHÇEK çalışanlarından
taşeronlaşmaya
karşı basın açıklaması!
14 Eylül tarihinde Devrimci Sağlık
İş (Dev Sağlık-İş) üyeleri sağlık hizmetlerindeki taşeronlaşmaya karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde saat 12.30’da yapılan basın açıklamasına ilerici gençler de destek verdi. Yapılan açıklamada toplumun vicdanı olarak görülen sosyal hizmetlerin taşeron özel şirketlerden hizmet alım yoluyla çalıştırılması protesto edildi. Uygulamanın Anayasa’nın 2.
maddesine aykırı olduğuna ve suç teşkil ettiğine değinen SHÇEK çalışanları hukuksuz uygulamaların bununla sınırlı olmadığını, “eşit işe eşit ücret” ilkesinin de hiçe sayıldığını belirtti.

Sağlık işçileri taşeronlaşmaya kar
karşı
Ankara’daydı!
DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş) 7 Kasım
Cumartesi günü Ankara’da taşeronlaşmaya karşı bir miting düzenledi.

Aylardır kararlı direnişlerini sürdüren Sinter Metal işçileri, işe iade davalarının ertelenmesini protesto etmek için 5 Ağustos
günü Taksim’de bir eylem gerçekleştirdiler.

Saat 11.30’da Mersin’den Samsun’a,
Bursa’dan Diyarbakır’a yüzlerce işçi meclise yürümek için Ankara Kurtuluş Parkı’nda
toplandı. “İnsan ihaleyle çalıştırılamaz!”,
“Taşeronu sağlıktan süpüreceğiz!” pankartlarını taşıyan sağlık işçileri ve “Toplum vicdanı ihaleyle çalıştırılamaz!” pankartını taşıyan sosyal hizmet çalışanları 11.45’te Ziya
Gökalp Caddesi’ne yürüdü. Sık sık “Taşeron gidecek, kadro gelecek!”, “Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir!” sloganları atıldı.

Yolumuz işçi sınıfının yoludur diyen TÜMİGD’nin desteklediği eylemde Taksim Tramvay Durağı’ndan Galatasaray Lisesi’ne kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. Eylemde sık sık “Atılan işçiler geri alınsın!”, “Sinter işçisi direnişin simgesi!” ve “Sinter işçisi yalnız değildir!” sloganları atıldı.

Eyleme SES Ankara Şube de destek verdi. SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun konuşmasında “Sağlık kurumları işletme, sağlık çalışanı köle, hizmet alanlar ise müşteri diyorlar; bize işsizlik, halka paran kadar sağlık hizmeti diyorlar” diyerek mücadeleyi devam ettireceklerini vurguladı.

Direnişteki
Di
i ki Sinter
Si
Metal
M l İİşçileri
il i
Taksim’de yürüdü!

30
sayi_20_v20.indd 30

06.10.2011 14:56:12

Kamu emekçileri 25 Kasım’da hayatı durdurdu...
Kamu emekçilerinin 25 Kasım günü gerçekleştirdiği bir günlük uyarı grevi ülkenin dört bir yanında hayatı durdurdu. Grev süresince trenler çalışmadı, okullar ve tüm kamu kurumları boşaldı.
Greve, işçilerin, öğrencilerin ve demokratik kitle
örgütlerinin yanı sıra büyük bir destek vardı.

Emekçiler grevde, öğrenciler boykotta
Eylemlerin
İstanbul’daki
bululşma
adresi
Beyazıt’tı.
Hal
böyle
olunca da öğrencilerin
emekçileri yalnız bırakması
düşünülemezdi.
TÜMİGD’li ilerici öğrencilerin
de içerisinde bulunduğu
çok sayıda öğrenci İstanbul
Üniversitesi
Merkez
Kampüs’te gerçekleştirilen
müzik dinletisiyle halaylar,
horonlar çekerek greve
destek verdi. Dinletinin
ardından Eğitim-Sen’li hocaların çağrısıyla
Merkez Kampüste grev turu yapıldı. Katılımın
yüksek olduğu grev turunda sık sık “Grev, boykot,
direniş!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “İşçilerin
birliği sermayeyi yenecek!” sloganları atıldı. Grev
turun ardından Merkez Kampüs’te bulunan
heykelin önünde toplanıldı. Kitle ardından Beyazıt

Meydanı’na yürüyerek burada toplanan on binlerce
emekçiyle buluştu.

İşçi, memur el ele genel greve
Miting yapılan konuşmalarla devam etti. KESK
Genel Başkanı Sami Evren konuşmasına “hükümetin tehditlerine yönelik kamu emekçilerinin en
meşru haklarını kullandıklarını söyledi. Emekçilerin üretimden gelen güçlerini kullandığını belirten Evren “Bugün kamu
emekçileri yıllardır birikmiş sorunların karışısında
hâlâ emekçileri görmeyen,
onları sefalete iten, ülkeyi
krizden krize sürükleyen
neo-liberal
politikalara
karşı seslerini bir kez daha
yükseltiyor.” diyerek “Genel Grev”in göründüğünün altını çizdi. Coşkulu
miting, yapılan konuşmaların ardından Grup Yorum’un konseriyle devam
etti. Beyazıt Meydanı’ndan yükselen “İşçi, memur
el ele genel greve!” sloganıyla miting sonlandırıldı.

Ankara, Mersin, Bergama...
25 Kasım günü Türkiye’nin birçok şehrinde greve giden kamu emekçileri daha yaşanılası günler

için işlerini durdurdu. Ankara’da on binin üstünde kamu emekçisi hakları için sokaklara döküldü.
Sabah erken saatlerde işyerleri önünde toplanmaya başlayan emekçiler, saat 11.00’da Ankara’nın
dört bir yanından, Kızılay’da bulunan Ziya
Gökalp Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Ankara yollarını ulaşıma kapatarak Ziya Gökalp
Caddesi’ne varan binlerce kişi burayı miting alanına çevirdi. Yürüyüş boyunca sık sık “Direne
direne kazanacağız!”, “Sadaka değil toplu sözleşme!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Hak
verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır!” sloganları haykırıldı.
Bergama’da ise emekçiler sabah saatlerinde Endüstri Meslek Lisesi önünde buluştu. Bergama
Belediyesi’nde örgütlü DİSK/Genel İş sendikası
üyesi işçilerin toplanma yerine geldiklerinde atılan destek sloganlarıyla sınıf dayanışmasının en
güzel örneklerinden biri sergilendi. Miting’de
TÜM-İGD’li gençler de pankart taşıdılar. Yaklaşık 2000 kişiye ulaşan kitle saat 12:00’da Cumhuriyet Meydanı’nını doldurdu.
Mersin’de ise eylem binlerce kişinin katılımıyla
Tren İstasyonu önünden başladı. Burada buluşan
emekçiler Hükümetin emek düşmanı politikalarını protesto etmek için AKP İl binası önüne
yürüdü. TÜM-İGD’li gençlerin de aralarında yer
aldığı birçok demokratik kitle örgütü üyesi greve
yoğun olarak destek için alandaki yerini aldı.

İstanbul Emniyeti’nden “emniyetsiz” açıklama!
Türkiye’de mizahçılara iş çok. Öyle ki kamusal sorumlulukları üstlenenlerin en sorumsuz, en saçma
sapan işleri ezbere yapabildiği bir yer haline geldi
maalesef ülkemiz. Bu kara mizah örneklerinden birisine de geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü imza attı. 24 Eylül günü medyada da geniş
bir şekilde yer alan haberlere göre İstanbul Edirnekapı Şehitliği basın açıklamalarına yasaklanmıştı.
Ayrıntılar okunduğunda ise gerekçenin ne kadar
gayri ciddi ve hukuk dışı olduğu ortadaydı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından basına ve kamuoyuna duyurulan açıklama: “… ‘demokratik açılım’
sürecine destek vermek veya bu süreci protesto etmek isteyen bir kısım sivil toplum kuruluşları ile
legal ve illegal grupların, kentin muhtelif yerlerinde
başta basın açıklaması olmak üzere bazı eylemler
yaptıkları, söz konusu yerlerden biri olan ve Eyüp
ilçesinde bulunan Edirnekapı Şehitliği’nde Şehit
Aileleri Derneği ile tüzel kişiliği bulunan ve bulunmayan Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP),
Sosyalist Gençlik Derneği (SGD), Sosyalist Gençlik
Dernekleri Federasyonu (SGDF), Tüm İlerici Gençlik Derneği’ne (TÜM-İGD) mensup kişilerin çeşitli
tarihlerde yapılan basın açıklamalarının aynı saatlere denk gelmesi nedeniyle grupların karşı karşıya
geldikleri ifade edilen açıklamada, kabir ziyaretine
gelen şehit yakınları ile sol görüşe mensup bahsi
geçen gruplar arasında sözlü sataşmaların vuku
bulduğu ve çıkması muhtemel müessif olayların
büyümeden güvenlik güçleri tarafından zorlukla
engellendiğinin tespit edildiği” söylenirken “Edirnekapı Şehitliği’nde basın açıklaması, toplantı ve
benzeri nitelikteki etkinliklerin yapılması, provo-

kasyona açık olmaları nedeniyle Anayasa’nın ‘Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti’ne ilişkin 26.
maddesinin değişik 2. fıkrasında ifade edilen, bu
hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu
düzeni, kamu güvenliği, devletin ülkesi ve milleti
ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların
önlenmesi amacıyla sınırlandırıldığı’ hükmüne binaen 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin A ve C fıkralarına istinaden il makamının 11
Eylül 2009 tarih ve 17837 sayılı ‘oluru’ ile yasaklanmıştır.” denilerek bitiyor.
Açıklamadaki yanlışları tek tek saymaya kalkarsak sayfalarımız almaz. O yüzden metindeki
tek doğruyu söyleyelim. 14 Eylül günü Sosyalist
Gençlik Derneği (SGD), Emekçi Hareket Partisi
(EHP) Gençliği, Kurtuluş yolunda Dev-Genç ve
Özgürlükçü Gençlik Derneği (ÖGD) üyeleri ile
TÜM-İGD üyelerinin bulunduğu kalabalık bir
grup genç “ÖLÜM DEĞİL KÜRT SORUNUNDA
DEMOKRATİK ÇÖZÜM İSTİYORUZ!” diyerek
Edirnekapı’da bulunan mezarlık önünde bir araya
geldi. 25 yıldan uzun bir süredir akan kardeş kanının durdurulması için yetkililere seslenen gençler
hazırladıkları basın açıklamasını okudular. Buraya
kadar gayet normal giden eylem, sivil polis olduğu
elindeki telsizlerden gayet rahatlıkla anlaşılabilen
bir iki kişinin, o esnada ziyaretçi asker ailelerine
“işte bunlar PKK’lı bölücüler” demesiyle provoke
edilmeye çalışıldı. Orada bulunan onlarca kişi bu
olayın tanığıdır. Ancak kışkırtmaya ailelerin fazlaca itibar etmemesi üzerine eylem basın metninin
okunmasının ardından olaysız ve polis müdahalesi
olmaksızın bitti.

Gel gelelim 23 Eylül günü İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nden yapılan duyurunun başında “demokratik açılım sürecine karşı” legal ve illegal örgütler denilerek ardından gelen paragrafta SGD,
ESP, SGDF ve TÜM-İGD’nin isimleri sayılmış.
Adı geçen kurumların hepsinin tüzel kişiliği olup
yıllardır Türkiye’nin çeşitli yerlerinde temsilciliği, şubesi olan her yıl onlarca basın açıklamasına,
mitinge katılan, organize eden kurumlardır. Temsilcileri, yöneticileri, şube adresleri bellidir. Kısaca
hepsi son derece meşru ve açık kitle örgütleridir.
İstanbul gibi bir şehrin emniyetinden sorumlu olan
kamu görevlilerinin kimin legal kimin illegal olduğunu bilmemesi ya komik olmasının ötesinde trajik
düzeyde bir hata veya kötü niyet beyanından başka
ne olabilir ki? Demokrasi ve insan hakları laflarının
ardından en temel hürriyetleri keyfi uygulamalarla engellemeye çalışanların; emek, kardeşlik, barış
diyenleri yasa dışı ilan etmeye yeltenenlerin önce
biraz akıl fikir sahibi olmaları ardından da sırasıyla
Anayasa ve Dernekler Kanunu’nu okumaları şiddetle tavsiye olunur!

31
sayi_20_v20.indd 31

06.10.2011 14:57:25

Satırlı vatan severlerin işbirlikçileri, üniversitelerden sonra

şimdi, liselerde iş başında!

Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, liseli gençliği suçtan korumak ve meydana gelebilecek olayları önlemek amacıyla liseleri polislere zimmetliyor.*
Toplumun geleceği olan çocukları her türlü
kötü alışkanlıklardan korumayı ruh ve beden
sağlığı yerinde bir şekilde yetiştirmeyi amaçlayan “Okul Projesi” kapsamında Ankara’da 105
lise belirlendi. Bu liselerde görev yapmak amacıyla da özel seçilen 109 polis memuru görevlendirildi.*
Bu durum; yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın
emekçi üniversitesi diyen, emekten ve barıştan
yana olan gençlere saldıran; kendileri gibi satırla dolaşmayan gençlere saldıran, sözde vatan
sever satırlı faşist çetelere dokunmayan özel güvenlik birimi elemanlarını ve sivil polisleri hatırlatıyor. Bunlar, sözde üniversiteleri ve öğrencilerini korumakla görevliler. Şimdi görev alanları genişledi yeni mekânları liseler ve yeni kurbanları…

Soruyorum size okulunu bir fiske tokat bile
yemeden bitiren kaç öğrenci var? Öğretmenin
öğrencisini taciz ettiğine dair, dövdüğüne dair
bir sürü haber okumuş, görmüş, duymuşsunuzdur, hatta yaşamışsınızdır. Dahası bir sürü ırkçı
hocaları da tanımış, duymuş, görmüşsünüzdür.
Bizler bu hocaların, özellikle, Kürt çocuklarına
yaptıklarını unutmadık! Sadece adından soyadından dolayı öldüresiye dayak yiyen çocukları, sınıfta bırakılan öğrencileri unutmadık!
Size yaşanmış bir olayı anlatayım. Anlatacağım
olayın nerede geçtiğinin, kimin yaşadığının
bir önemi yok. Kürt olduğu için okulda boş bir
odaya götürülüp öğretmenleri tarafından bir
grup öğrenci öldüresiye dövüldüler. Aileleri

Eğitim şart
Okulların açılmasıyla liselerde görev yapacak
polisleri eğitmek için 31 Ağustos–12 Eylül
tarihleri arasında iki haftalık hizmet içi eğitim
düzenlenecek.*
Polislere; iletişim becerileri, beden dili, gençlik
dönemindeki duygusal, düşünsel, davranışsal
durum ve tutumlar, çocukları etkileyen bilişim
suçları, çatışma ve çatışma çözme yöntemleri, cinsel ve fiziksel istismar, ebeveyn ve ergen
ilişkileri, çocuk ve suç, gençlik ve terör, madde
bağımlılığının bedensel ve psikolojik etkileri,
sosyal psikoloji ve çocuk sağlığı konuları anlatılacak.*
Aklımıza şu soru geliyor, acaba bu sayılan konularda polisler, iki haftada ne kadar uzmanlaşacaklar? Bu iş iki haftalık bir iş ise bu kadar
kolay ise bu konuları biz öğrencilere neden bu
kadar kısa sürede öğretemiyorlar? Bir de şunu
sormadan edemeyeceğiz; acaba Engin Çeber ve
daha birçok genci öldüren, bir babayı çocuklarının yanında öldüresiye döven… polisler, bu
konuda, bir insana nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilmemişler miydi? Yoksa
görevlerini kötüye kullanmalarının nedeni bu
muydu? Eğitimsizlik mi? Öyleyse onlara da bir
kıyak yapılmalı, iki haftalık eğitim onların da
hakkı!

İrtibat dedikleri, işbirliği mi?
Okullarda görevli polisler, okul yöneticileri,
psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları
ile sürekli irtibat halinde olacak.*
Buna “okul yöneticileri ve öğretmenleriyle işbirliği” demek daha doğru olur herhalde. Düşünüyoruz da sürekli irtibata, sürekli işbirliğine girecekleri kişiler ne kadar sağlıklı ya da
sağlıklı mı? Öğrencilerle ilişkileri ne kadar iyi?

okul yönetimine bunun sebebini sorduklarında ise dayağı atan bir öğretmenin, “dağdan bir
sürü şehidimiz geliyor,” cevabıyla karşılaşıldı.
Bunu da unutmadık! Vurgulamak istiyoruz
bu durumu; yani “dağdaki şehidinin meselesini” hiç alâkası olmayan çocuklara indirgeyen
bir zihniyet maalesef bir öğretmen. Böylesi bir
sürü olay aklımıza gelirken biz de asıl yapılması
gerekenin, öncelikle, polislerin işbirliğine gireceği okul yönetimi ve öğretmenlerinin, sağlık
(!) durumlarını kontrol etmek olduğunu düşünüyoruz.

Suça eğilimli çocukların
yaşamlarına dönüşü

günlük

Polisler, suça eğilimli olan ya da suça maruz
kalan öğrenci aileleriyle de görüşmeler yaparak,
çocukların günlük yaşamına dönmelerini
kolaylaştırmaya çalışacak.*
Bu galiba üniversitelerde suça eğilimli (?) öğrencileri iyileştirmenin lise versiyonu. Nasıl
mı? Şöyle: Lise öğrencisisiniz, okulda aidatları
ödeyemiyor musunuz, bunun için de itiraz ediyorsunuz. Yani suç işliyorsunuz. Suçlu olmanız
için aidat ödememeniz yeterli. Gerçi itiraz kısmı fazla. Bu durumda sizlerin günlük yaşamınıza dönmenizi nasıl kolaylaştırabilirler? Acaba, üniversiteli ağabey ve ablalarınızın her dönem ödedikleri harçlara yapılan zamları fazla
bulup ödeyemeyecekleri için zamların geri çekilmesi gerektiğini söylediklerinde, ki bu suçtur, onların günlük yaşamlarına dönmeleri-

ni kolaylaştırdıkları gibi mi? Acaba sizi önce
okulda döverler sonra karakola götürürler orada döverler ardından bir süre okuldan uzaklaştırır sonra da hadi bakalım sana gereken iyileştirmeyi yaptık evladım, şimdi günlük yaşamına dönebilirsin der ve okulunuza geri mi gönderirler?

Çetelerle mücadelenin yolu, liseliye
barikat
Emniyet yetkilileri, ergenlik dönemi geçiren
lise öğrencilerinin özel durumlarından
yararlanmak isteyen kötü niyetli kişi ve
grupların son yıllarda arttığına dikkat çekerek,
uyuşturucu hap ticareti yapanlar, ideolojik
örgütler ile okul dışında oluşturulan çetelerin
öğrencileri istismar ettiklerini kaydetti.*
Çetelere karşı liseli gençleri korumak, onları baskı altında tutmakla mı olacak? Çetelerle
mücadelenin yolu liselerden mi geçiyor? Yani
çetelere dikkat, liseliye barikat öyle mi? Sanki
sorun çeteler değil de liseli gençlermiş gibi…
Bir de uyuşturucu meselesi var tabii. Bu konuya gelince; uyuşturucudan söz edenler önce
uyuşturucu kaçakçılarını yakalasınlar. Bizler
bugüne kadar uyuşturucu kaçakçılığı yapan
polis, emniyet müdürü yakalandı haberlerini çok dinledik televizyonlardan, çok okuduk
gazetelerden. Uyuşturucu kaçakçılarını yakaladık diyen emniyet müdürü bir bakıyoruz ki,
kaçakçılar arasında. Düşünüyoruz da acaba
polisin görevlerinden biri de uyuşturucu kullanan öğrenciye yavrum yabancıdan alma bizden
al demek mi olacak!

Özgür lise için, liseli genç görev başına!
Evet, Ankara’da da uygulamaya geçecek olan
bu “Okul Projesi” eğer önüne geçilmezse
sonuçları çok ağır olacak. Liseli genç! Bu
projelere dur demenin zamanı gelmedi mi?
Haydi görev başına. Sizlerin ve sizden sonraki
kardeşlerinizin nasıl bir yerde eğitim ve öğretim
göreceği ortada. Bu uygulamayla, sözde eğitim
ve öğretim yuvası okullarınız daha kötü bir hâl
alacak, birer karakola dönüşecek.
İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana vs. illerde belirlenen okullarda uygulanan benzer projeleri
gördük. Ve bunların sonuçlarını da. Polislerin
gözlerine kestirdikleri öğrencileri dövdükleri
haberlerini dinledik, birçok öğrencinin kılık
kıyafetinden dolayı polislerden dayak yediğini,
polisler tarafından tacize maruz kaldığını da
duyduk, gördük, yaşadık. Öyleyse ne duruyoruz! Liseli genç, bu uygulamaya karşı göreve,
mücadeleye!
*Kaynak: İHA

∎ Hacer BAZİKİ
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Dünyadan haberler
Teşekkürler hayat,
bütün verdiklerin için…

Sürgünlerin şarkıcısı Arjantinlii
şarkıcı Mercedes Sosa böyle söylüyordu Gracias a la vida (Teşekkürler hayat) adlı şarkısında ve taşıyordu hayatın umudunu devrimci tutsaklardan, okullarını işgal
eden öğrencilere, grevlerdeki işçilerden hakları için mücadele
eden kadınlara.
Amerika’nın* sesi olarak da bilinen Mercedes
Sosa Arjantin’in bağımsızlık günü olan 9 Temmuz günü Arjantin’in San Miguel de Tucuman şehrinde bir işçi kızı olarak dünyaya geldi. 15 yaşından beri şarkı söyleyen Sosa Latin
Amerika’nın ezgilerini hayatının sonuna kadar
söyledi.
Şilili şarkıcı Violetta Parra’nın yazdığı Gracias a la vida ile dillerden düşmeyen Sosa, Şilili
devrimci bir şarkıcı olan Victor Jara’dan Joan
Baez’e kadar birçok şarkıcının ezgilerini söyledi, onlarla tüm dünyayı dolaştı. Şüphesiz ülke

ülke dolaşmasının tek
ü
sebebi latin amerika ezse
gilerini tüm dünyaya tagi
şımak değildi.
şım
Arjantin’de 1976’da yaArj
pılan askerî darbede Sosa
pıla
kara listedeydi ve Pablo
Neruda’nın yazıp Jara’nın
Neru
bestelediği bir şarkıyı okubeste
duğundan suçlu kabul ediduğu
liyordu. 1978’de ise konserde şarkı söylerken
gözaltına alındı ve bir yıl sonra sürgün yaşamı
başladı.
Latin Amerika’da amerikan emperyalizmine
karşı notaları emekten yana çalan akım olan
Yeni Şarkı Akımı’nın (El Movimiento del Nueve Cancionero) kurucularının arasında yer alan
Sosa, 4 Ekim 2009 günü hayata gözlerini yumdu
ancak şarkılarıyla, müziğiyle hepimize hayatı
taşımaya devam edecek.

*Amerika’nın sesi Latin Amerika’nın Sesi anlamında kullanılıyor.

Küba’da barış (?) konseri
Yer Devrim Meydanı, bir milyonun üzerinde
Kübalı, bir duvarda dev bir Che silüeti ve barış
konseri.

Havanalı bir genç veriyor: “Anlamadığım şey
konsere neden barış konseri dedikleri. Burada
sahip olduğumuz şey zaten bu!”.

Kolombiyalı şarkıcı Juanes’in önderliğinde
21 Eylül günü Küba’nın başkenti Havana’da
Devrim Meydanı’nda Barış Konseri yapıldı.
Beş saat süren konser (el concierto paz sin
fronteras - sınırlar olmadan barış konseri)
1959’dan bu yana Küba’da gerçekleştirilen
en büyük açık hava konseri olarak tarihin
sayfalarına yazıldı.

Bu soruları cevaplamadan önce belki biraz
konserin düzenlenmesinde öncülük eden
Juanes’e bakmak gerekir. Kimdir Juanes?
Tüm Latin Amerika’da, Avrupa’da bilinen
çok ünlü Kolombiyalı bir şarkıcı. Bilinen
bir diğer özelliği ise bir sosyal demokrat
olarak ABD’yle sıkı
olar
ilişkiler içerisinde
iliş
olan Kolombiya başola
kanı Álvaro Uribe
ka
Vélez ile yakınlıVé
ğı.
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Carlos
Varela,
Víctor
Manuel, Amauri Pérez,
Cucu Diamantes &
Yerba Buena, X Alfonso, Miguel Bosé,,
Jovanotti,
Silvio
o
Rodríguez,
Dannyy
Rivera, Juan Fernanndo Velasco, Orishas,
Juanes, Luis Eduas
Juanes
ardo Aute ve Los Van Van gibi Kübalı ve Latin
Amerikalı birçok şarkıcı konsere beyaz kıyafetleriyle katıldı.
Konser 1959’daki kalabalıkla değil, Papa 2.
Juan Pablo’nun geldiği dönemdeki kalabalığın
da iki katı olmasıyla ve katılanların otuz yaş
altı olmasıyla da dikkat çekti.
Neden Küba, neden barış konseri sorusuna ise
en güzel yanıtı Público gazetesinden konserle ilgili fikirleri sorulan yirmi dört yaşındaki

Şüphesiz ambargonun kaldırılması, Kübalı
özgürlük tutsaklarının serbest bırakılması,
Küba’ya dönük yapılan her türlü saldırının
son bulması gibi ABD politikalarında da değişmesi gereken bir sürü şey var. Ancak bu
noktada Küba’nın ne ABD’ye dönük politikalarında, ne de barış konusunda yapacağı bir
değişiklik pek akıl kârı gelmiyor.

∎ Fethiye KABATAŞ

Honduras’ta halk
darbecilere karşı direniyor
Bir Orta Amerika ülkesi olan Honduras’ta geçtiğimiz 28 Haziran günü darbe gerçekleşmişti.
Dergimizin önceki sayısında da darbe ile ilgili
bir haber yayınlanmıştı. Bu sayımızda da darbe sonrası gerçekleşen gelişmelere değineceğiz.
Darbenin ardından Honduras halkı sokaklara çıktı ve darbe karşısında direnişe geçti. Eski
devlet başkanı Manuel Zelaya da halkı direnişe çağırdı. Çünkü Honduras Anayasası’nın 3.
Maddesi, silahlı bir gücün iktidarı ele geçirmesi halinde halka isyan hakkı tanıyordu. Darbeye karşı alanlara dolan halka, darbeciler sokağa çıkma yasağıyla ve silahlı
saldırıyla karşılık verdi.
Defalarca ülkesine
dönmeye
gayret
eden Zelaya da
ülkesine uzunca bir süre giremedi. Uluslararası baskıyı artırmak için birçok kıta ülkesini arkasına alan Zelaya gizlice Honduras’ta bulunan
Brezilya Büyükelçiliği’ne sığınarak ülkesine girmiş oldu. Ancak darbeciler Zelaya’nın gelişi karşısında Brezilya’ya tehditler savurdu, Zelaya’yı
kendilerine teslim etmelerini söylediler. Zelaya
ülkesine döndükten sonra darbeci lider Roberto Micheletti ile bizzat görüşmek istedi; ancak
Micheletti asla görüşmeyeceğini ve Zelaya’nın
bir daha asla başkan olamayacağını söyledi. Bu
süreçte Zelaya sadece darbeci hükümetin yöneticileriyle sonuçsuz görüşmeler gerçekleştirdi.
Halk düşmanı darbeciler hem ülke halkına, hem
de dünya halklarına kulaklarını tıkadılar.
Ayrıca Zelaya’nın ülkeye dönmesinden sonra halkın gerçekleştirdiği eylemlere darbeci Honduras Hükümetinin kolluk güçleri saldırdı. Eylemlerde iki kişi öldürüldü, otuz kişi
de yaralandı.
Birçok yorumcuya göre gerçekleşen darbenin ardında ABD var. Her ne kadar Obama
gerçekleşen darbeyi sönük de olsa kınasa da
Honduras’taki darbeci kadroların G. Bush dönemi yeni muhafazakârlarla (neo-con) yakınlığı biliniyor.

∎ Eyüp GÜLEN
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92 yılın ardından

’nin mirası…

Boris Kustodiyev. Bolşevik. 1920.
“Bugün seni düşünüyorum, herkes seninle!
İşlikten işliğe, evden eve,
kırmızı bir kuş gibi uçuyor adın.
Kahramanlarınındır onur
ve kanının her damlasınındır,
saf ve mağrur meskenini savunan
yüreklerden o muazzam birikimindir onur!
Seni doğuran o acı ve kahraman ekmeğindir onur,
açılırken zamanın kapıları
halktan ve demirden ordun şarkı söyleyip yürürken
kül ve ıssız toprak arasında,
katillerin üzerine doğru
zaferin temiz ve kutsal toprağında
bir ay gibi büyük bir gül ekmek için.”
7 Kasım zafer günü için kaside
Pablo Neruda

Çarlık Rusyası’nda kullanılmakta olan Jülyen
Takvimi’ne göre 24 Ekim 1917’de, bugün kullanmakta olduğumuz Milâdi Takvime göre ise 7
Kasım 1917 günü Petrograd’daki Kışlık Saray’ın
Bolşeviklerin eline geçmesiyle başlayan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kurulmasına yol açan büyük devrimin üzerinden tam
92 yıl geçti.
Tarihin daha hızlı veya daha yavaş aktığı düşünülen dönemler vardır. İşte tarihe “Ekim Devrimi” olarak geçen o günden sonra tarihin pek
çok açıdan daha hızlı akmaya başladığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Büyük bir dünya savaşı, ardından soğuk savaş dönemi, bilimsel ve
teknolojik atılımlar, büyük halk hareketleri ve
yine kıtalara yayılmış devrimler. Geride bıraktığımız yaklaşık bir asır bunlarla dolu geçti. Hiç
kuşkusuz bu kadar çok şeyin birbiri ardına, hatta iç içe yaşanması bir tesadüf değildi.

18. yüzyılla birlikte özellikle kapitalizmin gelişimine paralel olarak muazzam bir insanlık
dramı da ortaya çıktı. Tıpta, mühendislikte ve
bilimin tüm dallarında elde edilmeye başlanan
gelişmelerin aksine geniş halk kesimlerinin sürekli daha da yoksullaştığı; buna bağlı olarak
kimilerinin ise büyük servetlere sahip olabildiği bir ekonomik süreç başladı. Sonucunda da
özünde, yönlendirilmiş veya etkisizleştirilmiş
geniş halk kitlelerine, zenginlik kaynaklarını
elinde tutan bir avuç sermayedarın hükümet ettiği iktidar modelleri iyice şekillendi. Otoriter,
baskıcı sistemde geniş emekçi kitlelerinin söz ve
temsil hakları çoğu kez yok sayıldı. Ancak aynı
yıllarda bir şeyler daha olmaktaydı…
Ezen ve ezilen arasındaki kutuplaşmanın büyümesi; sömüren ile sömürülen arasındaki farkları da net ve açık bir şekilde görünür kıldı. Yani
1700’lü yılların sonunda Fransız Devrimi’ni yapan baldırı çıplaklar, 1871 Paris Komünü deneyiminin de etkisiyle örgütlenip ortak amaçlar
uğruna mücadele etmeye başladıklarında yenilmez denilen liderleri, dünyaya korku salan dev
imparatorlukları, diktatörlükleri yıkabileceklerini öğrendiler. Evet, ezenler yenilebilirdi. Ama
ya sonrası? İşte Ekim Devrimi’nin kendi fiziksel kazanımlarının ötesinde dünya halklarına,
dahası tüm insanlığa hediye ettiği en büyük armağan işte bu soruya anlamlı ve tutarlı bir yanıt üretebilmiş olmasıydı. Bolşevik Parti’nin
önderliğinde şekillenen devrimci dalga öncekilerden farklı olarak işçi sınıfının öncü misyonunun farkında olan bir devrimciler örgütü eliyle
planlanmıştı. Bu yeni bir şeydi. Şimdi zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan milyonlar kendi kültürleri, talepleri ve gelecek hayalleri ile önce yeni bir devlet ardından da sınır-

sız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kurmaya yürüyorlardı.

Devrim ne kazandırdı?
Devrimin yankıları kısa zamanda önce
Avrupa’ya ardından da tüm dünyaya yayıldı.
Emperyalistlerin iç savaşla karşılık verdiği devrim Çarlık zulmünü yaşamış farklı uluslardan
milyonların kalbini kazanmakta gecikmedi.
Öyle olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerince açıktan finanse edilen iç savaşta ülkeyi kurtarmak mümkün olamazdı. Peki, Çarlık Rusyası gibi sefaletin ve cehaletin son derece yaygın
olduğu bir imparatorluktan arta kalan viranede sosyalistler neleri başardılar?
Bu soruya kısa bir yanıt vermek epey zor. Ama
yine de bir deneyelim: Çok az bir süre içerisinde yüzde yüze yakın bir okur-yazarlık oranı
yakalandı. Modern sanatlarda, sporun hemen
tüm branşlarında üstün başarılar elde edildi. Bu dönemde yepyeni bir estetik anlayışından beslenen pek çok eser üretildi. Her iki dünya savaşında da ayrı ayrı yıkılmış olan bir coğrafyada süper güç haline gelmeyi sağlayacak bir
sanayileşme hamlesi başarıldı. Halen kullanılmakta olan ciddi bir şehircilik alt yapısı kuruldu. Büyük bölümü bataklıklar ve verimsiz arazilerle kaplı ülkede açlık yok edildi. Çalışma saatleri “uygar Avrupa’nın” bile altına çekildi. Her
şeyi sadece ekonomiden de ibaret sanmayın sakın. Sovyet vatandaşlarının erken yaşta emeklilik, parasız sağlık, parasız eğitim gibi hakları
vardı. Planlı ekonomi sonucunda her eve girecek besin miktarının asgari sınırı belirlenmişti
ve devlet güvencesi altındaydı. Bu sayede yıkım
döneminde bile tüm sosyalist ülkelerde hane
başına et ve yaş sebze-meyve tüketim oranları
çoğu Avrupa devletinden fazla olabilmekteydi.
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KAPITAL
A I A

“Şimdi Kapitall okumalı ama nasıl?
nasıl?” diyorsanız:

Kapital Manga

Devrim kendisine en büyük fedakarlıklarla
sahip çıkan kadınları da unutamazdı elbette.
Kadınlara her alanda seçme ve seçilme hakkı
verildi. Devlet aygıtının tüm kademelerinde kadınlar erkeklerle aynı düzeyde temsil hakkına
kavuştu. Maço ve erkek egemen kültürün son
derece yerleşik olduğu bir ülkede bunu yapmak
hiç kolay değildi. Bu sebeple sosyalizm kadınlara pek çok alanda “pozitif ayrımcılıklar” tanıdı.
Kadınlar şoförlükten, madenciliğe, bürokratlıktan, hâkimliğe kadar o zamana kadar daha
çok erkek işi olarak kabul gören pek çok mesleği
yapabilir hale geldiler. Gençler için de yüksek
öğretim bir kâbus değildi. Merkezî olarak planlanan kontenjan sistemleriyle gençlerin büyük
oranda istedikleri bölümlerde eğitim alması
sağlanırken öğrencilerden hiçbir şekilde harç,
katkı payı, yurt ücreti alınmamaktaydı. Mezunlar için ise iş güvencesi söz konusuydu.

Bize kalan miras
Gördüğünüz gibi Sovyet Sosyalizmi’nin alt tarafı 70 küsur yıllık bir süreçte yaptıklarını özetlemek bile ciddi bir mesele; dolayısıyla daha fazla saymayalım isterseniz. Mesele insana verilen
değerde gizli. Ama gel gelelim bizim gibi yıllarını “küçük Amerika” olma özlemiyle tüketmiş ülkelerde yaratılmaya çalışılan sınır ve ahlak tanımayan anti-propaganda hikâyeleri ile sosyalizm
konusunda yanılsamalara yol açılmaya çalışılıyor. Her birine net yanıtlar vermek mümkün
ama tüm bu kara çalma girişimlerine rağmen
bir örnek bile Sovyet insanının ve sosyalizmin
nitelikleri hakkında fikir vermeye yetiyor aslında. Hayır, 2. Dünya Savaşı’ndaki büyük kahramanlık destanlarından bahsetmeye gerek yok…
Sosyalizmi karalamak adına düzen bekçileri tarafından çokça işlenen Çernobil kazasına bakalım yeter. Günler süren çabalara rağmen eldeki
teknik imkânların facianın boyutları karşısında yetersiz kalması sonucunda öleceklerini bile
bile radyasyon sızıntısının olduğu santrale inen
çoğunluğu yerel Komünist Parti teşkilatı üyesi
onlarca gönüllüyü hatırlamak yeter. Evet her
halde onların tamamına yakını bugün aramızda yoklar; ancak fedakârlıkları sayesindedir ki
facianın boyutları sınırlı kalmıştır.

İşte bugün 21. yüzyılda yeni Ekimler yaratmak
görevi ve ödevi olan bizlerin Sovyet vatandaşlarından farklı olarak böyle bir toplumu kurmak
için yiğitlik ve çaba kadar başka bir şeye daha
ihtiyacımız var: Onu yaşatmanın ve sahip çıkmanın bilincini de geliştirebilmek. Bunu başarabilirsek Ekim’den bize kalan mirası onarmış
ve eskisinden de sağlam hale getirmiş olabiliriz.

∎ Murat NERGİZ

Ekonomik krizin tüm
sarsıcılığıyla yaşandığı
şu günlerde, bilimsel
sosyalizmin kurucusu Karl Marks’ın adı
sadece işçi ve emekçi çevrelerinde değil,
sağcı-gerici basın yayın
organlarında dahi sıkça işitilir oldu. Son iki
yüz elli yıldır dünyayı
esir alan Kapitalizm’le
ilgili en ayrıntılı çözümlemeleri
yapmış
kişi olan Marks’ın en
önemli yapıtı ise hiç
kuşkusuz
Kapital.
1867’de ilk cildi basılan
ancak günümüzde de
geçerliliğini koruyan
bilgi ve çözümlemeler
içeren eser toplam üç
ciltten oluşuyor. Kitabın 2. ve 3. cildi ise
Marks’ın ölümünden
sonra çalışma arkadaşı
Frederick Engels’in çabaları sonucunda gün
yüzüne çıkmıştı. Son
derece ayrıntılı çözümlemelerin yer aldığı ve
bir o kadar da kalın
olan kitabı okumak ise
yeni başlayanlar için
genelde korkutucu olmuştu. İşte tam da bu
noktada Kapital’i kavramayı kolaylaştıracak
ve herkesin rahatça anlayabileceği bir eser ortaya çıktı: Kapital Manga.
Bilindiği gibi manga, Japon
edebiyatında çizgi romanlara
verilen ad. Çizgi roman tarzında yeniden okurla buluşan
Kapital Manga ise yaşamın
içinden bir hikâye eşliğinde
anlatılarak daha renkli ve akıcı hale getirilmiş. Kitaptaki
hikâyede yedi ana karakter var.
Kitabın başkahramanı olan
Robin babasıyla peynir üretip
satarken Daniel’le tanışır. Daniel bir yatırımcıdır ve finans
sektöründe gelecek vadeden
hırslı bir isimdir. Bu tanışıklık yoksul Robin’in babasının
paylaşımcı düşüncelerinden kopuşunun da
başlangıcıdır. İşte bu isimlerin aralarındaki
sınıf farkı, Kapital’in de kendisini anlatmasına şans tanır.
Eser geniş kitlelere yayılmaya şimdiden başladı bile. Ülkemizde de en çok satılan kitap-
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lar listesine yükselmeye devam ediyor. Kitabı
Türkçe’ye kazandıran Yordam Yayınları şöyle
bir not düşmüş arka kapağa: “Kapital Manga,
bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın
başyapıtı Kapital’i manga tarzında öyküleştiriyor. Kapital’in
özü ve temel kavramları, bir
peynir fabrikasındaki üretim
süreçleri etrafında gelişen çarpıcı bir öyküyle iç içe anlatılıyor
ve böylece genellikle göz korkutan bir eser olarak görülen
Kapital çok geniş bir okuyucu
kitlesinin ilgi odağı haline geliyor…” Bu arada son derece
titiz bir baskısı olan kitapla
ilgili küçük bir eleştiri notu
da eklemeden edemeyeceğiz.
Kapital’den zaman zaman yapılan kısa alıntıların sayfaların
dibine dikey olarak ve küçük
puntolarla konulmuş olması okumayı biraz
güçleştiriyor. Belki kitabın yeni baskılarında
bu noktada bir düzeltme yapılabilir. Fakat bu
bile kitabın bir solukta okunmasına engel değil. Sadece çocuklar için değil büyükler için
de ilgi çekici olduğunu düşündüğümüz Kapital Manga’yı tüm dostlarımıza öneriyoruz.

∎ Merve İLERİ

06.10.2011 15:00:15

Günümüzde

İlerici Sanat

Günümüzde İlerici Sanat
İlerici gençlerin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği yaz kampında panellerin turnuvaların, film gösterimlerinin yanı sıra bir de sanat
atölyesi çalışması gerçekleştirdik. İlerici sanat
atölyemizde, günümüz sanatını yorumlayan,
olması gereken, ideal sanat anlayışını sorgulayan sohbetlere yer verdik. Bu atölye aynı zamanda, ilerici gençlik mücadelesi içerisinden
sanata bakış açımızın artık ufak ufak ürünler
vermeye başladığının bir göstergesi oldu. Elbette uçsuz bucaksız bir alan olan sanatı yorumlamak, hayli zor, ancak bizler de sanat
kavramına mütevazı bir giriş yapalım istedik.
Atölye çalışmamız katılımcı arkadaşların görüşleriyle daha da zenginleşti.

Sanatın ilerici olma zorunluluğu var
mıdır?
Sınıflı toplumların ortaya çıkışıyla birlikte,
sanatta da iki ana kutup çıkar karşımıza. Biri
ekonomik ve sosyal olarak ayrıcalıklı konumda olan bir kitleye hitap eden ve kimilerince
‘yüksek sanat’ olarak adlandırılan, diğeriyse,
toplumun içinden doğan ve onunla beslenen
sanat. Kimileri sanatı anlaşılmaz, ulaşılmaz,
erişilmez, herkesin üretemeyeceği ve edinemeyeceği bir tahta oturttu. Sanatın etkileme,
uyandırma gücü, sistem tarafından tersten
kullanılmaya çalışıldı. Toplum için sanat üretenler de türlü zorluklarla karşı karşıya kaldı.
Hitler Almanya’sında da önce sanat üretenler kaldırıldı ortadan, Mussolini İtalya’sında
da. Yahut Türkiye’de de. Tabii unutmadan
söylemek lazım kimi sanatçılara da düzene
“biat” etme koşuluyla kendi dünyalarında
yaşama izni verildiği de sık olarak görüldü.
Hepimizin bildiği bir örnek olan Nazım Hikmet, sanatı bu erişilmez tahttan bir kez daha
indirmiştir. Şiirdeki aruz ölçüsünün doğada
olmadığını, iletişimin böyle gerçekleşmediğini savunarak, günlük konuşma diliyle,

serbest ölçülü şiirler yazmıştır. Toplumun
erişebileceği, ve zaten onu anlatan ve besleyen
eserler sunmuştur. Eserleri sadece sanatı değil, onunla birlikte toplumun ilerlemesini de
beslemiştir. Diğer bir deyişle toplumun açık
yarası olmuştur. Toplumun yaraları onda kanamış ve bu yaraları eserleriyle kapatmaya
çalışmıştır. Nazım Hikmet’in şiiri bir sebep
değildir, yaşamı boyunca emek verdiği mücadelesinin bir sonucudur. Toplumun kaygılarına duyarlı olan sanatçı zaten toplum için
üretecektir. Toplumun kaygılarını bilmek ve
ona çözüm aramak doğalında sanatçıya ilerici
olma misyonunu yükleyecektir.

Peki ya bugün?
Bugün de ekonomik krizin baş gösterdiği
yoksulluğun gün geçtikçe derinleştiği bir dönemdeyiz. Burjuvazinin tüm bunları unutturmaya çalıştığı; yabancılaşmanın her gün
arttığı bu dönemde emekçilerin yaşamlarından bağımsız yapıtlar üretilmesi teşvik ediliyor. Burjuvazi insanlara aslında onların yaşamadığı suni bir yaşamı gösteriyor. Bir taraftan da toplumcu gerçekçi sanatçıların da eserlerinin çoğaldığını görüyoruz. Toplumcu gerçekçi birçok film çekiliyor son zamanlarda.
Toplumun içinde emekçilerin yaşadığı büyük
çelişkiler sanatçıları da etkiliyor. Onların da
eserlerini güçlendiriyor ve çeşitlendiriyor. Sanat burjuvazinin etkisinden sıyrıldığı oranda
gelişiyor ve nefes alan bir şekil alıyor.

Peki ya emekçiler?
Bırakın sanat üretmeyi sinemaya, tiyatroya, konserlere, sergilere gidemiyorlar. Kimi
şehirlerde böyle imkânlar zaten mevcut değil. Peki hâl böyleyken emekçi çocukları sanat üretiminde nasıl yer alabilirler? En büyük sıkıntısı yaşamını idame ettirmek olan
emekçilerin sanat üretimine ayıracak vakti,
gücü ya da parası olacak mı?
Arada bir de olsa televizyon dizilerinde
gördüğümüz emekçiler küçücük ayrıntılar

olarak kalmak yerine ne zaman sanatın bel
kemiğini oluşturabilecekler? Hâlâ birçok
ülkeye sanat eğitiminde model oluşturan
Sovyetler Birliği nasıl yapıyordu bu işi? Belki de cevabı çok açık. Üreten ve yönetenin
farklı olmadığı bir ülkede sanat da kimsenin
tekelinde değildir. Ekonomiyi, siyaseti, sanatı yaşamı üretenler üretir. Akşam evime
ekmek götürebilecek miyim kaygısından
sıyrılıp on iki saatini çalışmaya ayırmayan
insanca yaşam koşullarına sahip bir işçi düşünelim. Üstelik sekiz saat çalıştıktan sonra
öz üretimini gerçekleştirmek için yeterince
imkânı olduğunu bir de. Bu koşullar altında
zaten toplumun rahatça üretebildiği ve erişebildiği sanat kaçınılmaz olarak toplumcu
sanat olmuştur. Ve yine kaçınılmaz olarak
kapitalist ülkeler bile Sovyetlerin tecrübelerinden hâlâ faydalanmayı sürdürmektedir.
Bu deneyimlerin biz ilerici gençlere de örnek oluşturduğu ya da oluşturması gerektiği
aşikârdır. Nasıl ki sokaklarda haykırıyorsak
mücadelemizi, sokağın sesiyle yeniden üretmeliyiz sanatımızı. Hepimiz için bir düş kuruyoruz ve bunu dile getiriyoruz, bunun bir
bedeli var ve bunu yapacak insanlara ihtiyacımız var.

∎ Merve İLERİ

Kitaplıktan

Her şeyden önce sanatın kelime anlamını
bilmek gerekiyordu. Sanat, sanmak ve icraat kelimelerinden türemiştir. Yani sanarak
üretmek anlamını taşır. Diğer bir deyişle yaşamdan edindiğimiz bilgiyi, hayal gücümüzle
yeniden yorumlamak anlamına gelir. Bunun
yansıması şiir, resim, tiyatro, müzik, sinema,
heykel, bale, opera gibi birçok şekilde karşımıza çıkar. Sanat doğayı olduğu gibi yansıtmak değil, yeniden yorumlayarak anlatmaktır. Sanat toplumsal bir ihtiyacın ürünüdür.
Çıkış noktasında da bunu çok rahat görebiliriz. Örneğin ilkel toplumlarda yaşayan insanın, mağara duvarına çizdiği av resimleri
toplumsal bir ihtiyacı karşılamak için doğmuş sanat eserleridir. Bu yönüyle sanat hem
iletişimin bir yolu, hem de yarının bir tasarımı olarak ortaya çıkmıştır. Yani sanat içinde
ilerici unsurları barındırmadan yaşayamaz.

2.İlerici Gençlik Yaz Kampı - Sanat Atölyesi

1848 El Yazmaları
Karl Marks (Sol Yayınları)

Marks’a Dönüş
Ellen Meiksins Wood (Kalkedon Yayınları)

Sosyal Güvenlik ve Kadın
Fatma Şenden Zırhlı (Minerva Yayınları)

Kapital Manga /cilt 1
(Yordam Yayınları)

Makasçı Uyansın
Pablo Neruda (Evrensel Basım Yayın)
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Nükleer enerji çözüm mü?
Gelişen sanayi ve artan nüfus enerji gereksinimini günden güne arttırmakta. Günümüzde ise bu soruna karşı en ateşli olarak sunulan (daha doğrusu sermaye sahiplerinin sunduğu) çözüm ise nükleer santraller. Nükleer
santrallerin çözüm olup olamayacağını incelemeden önce nükleer teknolojinin gelişimine göz atmakta fayda var.
Einstein’in E=mc2 formülüyle ortaya attığı
fisyon sonucunda ortaya çıkabilecek enerji
tahmin edilmişti. 1930 yılında ise bu denklem deneysel olarak da kanıtlandı.
1930’lu yıllardan itibaren dünya gündemine oturan, nükleer kaynaklardan enerji sağlama ve bu enerjiyi kullanma fikri gün geçtikçe önem kazandı. Başını Amerika’nın çektiği ülkelerin yaptığı nükleer araştırmalar ve
deneyler yıllar geçtikçe arttı. Amerika yaptığı çalışmalar sonucunda nükleer tepkimeyi
kontrol edip bomba olarak kullanmayı başardı. Japonya’da da ilk nükleer bombayı kullandı ve binlerce insanı öldürdü.
1942 yılında Amerika’da dünyanın ilk insan
yapısı nükleer reaktörü Enrico Fermi tarafından kuruldu; fakat başarısız bir deneme oldu.
Reaktör ısı üretmişti fakat elektrik üretememişti. 1957 yılında Amerika’da elektrik üreten ilk ticari nükleer santral kuruldu.
1960’lardan itibaren nükleer santraller altın
çağını yaşamaya başladı. Amerika, Almanya,
Fransa gibi devletler başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde nükleer santraller
kurulmaya başlandı. 1970’te 60, 1975 yılında
150, 1980’de de 200 civarı nükleer santral bulunmaktaydı. 1989’da ise bu sayı 423’e ulaşmıştı. Bu yılda duraklamaya başlayan nükleer santral yapımı Çin, Hindistan, Kore gibi
ülkelerin de santral yapımına girmesiyle 2002
yılında 444 adet santral ile zirveye ulaşmıştır. Bu tarihten sonra ise nükleer santrallerden yavaş yavaş vazgeçilmeye başlandı dersek
yanlış olmaz.

Nükleer enerji kullanan
ülkelerin durumu
Nükleer enerji kullanan çeşitli ülkelerin
durumunu incelersek bu konuyu daha iyi
anlarız.
Amerika 104 nükleer santralle dünyada en
çok nükleer santrale sahip olan ülke. Ancak
138 nükleer santral projesinden de vazgeçmiş
durumda. Fransa AB ülkeleri içinde nükleer enerjiyi en çok kullanan ülke. Enerjisinin
yüzde 70’ini nükleer santrallerden sağlıyor.
Buna rağmen 1997 yılında parlamento kararı ile nükleer programını askıya aldı. Avrupa
Parlamentosu’nun 2001’de Fransa’da yaptırdığı araştırmaya göre plütonyum fabrikalarından salınan radyasyon ortalama bir nükleer kazadan yayılacak olan radyasyona eşittir.
Enerjisinin yüzde 28’ini nükleer yolla sağla-

yan Almanya’da halkın yüzde 69’u nükleer
santrale karşı. 1986’dan beri 18 reaktöründen dördünü kapattı ve yapımı planlanan bir
santralden de vazgeçti. Daha da dikkat çekici
olan Almanya’nın şu anda çalışan santrallerinin hepsini kapatmaya karar vermiş olması.
İspanya’nın başbakanı Jose Luis Zapatero
nükleer santrallerin kapatılacağını açıklamıştır.
İsveç enerjisinin yüzde 60’ını nükleer santrallerden sağlamasına rağmen 1980 referandumunda bütün nükleer santrallerin kapatılmasına karar verdi. İsveç son nükleer santralini
de 2020 ile 2030 yılları arasında kapatacağını açıkladı. Kanada 33 nükleer santralinden
yedisini kapattı. Litvanya, Bulgaristan, Filipinler, Brezilya, Avusturya gibi nükleer santral sahibi ülkeler de ya inşa ettikleri nükleer santralleri kademeli olarak kapatıyor ya da
yaptıkları santralleri hiç çalıştırmıyor.
İngiltere de ise nükleer lobi diğer ülkelere
göre daha sıkı çalışıyor. Buna rağmen halkın ve çevre bakanının tepkisiyle bu lobi çalışmaları pek başarılı olamıyor. Çevre Bakanı,
“Nükleer santraller inşa etmek gelecek nesiller için baş edilmesi zor bir mirastır” derken
Sanayi Bakanı da “Bizim önceliğimiz enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerjidir. Biz şimdi yeni nükleer santraller yapılmasını önermiyoruz; fakat gelecekte karbon hedeflerini
tutturmak için nükleer santral yapılması bir
zorunluluk olarak ortaya çıkabilir. Şu anda

herhangi bir karar alınmadan önce geniş bir
kamuoyu yoklamasına başvurulup hükümetin önerilerini içeren bir belgenin yayınlanması gerekir. Yeni nükleer santral yapmak
ekonomik açıdan çekici bir seçim değildir ve
nükleer atıklar gibi daha önemli sorunlar da
bulunmaktadır. Biz, yenilenebilir enerjilerin
İngiltere’nin enerji ihtiyacına önemli ve artan katkısına güveniyoruz.” diyerek bu konuya destekçi olmadıklarını belirttiler.
Görüldüğü gibi dünya nükleer enerjiden vazgeçiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın
Başkanı Muhammed El Baradey “80’li yıllarda dünyada her yıl ortalama 2 – 40 arasında nükleer santral siparişi veriliyor ya da
yapımına başlanıyordu. 1997’de tüm dünyada yalnızca 2 yeni nükleer santral siparişi verildi, 5 yeni santral üretime geçti. Ve 1998’de

yalnızca 4 tanesinin yapımına başlandı. Bunlar da Çin, Tayvan ve Japonya’daydı. Dünya
nükleer teknolojiden vazgeçiyor.” diyerek bu
durumu açıklıyor.

Peki neden nükleer enerjiye karşıyız?
Nükleer enerjiye olumsuz bakmamızın
birçok sebebi var. Bu sebepler çevresel ve
ekonomik sebepler ile kaza faktörü olarak
sınıflandırılabilir.
İlk olarak ekonomik sebepleri değerlendirelim; Nükleer santraller, ekonomik olarak oluşturduğu yük, santralin kurulumusökümü, uranyumun kullanıma hazır hale
getirilmesi ve en önemlisi nükleer atıkların
saklanması konusunda ekonomik olarak çok
maliyetlidir.
Nükleer santrallerin kilowatsaat başına enerji üretim maliyetleri diğer santrallere göre çok
daha fazladır.
Tabloda kilowat4.8-5.5
Kömür
saat başına enerji
3.9-4.4
Gaz
5.1-11.3
Hidrolik
üretim maliyetleri
5.8-11.6
Biyokütle
görünmekte.(kiloNükleer Enerji 11.1-14.5
watsaat başına cent
olarak)
Rüzgâr
enerjisinde bu maliyet 4-6 cent arası bir fiyat.
Bu fiyatlardan daha önemli olan bir nokta var
ki o da santrallerin kilowatsaat başına kurulum maliyetleri. Hidroelektrik santralleri için
1500-2000, termik santraller için 700-1200,
doğalgaz için 350-500 dolardır. Nükleer santrallerde ise bu sayı 3500-5000 doları bulur.
Rüzgâr santrallerinde ise 500 dolar civarındadır. Görüyoruz ki santralin kurulum ve
çalıştırma masrafları alternatif enerji kaynaklarında daha iyi durumda. Kaldı ki rüzgâr
santralleri uzun vadede kendi masraflarını çıkarabiliyor.
Nükleer santrallerin en büyük dezavantajlarından biri de nükleer atıkların depolanması
ve yok edilmesi. Radyoaktif atıkların doğaya
zararsız hale gelebilmeleri için binlerce yıl gerekli. Ortalama gücü 1000 megawatt olan bir
santral (Türkiye’ye kurulması planlanan reaktörlerden her birinin gücü) yaklaşık olarak
27 ton yüksek düzeyli, 250 ton orta düzeyli ve
450 ton düşük düzeyli atık üretir. Bu atıklar
bir süre santral içinde havuzlarda bekletilmek
zorundadır. Bu süre 15-20 yıldır. Daha sonra sıvı hale getirilen bu atıklar kurşun tanklarda muhafaza edilir. Bu muhafaza işi öylesine pahalı bir iştir ki İngiltere 70 milyar sterlinlik bütçesini nükleer atık programına ayırmıştır. Amerika da nükleer atıkların saklanması ve santrallerin sökülmesi projelerine
450 milyar dolar yatırmıştır. Burada İngiltere ve ABD ekonomilerinin Türkiye’den çok
daha büyük olması bu sayıları büyütüyor olabilir ama İngiltere’de ve Amerika’da kurulu
santral güçlerini Türkiye’de kurulması planlanan santralin gücüyle karşılaştırdığımız-
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da karşımıza çıkan tablo hiç de iç açıcı değil. Amerika’daki Three Mile Island reaktöründe meydana gelen patlamadan sonra Forbes Dergisi; “2 milyar dolara reaktör yapıldı,
1 milyar dolara yarattığı pislik temizleniyor”
diye başlık atmıştı.
Nükleer santrallerde bir diğer sorun ise bu
santrallerin söküm maliyetleri. Nükleer santrallerin ömrü 40-50 yıl arasında değişiyor.
Bu ömür dolduktan sonra santraller nükleer
atığa dönüşüyor ve radyoaktif özelliği olan
bu yapıların sökülmesi için gereken para kurulum maliyetinin yüzde 20-25’ine tekabül
etmekte. Rüzgâr santrallerinde ise böyle bir
durum söz konusu bile değil.
Ekonomik dezavantajlarının yanında çevresel etkileri de göz ardı edilmemeli. Nükleer
santraller genellikle deniz veya büyük göl kenarlarına kurulur. Çünkü radyoaktif malzemelerin soğutulmaları için su gereklidir. Bu
işlem nükleer santralin kullandığı suyun kaynağı olan nehir, deniz vs. suyunun sıcaklığının da 1-2 derece artırmasına neden olur. Kulağa düşük bir miktar gibi gelse de bu artış
suda yaşayan bütün canlıları; planktonlardan
balıklara, yosunlardan nehirde yaşayan diğer
bütün canlılara olumsuz yönde etkiler, ekosistemin bozulmasına yol açar.

En ufak bir kaza bile dönüşü olmayan
sonuçlara yol açabilir
Diğer bir faktör ise kazalar. Nükleer santrallerde meydana gelebilecek en ufak kaza bile
dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. İlk
akla gelen Çernobil kazası olsa da bu kazanın öncesinde ve sonrasında birçok kaza olmuştur.
*1958 Yugoslavya: Ölümle sonuçlanan ilk
nükleer kaza Vinca Nükleer Santralı’nda
meydana geldi. Deneme reaktörü çekirdeğinin aşırı ısınması sonucu bir bilim adamı yaşamını yitirdi.
*3 Ocak 1961 ABD: Idaho Falls yakınlarındaki bir nükleer deneme reaktöründeki kazada üç işçi öldü.
*11 Şubat 1981 ABD: Nükleer soğutma sisteminde kullanılan yaklaşık 100.000 galonluk
sıvının dışarı sızması sonucunda sekiz işçiye
radyasyon bulaştı.

* 25 Nisan 1981 Japonya: Bir nükleer reaktörün onarımı sırasında yüz işçi radyasyondan etkilendi.
* 6 Ocak 1986 ABD: Bir silindir dolusu nükleer maddenin yanlış ısıtılması sonucu meydana gelen patlamada bir işçi öldü, yüz işçi
hastaneye kaldırıldı.
* 29 Eylül 1957 Kyshtym Rusya: Bir soğutma
aksaması nedeniyle sıvı atık tankında yangın
meydana geldi. Patlama sonucu 2,5 metre kalınlığındaki beton parçalanarak yeraltındaki
tank havaya uçtu. 70-80 ton yüksek radyoaktif içerikli madde açığa çıktı. Binlerce kilometrekarelik alan yüksek dozda kirlendi.
Kaza 1970’lerin ortalarına kadar gizlendi.
Otuz kadar yerleşim biriminin adı haritadan
silindi.
Çernobil’den sonra meydana gelen kazalar
ise şunlar:
*1987: İngiltere’de gaz patlaması.
*1989: İstanbul Büyükçekmece Araştırma
Reaktörü’nde yangın.
*1989: İspanya’da gaz soğutmalı reaktörde
yangın.
*1991: Japonya’da bir boru hattının kopmasıyla oluşan radyoaktif buhar kaçağı.
*1992’de Rusya ve 1995’te Japonya’da nükleer kazalar.
*30 Eylül 1999: Japonya’daki Tokaimura
uranyum işleme tesislerinde gerçekleşen sızıntı sonucu çok sayıda işçi ve bölge halkı
yüksek derecede radyasyona maruz kaldı.
Görüldüğü gibi bir nükleer santral birçok kazaya gebe. Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde olduğu da göz önüne alınırsa muhtemel bir
depremde yaşanacak bir çöküntü Türkiye’yi
uranyum bulutları altında bırakabilir.
*Aralık 2003 Fransa: Cruas 3 reaktöründe
sel nedeniyle oluşan zararlardan dolayı Fransız Nükleer Güvenlik ajansı acil durumlar
için kuruldu. Temmuz 2008’de Tricastin’de
yaşanan kazada yüz görevli radyasyona maruz kaldı. 30,000 litre uranyum içeren sıvının
nehre karışması üzerine yerel halka nehir suyunu kullanmama uyarısında bulunuldu.

Peki neden nükleer santral konusunda
bu kadar çok çaba var?
Ülkemize
diretilen
nükleer
santral
kurulumunun
arkasında
sermayesini
büyütmek isteyen tekellerin ve bu tekellerin
yerli uşaklarının olduğu su götürmez bir
gerçek. Dünyada daralan nükleer santral
pazarından sonra, gözünü Türkiye ve Türkiye
gibi az gelişmiş ülkelere çeviren tekeller
Türkiye’yi yeni kazanç kapısı olarak görüyor.
Türkiye’nin enerji darboğazında olduğu
dezenformasyonu ile insanların akıllarında
nükleer santrale haklılık kazandırmak isteyen
bu tekellerin bir başka amacı da nükleer
atıklarını Türkiye’de saklayabilmek. TEAŞ’ın

hükümete sunmak için hazırladığı raporda:
Kendi pazarları daralan uluslararası nükleer
ölüm tacirleri ekonomik kurtuluşlarını
Akkuyu Nükleer Santrali özelinde, bizim
ülkemizde aramaktadırlar. NPI (The
Nuclear Power Institute), atıkların Toros
Dağları’na depolanabileceğini hiç utanmadan
önerebilmiştir diye belirtmiştir. (29 Mayıs
1999 Cumhuriyet).

Ekonomik ve siyasi çıkar gruplarının nükleer santrallerin önünü açmak için kullandığı
tezler bu gün gerçeği yansıtmamakta. Sonuç
olarak ne Türkiye’de, ne de başka bir ülkede
büyük şirketlerden, tekellerden başka kimseye kazandırmayan nükleer santralleri savunmak ne akılla, ne de vicdanla savunulabilir.
Son olarak Türkiye’nin rüzgâr haritasını çıkaran Marmara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar’ın bir sözüyle yazıyı bitiriyorum: “Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi tüketiminin en az iki katını sağlayabilecek bir
rüzgâr enerjisi teknik potansiyeline sahibiz.”

∎Kazım AKAR
*Kaynaklar:
• Mersin Enerji Raporu
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=47939&tipi=4&sube=16
• Teknik Emek Dergisi Yıl:1, Sayı:2, EkimKasım 2008Dosya: Yaklaşan Tehlike
Nükleer Santraller13.10.2008
• Demokrasi için mimarlar platformu
http://www.dimp.org
• http://www.ozgurluk.org/kitaplik/
webarsiv/vatan/vatan_arsiv/haberler/
vatan/vatan17/enerji.html
• http://www.world-nuclear.org
• http://www.voanews.com/turkish/archive/200203/a-2002-03-16-1-1.cfm?moddate=2002-03-16
• http://www.ekolojistler.org/yokolmuyor-sagliksiz-ve-cok-pahalinukleer-atik-aysen-eren.html
• http://www.ivmedergisi.com/nukleerenerji-pahali-tehlikeli-ve-cevre-sorunucozulmemis-bir-teknolojidir.html
• http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.
asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=233
• Küresel Eylem Grubu nükleer enerji broşürü
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Neden Windows değil

in world without fences and walls, who needs Gates and Windows?
Çitlerin ve duvarların olmadığı bir dünyada, kimin kapılara ve pencerelere ihtiyacı olur ki?

Son çıkardığı işletim sistemi Vista ile birçok
kullanıcısını kaybeden Microsoft, yakın gelecekte çıkaracağı Windows 7 ile kötü prestijini toparlama çabasında. Değişik forumlarda, ürün inceleme sitelerinde ve gazetelerde bu
amaçla sürekli Windows 7’nin ne kadar hızlı ve
kullanışlı bir işletim sistemi olduğu hakkında
haberler yayınlanıyor.
Teknik olarak Windows 7’de görülen performans ve kullanılabilirliğin artışıyla bir nebze
de olsa Microsoft kendine bağımlı bıraktığı
kullanıcılarının ağzına bir parmak bal sürmüş
durumda. Fakat kullanıcılara dayattığı politikalarda hiçbir değişiklik yapmayan, hatta
giderek daha da kısıtlayıcı yaptırımlar getiren
Microsoft’un aslında tekelci mantığını hâlâ sürdürdüğünü görebiliriz.
Microsoft’un Windows 7 aracılığıyla kullanıcılara kendini yeni bir imajla takdim etme çabasına karşı, Özgür Yazılım Vakfı (FSF) başlattığı
bir kampanya ile cevap veriyor. Bu kampanyada neden Microsoft ürünlerinin kullanılmaması gerektiği maddeler halinde belirtilmiş.
1.Eğitimle Etkileme: Bugün, bilgisayarla eğitim
gören çocuklardan çoğuna bir tek şirketin ürününü kullanmaları öğretiliyor: Microsoft yazılımı. Microsoft, eğitim bölümlerini yanına çekebilmek için lobicilik ve pazarlamaya büyük paralar
harcamaktadır. Eğitim, bir şirketin kendi tekelini
aşılama yolu değil, bilgisayarların gücünü kullanarak özgürlük aşılama anlamında olmalıdır.

2.Mahremiyete Tecavüz: Microsoft, Windows
Genuine Advantage (Windows Orijinal Ürün
Avantajı) gibi isimlendirilen yazılımlar kullanarak kullanıcı sabit disklerinin içeriklerini
kontrol edebilmektedir. Lisans anlaşmaları,
kullanıcıların Windows’u bu tür sorunlara karşı uyarılara bakarak kabul etmelerini talep etmektedir ki Microsoft, bunu uyarısız yapmanın
doğru olduğunu iddia etmektedir.
3.Tekel Davranışı: Neredeyse her bilgisayar
Windows önyüklemeli olarak satışa sunulmaktadır, üstelik başka seçenek bırakılmadan. Microsoft donanım satıcılarına, kullanıcılar aksini
isteseler dahi, Windows’a bağımlı ürünler satmaları konusunda baskı yapıyor. Hatta diğer işletim sistemlerine olanak verse dahi Windows’u
birincil olarak kullanmalarına zorluyor.
4.Bağımlılık: Microsoft, düzenli bir şekilde
eski Windows ve MS Off ice sürümlerine desteği sonlandırarak kullanıcıları güncel sürümlere yükseltmeye ve donanımlarını yenilemeye
zorluyor. Birçok insana göre bu zorlama, yeni
Windows sürümünün gereksiz donanım ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için çalışan bilgisayarlarını çöpe atmak anlamına geliyor.
5.Standartları Kötüye Kullanmak: Microsoft,
belge biçimlerinde özgür standartlar kullanılmasını engellemeye çalışıyor. Çünkü OpenDocument biçimi (ODF) gibi özgür standartlar,
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patent yoluyla kullanıcılar üzerinde oluşturdukları kontrolünü tehdit etmektedir.
6.Dijital Kısıtlama Yönetimini Güçlendirme (DRM): Windows Media Player için büyük
medya şirketleriyle gizli anlaşmalar yapıyor ve
sadece Microsoft ürünleri üzerinde kopyalama
ve oynatmaya izin veren kısıtlamalar getirmeye
çalışıyorlar. Örneğin, NBC’nin isteğiyle, insanların televizyon gösterilerini kaydetmek kanuni hakları olduğu halde Windows kullanıcılarını engelleyebilmektedir.
7.Kullanıcı Güvenliğini Tehdit: Windows’un,
virüs yayılımını engelleyememek ve kullanıcıların bilgisayarlarına kötü amaçlı olarak uzaktan ulaşılabilmesi ile ilgili uzun ve kötü bir
güvenlik açığı tarihi var. Yazılım kapalı olduğu
için tüm kullanıcılar Microsoft’un bu problemi
çözüp çözmemesine bağımlı. Oysa Microsoft,
kullanıcılarının değil kendi güvenliğiyle ilgileniyor.
Biz de özgür yazılımın sadece teknik nedenlerle
değil
politik
nedenlerle
de
desteklenmesi gerektiğini savunuyor tüm arkadaşlarımızı bu konuda daha fazla kafa yormaya
çağırıyoruz.
Kaynak:
http://www.ozgurlukicin.com/haber/windowsun-7-gunahi
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AÇIKLAMA
tasarımın yapıldığı bilgisayardaki
bir disk arızası nedeni ile
resimlerin bazılarını kaybettik.
web için export yaparken bu
resimlerin olduğu yerleri gri kutu
ile göstermek zorunda kaldık.
ilerici gençlik dergisi
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