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2     Bu davet bizim!

3     Yeni liberal politikalar, eski 

kapitalist sömürü düzeni

4     Kara elmas tabut oldu!
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kapitalizmi
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laboratuvar müdahalesi: 
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Günü Bildirisi

39   Teknopolitik

BU SAYIDA
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Merhabalar,
2010 baharını 
yaşarken yeni 
sayımızla mer-
haba. Bu sayı-
mızda da ülke 
ve dünyada ya-
şanan önem-
li olayları ele 
almaya çalış-
tık. Ama her 
zaman ki gibi gün-
dem çok dolu, gelişmeler çok hızlı ve sayfaları-
mız çok sınırlı. Geçtiğimiz günlerde gündemi 
epey meşgul eden domuz gribi salgını ve Gene-
tiği Değiştirilmiş Organizmalarla (GDO) ilgili 
başlıklarda, kafamızda oluşan soru işaretlerine 
yanıt bulmaya çalıştık.

Domuz gribi salgını, GDO’lu ürünler derken 
10 Aralık’ta Bursa’dan gelen haberle sarsıldık. 
Dünya İnsan Hakları Günü’nde, Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa İlçesi kömür madenin-
de çalışan 19 maden işçisi göçük altında kal-
dı: 19 maden işçisi öldü! İşçi kardeşlerimizi 
unutmadık.

Hatırlanacağı üzere yılın son günlerinde Kürt 
halkının siyasal taleplerini seslendirmek, ba-
rışı sağlamak için yola çıkan DTP kapatılmış-
tı. Gündemimizde, DTP’nin kapatılmasına, ye-
rine kurulan Barış ve Demokrasi Partisi’ne yö-
nelik operasyonlar ve son sürece de yer verdik.

Kriz 2010’da da ana gündem. Emekçiler hak-
ları için mücadeleyi kriz günlerinde yükselt-
meye devam ediyor. 2010’a işçilerin “iş, ek-
mek, çocuklarımıza gelecek” diyen gür sesle-
riyle girdik. Bugün İstanbul’da, Ankara’da, 
Anadolu’nun dört bir yanından bu onurlu ve 
kararlı ses yükseliyor: “Genel grev genel dire-
niş”. İlerici gençler de işçinin, emekçinin di-
reniş çadırında sabahlıyor, onlarla sokaklarda 
meydanlarda sınıfın taleplerini haykırıyor. İt-
faiye, demiryolu, Marmaray, TEKEL işçisi yal-
nız değil. İşçi, memur, kadın, öğrenci ‘Tek-el tek 
yumruk.’

15 Aralık 2009’dan bu yana 12 bin TEKEL iş-
çisi yurdun dört bir yanında direnişlerini sür-
dürüyor. Bu öyle bir direniş ki ne Ankara’nın 
ayazı ne de AKP hükümetinin gaz bombaları, 
kara çalma kampanyaları emekçileri yıldırma-
ya yetmedi. Biz de bu sese kulak vermemezlik 
edemezdik elbette. Ankara’daki erkek işçilerle 
omuz omuza mücadele eden TEKEL işçisi ka-

dınlarla yaşadık-
ları üzerine ko-
nuştuk.

Ülkemizde genel 
grev genel, direniş 
seslerinin yüksel-
diği bu dönemde, 
dünya gündemine 
damgasını vuran 
konulardan bir di-
ğeri de 12 Ocak’ta 

Haiti’de yaşanan deprem felaketi oldu. 7.0 şid-
detindeki depremle Haiti yerle bir olmuş hâlde. 
Yoksul Haiti’nin yaşadığı felaketten faydalan-
mak isteyen emperyalist ülkeler ise akbabalar 
gibi Haitililer’in üstüne üşüştü. ABD yardım 
etme bahanesiyle adaya askeri çıkarma yapıyor.

Baharı her yıl olduğu gibi bu yıl da kadın-
lar karşıladı. 8 Mart’ta, Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nde dört bir yandan kadınların 
sesi yükseldi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde TÜM-İGD’li Kadınlar iş, ekmek ve 
barış için mücadele alanlarındaydı. 8 Mart’ın 
100. yılını bir dizi etkinlikle kutlayan ilerici ka-
dınlardan haberlere yer verdik.

Dünya ve ülke gündemi yoğun bir şekilde akar-
ken, yukarda kısaca ele aldığımız başlıklar ek-
seninde dergimizin 22.sayısını her zaman ol-
duğu gibi el birliği ile hazırladık. Bu sayımıza 
katkı sunan tüm dostlarımıza teşekkürler.

Bu arada işçi sınıfının uluslararası birlik mü-
cadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs yak-
laşırken, Tekel işçileri, demiryolu işçileri, itfa-
iye işçileri, sağlık işçileri, hemşireler, doktor-
lar, kamu emekçileri, taşeron işçileri haklarını 
almak ve kölelik zincirlerini kırmak için mey-
danları dolduruyor. İşçiler, emekçiler, kadın-
lar, gençler grevlerle, boykotlarla, iş bırakma-
larla, direnişlerle ve dayanışmayla bu yıl 1 Ma-
yısa giriyor.

İşçi sınıfındaki bu hareketlenmenin de etki-
si ile işçi ve memur konfederasyonları ortak 
bir karar alarak bu yıl 1 Mayıs’ı İstanbul’da 
Taksim meydanında kutlayacaklarını açık-
ladılar. 2009 1 Mayıs’ında sokak sokak Tak-
sim direnişinde safını alan ilerici gençler 
Taksim meydanının işçi ve emekçilere açıl-
ması için bu yıl da üzerine düşen görevi ya-
pacak. Haydi 1 Mayıs’ı işçi sınıfıyla 1 Mayıs 
alanında Taksim meydanında kutlamaya. 
Bu davet bizim.
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Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde 
1970’lere gelindiğinde işçi sınıfında büyük bir 
yükseliş yaşandı. Bu yıllarda Türkiye’nin de için-
de olduğu birçok ülkede işçiler iktidarı değişti-
rebilecek güce ulaştı. 1970’lerin sonu ve 1980’le-
rin başı ise Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkeler-
de de işçi sınıfının kabuğuna çekildiği veya çekil-
mek zorunda bırakıldığı yıllar oldu. Karşılığında 
da sermayedarların fütûrsuzca hareket edebildiği 
bir ortam doğdu.

Türkiye’de bazılarının sadece özgürlüklerin kı-
sıtlanması olarak algıladığı 1980 askeri darbesi 
aynı zamanda liberal politikaların daha da teş-
vik edildiği bir ortam sağladı. Özelleştirmelerin, 
yap-işlet-devret mantığının, taşeronlaştırmanın 
temelleri bu yıllarda oturtuldu. 

Neredeyse iktidarın el değişimini gerçekleştire-
cek olan işçi sınıfının yükselişi karşısında dar-
beyle elini güçlendiren sermaye sahipleri, hiç 
fırsat kaybetmeden emekçilerin haklarına göz-
lerini dikti. Demokratik kurumlar, sendika-
lar, gençlik örgütleri bir an önce kapatıldı. Bir-
çok önde gelen işçi, sendika çalışanı, parti üyesi 
ve aydın hapse atıldı. Yani halkın refleks meka-
nizmalarının neredeyse tamamı susturuldu. Bu 
sayede sermayedarlar yeni liberal politikalarını 
hayata geçirmeye başlarken herhangi bir güçlü 
tepki ile karşılaşmadı.

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve ardından Sovyet-
ler Birliği’nin dağılmasını fırsat bilen sermaye-
darlar, liberal politikalarını daha da hızlandır-
dı. Devletçiliğin çağ dışı kalmış, geri ve yanlış bir 
yönetim biçimi olduğunu, serbest piyasa ekono-
misinin zorunluluğunu ileri sürdüler. Bu amaçla 
IMF ve Dünya Bankası’nın verdiği öneriler doğ-
rultusunda özelleştirmelere başlandı. Halbuki 
yapılmaya çalışılan yıllar boyunca işçilere dayat-
maya çalıştıkları kölelik düzeninin tekrardan ön-
lerine sürülmesinden başka bir şey değildi.

İşçilerin emeği ile büyütülmüş halka mal olmuş 
kamu kurumları birilerine peşkeş çekilmeye baş-
landı. PETKİM, SEKA, TÜPRAŞ, TELEKOM 
ve daha birçok kamu kurumu bu şekilde halkın 
elinden alındıe. Her özelleştirme sürecinin ar-
dından da bin bir yolsuzluk iddiası ortaya çıktı. 

�	�����������������������������������
Özelleştirmelerle kamu kurumlarını birbir-
lerine peşkeş çeken sermayedarlar bir taraf-
tan sermayelerini arttırırken diğer taraftan da 
4/B, 4/C, taşeron, part time gibi yeni icat ettik-
leri çalışma şekilleriyle işçi sınıfının haklarını 
ellerinden almaya başladı. Kamunun verimsiz 
çalıştığı, rekabet ortamı için kamunun üretim 
alanlarında yer almaması gerektiği, istihdam 
artışının sağlanması ve sermayenin halka da-
ğıtılması gerektiği gibi yalanlarla özelleştirme-
lerin gerekliliğinden bahsedildi. Fakat yapılan 
özelleştirmelerle durumun hiç de bu saydıkla-
rıyla bağdaşmadığı ortaya çıktı.

Yıllarca kâr eden, Türkiye’nin en büyük ka-
ğıt üreticisi SEKA fabrikaları bilinçli bir şekil-
de atıl bırakılıp yeterli verimin alınaması id-
dia edilerek parça parça satıldı. Türkiye’nin en 
büyük firmalarından olan TÜPRAŞ kendisi-
ni alabilecek kadar sermayeye sahip olmayan 
bir gruba peşkeş çekildi. TELEKOM, PETKİM, 
TEKEL ve diğer satışlarda da benzer oyunlar 
oynandı. Tüm bu özelleştirmelerle halka mal 
olmuş kamu kurumları sermayedarların çı-
kar ilişkileri doğrultusunda birbirlerine hedi-
ye edilmiş oldu.

Özelleştirmeye gidemedikleri kamu kuruluşla-
rında ise işçileri taşeron çalışma ile özel sektöre 
satmaya başladılar. Yıllık yapılan ihalelerle işçi-
leri istedikleri zaman sokağa atabilme yetkisini 
elinde tutan taşeron şirketler bu sayede işçilerin 
sesini çıkarmasına olanak vermiyor. Aynı iş ye-

rinde birden fazla taşeron şirket bulunması ne-
deniyle de işçiler sendikal haklalarından yarar-
lanamıyor. Şu an bir devlet dairesinde aynı işi 
yapan 4/B, 4/C taşeron ve devlet memuru gibi 
farklı farklı statülerde çalışan işçilerle karşılaş-
mak mümkün. Hatta bu işçilerin aynı işi yapı-
yor olması da durumu hiç değiştirmiyor. 

İstanbul Belediyesi İtfaiye işçilerinde oynanan 
oyun ülkenin birçok yerinde uygulanan taşe-
ron sömürüsünün bir örneği. Bir taraftan iş-
çiler taşeronlaştırılıp sessiz kalmaya mahkum 
edilirken diğer taraftan da ihale iktidarla iliş-
kisi ayyuka çıkmış, adı Deniz Feneri davaları-
na karışmış bir firmaya verilip iktidar yandaşı 
firmanın kasasının şişmesine yardım ediliyor.

Uygulanan bu liberal politikalar iktidarın kapi-
talist çevrelerce el değişmesinden de etkilenmi-
yor. Çünkü hepsinin tek bir amacı var; olabil-
diğince az masrafla çok kâr elde etmek. 12 Ey-
lül sonrası Özal hükümeti ile başlayan bu poli-
tikalar son AKP hükümeti tarafından da harfi 
harfine uygulanmaya devam ediyor. Ankara’da 
hakları için mücadele eden Tekel işçilerinin 
üzerine hükümet lağım suyu sıkarak işçilere 
bakış açısını gözler önüne seriyor. Bir de yap-
tıklarının halk adına olduğu imajını vermek 
için ülkenin sahipliğini üstleniyorlar. Ülkenin 
asıl sahiplerinin hakkını yerken yasadışı dav-
randığını kabul etmeyen iktidar, hakkını ara-
ma mücadelesini yürüten işçilerin eylemlerini 
yasadışı ilan ediyor.
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Üç beş seneye bir, sürekli krize giren kapitalist 
sistem işlemediğini aslında bas bas bağırıyor. 
Eski sosyalist ülkelerde yapılan anketler halkın 
önemli bölümünün sosyalist sistemde daha ra-
hat yaşadığını söylüyor. Gelişmiş kapitalist ül-
kelerde yaşayan birçok insanın kafasında da 
soru işaretleri belirmiş durumda. Türkiye’de 
de durum çok farkı değil. Ankara’da öbeklenen 
TEKEL işçisiyle, Saraçhane’de ısrarla çadırları-
nı ayakta tutmaya çalışan İtfaiye işçisiyle, hak-
larını almak için işi durduran İGDAŞ işçisiy-
le önümüzde umut verici günler olduğu orta-
da. Artık işçi sınıfının vaatlere karnı tok; çün-
kü işçi sınıfı çözümün kendi elllerinde olduğu-
nun farkında.
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Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları gü-
nün ilk ışıklarına kadar devam etti. Sabah sa-
atlerinde ocağa temiz hava verilmesinin ve 
göçüğün kaldırılmaya başlanmasının ardın-
dan Zonguldak’tan ve Soma’dan gelen iki ayrı 
uzman ekip, 220 metre derinlikte patlamanın 
olduğu bölüme ulaştı ve işçilerin tamamının 
yaşamını yitirdiği bilgisini yetkililere iletti: 
“19 maden işçisi öldü.” 

������ 	�����	����	�&� 	��������
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Kulaklarımda çınlıyor Grup Yorum’un şarkı-
sı: “İndim maden ocağına kara elmas diyarına, 
yeryüzü sıcak olsun diye dost. Yıllar boyu kaz-
ma salladım suskunca bu zindanda. Çocukla-
rım gülsün diye dost! Oysa bizim evde gülen 
yok!” 

Nasıl da iyi anlatıyordu şarkı durumu. Ço-
cuklarına yedirecekleri bir lokma ekmek için, 
yerin metrelerce altında çalışıyorlardı. 600 
TL para için. Kim bilir neler vardı düşlerin-
de? Belki evlerine bir şeyler alacaklardı ka-
zandıkları parayla. Ama yok! Olsa olsa ev ki-
rası, bakkala kasaba borç… Kömür ocağında 
çalışıyorlardı ama, belki de o parayla evlerine 
kömür alacaklardı. Neyse ne işte, 600 TL para 
için ölmüşlerdi, can vermişlerdi göçük altın-
da. Çok üzüldüklerini söyleyenler unutacak-
lardı yarın öbür gün isimlerini…

,�����-�����$
İlk değildi bu yaşananlar. 3 Mart 1992’de 
saat 20:00’da Zonguldak büyük patlama 
ile sarsılmıştı. Kozlu Ocağı’nda grizu 
patlaması olmuştu. 263 madenci can verdi 
bu patlamada. Siren sesleri sabaha kadar 
susmamış, madencilerimizin hastaneden 
alınan sıra sıra tabutlarının görüntüsü hiç 

unutulmayacak acıların listesine eklenmişti. 
Facia “göz göre göre yaşandı,” denildi. Ancak 
istatistiklere, “TTK iş yerlerinde meydana 
gelen ve 263 kişinin ölümü ile sonuçlanan bir 
iş kazası,” olarak kaydedildi.
Bursa’daki madenciler neden ölmüşlerdi 
peki? Maden ocağının merkezine doğru inen 
tünelin hemen paralelinde gidiş gelişler için 
acil çıkış koridorlarının olması gerekiyor-
du. Normal koşullarda büyük ve orta ölçek-
li kömür ocaklarında bir tahlisiye ekibinin 
görev yapması gerekiyordu. Tahkimat siste-
mi sağlam yapılmalıydı. Ama bunların hep-
si de yoktu. Derme çatma, çam tomrukları-
nın dikilmesi ve tavan desteğinin oluşturul-
masıyla yapılan tahki mat çökmeyle birlikte 
üzerine binen yükü taşıyacak kadar sağlam 
değildi. 19 madencinin kurtarılması sağlana-
madı böyle bir durumda. Öyle ki 19 madenci-
nin cansız bedenine ulaşmak bile zaman aldı.

Olayın hemen akabinde kömür ocağında 19 
işçinin yaşamını yitirdiği grizu faciasına bir 
dizi ihmalin neden olduğu ortaya çıktı. Kö-
mür madeninde gaz ölçümünün sağlıklı ya-
pılmadığı, antigrizu cihazlarının olmadığı 
saptandı. Maden Mühendisleri Odası Ge-
nel Başkanı Mehmet Torun, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin ma-
yıs ayındaki denetimde bu eksikliklerin gö-
rüldüğünü açıkladı. “Böyle bir durumda 6 ay 
süre tanınır mı? Devletin görevi sadece ek-
sikleri tespit etmek değil, tedbirin de hemen 
alınmasını sağlamak. Kaza ve ölüm 6 ay bek-
leniyor. Sonuç ortada.” diye bir açıklama yap-
tı. Eksiklikler tespit ediliyordu ama sadece 
tespit etmekle kalınıyordu anlaşılan. 

Patlamadan iki gün sonra ise grizu faciası-
nın meydana geldiği maden ocağında bulu-
nan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ta-
limatıyla ölenlerin yakınlarına Başbakanlık 
Acil Yardım Fonu’ndan ilk etapta 5’er bin li-
ralık yardım yapılacağını söyledi. Düşünme-
den edemiyor insan; yardım yerine önlemle-
ri alsaydınız ya… Ama ayak takımı canım ne 
gerek var önleme!

Grup Yorum devam ediyordu söylemeye: 
“Yürü derler yürü derler açlığa yürü derler. 

Ölüm kol geziyor maden içinde
Şehit emekçiler ekmek peşinde 
Umutlar tükendi bekleyiş bitti
Affetmedin bu canları maden ocağı

./��	���)����������000
10 Aralık... Dünya İnsan Hakları Günü... 
Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’ndeki 
kömür ocağından geldi haber: “Maden 
ocağında çalışan 32 işçiden 19’u göçük 
altında kaldı.” İşte insan hakları günü ve işte 
işçi hakları: “19 maden işçisi öldü!”

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Al-
pagut Köyü Devecikonağı mevkiinde bulu-
nan Bükköy Madencilik ve Turizm Anonim 
Şirketi’ne ait kömür ocağında, grizu patlama-
sında 19 madenci yaşamını yitirdi. Kömür 
ocağındaki facianın haberiyle sarsıldı Türki-
ye. Saat saat gelişmeleri takip ettik. Belki kur-
tulan olur diye. Soluğumuzu tutup izledik ge-
lişmeleri. Şu şekilde gelişti olay: Kömür oca-
ğındaki facia, 10 Aralık 2009’da 16.00- 24.00 
vardiyasında görev yapan 32 işçi çalışırken, 
saat 19.30’da meydana geldi. Bükköy Maden-
cilik ve Turizm Anonim Şirketi’nin 1983 yı-
lından bu yana işlettiği ocak bir anda cehen-
neme dönerken, patlamanın olduğu yere uzak 
bölgede bulunan 13 işçi can pazarından ken-
di imkanlarıyla kurtuldu. Yerin 220 met-
re derinliğinde tahkimatın çökmesi sonucu 
mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalış-
ma başlatıldı. Bursa, Balıkesir’in Dursunbey, 
Kütahya’nın Tunçbilek ve Manisa’nın Soma 
ilçelerindeki maden ocaklarından gelen uz-
man ekipler mahsur kalan işçilere ulaşmak 
için yoğun çaba harcadı. Patlamayla ocak-
ta yoğun gaz ve yangın devam ettiği için ilk 
aşamada gelen ekipler ilerleme sağlayamadı. 
Uzun süre ocağa temiz hava verildikten sonra 
ekipler içeri girebildi. Zonguldak’taki Türki-
ye Taşkömürü Kurumu’ndan uzman ekip is-
tendi. Ancak helikopter hava muhalefeti ne-
deniyle kalkış yapamayınca ekip saat 01.30’da 
karadan yola çıktı. Çoğu çevre köylerden olan 
işçilerin yakınları ocak başına koştu. Gözya-
şı döken kadınlar ve çocuklar... Yakınlarının 
kurtarılmasını umutla sabaha kadar bekledi-
ler. Ağıtlar yükselirken, kurtulan 13 işçinin 
yakınları buruk sevinç yaşadı.
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porda, kömürden çıkan metan gazının ocak 
havasına karıştığı ve bunun grizulu hava or-
tamı yarattığı ve patlamanın da tabanda olu-
şan grizunun elektriğin çalıştırılması sonucu 
oluşan kıvılcımla meydana geldiği ifadede be-
lirtildi. Ayrıca patlamada hayatını yitiren Ra-
mazan Baştepe’nin üstünden gaz ölçüm ciha-
zı çıkmadığı ve hayatını kaybeden bütün işçi-
lerin ayakta bulunmalarından kaynaklı pat-
lamanın söylendiği gibi dinamit atımından 
kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Madencilik 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan’ın 
üst işveren konumunda olduğu ve 4857 Sayılı 
İş Kanunu’nun 2. maddesi 5. bendi gereği alt 
işveren Fahrettin Şolpan ile asıl kusurlu oldu-
ğu belirtildi. 

Bu yaşananlar patronların aşırı para hırsı, iş 
sağlığı ve güvenliğinin yeterince alınmama-
sından kaynaklanıyordu. Kendilerini akla-
mak için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz 
bunların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama 
biz şunu da çok iyi biliyoruz. Bir gün gelecek 
ki bunların hesabını soracağız. Eşitlik, öz-
gürlük dolaşacak birgün bu ülkede. Nasıl bi-
tiyordu şarkı... Şu şiirle bitiyordu: “Yerin de-
rinliklerinden geldiler. Ellerinde susmak bil-
meyen bir yeraltı güneşiyle. Ne kadar diple-
re bastırılsa. O kadar boğulmak bilmez yan-
kısıyla yüreklerinin. Ağır ağır geldiler. Son-
ra her gün geldiler, artarak geldiler. Kadın-
ları çocukları ve alkışlarıyla. Yoğurt mayalar 
gibi geldiler. Pişkin ekmekleri bölüp de payla-
şır gibi. Su gibi ateş gibi. Her gün yeni ağızlar 
eklendi ağızlarına. Yeni yollarla tanıştı ayak-
ları. Her gün yeni kabuklar çatladı. Yeni ku-
laklar işitmeye başladı söylediklerini. Bir kent 
oldular sonunda. 

VE ADINI DEĞİŞTİRDİLER ÜLKENİN...”

Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü 
istatistik verilerine göre, kömür 
ocaklarında 1955-2009 yıllarındaki iş 
kazalarında 2 bin 687 işçi öldü, 326 bin 
321 işçi yaralandı. Verilere göre, Kozlu 
üretim bölgesinde 1992’de 263 madencinin 
hayatını kaybettiği grizu faciası, Türkiye’de 
en fazla can kaybı yaşanan iş kazası! olarak 
tarihe geçti. Aynı yıl, grizunun yanı sıra 
diğer kazalarla birlikte 277 işçi yaşamını 
yitirdi, 5 bin 214 işçi de yaralandı. Havza 
madenlerinde saptanabilen en eski ölümlü 
iş kazası 1875’de Ahmet Ağa adlı kişinin 
yaşamını yitirdiği kaza olarak kayıtlara 
geçti. Taşkömürü kurumunda bu yılki 
kazalarda 5 işçi yaşamını yitirdi, 2 bin 
657 işçi yaralandı. Zonguldak’taki özel 
kömür ocaklarında ise 3 işçi öldü, 1118 
işçi de yaralandı. Kaçak ocaklarda da 4 kişi 
hayatını kaybetti.
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Türkiye Maden-İş Sendikası Eğitim Mü-
dürü Fikret Sazak tarafından hazırlanan 
raporda, Türkiye’de madencilik “iş kazası 
riski fazla, emek yoğun, iş yerleri gözden 
uzak, kayıt dışılığın yüksek olduğu, kamu-
nun ağırlığının giderek azaldığı” bir sektör 
olarak tanımlandı. Rapora göre, maden-
cilik sektöründe 100 bin civarında kayıt-
lı işçi bulunuyor. Bunun dışında sektörde 
kayıt dışı çalışan sayısının ise 35 bin oldu-
ğu tahmin ediliyor. Madencilik sektörün-
de kayıtlı işçilerin yaklaşık yüzde 35-40’ı 
sendikal örgütlenme hakkını kullanabili-
yor. Maden işçilerinin ücret, iş sağlığı ve 
güvenliği koşulları özel sektör işletmele-
rinde çok daha kötü durumda bulunuyor. 
Türkiye Maden-İş Sendikası tarafından 
hazırlanan raporda, özelde madenler, ge-
nelde tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güven-
liği için alınması gereken önerilerden ba-
zıları şöyle:

»İstihdamı artırıcı politikalar için 
hükümetlere baskı yapılmalı.
»Kayıt dışının kayıt altına alınması-
nın mücadelesi verilmeli. »İş güven-
cesi tüm iş yerlerini kapsayacak şe-
kilde yaygınlaştırılmalı.
»Gelir dağılımını düzeltici politika-
lar hayata geçirilmeli. 
»Sendikal örgütlenme yaygınlaştırı-
larak iş yerlerinde sürekli denetim 
sağlanmalı.
»Mevzuatın dağınık yapısı düzeltil-

meli.
»İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkar-
tılmalı.
»İş güvenliği sorumlusunun işverene 
bağımlılığına son verilmeli.
»Türkiye’de iş yeri denetlenme ora-
nı yıllık yüzde 4-5 oranındadır. Bir 
iş yerine rutin denetim çok uzun yıl-
larda gelmektedir. Bu nedenle mü-
fettiş sayısı artırılmalıdır.
»Denetimler sonunda verilen cezalar 
caydırıcı olmalı.
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Kara elmas tabut ol-
muş gerekirse ölün der-

ler. Günü gelir utan-
madan ağlaşana gü-
lün derler. Yalanlara 

artık sabrım yok...”

6����4��)����
(	�����

Peki ya maden sahibi 
nerelerdeydi? Yapılan 
i n c e l e m e l e r i n 
ardından Maden 
ocağının faaliyeti 
altı ay süre ile 

durduruldu. Bükköy 
M a d e n c i l i k ’ i n 
sahibi Nurullah 

Ercan’dan sekiz gün haber alınamadı. 
Kamuoyunun karşısına çık(a)mayan Nurullah 
Ercan, Bursa’da savcılığa ifade verdi. Ercan, 
şaşırmayacağımız gibi tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. Yaşanan faciadan 12 
gün sonra ise, Ercan, bir gazeteye ilan verdi. 
Ölen işçilerinin ailelerine 15 bin lira yardım 
yapacağını duyurdu. 15 bin lira. Madencilerin 
kan parasının değerini açıklamaya lüzum 
gördü maden sahibi. Kendini aklamaya çalışan 
Ercan, olaydan büyük üzüntü duyduğunu, 
işçilerin ailelerine de para vereceğini duyurdu. 
İlanda işçi başına ilk etapta 15 bin lira ödeme 
yapacağını söyleyen maden sahibi, ölen 
işçilerin çocuklarına eğitim ve iş bulma 
konusunda da yardımcı olacağına söz verdi! 

31 Aralık’ta ise Nurullah Ercan, ölen işçiler-
den ikisinin ailesini ziyaret etti. Amacının “sa-
dece başsağlığı dilemek olduğunu” ve “ziyare-
tinin çarpıtılmasından sakındığını” belirtir-
ken, “bu ziyareti kendi iç rahatlığı ve Allah için 
yaptığı”nı söyledi. Ama ne tesadüftür ki bu zi-
yaretleri ailelerin “kan parası” teklifini reddet-
melerinden hemen sonra gerçekleştirdi. 

Ercan, daha önce de gazetelere verdiği yarım 
sayfalık ilanda, ailelere ödemeyi düşündüğü 
kan parasını duyururken, AKP’li bakanlara 
teşekkür etmeyi de ihmal etmemişti. Ercan’ın 
rahatlığının AKP ile olan ilişkilerinden kay-
naklandığı ve AKP tarafından dağıtılan kö-
mürlerin önemli kısmının söz konusu ma-
denden sağlandığı da bilinen bir gerçek.
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25 Aralık’ta ise grizu faciasıyla ilgili bilir-
kişi raporu hazırlandı. Maden Mühendisle-
ri Mehmet Taşkın, Melih Duygun ve İhsan 
Babür’den oluşan bilirkişi heyetinin hazırla-
dığı rapor savcılığa teslim edildi. Maden oca-
ğının bulunduğu yer ve patlama sonrası ocak-
ta yapılan incelemeler sonucu hazırlanan ra-
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Cumhuriyet tarihi boyunca ilericilere, emek-
çilere dönük baskıların bir yansıması olan si-
yasi partilerin yasaklanmasına çok tanık ol-
duk. Daha 1920’lerin başında yeni burjuva ik-
tidar, komünistleri, sosyalistleri legal siyaset 
sahnesinden indirmek adına yasaklamalara, 
kıyımlara başvurdu. Komünist liderler kat-
ledildi, komünistlerin legal siyaset yapmaları 
her yolla engellenmeye çalışıldı. Kürt hareke-
ti açısından da süreç bundan farklı seyretme-
di. Kürt hareketinin yükseldiği 90’larda legal 
yollardan, tamamen meşru olarak barışı sa-
vunan, Kürt halkının en demokratik taleple-
rini dillendiren partiler bir bir kapatıldı. Sü-
reç inkar ve imha süreci olarak işledi, Anaya-
sa mahkemesi bu dönemde ana mesaisini ka-
patma davaları üzerinden yürüttü. Çoğun-
lukla Komünistlere, Sosyalistlere, Kürt hare-
ketine yönelik kullanılan parti kapatma sila-
hı kimi zaman da sistemin tepesindekilerin iç 
hesaplaşmalarında kullanıldı.

Açılım tartışmalarının arttığı günlerde 
DTP’nin kapatılması kararı, Anayasa Mahke-
mesi tarafından oy birliği ile alındı. AKP ta-
rafından ilk olarak Kürt Açılımı olarak baş-
latılan daha sonra Demokratik Açılım adı-

nı alan ve son olarak da Milli Birlik Proje-
si diye adlandırılan sürecin sonuna geldik. 
Dağ fare doğurdu. Kürt halkının siyasal ta-
leplerini seslendirmek, barışı sağlamak için 
yola çıkan DTP kapatıldı, 37 DTP’liye 5 yıl 
siyaset yasağı getirildi, Ahmet TÜRK ve Ay-
sel TUĞLUK’un milletvekillikleri düşürül-
dü. Ardından 7’si belediye başkanı 56 DTP-
BDP’li tutuklandı. 

Kürt demokratik hareketine karşı sistem ta-
rafından tek alternatif olarak görülen AKP 
bu süreçte kendisine biçilen, Kürt hareketi-
nin imha edilmesine yardımcı olma, rolü-
nü yerine getirmek için elinden geleni yap-
tı, yapmaya da devam ediyor. İktidarın zir-
vesi aralarındaki tüm çekişmelere rağmen te-
mel konularda işbirliğinden kaçınmadı. Sınır 
ötesi harekât, Kürt hareketinin yok edilme-
si, emekçilerin haklarının budanması konu-
larında AKP, CHP, MHP ve Genel Kurmay’ın 
arasından su sızmadı. TÜSİAD’ından 
MÜSİAD’ına dinci basından Kemalist bası-
na tüm iktidar çevreleri bu süreçte inkâr ve 
imha politikasının baş aktörleri oldular.

Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ün 11 Mart 
2009’da başlattığı Kürt Açılımı sürecinden 
de ne yazık ki Kürt hareketi ve kimi sol çevre-
ler de medet umdu. Emperyalizmin en basit 
oyunlarından birine düşüldü. Emperyalizm 
ve Kapitalizmin barış söyleminin savaş, de-
mokrasi söyleminin baskı, açılım söyleminin 
kapatma olduğu halkların bunca acı deneyi-
mine rağmen bu çevrelerde unutuldu. ABD, 
AB ve onların silahşoru AKP’nin halklara 
özgürlük getirebileceği gafletine düşüldü. 

AKP’nin açılımlarına yön veren düşünce, sö-
mürülen ve ezilen, haklarından sistemli ola-
rak yoksun bırakılmış toplum kesimleri-
ni özneleştirme, onları yetkilendirerek ken-
di kararlarını kendileri verebilen eşit yurt-
taşlar durumuna getirmek değildir. Bu açı-
lımlar, eşitlik ve özgürlükten nasibini alama-
mış despotik bir anlayışın uzantısıdır. Padi-
şahın veya emirin kendi kullarına ihsan da-
ğıtması veya sadaka vermesi kâbilinden, halk 
kitlelerini efendinin istediği zaman ve oran-
da hareket etmek zorunda bırakan, efendinin 
ruh hâline ve çıkarına göre, uygun bulundu-
ğunda verilen, uygun bulmadığında geri alı-
nan nesnelerdir. Bu açılımlar, AKP’nin seç-
men desteğini sağlama, muhalif toplum ke-
simlerini asimile etme, gücü kendi elinde 
toplama ve ABD ile Avrupa Birliği’nden afe-
rin alma amacına hizmet etmekle sınırlıdır. 
(Ürün Sosyalist Dergi Sayı: 27, Şubat-Mart 
2010, “Yeni adımlar”)

Sonuç olarak AKP hükümetinin “Kürt So-
runu” söylemi ile başlayan açılım süreci 

DTP’nin kapatılmasıyla da fiilen sona ermiş 
oldu. İşbirlikçi AKP hükümetinden Kürt hal-
kına yönelik demokratik açılım beklemenin 
saflık olduğu da gözler önüne serildi. Halk-
ların özgürleşmesi, Kürt halkının demokra-
tik taleplerinin yerine getirilmesi; Türk, Kürt, 
Arap, Laz, Çerkez tüm işçi ve emekçilerin or-
tak mücadelesiyle olacaktır.
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“Sosyal Güvenlik” kavramı, insanı çalışma gücün-
den mahrum bırakan ya da ileride yaşanma ihti-
mali bulunan olaylar karşısında, toplumu oluştu-
ran bireylerin güvenceye kavuşturulması anlamı-
na gelmektedir. Diğer bir deyişle, her bireyin bu-
gününden ve yarınından emin olabilmesi, yaşa-
mını insan onuruna yakışır bir şekilde sürdürme-
si ve kişiliğini geliştirmesi için gerekli güvencelere 
sahip olmasıdır. 

Bu tanımdan yola çıkacak olursak, sosyal güven-
lik bireylerin çalışma yaşamının güvenceye alın-
masıdır. Sağlık sorunlarıyla karşılaştığımızda, ça-
lışamaz duruma geldiğimizde, işsiz kaldığımızda, 
emekli olduğumuzda sosyal güvenlik bizlerin tek 
güvencesi ve tek dayanağıdır. Sosyal güvenlik biz-
ler için hayati önem taşıyor.

Bizler için hayati önem taşıyan sosyal güvencemiz, 
Ekim 2008 itibariyle değiştirilen SSGSS yasasıyla 
elimizden alındı. Uygulanmaya başlanan SSGSS 
yasasının biz kadınları nasıl etkilediğine kısaca 
göz atalım.
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SSGSS yasasıyla kadınlara, doğum nedeniyle altı 
ay süresince, asgari ücretin üçte biri oranında 
ödenmesi öngörülen “emzirme yardımı” çerçeve-
sinde yapılan yardım emekçi kadının lehine arttı-
rılacağına, -önceleri “altı ay” olan bu yardım yüz-
de 83 oranında düşürülerek- bir defaya mahsus ve-
rilmeye başlandı. (Bu tutar 70 TL) Yaşadığımız 
kriz ortamını ve hayat pahalılığını düşündüğü-
müzde bu rakamın ne kadar komik olduğunu an-
latmaya bile gerek yok.

Dul eşin almaya hak kazandığı aylık, yüzde 
75’den, yeni yasayla yüzde 50’ye düşürüldü. 5510 
sayılı yasanın ilk halinde dul kadınlara, evlen-
diklerinde aylıklarının on iki katı tutarında “çe-
yiz parası” verilmesi öngörülmüştü. Dul kadınla-
ra, evlendiklerinde ödenecek çeyiz yardımının, 24 
aya çıkartılacağı açıklanmıştı. Oysa bırakın artı-
şı, yeni düzenlemede, aylık alan dul kadınlara ve-
rilen çeyiz parası bütünüyle kaldırıldı. Dul eş için 
yapılan bu düzenlemeyle, kadının yeniden evlen-
mesi, kadının evlendirmeye özendirilmesi çözüm 
olarak karşımıza çıkarılıyor. Bu durumda, kadın 
‘birey’ olarak görülmüyor. Kadının “koca” ya da 
“baba” olmadan yaşamını sürdürmesi imkânsız 
hale getirilmeye çalışılıyor.

Kadının emeklilik yaşı erkeklerle eşitlenerek 65 
yaşına yükseltildi, bağlanacak emekli aylıkları ise 
düşürüldü. Bu yasayla ev dışında çalışan kadın eve 
kapatılmaya çalışılmakta. Üstelik kadınların ev içi 
emeği (kadının yapması gereken yükümlülükler 
olarak görüldüğü için) göz ardı edilmiş, kadınla-
rın yıpranma payı yok sayılmıştır. Bu yasa deği-
şikliğiyle de yıpranma payı kalkmıştır.

Bir diğer uygulama ise, çalışmayan ya da çalışa-
mayan 25 yaşından büyük (okuyorsa) evli olma-
yan kadınların ve 18 yaşındaki (okumuyorsa) ka-
dınların sağlık sigortasından yararlanma hakkı-
nın kaldırılmasıdır.

Çalışma izni yasasında ise analık ve hamilelik ha-
linde, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve do-
ğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 
haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Buna 
ek olarak çoğul gebelik halinde doğumdan önce 
çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta 
süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun oldu-
ğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse 
doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalı-
şabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler 
doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık duru-
muna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve 
sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim ra-
poru ile belirtilir. 

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kont-
roller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile ge-
rekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlı-
ğına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. (Bu iba-
re zaten kadının analık halinde çalışma iznini or-
tadan kaldırmaktadır.) Bu halde işçinin ücretin-
de bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın iş-
çiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından 
veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık sü-
reden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu 
süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikka-
te alınmaz. 

İş kanununda bu yasalar olmasına rağmen, kadın-
lar hamilelik durumunda, çoğu kez işten atılma ile 
karşı karşıya kalıyorlar. Patronlara göre hamile bir 
işçi karnının şişmesiyle, kötü görünen, hızlı hare-
ket edemeyen, verimsiz ve sürekli izin alan bir işçi 
demektir. Patronlar için önemli olan ‘kâr’ olduğu 
için hamile kadınların kendilerine yük olmalarını 
istemezler. Hatta kadınlar ‘hamile kalırken bana 
mı sordun?’ gibi aşağılayıcı durumlarla bile karşı-
laşabiliyor.

SSGSS ile birlikte, sosyal güvencesi olmayan ha-
mile kadınlara ücretsiz muayene ve doğum uygu-
laması kaldırıldı. 2008 yılına kadar ücretsiz olan 
uygulama bu yasayla ortadan kaldırıldı.

Yeni yasayla, 100-150’den fazla kadın işçi çalıştırı-
lan işyerlerinde kreş açma zorunluluğu kaldırılı-
yor bunun yanı sıra kota uygulaması esas alınıyor. 
Bu uygulama ile işverenin yükü hafifletiliyor. Hat-
ta çoğu işyerlerinde maliyeti arttırdığı gerekçesiy-
le bu işçi sayısı 149’da tutuluyor. Bu yasa tamamen 
işverenlerin lehine ve işverenleri korumaya yöne-
liktir. Kadınlar açısından zorlayıcı bir madde. Bu 
madde, çocuk bakımı toplumsal bir sorumluluk 
olmadığı ve ‘kadının görevi’ olarak görüldüğü için 
kadın çalışma alanının dışında bırakılmasına ne-
den oluyor.
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Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını em-
zirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni 
verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça 
bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu 
süre günlük çalışma süresinden sayılır. 

Bu hak eski yasayla aynı, değiştirilmedi; fakat her 
gün 1,5 saat izin patronların, işverenlerin çok da 
işine gelmiyor. Özellikle ekonomik krizlerde, zo-
runlu izinlerinden dolayı, işten çıkartılmalar önce 
kadının başına geliyor. Bu emzirme izinleri iş sü-
resinden de sayıldığından, kadın işçilerin çalışma 
alanlarında da tercih edilmemesine neden oluyor. 

 Yeni doğum yapmış, emziren işçi günde 7,5 saat-
ten fazla çalıştırılamaz. Bu işçilere fazla çalışma da 
yaptırılamaz. Bu hak da değiştirilmedi. Yasada ol-
masına rağmen, çoğu işyerinde uygulanmamakta, 
kadınlar ağır şartlarda on iki saate varan çalışma-
lara maruz bırakılmaktadır.

Ataerkil (erkek egemen)toplumlarda, ‘kadının yeri 
evidir,’ kadının en önemli görevi; ev işi, çocuk ba-
kımı, koca bakımı olarak kanıksanmış, meşrulaş-
mıştır. Bu nedenle,bugüne kadar sosyal güvenlik 
kapsamında kadının ‘ev içi emeği’ hiçbir şekilde 
güvence altına alınmamıştır.

İş yasasına göre; cinsiyet nedeniyle daha düşük üc-
ret verilemez. Bu yasaya göre; eşitlik ilkesi esastır. 
“Eşit işe eşit ücret”; fakat bu da yaşadığımız siste-
min bir göz boyamasıdır. Düşük ücretlerle(ucuz 
işgücü) çalıştırılan yine kadınlardır. Her zaman 
emeği rahatça istismar edilen, sömürülen, düşük 
ücretlerle sendikasız, sigortasız, güvencesiz çalış-
mak zorunda bırakılan kadınlar olmuştur.
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5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası yaklaşık bir 
yıldır uygulanmakta olan SSGSS’ye oranla daha 
ileride gibi görünse de düzenlenişi ve uygulanışı 
tamamen patronların çıkarlarını korumaya 
yöneliktir. Hayata geçirilen ve bize dayatılan 
SSGSS yasası ise genel haliyle toplumdaki tüm 
çalışanları etkilemekle birlikte, biz kadınlara 
da sosyal yoksunluk ve maddi yoksulluk 
getirmektedir.

Ne yazık ki! Yaşadığımız sistem, sürekli ‘KÂR’ 
ve ‘PARA’ hırsıyla kendini ürettiği ve var etti-
ği için, sosyal güvenlik ve bu kapsamdaki sos-
yal yardımları kısıtlamaya ve ortadan kaldırma-
ya çalışıyor. Bu durum sosyal güvenlik çerçeve-
sindeki temel haklarımızı tehlikeye düşürüyor, 
genel olarak çalışanların özel olarak da kadınla-
rın yaşam kalitesini geriye götürüyor. Fakat bi-
liyoruz ki bu durum her zaman böyle olmamış 
geçmişte işçi sınıfının mücadelesiyle elde edilen 
haklarımız da var. 1917’de Sovyet devri-
miyle kadınların sosyal güvenlik hakla-
rından yararlanmaları için devrim ni-
teliği taşıyan düzenlemeler yapıldı. Bir 
sonraki sayımızda Sovyet devrimiy-
le ‘sosyal güvenlik’ kapsamıyla biz 
kadınlar açısından elde edilen hak-
larımız ve kazanımlarımızın neler 
olduğu üzerinde duracağız.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ve dün-
yada domuz gribi salgını ile ilgili bir kafa 
karışıklığı yaşanıyordu. Hepimiz mevcut 
sistem içerisinde salgının ne kadar kötü 
yönetildiğine tanık olduk. Önce “Ger-
çekten bir salgın mı, değil mi?” tereddü-
dü yaşandı, ardından, “Korunmak için 
aşı olalım mı, olmayalım mı? Aşı güve-
nilir mi?” soruları insanları ikiye böl-
dü. Son olarak salgının gerçek olmadığı, 
ilaç firmaları tarafından abartıldığı teo-
rileri ortaya atıldı. Dünya Sağlık Örgü-
tü (DSÖ) bu teorilerin doğru olmadığı-
nı açıkladı. Kamuoyu kime ve neye ina-
nacağını şaşırdı.
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Öncelikle domuz gribi nedir? Nasıl bir 
hastalıktır? Buna bakalım: 

Domuz gribi; pandemik influenza A 
(H1N1) virüsünün neden olduğu, do-
muz, kuş ve insan gribi virüslerinin bir 
karışımı olan yeni bir grip türüdür. İlk 
kez Mart 2009’da Meksika’da insanlar 
arasında görüldü, sonra hızla dünyaya 
yayıldı. Haziran 2009’da ise DSÖ tara-
fından pandemi (dünya çapında salgın) 
alarmı verildi.

Pandemik grip (H1N1) şimdiye 
kadar mevsimsel gripten daha 
ağır seyretmemiş ancak hızlı ya-

yılma özelliğine sahip olduğu be-
lirtilmiştir. Pandemik H1N1’in öl-

dürme hızı ilk görüldüğü za-
manlarda binde 3–5 arasında 
seyrederken, günümüzde bu 
oran daha da azaldı. Bu mev-

simsel gripten daha düşük bir 
orandır. Fakat hastalanan kişi 
sayısının çok olması nedeniyle 

ölümler görece çok görün-
mektedir.

DSÖ pandemi alarmı 
verdikten sonra aşıla-
ma yapılmasını önerdi. 

Ülkemizde de domuz gri-
bi vakaları ve ölümler gö-

rülmeye başlandıktan son-
ra sağlık bakanlığı milyon-
larca doz aşı alarak, risk 
gruplarının ve okullarda-

ki öğrencilerin aşılanaca-
ğını açıkladı. Ancak aynı 

dönemde başbakan bilimsel 
dayanaktan yoksun, sorumlu-

luktan uzak, önlemlerin uygulan-
masına engel oluşturabilecek keyfi bir 

açıklama yaparak hükümetin salgın ko-
nusunda tutarlı bir politikasının olmadı-
ğını ortaya koydu. Benzer açıklama daha 
sonra Devlet Bahçeli’den de geldi; “Ben 
böyle bir salgın olduğuna inanmıyorum 
gerisi Allah’ın takdiridir.” açıklaması ile 
olay inanıp inanmama boyutuna taşın-
dı. Sonuçta yetkililerin sorumsuzca dav-
ranışları neticesinde okullarda aşı olmak 
isteyen öğrencilerin oranı % 10’ların al-
tında kaldı. Şu anda dünyada ve ülke-
mizde kullanılan aşılar güvenilirlikleri 
kanıtlanmış aşılardır. Türk Tabipler Bir-
liği, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Mikrobiyoloji Derneği gibi sağlık örgüt-
leri bu aşıların güvenle uygulanabi-
leceğini belirtmektedir. Ayrıca şu 
ana kadar dünyada ve Türkiye’de 
milyonlarca doz aşı uygulan-
dı ve ciddi yan etkiler görül-
medi.

Aşı stratejik, ucuz ve toplum 
sağlığı açısından önemli 
bir üründür. Bir yandan 
bireysel olarak hastalı-
ğa karşı bağışıklık ya-
ratırken, öte yandan 
salgının yayılması-
nı engelleyerek top-
lumsal düzeyde bir 

koruma sağlar. Türkiye’nin kendi aşısı-
nı üretme potansiyeli varken liberal sağ-
lık politikaları sonucu aşı üretimi yap-
mamakta ve aşılarını yabancı ilaç şirket-
lerinden almaktadır. Aşı ve temel ilaçlar 
stratejik maddelerdir. Bir salgın olasılı-
ğında ülkenin önce kendi halkının ge-
reksinimini karşılaması gerekir. Türkiye 
bu aşı ve ilaç üretememek sorunundan 
kurtulmalıdır. 2003’te yapılan bir çalış-
maya göre ülkede ihtiyaç duyulan aşı-
ların tamamının Türkiye’de üretilmesi 
için 90 milyon dolara ihtiyaç varken, bu 
sürekli ertelendi ve gelinen noktada yal-
nızca bir yıl için ithal edilen aşılara yapı-
lan harcamalar bir milyar dolara yaklaş-
tı. Eğer kuş gribi salgınıyla beraber Tür-
kiye aşı üretimine geçmiş olsaydı şu an-
daki sıkıntıları yaşamayacaktı.

Son günlerde Avrupa Konseyi Sağlık Ko-
mitesi başkanı Dr. Wolfgang Wodarg 
domuz gribi hastalığının bu işten mil-
yarlarca dolar kâr sağlayan ilaç şirket-
lerinin bilinçli olarak abarttığı düzme-
ce bir salgın olduğu teorisini ortaya attı. 
DSÖ bu iddiayı kabul etmedi. Salgının 
ilk başlardakinden daha hafif seyrettiği-
ni ve ölümlerin beklenenden az olduğu-
nu ama salgının hâlâ devam ettiğini be-
lirtti. Bu açıklamalar Başbakan’a sorul-
duğunda, milyonlarca dolarlık aşı alı-
mı yapan, okulları tatil eden hüküme-
tin başı kendisi değilmiş gibi; “Ben de-
miştim zaten, artık domuz gribini gün-
demden düşürün.” tarzında sorumluluk-
tan kaçan bir açıklama daha geldi.

Dr. Wodarg’ın iddiaları kimseyi şaşırt-
mamıştır herhalde. Sağlığın yoğun bi-
çimde ticari faaliyete dönüştürüldüğü 
bu neoliberal çağda, salgının ilaç, aşı, de-
zenfektan gibi malların ticareti üzerin-
den paraya çevrilmek istenmesi kapita-
lizmin doğasında vardır. Savaşı yaratan 

ve fırsata çeviren kapitalizm, salgın-
dan da nasıl kâr sağlayacağının 

hesaplarını yapmıştır. 

Artık dünyanın en bü-
yük şirketleri sıralama-
sında ilaç şirketleri de 
ilk on içinde yer almak-
tadır. Yeni ilaçların ve 

tedavi yöntemlerinin ge-
liştirilmesi çalışmaları ya 

da ilaç veya tıbbi cihazların 
faydalarını göstermeye yöne-

lik dünya çapındaki büyük bi-
limsel çalışmalar bu şirketlerin fi-

nansal desteği ile yapılmaktadır. 
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Sağlık otoriteleri herhangi bir hastalı-
ğın tedavisi ile ilgili tavsiyede bulunur-
ken, bu çalışmaların sonuçlarını kaynak 
alırlar. Sonuçta bu çalışmalar bilimsel ve 
tıbbi olarak etik olabilir, ancak ticari ola-
rak ne kadar etik olduğu ve ne kadar ob-
jektif olabileceği şüphelidir.

Salgınların nasıl seyredeceğini öngör-
mek zordur. İklim koşullarındaki de-
ğişiklikler, alınan önlemler, mutasyon-
lar gibi pek çok faktör yeni olguların or-
taya çıkma hızını artırıp azaltabilmek-
tedir. Domuz gribi salgını başladığında 
daha çok ölüme yol açıyordu, ancak sal-
gın Kuzey Amerika ve Avrupa’ya yayıl-
dığında salgının şiddeti ve ölüm oranla-
rı azaldı. DSÖ, dünya çapında salgın ne-
deniyle milyonlarca ölüm olmasını bek-
liyordu, ancak son açıklamalarında dün-
ya üzerinde 13.500 civarında ölüm oldu-
ğunu ve salgının beklenenden hafif sey-
rettiğini bildirildi.

Toplum hekimliği ve salgın hastalıklar 
bilimi, pandemi durumunda en kötü so-
nuçlara göre planını yapmak zorundadır. 
Zaten dinamik bir yapı sergileyen salgın-
lar, yapılacak her bir girişim ile (kişisel 
hijyen, aşılama, diğer önlemler) hesap-
lanan rakamların altında bir seyre gire-
cektir. Bu “bak salgın çıkmadı” demenin 
kanıtı değil yapılan girişimlerin yerinde 

olduğunun bir göstergesidir. En tehlikeli 
yaklaşım bekleyelim, ortalık kötüleşirse 
bir şeyler yaparız yaklaşımıdır. Bu nok-
taya gelindiğinde iş işten geçmiş olur.

Salgına yakalanmış olan ülkelerin de-
neyimleri göstermektedir ki; hastalık en 
ağır sonuçlarını yoksul kesimlerde, ka-
labalık koşullarda yaşayanlarda, kronik 
hastalığı olanlarda ve gebelerde göster-
mektedir. Bu nedenle koruma önlemle-
ri ve bakım hizmetlerinin başta yoksul-
lar olmak üzere tüm risk gruplarına ön-
celikli olarak ulaştırılması için önlemler 
alınmalıdır.

Salgın nedeniyle olan ölümler sadece sal-
gının doğal seyri değildir. Sosyal güven-
cesi olmayan insanlar hizmete erişeme-
mektedir. Sosyal güvencesi bile olsa hiz-
mete erişim, ödenmesi gereken katkı 
payları nedeniyle kısıtlanmaktadır. 2, 8, 
15 TL katkı ve ilaç katılım paylarını öde-
yemeyecek durumda olan birçok vatan-
daşımız olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Ayrıca salgın bir ailede aynı anda birden 
fazla kişiyi etkileyebilmekte, hastaların 
tümü için ödenmesi gereken sadece kat-
kı payları bile, o ailenin ödeme gücünün 
üzerine çıkabilmektedir.

Bu amaçla sağlık bakanlığının bir an 
önce fiili olarak zaten açıkça kabullen-
diği durumu resmiyete dönüştürme-
si ve salgın ilanında bulunması gerek-
mektedir. Umumi hıfzıssıhha kanunu-
na göre ülkede bulaşıcı salgın hastalık 
olduğunda, katkı payı ödenmeye-
cek, ödeme güçlüğü çeken, sos-
yal güvencesi olmayan yoksul 
halk kesiminin tedavi gider-
lerinin devlet tarafından 
karşılanması olanak-
lı hale gelecektir. Bu 
da salgının yoksul 
halk üzerindeki 
ağır maliyetini 
büyük ölçüde 
ortadan kaldı-
racaktır.

Salgın ilanı, sağ-
lık hizmetlerine 
en çok ihtiyaç du-
yan yoksul toplum 
kesimlerinin sağlık 
hizmetlerine erişi-
mi önündeki engelle-
rin kaldırılması ve do-
layısı ile ölümlerin önü-

ne geçilmesi açısından büyük önem ta-
şımaktadır.
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Sonuç olarak domuz gribi ne panik ya-
ratacak kadar korkutucu ne de becerik-
sizliği mazur gösterecek, “ben demiştim 
bak bir şey yokmuş” denecek kadar hafif 
bir salgındır. Kapitalist sistem eşitsizlik 
sistemidir. Salgından dünyadaki bütün 
halk kesimleri etkilendi ve etkilenme-
ye devam ediyor; ancak salgından ölen-
ler beslenme, barınma ve hijyen şartla-
rı kötü yoksul halk kesimleridir. Kapita-
list sistem kirlidir. Bu kirin bulaşmadığı 
güvenilir, bilimsel, ticari kaygıdan uzak, 
etik bir kurum bırakmayacaktır. Eğitim 
ve sağlığı ticarileştirmeye devam ede-
cektir.

Kendi aşısını ve ilacını üreten, koruyucu 
ve önleyici halk sağlığı hizmetlerini has-
talık oluşmadan önce toplumun tüm ke-
simlerine ulaştırabilen, insanlar hasta-
landıktan sonra da ayakta ve yataklı te-
davilerini ücretsiz ve eşit biçimde uygu-
layan, yaşlılıklarında insanlarına baka-
bilen, açıklamalarında şeffaf ve güveni-
lir bir sağlık sistemini, mevcut kapitalist 
sistem içinde yaratmak mümkün değil-
dir… Yapılması gereken yegâne şey, in-
sanların ölümünü fırsata çeviren bu de-
jenere sistemin yerine, sağlık ve eğitimin 
ücretsiz olduğu, eşit, adil ve sınıfsız bir 

toplumsal yapıyı kurmaktır.
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2009 yılının son zamanlarında gündemimi-
ze yeni bir madde düştü: Genetiği Değiştiril-
miş Organizmalar(GDO)! Ülkemize GDO’lü 
ürünlerin girişinin serbestleşmesi ve ko-
nuyla ilgili yönetmeliğin çıkmasıyla beraber 
GDO’ya taraf ve karşıt olanlar arasında za-
ten var olan tartışma yükselişe geçti. GDO’lu 
ürünler hakkında bilgi sahibi olmak ve ter-
cihimizi bilinçli bir şekilde yapmak hepimi-
zin hakkıdır. Peki ama GDO nedir? GDO’lu 
ürünler ne gibi sorunlara gebedir? GDO’nun 
yararı var mıdır?

7�1�6����9
GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) 
genetik mühendisliği ile bir canlıya başka bir 
canlı türünden gen aktarılarak yeni bir canlı 
organizma yaratılması olarak tanımlanabilir. 
Gen aktarılan canlının DNA’sı değiştirilmek-
te ve kendi türünden farklı özelliklere sahip 
bir canlı ortaya çıkmaktadır. GDO hakkın-
daki şüphelerin bir kısmı GDO’lu ürünlerin 
doğal olmayan yöntemlerle, laboratuvar orta-
mında oluşturulmasından kaynaklanıyor.
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GDO kavramıyla ilk kez 1970’lerde karşılaşı-
yoruz. Sağlık ve besin üretimi alanındaki so-
runlarla mücadele amacıyla başlatıldığı söyle-
nen çalışmalar 1990’larda belirli bir yaygınlığa 
ulaşıyor. GDO denildiğinde anılması gereken 
tek sektör gıda değildir; fakat en yaygın kulla-
nım alanı olarak gıda görülmekte. Günümüz-
de soya, mısır, patates, domates, pirinç, buğ-
day, kabak, ayçiçeği gibi bitkiler ve bazı balık 
türleri GDO’lu olarak üretilebiliyor.
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Saydığımız besinler içlerinde geniş bir çeşit 
yelpazesini barındırır. Örneğin mısır bitkisi-
nin bilinen yüzlerce çeşidi vardır. GDO çalış-
maları bu mısır türleri arasında en verimlile-
rinin genetiğinde oynamalar yapmak yoluyla 

daha dayanıklı ve daha verimli mısır üretme-
yi amaçlıyor. Buraya kadar herşey normal hat-
ta güzel gözükebilir. O zaman bir de farklı açı-
dan bakalım. Türkiye’de yüzün üzerinde ser-
tifikalı mısır çeşidi var. Biz bunlar arasından 
en verimli iki tanesini seçip genleriyle oynuyo-
ruz daha verimli ve daha sağlıklı hale getiriyo-
ruz. Bu ürünlerin ekimine başlıyoruz. İlerleyen 
aşamalarda ürettiğimiz mısır türünün polen-
leri genetiği değiştirilmemiş mısırlarla temas 
edip ürettiğimiz mısırın özelliklerini genetiği 
değiştirilmemiş mısıra aktarıyor. Yani istemi-
miz dışında diğer bir türün dengesiyle oynanı-
yor. Bu belirli bir aşamadan sonra bazı mısır 
türlerinin kaybolmasına ve mısır türlerinde tek 
tipleşmeye varacak. Bu da biyolojik zenginliğin 
yok olmasına sebep olacak. Şimdi “zenginliğin 
yok olması neyi değiştirir, zaten elimizde güçlü 
bir mısır türümüz olmayacak mı?” diyebiliriz. 
Evet, belirli araştırmalardan geçmek kaydıyla 
elimizde güçlü bir mısır türü olacak. Fakat do-
ğada aynı ürünün neden birden çok türü oldu-
ğunu düşündük mü? Sakın bunun sebebi kar-
şılaşılan felaketler karşısında doğanın kendi öz 
koruma sistemi olmasın? Belirli bir mısır türü-
nü kapsayan bir hastalığın yaygınlaştığı süreç-
lerde diğer mısır türlerini devreye sokabiliriz. 
Peki elimizde bir mısır türü kalmışsa nasıl mü-
cadele edeceğiz?

GDO’nun ürünleri tek tipleştirmesi başka bir 
sorunu daha ortaya çıkarıyor. GDO’lu ürünle-
rin üretilmeye başlanmasıyla beraber bu ürün-
leri geliştiren firmalar üretilen genlerin ve do-
layısıyla ürünlerin patent hakkını almaya baş-
ladılar. 2000 yılı rakamlarına göre; dünyada 
beş yüz binden fazla gene patent verildi. Küre-
sel ölçekte üretilen mısır, patates, soya, buğday 
bitkileri üzerinde 132 patent bulunuyor. Bun-
dan ne çıkacak yahu topu topu 132 bitkide pa-

tent varmış diyebiliriz. Fakat bunu demeden 
önce bir önceki paragrafı bir kere daha oku-
mak gerekiyor sanırım. Çünkü üründe tek tip-
leşmenin sağlanması durumunda bu 132 patent 
-ki günümüzde sayının daha da arttığını dü-
şünmek gerek- üretilen ürünün büyük bir ço-
ğunluğunu kapsamış olacak. Üstelik GDO’lu 
bitkiler genellikle tohum vermezler yani her yıl 
tohum almak gerekiyor. Bu da ürettiğimiz her 
ürünün üretilebilmesi için doğayı patentleme-
ye çalışan kapitalistlere para ödeme gereğini 
ortaya çıkarıyor. Patentlerin belirli firmalarda 
toplandığı göz önüne alındığında çeşitli alan-
larda alternatifi yok edilmiş tek ürün, tek fir-
ma birleşimi bize bir yerlerden tanıdık gelebi-
lir. Mesela sağlık için gerekli olan ilaçların be-
lirli firmaların elinde olması ve firmaların di-
lediği fiyattan sağlık hakkını satıyor olmasıy-
la bu durum arasında ki benzerlik dikkatini-
zi çekti mi?
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Buraya kadar 
GDO’ların ekono-
mik ve çevresel sa-
kıncalarına de-
ğindik; peki bu 
GDO’ların sağlığı-
mıza etkileri olabi-
lir mi? GDO’lü ürünler ABD gibi ülkelerde 
belirli araştırmaların ardından piyasaya sürü-
lüyor. Bu araştırmalarda ürünün her türlü ya-
rarı, zararı araştırılıyor ardından ürünün pi-
yasaya sürülüp sürülmeyeceği kararlaştırılı-
yor. Örneğin, Brezilya fındığının bir genine 
sahip olan GDO’lu soya fasulyeleri alerjiye ve 
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alerji sebepli ölümlere sebep olacağı gerekçe-
siyle satışa sunulmadan yok edilmiş. Araştır-
maların belirli bir kurallar dizisi içinde ve doğ-
ru yapılması durumunda GDO’lu ürünler sağ-
lığımız için hiçbir tehtit oluşturmuyor gibi gö-
züküyor. Fakat bu noktada da ülkelerin oluş-
turacağı yasal mevzuat ve bu yasal mevzuatın 
sermaye güçleri tarafından aşılıp aşılamayaca-
ğı sorusu gündeme geliyor. Türkiye’de konuy-
la ilgili bir düzenleme bulunmamakta. Yani 
Türkiye’de sağlığımız açıkça tehlikede. Peki 
yasal düzenleme yapıldıktan sonra sağlığımız 
tam anlamıyla güvende diyebilir miyiz? Ser-
maye güçlerinin hakemli bilimsel dergiler için-
de bile yönlendirici etkisinin bulunduğu gü-
nümüzde bunu söylemek zor. GDO’lu ürünle-
rin alerji yapması, vücudumuzdaki bakterile-
ri güçlendirmesi gibi ihtimalleri barındırdığı-
nı bilmemiz de önemli.
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GDO’nun ortaya çıkışında belirttiğim gibi 
GDO çalışmaları sağlık ve besin üretimi ala-
nındaki sorunları çözmeyi hedefler. Besin 
üretiminde verimi arttırarak açlığa çare ol-

mayı önüne bir hedef olarak koyan GDO ça-
lışmalarını değerlendirirken açlığın sebeple-
rini ve bu sorunun üstesinden hangi yöntem-
lerle gelinebileceğini düşünmek gerekiyor. 
ABD’nin 2010 askeri bütçesi olan 685.1 milyar 
dolar dünyada açlık sınırının altında yaşayan 
400 milyon insanı kurtarmak için yeterlidir*. 
Almanya, İngiltere, Japonya, Çin gibi ülkele-
rin askeri bütçelerini de hesaba kattığımız-
da karşımıza muazzam bir rakam çıkıyor. 
Gene ABD’de her yıl üretilen gıdanın yüzde 
20’sinin çöpe atıldığını biliyoruz. İngiltere’de 
çöpe atılan gıdanın 20 milyar dolar tutarında 
olduğu tahmin ediliyor. 2009 Ekim’inde İngi-
liz Guardian gazetesinde yayınlanan bir ha-
bere göre ABD ve İngiltere’deki gıda ziyanı 
dünyadaki tüm açları doyurabilecek seviye-
ye erişmiş durumda. Bu verilerin ışığında do-
ğanın dengesiyle oynanarak üretilen GDO’lu 
ürünleri açlığa çare bulmak amacıyla kullan-

manın ne kadar gerekli olduğunu düşünmek 

gerekiyor.
GDO çalışmalarını savunanlar GDO’lu ürün-
lerin yabanıl otlar, zararlı böcekler gibi üre-
tim sorunlarına karşı bir silah olabileceğini 
belirtiyorlar. Biyoteknolojinin tarım alanın-
da yarar sağlayacağı şüphe götürmez bir ger-
çektir; fakat GDO’larla ilgili denetimlerin ak-
saması durumunda felaketlerle karşılaşılabir. 
Bu felaketlere bazı hedef olmayan canlı tür-
lerinin yok olması ve doğal dengenin bozul-
ması, aktarılan genlerin insan organizmasın-
da büyük sorunlara yol açmasını örnek göste-
rebiliriz. GDO’nun birim tarla başına üretimi 
arttıracağı iddası aynı zamanda tarım alanla-
rının azaldığı gerçeğini kendine dayanak ha-
line getirmiştir. Peki tarım alanlarının neden 
azaldığı üzerinde kafa yormak ve tarım alan-
larının azalmasını engellemek daha doğru ve 
doğal bir çözüm olmayacak mıdır?
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GDO biyoteknolojinin bir ayağını oluştur-
makta. Bilimsel gelişmeler ve onların ya-
rarları tüm insanlık için kabul edilir hat-
ta desteklenmesi gereken bir unsurdur; fa-
kat bilimsel gelişme adı altında kapitalist-
lerin yeni tekeller oluşturmasına, biyolo-
jik zenginliği, insan sağlığını para uğruna 
yok saymaları kabul edilemez. GDO’yla il-
gili kapitalistlerin dayattığı sisteme, canlı-
lar üzerinde patent hakkı getirdiği, biyolo-
jik zenginliği yok ettiği, kontrolsüz yapıldı-
ğında insan sağlığını tehtit ettiği için karşı 
durmak gerekiyor. Bu duruş teknoloji kar-
şıtlığı anlamına gelmez, kapitalist sisteme 
karşı durmanın tutarlı bir yansıması olur.

Kapitalistlerin bize dayattığı GDO sis-
temine karşı bizim için örnek olacak 
bir sistem geliştirilmiştir. Bugün Küba 
Cumhuriyeti’nde GDO ve diğer biyotek-
nolojik gelişmeler kullanılmakta. Fakat 
Küba’nın uygulaması bize dayatılan sis-
temden farklı. Küba’da hiçbir canlı orga-
nizma üzerinde patent bulunmuyor. GDO 
tarımı devlet kontrolüyle, belirli bir alanda 
yapılıyor ayrıca Ulusal Biyogüvenlik Mer-
kezi ve Tarım Bakanlığı’na bağlı Bitki Sağ-
lığı Bölümü tarafından sürekli tetkikler ya-
pılıyor. Küba halkı GDO’lu ürünler hak-
kında bilgilendirilmekte, halka konuyla il-
gili eğitimler verilmekte. Aklımıza “peki 
ama Küba neden GDO çalışması yürütü-
yor?” sorusu gelebilir. Küba savunduğu po-
litik hat sebebiyle çeşitli ekonomik baskı-
larla karşı karşıya. Küba Cumuriyeti “ne-
den GDO?” sorusuna, “maruz kaldığımız 
ekonomik baskılar karşısında ayakta dura-

bilmek için”cevabını veriyor. Üstelik Küba 
Cumhuriyeti GDO ile elde ettiği kazanımı 
zor durumdaki ülkelerle paylaşabileceğini 
açıklıyor.

Peki bizim ülkemizde durum nedir? Ülke-
mizde alt sınıflandırmalarıyla birlikte 37 
bin bölgeye özgü bitki yetişmekte. GDO 
tarımı bu bitki zenginliğini yok edecek. 
Ayrıca yönetmeliğin yetersizliği halkı-
mızın yeni hastalıkların pençesine atıldı-
ğı anlamına geliyor. GDO’larla ilgili yasa 
ve yönetmelikler bir an önce çıkartılmalı-
dır. GDO’lu tarım diğer tarım türlerini et-
kisi altına aldığı ve hakim tür haline geldi-
ği için GDO’lu tarıma ülkemizde izin ve-
rilmemelidir. Tüm GDO’lu ürünlerin üze-
rinde GDO vardır ibaresi olmalıdır. Bu 
kapsamda GDO’lu tarımın yaygın olduğu 
ülkelerden ithal edilen ürünler özel dene-
tim altına alınmalıdır. GDO ile ilgili okul-
larda, iş yerlerinde ve halka açık alanlarda 
bilgilendirme çalışmaları başlatılmalıdır.
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Mısır, kabak, domates gibi çok kullandığımız 
bitkiler ve bunların yan ürünlerinde GDO 
olma ihtimali bulunmaktadır. Yukarda sunu-
lan bilgiler ışığında GDO’lu ürün kullanmak 
istemeyenler emin olamadıkları ürünler hak-
kında www.adalet.gov.tr/gercek.doc ad-
resindeki başvuru formuyla bilgi edinme 
hakkını kullanabilir.

*ABD Askeri Bütçesi’nin 2009 açlık sı-
nırı verileriyle bölünmesi sonucu he-
saplanmıştır.
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http://www.gdoyahayir.org/

http://students.sabanciuniv.edu/
cemmeydan/GDO/index.
php?option=com_cont
ent&task=view&id=
100&Itemid=118

http://www.
pugwash.org/
reports/ees/
cuba2004/03%20
Pugwash/02_
Rebecca.pdf
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Ankara’da bir kış günü. Hava çok soğuk. 
TEKEL işçisi kadınların çadırı ise sımsıcak. 
Emeklerine olan saygıları, üretimden gelen 
güçlerine olan inançları ısıtıyor direniş ça-
dırını. Ne hükümetin tehdidi ne de zor ko-
şullar onların mücadelelerine olan inancını 
etkiliyor. Erkek işçilerle el ele, omuz omuza 
ekmek ve suyu paylaşarak, sınıf mücadelesi-
ni sürdürüyorlar. Biz de yaptığımız bu söy-
leşiyle tarihe tanıklık ediyoruz.

İlerici Gençlik: Kendinizi tanıtır mısınız?

Berrin Aşık: Adım Berrin Aşık, kırk yaşın-
dayım ve yirmi yaşında bir çocuk annesi-
yim, eşimden ayrıldım. Tek başıma hayat 
mücadelesi veriyorum. Hataylıyım ve buraya 
Hatay’dan geldim.

Emine Atlaş: Ben de Emine Atlaş, iki çocu-
ğumla buraya İskenderun tekel deposunda 
çalışan eşime destek olmak için geldim. Ço-
cuklar son bir hafta okula gitmek istemedi-
ler, dayanamadık onlarla, kalkıp geldik.

Arzu Güneş: Otuz dokuz yaşındayım ve 
bir çocuğum var. Benim gibi tekel işçisi 
olan Yasemin Çelenk ve Hüsniye Bayrak ile 
İzmir’den geldik. Aynı çadırda kalıyoruz.

İlerici Gençlik: Ne kadar süredir TEKEL de 
çalışıyorsunuz, hangi illerde ve bölümlerde 
çalıştınız?

Berrin: Ben 1998’den buyana TEKEL’de ça-
lışıyorum. Hatay Yaprak Tütün İşletmesi’nde 
işe başladım, bunu sırayla Adana Sigara Fab-
rikası, Hatay TEKEL Başmüdürlüğü ve Ha-
tay Yaprak Tütün İşletmesi takip etti. Kısa-
cası bölgede yer alan tüm TEKEL birimlerin-
de ve bölümlerinde çalıştırıldım.

Arzu: 20 yıldır TEKEL’de çalışıyorum. İzmir 
ve Manisa Yaprak Tütün İşletmeleri’nde yap-
rakta satışta ve genel müdürlükte çalıştım.

Hüsniye: İzmir Balatçık Tütün İşletmesi’nde 
sıyırmada çalışıyordum daha sonra laboratu-
varda çalıştım.

Yasemin: Ben on yedi yıl TEKEL’de sıyırma-
da çalıştım.

İlerici Gençlik: Kadınlar her bölümde çalışa-
biliyorlar mı?

Berrin: Kadın işçiler işleme ve imalat kı-
sımlarında çalışıyorlar, buralarda sıyır-
ma , balyalama ve taşıma işlerini yapıyor-
lar. Balyalama elle ve makine ile yapılıyor. 
Tütünün bakımı, ilaçlanması, depolanma-
sı ve nakliye işlerinde erkekler çalışıyor.

Arzu: İmalatı yapanlar kadınlar, erkekler bu-
nun hamallığını yapıyorlar. Sıyırma ve ton-
galama (baskılama) işleri daha ağır ve biz 
yirmi yıl bu işlerde çalıştık.

İlerici Gençlik: Özellikle direnen TEKEL ka-
dın işçi sayısı dikkatimizi çekiyor. Fabrika-
da çalışan kadın işçi oranları nasıl, çok ka-
dın çalışıyor mu?

Berrin: Kadın işçi sayısı daha fazla olduğu 
için durum böyle aslında. Üretimi kadın iş-
çiler yapıyor bu yüzden fazlayız; ama buraya 
gelmeyen arkadaşlarımızın sayısı da az değil.

Arzu: Bazı illerde kadın sayısı fazla ama sa-
yılarının eşit olduğu yerlerde var bu her yer-
de aynı değil imalat ve depo oranlarına göre 
değişiyor.

İlerici Gençlik: Fabrikada kadın işçi olarak 
ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz, bunlar-
la nasıl başa çıkıyorsunuz?

Yasemin: Günde ortalama 8-9 arasında bal-
ya yapabilen bir işçiden 15 balya çıkarması 
bekleniyor. Bu insan gücünü aşan bir şey ve 
biz bunları yetiştirmek için molalarda dahi 
çalışmak zorunda kalıyorduk. Sıyırmada ça-
lıştığımız için çok fazla tütün tozuna maruz 
kalıyorduk ve hepimizde meslek hastalıkla-
rı var. Ben bronşit oldum bu işte. Aşırı sıcak 
ve tozlu bir ortamda yıllarca çalıştık kronik 
hastalıklarımız var bizim. Bel fıtığı olanların 
sayısı da fazla çünkü ağır balyaları taşıyoruz. 
Sinir sıkışmaları ve boyun fıtığı başlıca sağ-
lık sorunlarımız arasında.

Arzu: Fabrikada sorunlarla baş etmek için 
hiç birlikte hareket etmedik bu güne kadar. 
İşlerin yoğunluğu birbirimizle yakın ilişki 
kurmamız önündeki engellerin başında ge-
liyordu. Herkes işini yapabiliyordu ancak, 
sonra da evlerimize dönüyorduk.

Yasemin: Bir araya gelemiyorduk, molalarda 
dahi çalışıyorduk çoğunlukla, eksperlerin de 
üzerimizde yoğun baskısı vardı. Hele son za-
manlarda idarenin baskısı daha da arttı. Eli-
mizde tütün varken bitirelim nasılsa özelle-

TEKEL
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şecek diyorlardı. Bir yılda bitirilecek işleri 
biz dört ayda bitirdik.

İlerici Gençlik: Bugün burada her türlü zor-
lu şarta elinizden geldiğince göğüs gererek, 
önemli bir dayanışma ve birlik gösteriyor, 
hepimize umut oluyorsunuz. Peki, fabrika-
daki durum nasıldı, özellikle kadın işçilerin 
ilişkilerinde benzer bir dayanışma var mıy-
dı?

Berrin: Yoktu aslında. Birlikte hareket etmi-
yorduk çalışırken. Biz birbirimizi burada ta-
nıdık, burada yakınlaştık arkadaşlarla, biz 
de burada öğreniyoruz birçok şeyi. Biz yolun 
sonuna geldik, fabrikalarımız kapatıldı bitir-
diler yani. İşte o an toplanıp geldik, fark et-
mediğimiz birçok şeyi görüyoruz burada.

Arzu: Biz de bir araya gelemiyorduk. Çok 
azımız beraber hareket ediyordu. Bunda en 
büyük etken çalışmanın yoğunluğu aslında. 
İşten çıkınca da eve gidip dinlenmek istiyor-
sun doğal olarak.

İlerici Gençlik: Ankara TEKEL direnişi sü-
recinde kadın işçi olarak ne gibi sorunlarla 
karşılaştınız, ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyor-
sunuz?

Berrin: Özellikle soğuk önemli bir sıkıntıy-
dı; ancak oturma eyleminin ikinci günü iti-
bariyle çadırlar kuruldu. Varillerde ateş ya-
kıyorduk, birkaç gün önce de soba kurduk 
çadırda bu şekilde ısınıyoruz. Ara sıra rüz-
gar çıkınca dumana boğuluyoruz ama buna 
bile razıyız, hakkımızı almadan bir yere git-
meyeceğiz. Tuvaletleri sormayın, Türk-İş sa-
dece alt kattakileri kullanmamıza izin veri-
yor bu da yeterli değil tabii, temizlik yok sü-
rekli tıkanıyor tuvaletler. Kalabalık olunca 
erkekler tuvaletini dahi kullanmak zorunda 
kalıyoruz. Oraya sıvı sabun koymuyorlar bir 
sabun koymuşlar oraya oda yere düşüyor vs. 
yani kısacası gitmemiz için her şeyi deniyor-
lar. Bazen dışarıda kalıyoruz yağmurda ıs-
lanıyoruz, hastalanıp bayılanlar oluyor. Üst 
baş kalmıyor, giysi satın almak durumun-
da kalıyoruz. Çoğunlukla yemeği kendimiz 

karşılıyoruz, bunların ciddi mali külfeti var. 
Birçok dernek ve sendika yemek getiriyor ta-
bii onları inkar edemeyiz. Geceleri de bura-
dayız battaniyelerimiz var kıvrılıp uyuyoruz. 
Bazen de öğrenci evlerinde ya da sendikalar-
da uyuyoruz. Sizin dernekte de kaldık biz.

Arzu: Burada maddi manevi desteğe ihti-
yacımız var. Buraya gelmek için rapor al-
dık ama bakanlık rapor paralarımızı ikinci 
bir emre kadar durdurdu. Bu yüzden ekono-
mik sıkıntılarımız var. Çadırlar çok zor, bu 
soğukta hasta olduk, ben on iki iğne yedim. 
Regl dönemlerimiz çok daha sancılı oluyor. 
Bizler burada insanlık dışı koşullarda hep 
beraber direnmeye çalışıyoruz.

İlerici Gençlik: Ankara süreci boyunca ya-
şama bakışınızda ne gibi bir değişiklik oldu, 
direniş sürecinde neler öğrendiniz?

Emine: Biz burada varlığı da yokluğu da be-
raber göğüslemeyi öğreniyoruz. Yalnız aile-
lerimizle değil diğer tüm işçilerle beraber. 
Eşimi yalnız göndermedim ya bizle ya hiç 
dedim ve çocuklarla yaklaşık on gündür 
burada çadırdayız. Çocuklarda hayatı öğre-
niyor. Hakkını aramazsa kimse kılını kıpır-
datmaz, hakları için mücadele etmeyi öğre-

niyorlar. Sizler gibi hayatlarına sahip çık-
sınlar. Bizler sizlerin hakkını ödeyemeyiz. 
Sizlerden çok büyük destek görüyoruz.

Hüsniye: Biz buraya 4C’ye karşı olduğumuz 
için geldik; ama burada işçi sınıfı düşma-
nı bir sistemle karşılaştık ve şu an yaşadı-
ğımız bir sınıf savaşımıdır, 4C değil. Ara-
mızda “tarikatçı direnişçi oldum” diyenler 
de var. Bir şeyleri fark etmeye başlamaları 
bizi çok mutlu ediyor.

Bu güne kadar verilen mücadelenin değeri-
ni daha iyi anlamaya başlıyorsun. Bu bir sı-
nıf savaşımı bu gerçeği kavrıyorsun, bura-
da bir dayatma var ve biz buna karşı duru-
yoruz. Direne direne kazanacağız. Bundan 
önce 1 Mayıs’a onlar katılırken artık yüz-
ler katılacaktır.

İlerici Gençlik: Son olarak her gün birçok 
ilerici, devrimci genç destek için yanınızda 
yer alıyor, işçi - öğrenci birliği sizin için ne 
ifade ediyor?

Berrin: Baştan beri bize en çok destek olan 
siz gençler oldunuz. Elinizden geldiğince 
bize her konuda yardımcı oldunuz. Marji-
nal guruplar diyorlar televizyonda sizlere, 
burada marjinal olan bizi bu soğukta bek-
letenlerdir. Her zaman çok dikkatli davran-
dınız, asla bir şeyi dayatmadınız, sabahla-
ra kadar uyumadan yanımızda oldunuz, bu 
bizleri güçlendiren bir şey. Birçoğu ya bun-
larmış bize sahip çıkan, hani nerde diğerle-
ri diyorlar. Her şey için çok teşekkür ediyo-
ruz sizlere.
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Tüm İlerici Gençlik Derneği üyeleri, 
Tek Gıda-İş Sendikası üyesi TEKEL 
işçisini mücadelesinde yalnız bırakmadı. 
Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’den Mersin’e, 
Kastamonu’dan Bergama’ya kadar 
Türkiye’nin dört bir yanında TEKEL 
işçileri için yapılan tüm eylemlere destek 
vererek onların bu onurlu mücadelelerinde 
yanlarındaydı. “Yolumuz işçi sınıfının 
yoludur!” şiarıyla yürüyen ilerici gençler sınıf 
saflarındaydı.
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Türkiye’nin dört bir yanından gelen binler-
ce TEKEL işçisi 15 Aralık 2009’da Ankara’da 
toplandı. TEKEL’in özelleştirilmesine kar-
şı toplanan işçiler, 16 Aralık 2009’da Anka-
ra AKP Genel Merkezi yakınında ve Abdi 
İpekçi Parkı’nda yaptıkları eylemlerle direni-
şe devam edeceklerini açıkladılar. Abdi İpek-
çi Parkı’nda bulunan işçiler öğle saatlerinde, 
AKP Genel Merkezi önünde bekleyen arka-
daşlarına destek olmak için yanlarına gitmek 
istedi. Ancak polis biber gazı ve copla işçile-
re saldırdı. Polisin saldırısı sonucunda 2 işçi 
kalp krizi geçirdi.
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TEKEL’e bağlı fabrikaların kapatılması ve iş-
ten atma saldırısına karşı özlük haklarıy-
la kamuya geçmek isteyen işçiler 17 Aralık 
2009’da Abdi İpekçi Parkı’nda toplandı. Ata-
türk Bulvarı’na çıkıp yolu trafiğe kapatmak 
isteyen emekçilere polis müdahale etti. 
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İlerici, devrimci kurumlar 18 Aralık 2009’da 
TEKEL işçilerinin TÜRK-İŞ Genel Merke-
zi önündeki direnişlerine destek için yürüdü. 
TEKEL işçileri de ilericileri, devrimcileri al-
kışlarla, sloganlarla karşıladı.
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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Ankara’da bulu-
nan TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde TEKEL iş-
çilerinden, İtfaiye işçilerine kadar yaşanan 

gelişmeleri değerlendirmek üzere 23 Aralık 
2009’da bir toplantı düzenledi. Toplantı so-
nunda bir açıklama gerçekleştiren TÜRK-İŞ 
Genel Başkanı Mustafa Kumlu, sürekli eylem 
kararı aldıklarını açıkladı. Cuma gününden 
itibaren dört hafta boyunca her cuma günü 
konfederasyonun örgütlü olduğu tüm işyerle-
rinde bir saatlik iş bırakma eylemi yapacakla-
rını ve her hafta iş bırakma eyleminin bir saat 
arttırılacağını duyurdu. Alınan mücadele ka-
rarı, TEKEL işçileri tarafından coşkuyla kar-
şılandı. Ne var ki sonraki günlerde TÜRK-İŞ 
yönetimi bu eylem kararının arkasında dur-
madı.
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23 Aralık 2009’da Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve Cebeci Kam-
püsü, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kam-
püsü öğrencileri, “TEKEL işçisi yalnız değil-
dir!” diyerek işçileri ziyaret etti.
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TEKEL işçilerine destek vermek için 25 Ara-
lık 2009’da toplanan, aralarında KESK, 
TÜRK-İŞ’e ve DİSK’e bağlı sendikalar ve bir-
çok demokratik kitle örgütünün de bulundu-
ğu iki bine yakın emekçi AKP ilçe binasına 
yürüdü.
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26 Aralık 2009’da TEKEL işçileri TÜM-İGD 
Ankara Şubesi’ni ziyaret etti. Son derece sıcak 
bir şekilde geçen ziyarette işçiler ilerici genç-
lere nasıl direniş kararı aldıklarını, direniş sı-
rasında ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını ve 

bu zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini 
paylaştı.

“Artık kaybedecek bir şeyimiz 
kalmadı!”
İzmirli Ayşe Abla: “Bizler arkadaşlarımızın 
işlerine son verildiğinde bu 4/C’nin ne illet 
bir şey olduğunu anladık. Biz özlük hakları-
mızı kaybetmek istemiyoruz. Evimiz, çocuk-
larımız için buradayız. Direnişe başlayınca 
özellikle gençlerin de desteğiyle gücümüzün 
farkına vardık. Bu yüzden on iki gündür bu-
radayız.” dedi.

“Sendika biziz!”
Manisa’da çalışan Arzu ise şöyle diyor: “Bizi 
buraya getiren sendika değildi, onları buraya 
getiren biziz. Biz hep sorduk ‘ne zaman eyle-
me gidiyoruz” diye. Direnişin bu kadar süre-
ceğini bilselerdi hükümetle karşı karşıya kal-
mamak için getirmezlerdi bizleri buraya. As-
lında bu kadar süreceğini biz de tahmin etmi-
yorduk; ama birlik ve dayanışma ile bu güne 
geldik. Dolayısıyla sendika bizi muhatap al-
madan yapamaz. Çünkü sendika biziz!” dedi.

“İşçi sınıfının bayramıydı, 
katılacaktık tabii”
İzmir’den gelen Zeynel Abi ise “Bundan beş 
yıl önce 1 Mayıs’a katılmıştık. Bin kişilik fab-
rikadan yirmi kişi katılmıştı. İşçi sınıfının 
bayramıydı, katılacaktık tabii. Katıldığımız 
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için baskılarla karşılaştık. Şimdi yumrukları 
sıkılı arkadaşlarımı ‘Ölmek var dönmek yok!’ 
derken görünce ‘Beş yıl önce neredeydiniz?’ 
diyorum. Kızmıyorum tabii ki seviniyorum. 
Daha bir kararlı sıkıyorum yumruklarımı 
bu kez.” Ardından ekliyor: “Şimdi çenelerini 
avuçlarının içine alıp nasıl yapsak da gönder-
sek bunları diyorlar. Bizlere küçük lokmalar 
sunacaklar. Bizim bunlara kanmadan özlük 
haklarımızla işimize dönmemiz gerek.” diye 
sözlerine devam etti.

“İşçi sınıfı tek bir yumruk gibi 
örgütlenirse biz kazanırız”
Tunceli’li Sinan arkadaş ise bir arkadaşını 
anlattı: “Buraya gelmeden önce komünistle-
re, devrimcilere atar tutardı. Şimdi içlerin-
den ayrılmıyor. ‘Ne oldu Apo? Sen sevmez-
din komünistleri’ diyoruz. ‘Doğruyu onlar 
söylüyormuş’ diyor. Milliyetçi gelen komü-
nist gidiyor buradan. Biz sadece TEKEL işçi-
leri bir arada olunca hükümetin ‘Nasıl yap-
sak?’ diye düşündüğünü gördük. Şimdi ‘Hü-
kümeti devirmek zor bir iş değil herhalde’ 
diyoruz. İşçi sınıfı tek bir yumruk gibi ör-
gütlenirse biz gerçekten kazanırız.”

“Aslında biz kazandık!”
Van’dan gelen Ferit Ağabey ise “Aslında biz 
kazandık!” diyor. Geçirdikleri on iki gün 
boyunca sınıf dayanışmasının ne olduğu-
nu, birlikle mücadele edince nelerin yapı-
labileceğini öğrendiklerini söylüyor. “Dire-
nen TEKEL işçisi artık başka sorunlara da 
duyarsız kalmamayı öğrendi. ‘Kazanaca-
ğız’ diyoruz. Ama bu mücadeleyi kazana-
masak da öğrendiklerimizle ‘aslında biz bir-
çok şeyi kazanmışız’ diyoruz. Yarın İzmir’e, 
Van’a, Hatay’a ve diğer illere yolunuz düştü-
ğünde kucaklaşacağınız, kucaklaşacağımız 
insanlar oldu bu mücadele sayesinde. Bugün 
olmasa da birgün mutlaka kazanacağız.” di-
yordu.
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İlerici gençler direnişin on üçüncü gününde 
de Ankara’da TEKEL işçileriyle birlikte di-
reniş yerindeydiler. Tüm gün işçilerle birlik-
te TÜRK-İŞ’in önünde bekleyen ilerici genç-
ler, akşamları da işçileri evlerinde ağırladılar.
27 Aralık 2009’da TÜM-İGD Ankara Şubesi 
kortej halinde bir yürüyüş yaparak işçileri zi-
yaret etti. TEKEL işçileri, TÜM-İGD’lileri al-
kışlarla, sloganlarla karşıladı Sakarya’da. İş-
çiler adına konuşan sendika sözcüsü “Tüm 
İlerici Gençlik Derneği aramızda arkadaşlar, 
ilerici gençliğimize hoş geldiniz diyoruz! Biz-
leri hiç yalnız bırakmadıkları için teşekkür 
ediyoruz. İyi ki varsınız!” diye seslendi.

“Bizler grev çadırlarında yatmış 
çocuklarız!”
TÜM-İGD adına, kendisi de işçi olan Ser-
hat kürsüye çıkarak işçilerin mücadelesini 
selamladı: “İki yıl önce 2007’de Özelleştir-
me İdaresi’nin önünde olduğumuz gibi, bu-
gün de sizinleyiz. Çünkü bizler de en başta 
işçi- emekçi çocuklarıyız. Fabrika kapıların-
da ana-babalarımızın çıkışını beklemiş, para 
olmadığında hastaneye gidememiş, küçücük 
yaşta çalışmak zorunda kalmış, ekmeğimi-
ze el koymasınlar diye grev çadırlarında yat-
mış çocuklarız. Bizler işçi, işsiz, köylü, öğren-
ci gençliğiz. Biliyoruz ki gelecek güzel günler 
işçi sınıfının ellerinden doğacak. Bu yüzden 
‘Yolumuz işçi sınıfının yoludur!’ diyoruz. Biz 
kazanacağız!” dedi.

,�F	���&�"'�'#�,4*����!�	��	��	�����
!�	�	�
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 5 
Ocak 2010’da İstanbul İtfaiyesi’nin özelleşti-
rilmesine karşı Belediye-İş’in örgütleyicisi ol-
duğu bir eyleme Ankara’dan gelen TEKEL iş-
çileri de destek verdi. “İtfaiye, demiryolu, TE-
KEL zafer direnen emekçinin olacak!”, “Yaşa-
sın sınıf dayanışması!” diyen TÜM-İGD’liler 
de eylemdeydi.
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Ankara’da direnişlerini sürdüren TEKEL 
işçilerine destek vermek amacıyla 8 Ocak 
2010’da İstanbul’da bir eylem ve basın açıkla-
ması gerçekleştirildi. Tek-Gıda İş’in örgütle-
yicisi olduğu eyleme aralarında İşten Atmak 
Yasaklansın Platformu’nun da bulunduğu çok 

sayıda ilerici, devrimci kurum ve sendika da 
destek verdi. Binlerce kişinin katıldığı basın 
açıklaması Mecidiyeköy’de bulunan AKP il 
binası önünde yapıldı.
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16 Ocak 2010’da oturma eyleminin 2. günün-
de TÜM-İGD’li gençler de işçilerle birlikte sa-
bahladı. 15 Ocak 2010’da, Türkiye’nin dört 
bir yanından Ankara’ya gelen binlerce TE-
KEL işçisi, Kızılay’ın Sakarya Caddesi tara-
fındaki ara sokaklarında kaldı. Bütün gece 
türküler söylendi, halaylar çekildi ve slogan-
lar atıldı.

İlerici Gençler, 
TEKEL işçisinin yanında
İlerici gençler de oturma eyleminin başladı-
ğı günden itibaren işçilerin yanındaydı. İş-
çilere tabure, battaniye, karton ve yakacak 
sağlayan TÜM-İGD’liler, sürekli direniş ça-
dırlarındaydı. Adıyaman’dan, İzmir’den, 
Batman’dan, Samsun’dan, Tokat’tan, 
Hatay’dan, Diyarbakır’dan işçilerle sohbet et-
tiler, dostluklar geliştirdiler. Sabahın ilk ışık-
larını işçilerle birlikte karşılayan ilerici genç-
ler, işçilere sıcak çorba dağıttı.
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TEKEL işçilerinin 4/C’ye karşı verdikleri 
mücadelenin 34. gününde Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen 70 bin kişi işçilerle omuz 
omuza tek el, tek yumruk oldu. 17 Ocak 
2010’da, Ankara’ya mitinge gelen işçiler, 
emekçiler, köylüler, öğrenciler, kadınlar Sıh-
hiye Meydanı’nda toplandı. TÜM-İGD’liler 
İşten Atmak Yasaklansın Platformu arkasın-
da kendi pankartlarıyla mitinge katıldı.
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TEKEL işçileri 19 Ocak 2010’da 3 gün süre-
cek olan açlık grevine başladı. Her şubeden 
beş kişinin katıldığı açlık grevine 100’ün 
üzerinde işçi katıldı. TÜRK-İŞ Genel Mer-
kezi toplantı salonunda açlık grevini sürdü-
ren işçilere, dışarıda bekleyen bazı işçiler de 
destek verdi.
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TEKEL direnişinin 37. gününde TÜM-İGD An-
kara Şubesi dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. 
20 Ocak 2010’da Sakarya Caddesi’nde toplanan 
ilerici gençler, sloganlar eşliğinde işçilerin otur-
ma eylemi yaptığı çadırlara doğru yürüdü. İleri-
ci gençler esnaftan ve çevredeki insanlardan da 
destek gördü. Alkışlar eşliğinde işçilerle buluşan 
TÜM-İGD’lileri, işçi temsilcisi “İlk günden beri 
yanımızda olan Tüm İlerici Gençlik Derneği 
üyelerine teşekkür ediyoruz.” diyerek karşıladı.
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Açlık grevine katılan emekçi sayısı 3. gününde 
150’ye ulaştı. 21 Ocak 2010’da açlık grevindeki 
beş, ölüm orucundaki bir tekel işçisi rahatsız-
lanarak hastaneye kaldırıldı. Açlık grevine gi-
ren bir işçiye de ayakta tedavi uygulandı. 3 gün 
içerisinde tam yirmi sekiz işçi greve bağlı çe-
şitli şikayetler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Aynı gün Sibel Özbudun, Temel Demirer ve 
Grup Munzur’un da aralarında bulunduğu 
bazı aydın ve sanatçılar TEKEL işçilerini ziya-
ret etti.
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İşçiler, 6 konfederasyonun bir araya gelerek 
hükümete 26 Ocak’a kadar süre vermesinin 
ardından, bekleyişe geçti. 4/C’yi kesinlikle is-
temeyen işçilere 4/B’nin alternatif olarak su-
nulması karşısında . 23 Ocak 2010’da, ileri-
ci gençler bu yasaları karşılaştıran bir broşür 
dağıtımı yaptı.
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1 Şubat 2010’da TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Mustafa Kumlu ve ilgili bakanların yaptık-
ları görüşmeden “Uzlaşma çıkmadı.” açıkla-
ması geldi. Hükümetin TEKEL işçilerinin ta-
leplerini görmezlikten gelmesi, işçiler arasın-
da öfkeyle karşılandı. Açıklamanın ardından 
TEKEL işçileri direniş çadırlarını dolaştıktan 
sonra TÜRK-İŞ önüne gelerek genel grev, ge-
nel direniş çağrısı yaptı.
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Sadece 53 gün içinde TEKEL işçilerinin 
başlattığı mücadele çığ gibi büyüdü. 4 Şubat 
2010’da TÜRK-İŞ, Hak-İş, DİSK, Kamu-
Sen, KESK’ten oluşan beş konfederasyonun 
aldığı karar uyarınca ülke genelinde bir 
günlük uyarı grevi yapıldı. İlk başta grev 
kararında imzası bulunan Memur-Sen ise 
son anda iş bırakmayacağını açıklayarak, 
greve katılmadı.

İlerici Gençler 4 Şubat’ta 
Türkiye’nin Dört Yanındaydı!

ANKARA

Ankara’da işçi ve emekçiler, TEKEL işçi-
leri ile dayanışmayı büyütmek için 4 Şu-
bat 2010’da alanlara aktılar. Aralarında 
TÜM-İGD’nin de bulunduğu ilerici, dev-
rimci kurumlar da alanda işçilerleydi.

İSTANBUL
TEKEL dire-
nişine destek 
olmak için 4 
Şubat 2010’da 
İ s t a nbu l ’ d a 
binler Edir-
nekapı ve 
Eminönü’nde 
t o p l a n a r a k 
Saraçhane’ye 
y ü r ü -
dü. TÜM-
İGD’liler yü-
rüyüşe Edir-

nekapı kolunda İşten Atmak Yasaklansın 
Platformu’yla katıldı.

MERSİN
Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi 
Mersin’de de binler 4 Şubat 2010’da alan-
lardaydı. TÜM-İGD’nin de içinde bulun-

duğu yaklaşık 
4 bin kişi TE-
KEL işçileri için 
Taş Bina önün-
den AKP il bi-
nasına yürüdü. 
TÜM-İGD’liler 

de Mersin’den TEKEL işçisinin sesine ses 
oldular.

BERGAMA
Altı konfederas-
yonun aldığı ge-
nel direniş kararı-
na Bergama’daki 
emekçiler de des-
tek verdi. Berga-
ma Cumhuriyet 

Meydanı’nda, 4 Şubat 2010’da yapılan basın 
açıklamasına TÜM-İGD’liler de katıldı.

HATAY
TEKEL işçileri-
nin 4-C’ye kar-
şı özlük hakla-
rı için başlattık-
ları mücadele-
nin 53. gününde 
Türkiye’nin dört 

bir yanında işçiler, memurlar yer yer esnaflar 
1 günlük iş bırakarak sınıf dayanışmasını gös-
terdi. “4/C değil 4 Şubat” zamanıdır diyen işçi, 
köylü, öğrenci gençler Hatay’da da eyleme des-
tek verdi. Eğitim-Sen, SES ve diğer emek ör-
gütlerinin oluşturduğu Emek ve Demokrasi 
Platformu’yla birlikte TÜM-İGD de alandaydı.

İZMİR
TEKEL iş-
ç i l e r i n i n 
d i r e n i ş i -
ni destekle-
mek ama-
cıyla yapılan 
genel grev 
İzmir’de de yoğun katı-
lımla gerçekleşti. Genel 
grev İzmir’de sabahın ilk 
saatlerinden itibaren ha-
yatı etkiledi. Otobüsler, tren-
ler, vapurlar çalışmadı. Kimi İzmir esnafı TE-
KEL işçilerine destek olmak için öğleden son-
raya kadar işyerlerini açmadı. İzmir, eylem-
ler bitene kadar adeta bayram sabahı sessizli-
ğini yaşadı. İzmir’in son yıllarda yaşadığı en 
kalabalık eylemlerden biri oldu. TÜM-İGD’li 
gençler de eyleme İşten Atmak Yasaklansın 
Platformu ile birlikte katıldı.

Ankara’da işçi ve emekçiler, TEKEL işçi-

TEKEL
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6 Şubat 2010’da 142 işçi süresiz olarak açlık 
grevine başlamak üzere Ankara’da bulunan 
TÜRK-İŞ Genel Merkez binasına girdi.
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TEKEL emekçisi haklı direnişlerinde 55. gün-
de de yalnız kalmadı. Açlık grevinde bulunan 
işçilerden 3 gün içerisinde 9’u hastaneye kal-
dırıldı. Bu arada Türk Tabipler Birliği üye-
si 60 doktor ise işçilerin bulunduğu TÜRK-İŞ 
Genel Merkezi’nde gönüllü olarak hizmet ver-
meye başladı.
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7 Şubat 2010’da bir grup 
sinema emekçisi, mü-
zisyen, yazar, şair, ga-
zeteci TEKEL işçileri-

ne destek ziyaretinde bulundu. İşçiler, 
aydın ve sanatçıları Sakarya Caddesi’nde karşıla-
yarak TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nin önüne geldi.
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TEKEL işçilerini destekle-
mek için 1 günlük açlık gre-

vi yapan PSAKD Tarsus Şubesi’ne, 
7 Şubat 2010’da TÜM-İGD’li genç-

ler destek ziyaretinde bulundu. 
PSAKD Tarsus Şubesi’nde yapılan 

açlık grevi süresince ayrıca işçile-
rin sorunları ve sınıf dayanış-
ması üzerine de sohbet edildi.
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Mersin Üniversitesi’nde 
TÜM-İGD’li öğrenci-
lerin de aralarında ol-
duğu ilerici, devrim-
ci kurumlar TEKEL iş-

çilerini desteklemek amacıy-
la yaklaşık bir hafta boyunca (8-12 Şubat) fo-
toğraf sergisi düzenledi, bildiri dağıttı ve imza 
topladı.
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TEKEL işçileri 9 Şubat 2010’da Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem 
yaptı. İşçiler toplu olarak Ankara Şehirlerara-
sı Terminal İşletmesi’nin bulunduğu durak-
tan Bakanlığa yürüdü.
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10 Şubat 2010’da Emine Erdoğan ile görüşmek 
isteyen sekiz kadın TEKEL işçisi, üç saat 
bekletildikten sonra evde bulunan Başbakan 
ile görüştü. AKP yandaşı medyada Başbakan’ın 
işçilerle ayaküstü yaptığı görüşmeyi bir lütuf 
olarak sunuldu.
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TEKEL işçisi 11 Şubat 2010’da Maliye Bakan-
lığı önüne gelerek bir basın açıklaması yaptı. 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Eğer hükü-
metin bir hatası varsa o da merhametli olma-
sıdır.” şeklindeki açıklaması TEKEL işçileri-
nin tepkisine neden oldu. 60 kişilik temsili bir 
grubun katılması düşünülen basın açıklaması-
na yüzlerce TEKEL işçisi katıldı.
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Oğluna gemicik alırken ekmek ve iş isteyen 
emekçilere “Ananı da al git” diyen başbakan 
TEKEL işçisini de tehdit etti: “Size ay sonu-
na kadar süre tanıdık ancak direnişi sürdü-
rürseniz kusura bakmayın müdahale ederiz.” 
diyen Tayyip Erdoğan’ı aynı gün TEKEL ça-
dırlarında bekleyen binlerce işçi “Ölmek var 
dönmek yok!” sloganlarıyla cevapladı.
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Yaptığı ve katıldığı birçok eylemle TEKEL iş-
çilerinin direnişini destekleyen İşten Atmak 
Yasaklansın Platformu birkaç gündür yaptığı 
afişleme çalışmalarıyla TEKEL işçilerinin mü-
cadelesini bir kez daha İstanbul halkına du-
yurdu. İstanbul’un birçok semtini, mahallesini 
“4/C değil, güvence” ve “TEKEL kazanırsa he-
pimiz kazanırız” yazılı afişlerle donatan İşten 
Atmak Yasaklansın Platformu 10 Şubat 2010’da 
Kadıköy’de afişleme çalışması yaptı.
İlerici gençler de afişleme çalışmasına katıldı-
lar ve afişleme süresince piyango satıcısından 
emeklisine kadar birçok İstanbulluyla TEKEL 
işçileri üzerine sohbet etme imkanı buldular.
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Türkiye’nin dört bir yanından, ailelerini mem-
leketlerinde bırakıp Ankara’da toplanan TE-
KEL işçilerinin onurlu mücadelesine destek 
her geçen gün artıyor. 11 Şubat 2010 akşamı  
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’nun ör-
gütleyicisi olduğu ve TÜM-İGD’nin de içinde 
yer aldığı birçok kurum Taş Bina’ya meşaleler-
le yürüdü ve Taş Bina önünde basın açıklama-
sı gerçekleştirildi.
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Yaklaşık iki aydır özlük hakları için tüm 
zorluklara rağmen direnen TEKEL işçile-
rine destek gün geçtikçe büyüyor. 11 Şubat 
2010’da binler TEKEL işçileri için Taksim 
Meydanı’nda toplandı.
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vi yapan
7 Şubat 2

ler destek
PSAKD T

açlık gre
rin s
ması
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DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, TTB, TMMOB ve çok 
sayıda ilerici, devrimci kurumun katıldığı ey-
leme TÜM-İGD’de de katıldı. Halkın ilgisi-
nin de yoğun olduğu eylem Galatasaray Li-
sesi önünde yapılan basın açıklamasıyla son 
buldu. 
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TEKEL işçilerinin direnişi 60. gününe (12 Şu-
bat 2010) girdi. İşçiler, başbakanla görüşmele-
re, “genel grev” kararının çıkmamasına, Ba-
kan Ömer Dinçer’in tehditlerine rağmen her-
kesi direnmeye çağırıyor.

TÜRK-İŞ Başbakan görüşmesinden 

yine sonuç çıkmadı
TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu 11 Şubat 
2010’da Başbakanla bir görüşme yaptı. Görüş-
meden beklenildiği gibi yine bir sonuç çıkma-
dı. Başbakan 4/C’yi yine dayattı. Direniş ça-
dırlarında bekleyen binlerce işçi sonucu öf-
keyle karşılayarak “Hükümet 4/C’yi al başına 
çal!”, “Yılgınlık yok direniş var!” sloganlarıy-
la karşılık verdiler.

12 Şubat 2010’da TÜRK-İŞ, Kamu-Sen, KESK 
ve DİSK, Kamu-Sen Genel Merkezi’nde bir 
araya geldi. Süreci değerlendiren konfede-
rasyonlardan “genel grev” kararı yine çık-
madı. Mustafa Kumlu toplantıda, 4/C uygu-
lamasının iptali için hukuki sürecin başla-
tılmasına ve bu çerçevede Danıştay’da iptal 
davası açılmasına karar verildiğini belirtti.

Bakan Dinçer’den tehdit gecikmedi
12 Şubat 2010’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Dinçer, “Şayet, 4/C’yi iptal ka-
rarı aldırırlarsa bunun neticesi ne olur? Sa-

dece işçiler işsiz kalır. 4/C’nin iptal edilme-
si durumunda çok sayıda kişi işsiz kalır. Ben 
eylemi yapan arkadaşları sağduyuya davet 
ediyorum. Kendi sağlıklarını ve güvenlik-
lerini tehlikeye atmasınlar. Kriz döneminde 
tüm dünyada sıkıntı varken kendilerine iş 
teklif ettik, bunu iyi değerlendirsinler” dedi.
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13 Şubat 2010’da Herkese Sağlık Güvenli Ge-
lecek Platformu bileşenleri, TEKEL ve Mar-
maray işçilerinin sesine ses katmak için Şiş-
li Cevahir AVM önünden Mecidiyeköy’deki 
AKP ilçe binasına yürüyerek burada bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. TÜM-İGD’li genç-
ler de basın açıklamasında yer aldı.

Yürüyüş öncesi Şişli Camii durağında topla-
nan İşten Atmak Yasaklansın Platformu akti-
vistleri “TEKEL işçileri kazanmalı!” şiarlı bil-
dirileri dağıtarak çevredeki halkla TEKEL di-
renişi üzerine sohbet etti.
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Mersin’de 15 Şubat 2010’da Mersin Emek ve 
Demokrasi Platformu ve İşten Atmak Yasak-
lansın Platformu, TEKEL işçileri için ortak bir 
çalışma başlattı. Çalışma kapsamında pazar-
tesi ve cuma günleri (15-19 Şubat) arası imza 
standı açıldı. Mersin’de birçok emekçi imzala-
rıyla direnişe destek verdi. Çalışma süresince 
10 binin üzerinde bildiri Mersinlilerle buluştu.

19 Şubat 2010’da ise Diyarbakır’dan Mersin’e 
gelen TEKEL işçileri davul-zurna ile karşılan-
dı. Daha sonra bir basın açıklaması yapıldı.
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TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve Kamu Sen’in aldı-
ğı kararlar doğrultusunda 20 Şubat 2010’da 
on binlerce kişi TEKEL işçileriyle dayanış-
mak için Ankara’daydı. Cumartesi günü yü-
rüyüşle başlayan eylem, Pazar günü 12.00’a 
kadar Sakarya Caddesi’nde oturma eylemiy-
le sürdü. Eylemde TÜM-İGD’li gençler de İş-
ten Atmak Yasaklansın Platformu arkasında 

yürüdüler. Sakarya 
Caddesi’nde topla-
nan on binlerce in-
san sabaha kadar 
uyumadan oturma 
eylemi yaptı.
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TEKEL işçisinin onurlu mücadelesine bir des-
tek de Kastamonu’dan geldi. Kastamonu’da 
23 Şubat 2010’da KESK, TÜRK-İŞ ve Kamu-
Sen’in öncüsü olduğu eyleme TÜM-İGD’liler 
de katıldı. Eylemde TEKEL işçilerine olası bir 
müdahale karşısında emekçilerin tüm kesim-
leriyle birlikte bu saldırıya karşılık verileceği 
vurgulandı.

Halkın da yoğun ilgi gösterdiği basın açıkla-
ması yapılan oturma eyleminin ardından 25 
Şubat Perşembe günü yapılacak olan meşaleli 
yürüyüşe herkes davet edildi.
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Ankara’da eylemlerini sürdüren TEKEL iş-
çilerinden Hamdullah Uysal (39 yaşında), 25 
Şubat 2010 sabahı Kızılay’da karşıdan karşıya 
geçtiği sırada bir otomobilin çarpması sonu-
cu yaşamını yitirdi. 

Amasyalı olan ve Tek Gıda-İş’in Samsun 
Şubesi’nden eyleme katılan Hamdullah Uy-
sal için binlerce insan toplandı. İşçiler arka-
daşlarının naaşını alıp, TÜRK-İŞ’in önün-

TEKEL
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de bir anma töreni düzenlemek istedi. Aile-
sinin buna izin vermediğini söyleyen polisle-
rin yanında aile aranarak, tören için izin alın-
dı. Ancak polis cenazeye el koyarak tabutun 
TÜRK-İŞ’in önüne götürülmesini engelledi.
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25 Şubat 2010’da ise TEKEL işçilerine destek yü-
rüyüşü için Kastamonu’da meşaleli yürüyüş ya-
pıldı.
TÜM-İGD’lilerin de katıldığı eylemde meşaleler 
ve dövizlerle Nasrullah Meydanı’na yürünüldü. 
Katılımın yoğun olduğu eyleme, emekçi halkı-
mız da yürüyüş sırasında alkış ve ıslıklarla des-
tek verdi. Eylem 27 Şubat Cumartesi günü ya-
pılacak oturma eyleminin çağrısıyla son buldu. 
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25 Şubat 2010’da Bergama’da TEKEL işçi-
leri için meşaleli yürüyüş yapıldı. Berga-
ma Eğitim-Sen’in önünden Cumhuriyet 
Meydanı’na yüründü. Bergama Eğitim-Sen 
Temsilcisinin yaptığı basın açıklamasına ile-
rici gençler de destek verdi.
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26 Şubat 2010’da İzmir Buca’da, direnişteki 
TEKEL işçilerine destek eylemi yapıldı. Buca 
Emek Platformu’nun çağrısıyla bir araya ge-
len sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, 
Buca Belediyesi önünde toplandı. Buca halkı-
nın destek verdiği eyleme İzmirli ilerici genç-
ler de katıldı.
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26 Şubat 2010’da bir grup TEKEL işçisi tra-
fik kazasında yitirdikleri arkadaşları Ham-
dullah Uysal’ın cenazesinde yaşanan olayları 
protesto etmek için AKP Ankara il başkan-
lığını işgal etti.

AKP il başkanlığı önünde toplanan işçiler, 
slogan atarak binaya girdi. Polisin müdaha-
lesi sonucu dışarı çıkarılan işçilerden 19’u 
gözaltına alındı. 
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Trafik kazasında yaşamını yitiren TEKEL işçisi 
Hamdullah Uysal’ın cenazesinde yaşanan olay-
ları protesto etmek için AKP Ankara il başkan-
lığını işgal ettikleri için gözaltına alınan on se-
kiz TEKEL işçisi 27 Şubat 2010’da serbest bıra-
kıldı. On sekiz işçiden on dördü öğlen saatlerin-
de, dört işçi de akşam saatlerinde serbest bıra-
kıldı.
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Hükümet TEKEL işçilerine göz dağı vermek 
için şubat ayı sonunda çadırlara müdahale ede-
ceğini açıklamıştı. Bu nedenle çeşitli sendikalar, 
meslek odaları ve ilerici, devrimci kurumlar 27 
Şubat 2010’da da işçilerin yanında olduklarını 
göstererek ülkenin dört bir yanında oturma ey-
lemleri gerçekleştirdiler.

75. Gün: Direniş Rüzgarı Her 
Yerde
ANKARA
TEKEL direnişinin 75. gününde, sendikalar, 
emek örgütleri ve ilerici, devrimci kurumlar di-
renen işçilerin yanına bir dayanışma yürüyüşü 
düzenledi.
KESK, TMMOB, Yol-İş, Tez Koop-İş, Eğitim-
İş, Eğitim-Sen, 27 Şubat 2010’da Yüksel 
Caddesi’nden TÜRK-İŞ önüne bir yürüyüş dü-
zenledi. TÜM-İGD’li gençler de yürüyüşe katıl-
dı. Ardından TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde 
basın açıklaması yapıldı. Eylemde TEKEL işçi-
sine yapılacak olası bir müdahalenin tüm emek-
çilere, emekten yana olan güçlere olacağı vurgu-
landı.

İSTANBUL
27 Şubat 2010’da İstanbul’da binlerce kişi-
nin katılımıyla Taksim Meydanı’nda 2 saatlik 
oturma eylemi gerçekleştirdi. DİSK, TÜRK-
İŞ, KESK ve Kamu-Sen’in öncüsü olduğu ey-
leme aralarında TÜM-İGD’nin de olduğu çok 
sayıda kurum destek verdi.

KASTAMONU
27 Şubat 2010’da Nasrullah Meydanı’nda 
oturma eylemi yapıldı. Eylem öncesinde ileri-
ci gençler sokaklarda, iş yerlerinde, kahveha-
nelerde dağıttıkları bildirilerle halkı, eyleme 
destek vermeleri için çağırdı.
KESK, TÜRK-İŞ ve Kamu-Sen’ in öncü-
lüğünde gerçekleşen oturma eylemine 
Kastamonu’dan ilerici gençler de katıldı. Ba-
sın açıklamasının ardından eylem hep bir 
ağızdan okunan marşlarla son buldu.
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1 Mart 2010’da Danıştay 12. Dairesi, TEKEL 
işçilerinin 4/C’ye geçişi için verilen 30 günlük 
süreye yaptığı itirazı kabul ederek yürütme-
nin durdurulmasına karar verdi. Yürütmenin 

durdurulmasıyla TEKEL süreci yeni bir dö-
neme girdi.
31 Ocak 2010 tarihinden itibaren iş hakla-
rı ellerinden alınan ve 4/C’ye geçmeleri için 
bir aylık süre tanınan TEKEL işçilerine ka-
rarın uygulanmasına 1 gün kala sevindirici 
haber 3 Şubat 2010’da geldi. Haberin duyul-
duğu direniş çadırlarında işçiler birbirleri-
ne sarılarak, “Zafer direnen emekçinin ola-
cak!”, “Kavga bitmedi daha yeni başlıyor!” 
sloganlarını atarak kutlama yaptı.
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2 Mart 2010’da TÜRK-İŞ Genel Merkezi 
önünde Tek Gıda-İş Başkanı Mustafa Türkel 
TEKEL işçilerine seslendi.
Türkel konuşmasında mücadelenin bitme-
diğini Danıştay’ın kararıyla yeni bir sürece 
girildiğini vurguladı. Çadırların toplanma-
ya başlanacağını ve 15-20 gün eyleme ara ve-
rileceğini söyledi. Bu karara işçiler ‘Çadır-
lar kalacak, direniş sürecek!’, ‘Dayatma değil 
görüşme istiyoruz!’, ‘Biz inandık sizde ina-
nacaksınız!’, ‘Şehidimize ihanet etmeyece-
ğiz!’ sloganları ile karşılık verdi. Türkel ise 
şu sözlerle konuşmasını bitirdi: “Tek Gıda-
İş’in aldığı kararlara uyulacak, uymayan bil-
diği şekilde devam edecek. Tek Gıda-İş ça-
dırların kaldırılması kararını almıştır; bunu 
da uygulayacağız.” sözleri işçiler arasında 
bölünmeye ne-
den oldu. Sen-
dika başkan-
larının çadır-
larda konuşa-
cağız demesi 
üzerine işçi-
ler çadırları-
na döndü.

TEKEL
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2009 yılı Aralık ayında TEKEL işçilerinin 
Ankara’ya geleceğini haberlerden duymuş-
tuk. O günlerde işçilerin AKP Genel Merkezi 
önünde yapacakları eyleme ve sonraki eylem-
lerine katılmayı planlıyor, işçilerin yanında 
olmak gerektiğini konuşuyorduk. 2007 yılın-
da, TEKEL’in özelleştirilme sürecinde işçile-
rin Ankara Özelleştirme İdaresi önünde yap-
tıkları eyleme de katılmıştık. Orada da polis 
işçilere biber gazı ile müdahale etmişti. 

İki yıl sonra işçiler 15 Aralık 2009’da 
Ankara’ya geldiklerinde, polis Abdi İpekçi 
Parkı’nda işçilere biber gazı ve coplarla yine 
müdahale etti. Parktan gözleri kızarmış, cop-
lanmış dönen işçiler; Kızılay Sakarya Cadde-
si yakınındaki TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nin 
önünde buluştu. O çatışmanın ardından işte 
Ankara’nın göbeğinde, 78 gün sürecek des-
tansı bir direnişin de ilk adımı atılmış oldu 
böylece.

İlerleyen günlerde hükümetten ses çıkmayın-
ca bu sokaklara yatak benzeri yerler yapılma-
ya başlandı, ardından da üstlerine brandalar 
gerildi. Ve bir süre sonra çadırların kurulma-
sıyla işte karşınızda TEKEL Mahallesi, Dire-
niş Sokak, Çadırkent 4/C Blokları...

İşçilerin Ankara’ya gelmesiyle beraber ilk 
günden itibaren yanlarında olduk. Her gün 
gittiğimiz direniş alanında bir süre son-
ra işçilerle tanışmaya, ilişki kurmaya başla-
dık. Her ilden belli işçiler ön plana çıkıyor-
du. Sendikada çok aktif olmayan ancak sü-
reç içerisinde öne çıkmış, hatta Ankara’ya ge-
linmesini organize etmiş, doğal işçi liderle-
ri diyebileceğimiz bir kesimle bir araya gel-
dik. TÜM-İGD Ankara Şubesi’nde aldığımız 
toplantılarda süreç üzerine birlikte kafa yor-
duk, ilerici gençler olarak neler yapabileceği-

mizi konuştuk. Üç günlük oturma eylemi için 
bizden istedikleri battaniye, yakacak, tabure 
gibi ihtiyaçlardı. Bunun dışında da toplu zi-
yaretlerimizin yerinde olduğunu söylüyordu 
işçiler.

Toplantının ardından tüm arkadaşlarımız 
evlerindeki battaniyelerin çoğunu derneğe 
getirdi. Aramızda para toplayarak tabure, ya-
kacak vb. malzemelerden de aldık. TÜM-İGD 
önlüklerimizi giyip direniş yerine bunları da-
ğıtmaya gittiğimizde müthiş bir heyecan var-
dı içimizde. Evet belki evlerimizde üstümü-
ze örtecek battaniye kalmamıştı ama oranın 
sıcaklığı, o coşku yetiyordu hepimizin içini 
ısıtmaya. Tanıdığımız işçiler aracılığı ile eli-
mizdekileri çadırlara ulaştırdık. İkinci günün 

akşamında da dernekte tencerelerde merci-
mek, yayla çorbaları kaynıyordu. Plastik bar-
daklar alıp tencerelerle işçilerin yanına gittik 
ve sıcak çorbalarımızı dağıttık. Oturma eyle-
mi boyunca ne soğuk dedi kimse, ne uyku, ne 
yorgunluk... İşçilerle birlikte sabahın ilk ışık-
larına dek oturduk, halaylar çektik, sohbetler 
ettik. Aynı battaniyelerle ısındık, aynı ekmeği 
bölüştük, kol kola attık sloganlarımızı.
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Aslında işçilerin pek çoğu Ankara’ya gelirken 
direnişin bu denli büyüyeceğini, bu kadar uzun 
sürebileceğini düşünmediklerini söylüyordu. 
Hatta bizlerin dahi aklından geçmemişti doğru-
su. Ancak bıçağın kemiğe dayanmış olması, iş-
çileri daha da bir kararlı kılmıştı. İşçilerin “Öl-
mek var, dönmek yok!” sloganını atarken bir kez 
duymalıydınız seslerindeki kararlığı, haklılığın 
verdiği gücü görmeliydiniz sıkılı yumrukların-
da. Önce işçiler tek el oldu, sonra TEKEL işçile-
ri diğer işçilerle ve toplumun diğer kesimleriy-
le buluştu. 

Çalışırken işçiler arasında yaratılan husumetler, 
aynı fabrikada Alevi-Sünni oldukları için birbir-
leriyle konuşmayan insanlar, Diyarbakır’daki 
işçilere önyargı ile bakanlar… İşçi sınıfını böl-
mek için yaratılan milliyetçi, dinci, cinsiyet-
çi ayrımlar ortadan kalkıyordu. İzmirli işçiler 
Kürtçe halaya giriyor, Diyarbakırlı işçiler Lazca 
horon tepiyor, Trabzonlu işçiler Arapça türküle-
re eşlik ediyordu. Kapitalistlerin yalanları sınıf 
mücadelesinde işe yaramıyordu işte; birlik, da-
yanışma, dostluk bağlarını sımsıkı ördü işçiler. 
Herkes bu mücadelenin ortaklaştırdığı zeminde 
aynı temel taleple tek yumruk oldu.
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Çadırların kurulmasıyla beraber Ankara-
lı ilerici gençler olarak bir nöbet sistemi oluş-
turduk. Gündüz ve gece nöbetçileri ile sü-
reç daha sistematik takip edilmeye başlandı. 
Normal koşullarda sabah onda açılan, akşam 
sekizde kapanan derneğimiz 7/24 açık kaldı. 
Bu süre zarfında yurtta kalanlarımız odasını, 
evde kalanlarımız evini bıraktı. İşçilerle bir-
likte gece gündüz direniş alanında yer alıyor, 
sabah beraber kahvaltımızı yapıp tekrar ça-
dırların oraya geçiyorduk.
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Her arkadaşımızın çok büyük emeği geçti bu 
süreçte. Emeğimizin meyvelerini de alıyor-
duk. Günün herhangi bir vakti TÜM-İGD 
Ankara bürosuna yolu düşenler tanık ol-
muştur, her gün onlarca işçi geliyordu derne-
ğe. Gece yarısından sonra sandalyelerin, ma-
saların üzerinde, yerlerde işçiler... Sabahla-
rı da masalarda uzun sabah kahvaltıları, bol-
ca çay manzaraları vardı Ankara bürosun-
da. Gün içerisinde de boş vakit bulan derneğe 
sohbet etmeye gelir. Çocuklarını derneğe ge-
tirip “Çocuğum sizindir. Artık beyin mi yı-
karsınız ne yaparsınız (!), bunu da sizin gibi 
yapın!” diyen işçiler, dergi yollamamız için 
ev adreslerini bırakanlar, “Bizim oraya da bir 
şube açın ne olur, ilk üyeniz ben olacağım” di-
yenler...

Dergilerimizi, kitaplarımızı okuyorlardı iş-
çiler. “Yolumuz işçi sınıfının yoludur!” şi-
arımız hemen hepsinin dikkatini çekmiş-
ti. Bu çocuklar bizi kılavuz alıyor diyorlar-
dı. Kısa süreliğine memleketine gidip geri dö-
nen işçiler koli koli makarna, çay, şeker, kah-
valtılık bağışı getiriyordu derneğe. Sofrala-
rımızda Hatay’ın çökeleği, İzmir’in boyozu, 
Adıyaman’ın çiğköftesi birleşiyordu...

,4*�������-�4����&���-�4�������
İki buçuk ay içerisinde büyük bir değişim ya-
şadı her kesim. En büyüğünü de durumun öz-
nesi olan işçiler yaşadı elbette. Örneğin işçile-
re yaptığımız ilk ziyaretler esnasında bazı sağ 
görüşlü işçilerin diğer işçileri dürterek “Ba-
kın sizinkiler geliyor” demelerine şahit olu-
yorduk. Ancak bir süre sonra onların da “Bi-
zimkiler geliyor” demeye başlaması hepimizi 
çok sevindiriyordu.

İşçilerle kavuşma anlarımız o kadar duygu 
yüklü oluyordu ki; sloganlar, zılgıtlar, kucak-

laşmalar, bazen ağlaşmalar birbirine karışı-
yordu. İki ay içerisinde bazı işçilerin dudakla-
rının iki yanından sarkan bıyıklarının uçları-
nı kesmeye başladıklarına tanık olduk. ‘Mil-
liyetçi’ ya da ‘İslamcı’ gelen işçiler; ‘devrimci’ 
ayrılıyordu buradan. Kendilerine “beş vakit 
namazında komünistim” diyenler çıkmıştı. 
Hızlandırılmış eğitim kampı diyorlardı bura-
sı için. Başka bir değişim de bazı sendikalar-
da ve sol çevrelerde görülüyordu. Uzun süre-
dir iş yapamayan, kısırlaşmış pek çok sendi-
ka TEKEL süreci ile birlikte hareketlendi, iş-
çiler için bir şeyler yapmaya başladı. Yıllar-
dır ağzına ‘işçi sınıfı’ lafını almaktan korkan, 
hâlâ Türkiye’de kapitalizmin, işçi sınıfının 
olup olmadığını tartışan çeşitli siyasetler de; 
işçi sınıfının öncü gücü kesilivermişti birden. 
Pratik kısa sürede çok şey öğretiyordu. Sınıf 
mücadelesinin yol açıcı, birleştirici gücünün 
bir kez daha kanıtlanması en çok da biz ileri-
ci gençleri sevindirmiştir herhalde.

Herkes TEKEL işçilerine doğru yolu göster-
me telaşı içindeydi. ‘Öğretici’ hatta ‘dikte edi-
ci’ üsluplarla yazılan bildiriler, aslında yazan-
ların bile inanmadığı ütopik talepler içeren 
afişler, pankartlar... Her gün işçilere bin bir 
türlü eylem dayatmalar.. İlerici gençlik olarak 
işin başından beri “Yolumuz işçi sınıfının yo-
ludur” şiarımız doğrultusunda hareket ettik. 
Evet, her şey olması gerektiği gibi gitmiyor-
du, düşüncelerimizi de işçilere iletiyorduk. 
Ancak hiçbir zaman işçilerin henüz ulaşma-
dığı bir bilinç düzeyinde tepeden konuşma-
lar yapmadık onlara. Dışarıdan eylemler da-
yatmadık. Şöyle yapın, böyle yapın demedik. 
İşçilerle birlikte tartıştık, işçilerle birlikte yol 
aldık.

Dağıtılacak her bildiriyi bastırmadan önce 
çadırlarda gezdirdik, işçilerin fikir ve öneri-

lerini aldık. Örneğin bir ara hükümetin 4/C 
yerine 4/B önereceği konuşuluyordu. İşçilerin 
4/B’nin koşullarını bilmediklerini söylemele-
ri üzerine işçilerle birlikte mevzuatı okuya-
rak 4/C ve 4/B yasalarını karşılaştırmalı ola-
rak anlatan bir tablo hazırladık ve çadırlarda 
dağıttık. Sonrasında da pek çok işçinin söy-
ledikleri duruşumuzu haklı çıkarıyordu: “Siz 
...’lar gibi değilsiniz; onlar durmadan gidin 
sendikayı işgal edin diyip duruyorlar. Yahu 
ne yapalım sendikayı işgal edipte, onun yeri-
ne gider başka yeri işgal ederiz.”, “Birilerinin 
bize akıl vermesinden bıktık. Siz bize böy-
le davranmadınız çocuklar sağ olun.” sözle-
ri, ilerici gençliğin doğru yöntemi uyguladı-
ğını kanıtlıyordu. 

İşçiler her şeyin farkındaydılar, en sevindi-
rici tarafı buydu. İşçi-köylü-öğrencilerden 
oluşan bir gençlik örgütlenmesi olarak, hiç-
bir zaman işçi sı-
nıfından daha faz-
la, işçilerin önün-
de misyon biçme-
dik kendimize. Bu 
misyonu ancak işçi 
sınıfı partisi taşıya-
bilir çünkü.
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Bu karşılıklı gelişim süreci, hiç şüphesiz hem 
TEKEL işçisine, hem çeşitli toplumsal dina-
miklere, ve bu dinamiklerin bir parçası ola-
rak biz ilerici gençliğe çok şey öğretti. Tekel 
işçilerinin uzattığı el boş kalmadı. Yüzler, 
binler, milyonlar oldu. Bu toprakları aştı, on-
larca ülkede destek buldu. Bugün TEKEL ça-
dırları toplanmış olsa da, direniş henüz bit-
medi. Daha ileri gitmek için bazen geri çekil-
mek gerekir. Bu süreci böyle değerlendirme-
li. İşin ucunda kazanmakta var kaybetmekte. 
Ama kesin olan bir gerçek var ki o da artık iş-
ler ne AKP iktidarı ne de sermaye güçleri için 
eskisi kadar kolay olmayacak. Türkiye işçi sı-
nıfını, ilericileri, devrimcileri yeni ve daha 
meşakkatli bir süreç bekliyor. TEKEL müca-
delesinin ilk iki ayından öğrendiklerimiz, yo-
lumuza ışık tutuyor. Kapitalizmin boyundu-
ruğu sona ermedikçe dünya ve Türkiye, yeni 
TEKELlere gebe olmaya devam edecek. Gele-
cek günler bizleri bekliyor.
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Malum masalı bilirsiniz. Canavar karnı acık-
tıkça insanların arasına iner. Bir öğünde SEKA 
işçilerini, TELEKOM işçilerini, İTFAYE işçile-
rini, KENT AŞ işçilerini… yalayıp yutuverir. 
Günlerden bir gün TEKEL işçilerini lezzetli bir 
öğün yapmak için tekrar şehre iner. Ama masal 
bu ya, bu kez canavar masalı bir yerinden kırı-
lır ve işçi sınıfı destanı kaldığı yerden başlayı-
verir. İşçi sınıfı dünyada dolaşan bir hayalet ol-
maktan çıkar zulmü bitirmek için derin uyku-
sundan uyanır.

Çok alametler belirdi vakit tamamdır.
Günah sevap oldu.
Sevap haramdır.

Geçtiğimiz aylarda yolu bir şekilde Sakarya 
yani Direniş caddesi, Çadır Kent 4/C blokların-
dan geçen veya orayı kendine yol edinen herke-
sin aklından bu veya buna benzer dizeler mut-
laka geçiyordu. Hatta sadece direniş caddesi-
ni görenler değil haber bültenlerini izleyenler, 
gazeteleri okuyanlar, internette gezinenler dost 
sohbetlerinde kaçınılmaz olarak TEKEL’den 
bahsedenler…

1980 darbesiyle sosyalist hareketin ve dolayı-
sıyla emek hareketinin önemli ölçüde güç kay-
betmesiyle sermaye kendisine serbestçe at koş-
turabileceği bir alan açmış oldu. Öncülülüğünü 
Turgut Özal’ın yaptığı yeni liberal (neo-liberal) 
haydutluğun da miladı burası oldu. Emekçile-
rin yıllarla biriktirdiği maddi, manevi, örgüt-
sel tüm değerler bu dönemlerden başlayarak ge-
lip geçen iktidarlarca yağmalanmaya başlandı. 
Hem üretim bakımından hem de milyonlarca 
insanımıza iş, aş götürmesi açısından oldukça 
kritik önemde bulunan Kamu İktisadi Teşeb-
büsleri ( KİT) devletin sırtında yük sayılarak 
bir bir kapitalizmin ve emperyalizmin hizmeti-
ne sunuldu. Üstelik ülkemiz için kritik önemde 
olan iletişim, finans, enerji işletmelerinin özel-
leştirmelerinden de söz ediyoruz. “Vatan Mil-

let Sakarya” nidalarıyla gezinen ANAP, MHP, 
CHP, AKP … ülkemizin tüm değerleri savaşsız, 
faturasız saltığa çıkarılırken; neo-liberal, post- 
modern dünyaya nasıl da uyum sağladıklarının 
ispatı için bir birleriyle kim daha hızlı satar üs-
tünde yarışmakla yetindiler.

TEKEL’in de hikayesi benzerleriyle birlikte 
böyle başlar.
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Tütün isçileri yoksul,
Tütün işçileri yorgun,
Ama yiğit
Pırıl - pırıl namuslu…

TEKEL’in özelleştirilmesiyle 12 bin işçi işten 
atılır. 4/C statüsünde acımasız, güvencesiz ça-
lışma şartlarına mahkûm edilir. Ancak felake-
tin boyutları bununla da sınırlı değildir elbet. 
Tütün üretiminden geçimini sağlayan 100 bin-
lerce insan ve yine 100 binlerce işçi ailesi ferdi 
için bir sosyal yıkım anlamına gelir bu özelleş-
tirme.

Tam da bu noktada TEKEL işçilerinin; AKP hü-
kümetinin bu yıkım politikasına karşı Tekgıda-
İş Sendikası öncülüğünde, Abdi İpekçi parkı-
na gelmeleri, önceleri anlam veremedikleri bir 
saldırıya uğramaları, ardından Türk-İş kapısı-
na doluşmaları ve 78 günlük çadır kampı dire-
nişleri, 1-2 Nisan’da AKP’nin faşist saldırılarına 
maruz kalmaları hem TEKEL işçileri, işçi sını-
fı hem halkımız hem de sosyalist hareket açısın-
dan emek hareketinde bir eşiğin aşılması, ders-
ler çıkarılması bakımından muazzam öneme 
sahip nitelikte oldu.

Doğrudan kazanımlarına baktığımızda eli-
mizde Danıştay’ın “4/c” maddesinin iptali is-
temiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurma ka-
rarı ve sonraki sürecin belirsizliği dışında pek 
bir şey yok. Ama resmin bütününe baktığımız-
da emek hareketi, sosyalist hareket ve ezilenler 
açısından büyük müjdeler barındırdığını vur-
gulamak gerekir.

TEKEL’in özelleştirilme süreci, işçiler açısın-
dan zaten yakıcı sorunlar yaratmasının yanı 
sıra sistemden canı yanan bütün kesimlerin de 
sembolü haline geldi. Devrimci, demokrat, sos-
yalist, yoksul, genç, kadın, yaşlı ve ötekileştiri-
len tüm insanların işçilerin davasını sahiplen-
mesini sağladı, aktif desteğini aldı.

Çadır kentin Ankara’nın hemen merkezinde 
yer alması emekçi dostlarının burasını Kabe 
edinmelerini kolaylaştırdı. 78 gün boyunca 
durmaksızın binlerce işçi ve ziyaretçiyle do-
lup taştı. Yalnız Ankara’dan değil, Türkiye’nin 
hemen her yanından Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, 
Sünni’siyle sınıf taleplerinin birleştirdiği ziya-
retlerde buluşuyor, battaniye, odun taşıyor, ye-
mekler yapıyor, bağış kampanyaları düzen-
liyorlardı. Onlarca ülkeden destek mesajları, 

yardımlar yağıyordu. Direnişe ilginin bu den-
li büyümesi elbette iktidarı ürküttü. Defalarca 
açıklamalar yapıldı, tehditler savruldu. Ancak 
her yeni açıklama, her yeni tehdit, direnenler 
kanadında inadın, inancın büyümesine kay-
nak oldu.

Türkiye gündemi bu kez her ikisini de sermaye 
yanlısı olduğunu bildiğimiz darbeci-dinci geri-
ci tartışmalarıyla değil; tam da işçi sınıfı eksen-
li düşünenlerin söyledikleri gibi emek-sermaye 
çelişkileri üzerinde belirleniyordu. Taraflar net-
leşince de başta emekçiler için yıllar bir “an”la 
yeniden gözden geçirildi.

Tarih “an” olunca bütün TEKEL işçileri ağız 
birliği etmişçesine, ki sonraki süreçlerde her 
meselede kendilerine has iletişim metotlarıyla 
ağız birliği ettiler, dediler ki: “Direniş (Sakar-
ya) caddesi bizim için bir okul oldu. Biz buraya 
gelmeden önce polisle çatışan gençlere, sosya-
listlere, diğer işçilere küfrederdik. Onlara vatan 
haini derdik. Ama buraya geldikten sonra gör-
dük ki; bizim gerçek dostlarımız bu gençlermiş, 
sosyalistlermiş. Eğer onlar olmasaydı bu direni-
şi bu kadar büyük ve uzun sürdüremezdik.”

Sürece şahit olanlar bu sözlerin hiç de abartılı 
olmadığında birleşeceklerdir. Evet, çoğu AKP, 
MHP, CHP’li işçiler yıllarca bu siyasal partile-
rin, sistemin biriktirdiği ırk, cinsiyet, din, dil 
farklılıklarına dayanan önyargılarını ömürle-
rinde bir “an” diyebileceğimiz zaman dilimin-
de tekrar gözden geçirdiler. Ve asıl farklılığın 
sınıfsal olduğunu, asıl çelişkinin emek-sermaye 
arasında gerçekleştiğini anladılar, içselleştirdi-
ler, eyleme döktüler. Biz sosyalistler onlara ki-
tapta yazanları anlattık, başka bir dünyaya iliş-
kin düşlerimizi paylaştık. İşçiler kitapta yazan-
ların haklılığını bize bir kez daha kanıtladılar.
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İşçiler çok kararlıydı. Direnişe ilgi ve destek ol-
dukça iyiydi. Fakat kritik noktalarda başta iş-
çiler olmak üzere herkes sendikalara yüzünü 
döndü ve sonucu beklemeye başladı. Hak-İş’in  
ve Memur-Sen’in zaten hükümet yanlısı olma-
sından kimse onlardan medet ummadı. Türk-
İş, Tekgıda-İş’in tüm çabalarına rağmen tu-
tarlı, işçi yanlısı bir sendikal çizgide durmadı. 
Tekgıda-İş ise; gerek arkasında kararlı bir kon-
federasyon görmemesinden gerekse kendi içe-
risinde cesur bir sınıf siyaseti izleyememesin-
den direnişin daha somut kazanımlara ulaşa-
bileceği, fiili bir hat izleyemedi. Özellikle TE-
KEL işçilerinin Ankara’ya yeniden geldiği 1-2 
Nisan tarihlerinde AKP’nin tehditlerine ve sal-
dırılarına boyun eğerek, işçilerin yalnız kalma-
larına neden olan ve eylemin mümkünse ar-
tık sonlanmasını arzulayan bir tutum sergile-
di. Ancak işçilerin kararlılığı karşısında da di-
renişi bütünüyle görmezden gelemedi. DİSK, 
KESK, Kamu-Sen’in destekleri de yeterli düzey-
de değildi. Hal böyle olunca; işçilerin her gün 
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onlarca defa haykırdıkları “genel grev genel di-
reniş” sloganı hayat bulamadı. Buna rağmen 4 
Şubat’ta 1 günlük iş bırakma, işçilerin dayanış-
ma eylemi başarıyla gerçekleştirildi. Eylemin 
katılımı ve coşkusu görülmeye değerdi. Hükü-
metin işçiler lehine bir adım atmaması üzerine 
konfederasyonların uzak bir tarihe, 26 Mayıs’a 
aldıkları miting kararı işçilerde haklı bir kız-
gınlık yarattı. 2 Nisan tarihinde Tekgıda-İş; 3 
Haziran’da üç gün, 4 Temmuz’da dört gün ve 
ağustos ayı başından itibaren ise bir dizi eylem-
lilik içerisinde bulunacağını açıkladı. Gündemi 
tutmaktan ibaret olan ve yetersiz bulduğumuz 
bu eylem takviminin her şeye rağmen örgütle-
yicisi ve takipçisi olmalıyız.

Ancak bu süreçte; her şeyden önce sendikala-
rın önemini bir kere daha görmüş oluk. “Ge-
nel grev” söylemi dahi iktidar kampında ciddi 
bir telaşa yol açtı. Henüz canavarın devrildiğini 
görmedik ama yüzündeki ölüm korkusuna şa-
hit olduk.

Bunun yanında sendikaların örgütlenme dü-
zeylerinde, sendikal niteliklerindeki zaafları 
bir kez daha gördük. Bu zaafların işçilerin ka-
rarlılıklarıyla, sosyalistlerin yerinde katkılarıy-
la nasıl ortadan kaldırılabileceğini, sınıf ve kitle 
sendikacılığı ekseninde yeniden nasıl inşa edi-
lebileceğinin anahtarlarını edindik.

TEKEL işçileri tüm eleştirilerine rağmen sen-
dikalarına sahip çıktı ve dosta düşmana, “sen-
dikalar artık burjuvaziye hizmet etmektedir.” 
diyebilenlere şöyle dedi: “En zaaflı durumlarda 
bile sendikalar işçi örgütleridir. Onu değiştir-
me kararlılığını gösterebilecek nitelikte taban 
işçi inisiyatifleriyle ve şüphesiz sosyalistlerin 
katkılarıyla sendikaları daha mücadeleci çizgi-
ye çekmek mümkün.”

Sendikanın yanında hiç şüphesiz işçilerin ih-
tiyaç duyduğu, açmaza girdikleri her durum-
da dönüp dönüp aradıkları “işçi sınıfının poli-
tik öznesi” ihtiyacı da denklemin en başına ek-
lenmesi gereken eksiklerimizden oldu. Böyle 
bir irade hiç şüphesiz sendikaların yeniden bi-
çimlenişinin de mimarı olacaktır. Emek dostla-
rı örgütlerinin tüm çabalarına katkılarına rağ-
men, TEKEL direnişinin hattında doğrudan 
belirleyici olamamalarının nedeni; böyle bir 
öznenin eksikliğidir.
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Direnişin başından itibaren devrimci-demokrat, 
sosyalist parti ve çevreler, gençlik dernekleri, ka-
dın örgütleri büyük dayanışma içinde işçilerin 
yanındaydılar. Gösterdikleri azim hiç tartışma-
sız övgüyü hak ediyor. İşçilerle sürekli konuştu-
lar. Sendikayı, grevi, 4/C-4/B’yi, işçiyi, işçi sınıfı-
nı, devrimi, sosyalizmi anlattılar, dinlediler. Di-
reniş caddesinin sesini tüm Ankara’ya, Türkiye’ye 
hatta güçleri oranında birçok ülkeye taşıdılar. Yi-

yecek, giyecek, battaniye, yastık, yakacak ihtiyaç-
larında hep işçilerin yanındaydılar. Kurumları-
nı, evlerini yatakhaneye çevirip yüzlerce işçiyi 78 
gün boyunca misafir ettiler. İşçilerin bu denli hız-
lı gelişimine büyük katkılar sundular.

Tüm bu olumlulukların yanında; özellikle eleş-
tirilmesi gereken noktaların bir ikisine değine-
lim. Marksizm-Leninizm temel ilkelerinin ba-
şında işçi sınıfının temel dönüştürücü irade; 
emek-sermaye çelişkisinin yani anti-kapitalizmin 
ise hareket kaynağı, doğrultusu olduğu belirtilir. 
Dolayısıyla biz sosyalistler tüm ezilenleri işçi sı-
nıfı müttefiki haline getirip, anti-kapitalist müca-
dele yürütmeye çabalarız. Buradan baktığımızda 
işçi sınıfının ideolojisinden çark etmiş, büsbütün 
burjuva ideolojilerinden medet umar hale gelmiş 
kimi yapıların emek-sermaye çelişkisinin ateşi-
ni çalarak, işçi sınıfını kendi şoven ideolojileri-
ne taşımaya çalışmaları, sınıfı bölmeleri, üzerin-
de önemle durmamız gereken, önlemek zorunda 
olduğumuz bir sağ sapmadır.

Yine işçi sınıfına, sendikal harekete güvenini bü-
tünüyle yitirmiş kimi örgütlerin sendikalar içeri-
sinde hiçbir emek sarf etmeksizin yukarıdan in-
meci bir tarzla direniş sürecine, sendikalara mü-
dahale etme yanılgısına düşmeleri. İşçi sınıfının 
sermaye karşıtı mücadeleci çizgisini görmezden 
gelerek, çocukça bir aceleciliğe düşmeleri. Bu an-
layış yine önüne geçilmesi, onarılması gereken 
temel bir yanılgıdır.

Sendikalar işlevlerini yerine getirmediklerinde, 
işçilerin yalnızlık hissiyle savrulmaları, umutsuz-
luğa düşmeleri anlaşılabilir. Ancak; hem sendi-
kaları hem de işçileri, tutarlı bir sınıf siyasetine 
oturtması gereken sosyalist hareketin, kritik du-
rumlarda “zaman”, “zemin” unsurlarını göreme-
yerek uçlara savrulmaları kesinlikle anlaşılır de-
ğildir. Yine yukarıda yaptığımız iki temel eleşti-
ri ekseninde, daha sağda bulduğumuz siyasetle-
rin vurguncu simsar edasıyla birkaç işçiyi örgüt-
lemiş olmanın ukalalığıyla sürecin sonlanmasın-
dan adeta mutluluk duymalarının şiddetle karşı-
sındayız. Tersinden; sendikanın yetersizliklerine 
karşı, işçilere rağmen sendikanın, sendikacıların 
üstüne yürüyerek onları daha devrimci bir ekse-
ne çekebileceğini düşünmek olsa olsa bir ham ha-
yal ve aşırı iradeciliktir.

Bu iki yaklaşımın 78 günlük direniş sürecinde 
işçilerin bilincini ve mücadelesini olumsuz yön-

de etkilediğini gördük. Daha uzun süreçlerde 
telafisi daha zor sınıf içi bir bölünmüşlüğe yol 
açacağını anlamak pek zor değil. Bu yaklaşım-
ların tutarlılıkla karşısında olmak iradesini gös-
terebilmeliyiz.

“İşçi sınıfı artık dünkü işçi sınıfı değildir. Yapısı 
değişmiş, sermayeyle bütünleşmiş, devrimci ni-
teliklerini yitirmiştir.” diyenlere “İşçi sınıfı kimi 
farklılıkları olmasına karşın, dünden daha güç-
lüdür. Çünkü işçi sınıfının sermaye ile uzlaşmaz 
çelişkileri, müttefiklerininse çelişkileri uçurum-
larla derinleşmiştir. Devrimci nitelikleri bilen-
miştir.” karşılığını verdi.
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TEKEL direnişi emek dostlarına işçinin, işçi sı-
nıfının, sendikanın, grevin hala ne kadar önem-
li kavramlar olduğunu gösterdi. Gençlerin; işçi 
sınıfını, onun hattını, devrimci niteliklerini gör-
melerini, anlamalarını sağladı. Daha eski kuşak-
larda işçi sınıfına sırt çevirmiş, varlığını tartı-
şır hale getirmişleri, unutmuşları uyardı; sosya-
listlerin yörüngelerini netleştirdi, umudu, inan-
cı arttırdı.

Türkiye işçi sınıfı tarihinde nitelikleri farklı ol-
makla birlikte hepsi birbirinden önemli birkaç 
işçi eylemi sayabiliriz: 15-16 Haziran, 1977 1 
Mayıs, 89 Bahar eylemlilikleri, 91 Madenci yü-
rüyüşü. TEKEL Direnişi süreci bir bütün olarak 
olmasa da ve birçok farklı niteliği taşısa da şim-
diden bunların yanında yerini aldı. 

Türkiye emek hareketi ve sosyalist hareket 
önünde duran birçok engel, birçok eşik var el-
bette. Bunlardan ilki ve belki de önemlilerin-
den bir tanesinin psikolojik eşik olduğunu söy-
leyebiliriz. 2007-2008-2009 1 Mayısları ders-
lerle dolu geçti. Sendikalar geniş işçi yığınları-
nı İstanbul’da bir araya getiremese de sendika-
ların ve işçi sınıfının isminin dahi geçmesi ey-
lemlerin meşruluğunu sağladı. Önce 1 Mayıs’ı 
resmi tatil ilan ederek egemenler bir adım geri 
adım atmak zorunda kalmıştı. Bizler çok daha 
fazlasını yapabileceğimizi görmüştük. Şimdiy-
se kararlı işçilerin kısa denilebilecek zamanda 
direndiklerini, direndikçe öğrendiklerini, öğ-
rendikçe bilendiklerini dönüştüklerini ve içe-
risinde bulundukları bütün kurumları hızla 
dönüştürdüklerini gördük. Gördüklerimiz bu 
destanın sadece ilk perdesi. İşçi sınıfı destanı-
nı kaldığı yerden nihayete ulaştırmanın öznele-
ri bizleriz. İşçiler, işsizler, köylüler, aydınlar, sa-
natçılar, kadınlar, gençler...

İşçi sınıfı kendi cennetini yeşertiyor. Dün hayat-
ta kalabilmek için bir arada olmamız gerekiyor-
du. Bugünse yeni zaferlere ulaşabilmek için bir-
lik, dayanışmayı yükseltmenin zamanı.
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TÜM-İGD’li Kadınlar 8 Mart’ın 100. yılı 
dolayısıyla örgütlü olduğu tüm illerde bir 
dizi etkinlik gerçekleştirdi. Hazırlıklara 
haftalar öncesinden başlayan ilerici ka-
dınlar, sokaklarda meydanlarda, mücade-
le saflarında 8 Mart’ın 100. yılını kutladı.
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27 Şubat 2010’da Taksim Tramvay Durağı’nda 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, 
Kadıköy’de yapılacak mitingle kutlamak için 
çağrı yaptı. TÜM-İGD’li Kadınlar’ın da için-
de yer aldığı İstanbul 8 Mart Kadın Platfor-
mu bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın 
ardından bildiri dağıtımı yapılarak, tüm ka-
dınlar 8 Mart’ın 100. yılını kutlamak için mi-
tinge davet edildi.

U�D	���OQ.Q�5
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TÜM-İGD’li Kadınlar’ın, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl ha-
zırladıkları, İlerici Gençlik Dergisi’nin 8 Mart 
Özel Sayısı’nı bu yıl da yayınlandı.

Bu yıl Özel Sayı-
da yer alan konula-
rın başlıkları: “Kri-
zin Bedeli Kadınla-
ra Değil Patronla-
ra!”, “Ekmek Elden 
Gidince Kadın Er-
kek Tanımıyor İn-
san” (TEKEL işçisi 
kadınlarla yapılan 
söyleşi), “İnsanca 
Bir Yaşam için Mü-
cadele Ediyoruz”, 

“Ekmeklerini de Haklarını da Sokakta Kazanı-
yorlar!” (Doğalgaz sayaç okuma işçisi kadın-
larla yapılan söyleşi), “Haydi Kadınlar İnsanca 
Bir Yaşam İçin, Değişip, Değiştirmeye, Müca-
deleye!”, “8 MART Nasıl Doğdu?”

TÜM-İGD’li Kadınlar örgütlü oldukları bü-
tün bölgelerdeki sokaklarda, pazarlarda, okul-
larda, tarlalarda, fabrikalarda çıkarttıkları özel 
sayıyı ücretsiz olarak dağıttı. 
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5 Mart 2010’da TÜM-İGD’li Kadınlar İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi yemekha-
ne girişinde stant açtı. Bu stantla İÜ’lü öğren-
ciler ilerici kadınların emeğiyle hazırlanan, üc-

retsiz olan 8 Mart Özel Sayısıyla buluştu. Özel 
sayı kadınlar kadar erkek öğrencilerinde ilgi-
sini çekti.
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Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Ha-
cettepe Üniversitesi Beytepe ve Keçiören 
Kampüsü’nde İlerici Gençlik 8 Mart Özel Sa-
yısını dağıtan TÜM-İGD’li Kadınlar, kadınla-
rı Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 100.yı-
lında, işçi-köylü-öğrenci kadınların mücadele-
sini büyütmeye ça- ğırdı.
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8 Mart Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü’nün 
100. yılında mücadeleyi 
yükseltmek ve kadın-
ları alanlara çağırmak 

için TÜM-İGD’ li Kadınlar’ın da içinde yer al-
dığı Mersin Kadın Platformu 5 Mart 2010’da Ye-
nişehir Sebze-Meyve Hal Kompleksi’nde ve Ar-
bel Bakliyat fabrikasında çalışan kadınlara ka-
ranfil dağıtımı yaptı.

Dağıtım süresince emekçi kadınlara İlerici 
Gençlik dergisinin 8 Mart Özel Sayısı verildi ve 
kadınlar 6 Mart 2010’da yapılacak olan yürüyü-
şe davet edildi.
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Ankara’dan TÜM-İGD’li Kadınlar 6 Mart 
2010’da 8 Mart’ın 100. yılını TÜM-İGD Ankara 
Şubesi’nde yapılan etkinlikle kutladı.

8 Mart’ın tarihçesinin ilk olarak anlatıldığı et-
kinlikte söz Grup Güneşli Dünya’ya verildi. 
Grup Güneşli Dünya’nın kadın üyeleri bu top-

raklarda yıllardır yasaklanan tüm dillerdeki ez-
gileri seslendirdi ve bu ezgilerle ilerici kadınlar 
halaylar çekti.

Kısa bir ara verildikten sonra sinevizyon göste-
rimi yapıldı. Sinevizyon gösterimi 8 Mart’ta sı-
nıfsal, ulusal, cinsel sömürüye karşı direnen ve 
özgürleşen kadınlara atfedildi. TÜM-İGD’li Ka-
dınlar Ankara’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’nün 100. yılında kadınları alanlara çık-
maya çağırdı.

'���*���	����	��!�	��	��	�
8 Mart’ın 100. yılı birçok alanda coşkuyla kut-
landı. İlerici kadınlar da “8 Mart Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü’nde her şeyden önce insan ol-

duğumuzu hatırlatmak ve insanca bir yaşam 
için mücadelenin verildiği saflarda, sokaklarda, 
alanlarda olacağız.” diyerek alanları doldurdu.

İSTANBUL
İstanbul’da TÜM-İGD’li Kadınlar, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nün 100. yılında, 6 Mart 

2010’da Kadıköy’de mitingde. Miting alnını ala-
nı allı, morlu, yeşil renklerle kadınlar doldurdu.

İstanbul’un bu soğuk havasına rağmen İlerici Ka-
dınlar 8 Mart’ın 100. yılında Kadıköy’de toplanıp 
taleplerini haykırdı. İlerici Kadınlar sabah erken 
saatlerde buluşup, miting için bin bir emekle ha-
zırladıkları dövizleri, pankartı, her şeyi alıp ala-
na geçtiler. Hava muhalefeti bile ilerici kadınla-
rın coşkusunu, 100. yıl heyecanını etkileyemedi. 
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Alana giren kadınlar “Emekçi Kadınlar 100 Yıldır 
Alanlarda!” yazılı pankartlarını açarak, ellerinde 
bayraklarıyla, türküler eşliğinde, zılgıtlarla halay 
çektiler. Çevreden de kadınların katıldığı halay 
yürüyüş başlayana kadar devam etti.

Yürüyüş sırasında sloganları kesintisiz, coşkulu 
bir şekilde atan ilerici kadınlar sağanak yağıştan 
dolayı sırılsıklam olmuş şekilde bir 8 Mart mitin-
gi yaşadı.

MERSİN

Mersin’de 6 Mart 2010’da TÜM-İGD’li 
Kadınlar’ın da içinde yer aldığı Mersin Ka-
dın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’nü coşkuyla kutladı.

Eylemde 100 yıl önce özgür, eşit, adil bir yaşam 
için alanlara çıkanlardan devralınan bayrağın 
dünya özgür oluncaya dek taşınması gerekli-
liği vurgulandı. Basın açıklamasının ardından 
gökyüzüne rengarenk balonlar uçuruldu. Ey-
lem halaylarla sona erdi.

İZMİR
100. yılı kutlanan 
8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü İzmir’de 7 
Mart 2010’da Pa-
zar günü gerçek-
leştirilen etkin-
liklerle kutlan-

dı. Eşitlik, özgürlük sloganlarının atıldığı, 
TÜM-İGD’li Kadınların da katıldığı etkin-
lik, kutlama ve basın açıklaması ile sonlan-
dırıldı. 

8 Mart etkinlikleri çerçevesinde TÜM-İGD’li 
Kadınlar, Karşıyaka çarşı girişinde bildiri ve 
İlerici Gençlik Dergisi 8 Mart Özel Sayısı’nı 
dağıttı. İlerici kadınlar İzmirli kadınların 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutla-

dılar.

ANKARA
8 Mart 2010’da, 
8 Mart’ın doğu-
şunun 100. yı-
lında, insanca 
bir yaşam için, 
erkeklerle tam 
eşitlik için, ek-
mek ve gül için 
Ankara’da da 
binlerce kadın, 

dayanışma ve mücadele gününde sokaklarday-
dı. TÜM-İGD’li Kadınlar da onlarca kurum-
dan kadınlarla alandaydı.

TEKEL işçisi kadınlar da mitingdeydi ve işçi 
kadınlardan biri kadın olarak çalışma yaşa-
mında çektikleri zorlukları anlattı. Konuşma-
ların ardından Grup Güneşli Dünya, 8 Mart’ın 
100. yılı vesilesiyle kadın üyeleriyle bir mü-
zik dinletisi gerçekleştirdi. Grup Güneşli 
Dünya’nın ezgileriyle çekilen halaylar eşliğin-
de miting sona erdi.

U�D	��C���.QQ0�������	�,����)��7��*���C���
U�D	���5
����	�����,"?C��
8 Mart 2010’da TÜM-İGD’li Kadınlar İs-
tanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka 
Kampüsü’nde yemekhane girişinde stant açtı.

İlerici kadınların bin bir emekle hazırladıkla-
rı İlerici Gençlik kadın özel sayısı İTÜ’lü öğ-
rencilerle buluştu. 8 Mart’ın Dünya “Emekçi” 
Kadınlar günü olduğu vurgulandı ve bu gü-
nün siyasi içeriğine dikkat çekildi. 14 Mart 
Pazar Günü yapılacak olan “8 Mart 100.Yıl 
Etkinliği”ne okuldaki tüm kadın ve erkekleri 
davet edildi. 

"?DL,7�C����	����	��U�D	��C���.QQ0�
������	�!�	��	��	�

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 
100. yılında TÜM-İGD’li Kadınlar İstanbul ve 

Ankara’da yaptıkları basın açıklamalarıyla 8 
Mart’ı bir kez daha kutladı ve alanlara ilerici 
kadının sesini taşıdı.

İSTANBUL
TÜM-İGD’li Ka-
dınlar ellerinde dö-
vizleri, başların-
da kızıl çatkılarıy-
la ve bayraklarıy-
la Taksim Tramvay 
Durağı’nda “Emek-
çi kadınlar 100 yıl-
dır alanlarda!” yazılı 
pankartı açtı.

Türkiye’de ve dün-
yada kadınların ça-
lışma hayatında, savaşlarda, ekonomik kriz sü-
reçlerinde yaşadıkları sıkıntıların anlatıldığı 
basın açıklamasında; “1910’da Klara Zetkin’in 
önerisiyle doğan 8 Mart’ın 100. yılında kadın-
ların bugün sömürüden uzak, tam eşit ve öz-
gür olduklarını söyleyebilmek çok güç. Bu ne-
denle 8 Mart’ı ‘Emekçi Kadınlar Günü’ olarak 
kutlamak, bu günün bir “sevgililer günü”nden 
öte anlam taşıması için gereklidir. Bırakalım 
en zenginler arasına yerleşen kadınlarla, eme-
ğiyle geçinen kadınların bir farkı olsun!” de-
dinildi.

ANKARA
Yüksel Caddesi’nin başında toplanan TÜM-
İGD’li Kadınlar sloganlar eşliğinde İnsan Hak-
ları Anıtı’nın önüne yürüdüler.

Burada okunan basın metninde, “Kapitalizmin 
yarattığı krizin bedelini ödememek için, be-
denlerimizin savaşlarda talan edilmesine kar-
şı, faşist saldırılara karşı, görünmeyen emeğin 

ig_22_23_v17.indd   2 13.04.2010   07:00: 2



2

sesini yükseltmek, parasız sağlık, parasız eği-
tim hakkımız için ve iş, ekmek için 8 Mart’ta 
alanlardayız. 8 Mart’ın 100. yılında artık bu-
günün emekçi kadınlarının çalışmadığı, ücret-
li kadınların herhangi bir ücret kesintisine uğ-
ramadan resmi tatil yapabilecekleri bir gün ol-
masını talep ediyoruz. 8 Mart “Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü” resmi tatil olsun! 100. Yılın-
da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu 
olsun!” denildi. Basın açıklaması TÜM-İGD’li 
Kadınlar’ın hazırladığı skeçle sonu erdi.

D�����C����	����	��	��D�4	�����
������4�
Mersin’de 8 Mart 2010’da TÜM-İGD’li 
Kadınlar’ın da içinde yer aldığı Mersin Ka-
dın Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’nde meşaleli yürüyüş yaptı. KESK 
binası önünde toplanan kadınlar ellerinde 
karanfil ve meşaleleriyle, “8 Mart emekçi ka-
dınlarındır!” diyerek Taş Bina’nın önüne yü-
rüdüler.

Taş Bina önünde yapılan basın açık la-
masında 8 Mart’ın 100. yı lında 100 ta-

lepten bazı ları-
na değinildi. Ayrı-
ca açık lamada gü-
nümüzde 8 Mart’ın 
anlamı, içi boşal-
tı lmaya çalışı l-
makta ve günün 

değerinden uzak parti ler ve kokteyl-
lerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nün yükselttiği bi l incin öldürül-
meye çalışı ldığı söylendi.

,����)��7��*����U�D	���OQ.Q�5
����	�����
����	�	����	��	����	��	-������
İ ş ç i - k ö y l ü -
öğrenci genç-
liğin sosyalist 
yığın örgütü 
olan TÜM-
İGD’li Ka-
dınlar olarak 
Bergama so-
kaklarında 8 
Mart Pazar-
tesi günü, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar gününün 100. yılı için 
hazırlanan özel sayının dağıtımı yapıldı. Ber-
gamalı TÜM-İGD’li Kadınlar özel sayı dağı-
tımında yaşadıklarını, “Kadınlar kapitalizmin 
yarattığı krizin bedelini en ağır ödeyen biz ka-
dınlar, eve hapsedilmek isteniyoruz. Özellikle 
de Bergama gibi herhangi bir fabrikanın bu-
lunmaması nedeniyle işsizliğin çok yüksek ol-
duğu bir bölgede kadınların çektiği sıkıntılar 
kat ve kat artmaktadır. İşte bu yüzden bu an-
lamlı günde sokaklarda dağıttığımız özel sa-
yımızla kadınların yüzlerinde hatırlanmanın, 
önemsenmenin verdiği mutlulukla yoğun bir 
ilgiyle karşılaştık.”böyle aktardılar.

U�D	�������	�'���*���	����	��7����
�	��	���C�	����	���

KESK Şubeler Platformu’nun 8 Mart 2010 Pa-
zartesi gecesi düzenlediği etkinliğe, Kastamo-
nulu ilerici gençler katıldı.

TÜM-İGD’lilerin her aşamasında örgütleyi-
cisi olduğu etkinlik, Eğitim-Sen şube başka-
nı Zahide Tufan Yazıcı’nın konuşması ile baş-
ladı. Yazıcı yaptığı konuşmada “Ataerkil anla-
yışın hakim olduğu, kapitalist sömürü düze-
ninde kadınların, her türlü sömürüye, şidde-
te ve ezme/ezilme ilişkisine karşı yürüttüğü 
mücadelenin 100. yılında herkes için özgür-
lük istiyoruz. Barış, adalet ve eşitlik olmadan 
özgürlükte olmayacağını biliyoruz ve bu yüz-
den herkes için barış, adalet ve eşitlik istiyo-
ruz. Ciddi bir oranda kadın emeği üzerinden 
beslenen kapitalist sömürü düzeninin yarattığı 
ırkçı-milliyetçi ideolojiler kadın bedenini sa-

vaş alanına çeviriyor.” dedi. Ayrıca konuşmada 
TEKEL işçisi kadın emekçiler de unutulmadı.

İlerici Gençlik 8 Mart Özel Sayısı’nı da dağı-
tıldığı etkinlik, okunan şiirler ve “8 Martta Se-
kiz Kadın” adlı oyunun sergilenmesinin ardın-
dan, ilerici gençliğin hazırladığı müzik etkinli-
ğiyle sona erdi. 
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 
100. yılında, İstanbul TÜM-İGD’li Kadınlar’ın 
hazırladığı “8 Mart 100. Yıl Etkinliği”ne kadın 
erkek herkes katıldı. TÜM-İGD’li Kadınlar 8 
Mart’ın 100. yılını tüm dostlarıyla beraber kut-
ladı.

TÜM-İGD’li Kadınlar 14 Mart 2010’da ‘8 
Mart’ın 100. Yıl Etkinliği’ ile 8 Mart’ı taçlandır-
dı. Etkinlik 8 Mart’ın nasıl doğduğunu ve gü-
nümüze kadar mücadelenin nasıl sürdüğünün 
anlatıldığı sunum ile başladı. Ardından ilerici 
kadınların hazırladığı film izlendi.

Film gösteriminden sonra söz kadınlarındı. 
Sosyal Güvenlik ve Kadın isimli kitabın ya-
zarı ve Sosyal Güvenlik alanında uzman Fat-
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ma Şenden Zırhlı, TÜM-İGD Ankara Şubesi 
Başkan’ı Özden Özgünel ve TEKEL işçisi Ayşe 
Oruk’un konuşmacı olduğu panelde emekçi 
kadın vurgusu ön plandaydı.

İlk konuşmacı olan Fatma Şenden Zırhlı “8 
Mart’ın 100. Yılında Emekçi Kadınların Duru-
mu” başlıklı konuşmasında 8 Mart’ın doğuşu-
nu anlatarak, mücadele ile geçen 100 yıl içe-
risinde kadınların hangi koşullarda çalıştığına 
ve bu koşulları hangi bedeller karşılığında iyi-

leştirdiklerine değindi. Kadın mücadelesinin 
eşit, özgür, kardeşçe bir dünya kurma mücade-
lesinden bağımsız ele alınamayacağının altını 
çizen Zırhlı, sosyalist kadın önderlerden özel-
likle Klara Zetkin ve Aleksandra Kollantay’ın 
emekçi hareket içerisinde kadınların, çalış-
ma koşullarının düzeltilmesiyle siyasal hakla-
ra da kavuşmaları için mücadele yürüttükle-
rini belirtti. Zırhlı konuşmasında “Bugün en 
‘ileri’ kapitalist devlet dahi henüz Sovyetler 
Birliği’nde kadınların erişmiş olduğu hakları 
sağlamış değil.” dedi.

Kadın mücadelesi sınıf 

mücadelesinden ayrı düşünülemez

Zırhlı konuşmasında Türkiye’de kadınların 
aşama aşama kazanmış olduğu hakları kay-
bettiğine de değinerek, önceden kadınların 

gece çalıştırılmasının yasak olduğunu ancak 
1999’da çıkan yasayla birlikte bu hakkın kay-
bedildiğini vurguladı. Ayrıca Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Yasası’nın 2008 yılında çıkma-
sıyla birlikte kadınlar olarak gerek sağlıkta ge-
rekse sosyal güvenlikte birçok hakkımızı kay-
bettiğimizi söyledi. Geçtiğimiz günlerde hü-
kümetin en son düzenlemesiyle ağır ve teh-
likeli iş kollarında çalışan kadınların regl dö-
nemlerinde izin kullanma haklarını kaldırma-

sına da değinerek saldırıların artarak devam 
etmesine karşılık biz kadınlara haklarımıza sa-
hip çıkma çağrısında bulundu.

Tüm bu hak gasplarına ve sömürüye karşı biz 
kadınların kurtuluşunun gene bizlerin ellerin-
de olduğunu belirten Zırhlı, kadının kurtuluş 
mücadelesinin sınıf mücadelesinden ayrı gö-
rülemeyeceğini vurgulayarak konuşmasını bi-
tirdi.

İlerici kadınların gözünden TEKEL 

direnişi

Zırhlı’nın konuşmasını ardından söz “İlerici 
kadınların gözünden TEKEL direnişi” başlıklı 
sunumu yapmak için Özden Özgünel’deydi. 78 
gün boyunca Ankara’nın soğuk sokaklarında 
yılmadan “Ölmek var dönmek yok!” diyen TE-
KEL işçilerinin direnişi ile hem gençlerin hem 
de işçilerin birçok şey öğrendiğine işaret eden 
Özgünel direnişlerin, grev çadırlarının sınıfın 
okulu olduğunu belirtti.

TEKEL işçilerinin öğrettiklerine değinen Öz-
günel “Teorimizi direnişleri ile ete kemiğe bü-
ründüren TEKEL işçilerinin sınıf öldü diyen-
lere en net cevabı verdiğini görüyoruz.” diye-
rek TEKEL işçilerinin yeni bir dönemi başlat-
tığını bir kez daha hatırlattı. Direnişte yaşanan 
öğretici anılardan örnekler veren ve İGD’nin 
34. mücadele yılını TEKEL işçileriyle birlikte 
kutladıklarını belirten Özgünel, TEKEL işçisi 
Ayşe ORUK’a sözü verirken “Biz direnişi ken-
di bakış açımızla yorumlamaya çalıştık ancak 
Ayşe Abla deneyimlerini anlatırken TEKEL 
direnişini daha iyi anlayacağımızı düşünüyo-
rum.” dedi.

Biz o gün anladık, yalnız değildik!
Konuşmasına fabrikadaki çalışma koşul-
larını anlatarak başlayan Ayşe Oruk, ka-
dın işçilere dönük baskılara ve ağır ça-
lışma koşullarına karşı sendikayı hare-
kete geçirmeye çalıştıkları sırada 4/C’yi 
öğrendiklerini aktardı. Ankara’ya gelişi 
anlatan Oruk il sınırında polisin onları 
durdurduğuna, Abdi İpekçi’deki saldırı-
da kadın işçilerin en ön saf larda olduğu-
na değindi. Polisin müdahalesinden son-
ra Türk-İş’e gelindiğinde dışarıda gençle-

rin “TEKEL işçisi yalnız değildir!” sloga-
nını attığını duyduğunda duygulandığı-
nı anlatan Ayşe Oruk, gözyaşlarını tuta-
madı.

O günlerde ilerici gençlerle yaşadıkları 
anılarını şu sözlerle anlattı.“Dediler TE-
KEL işçisi yalnız değildir. Biz o gün anla-
dık, biz yalnız değildik. Bu çocuklar gün-
lerce bizi evlerinde misafir ettiler, bıkma-
dan usanmadan. Bizler kaç gün kaldıysak 
onlar da o soğuğu yaşadılar bizimle. Biz 
zaman geldi bir ev bulduk gittik ama on-
lar ısrarla o sokakta durdular sabaha ka-
dar üzerleri incecik. Hepsi benim yav-
rumun yaşında. 
Kırk kilo, kırk 
beş kilo hep-
si bizi koruma-
ya geldiler ola-
sı bir müdaha-
leye karşı, küçü-
cük bedenleriy-
le ama kocaman 
yürekleriyle.”

Sınıf dayanış-
masını salonda-
ki tüm katılım-
cıların yüreğin-
de hissettiği anların ardından Oruk, di-
renişin onlara kattıklarını bizlerle payla-
şarak Ankara’dan dönünce yerellerinde 
yaptıkları eylemlere ve 1 Nisan’a değine-
rek konuşmasını sonlandırdı.

Panelin ardından çay ve yemek arası ve-
rildi. İlerici gençlerin hazırladığı yiye-
cekler yenirken sohbetler edildi. Aranın 
bitimiyle Grup Güneşli Dünya sahnedey-
di. Türkçe, Kürtçe ve Ermenice türküler-
le, Grup Güneşli Dünya sahneden bir kez 
daha 8 Mart’ı kutlayan kadınlara seslen-
di. 

Zılgıtlar eş-
liğinde kol 
kola, omuz 
omuza çe-
kilen ha-
l a y l a r l a 
e t k i n l i k 
sona erdi.
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Emekçiler, ezilen halklar her dönemde yaratı-
cıdırlar; yaşadıkları her an, her gün değişmez 
sanılanı, bir başka imkânsız sayılanı mümkün 
kılmaktadırlar. Bunlardan acı ama gerçek olan 
bir tanesi, bunca sömürüye rağmen halen yaşa-
yabilmeleridir. Asgari ücret gibi aklın alama-
yacağı bir ücretle hayatta kalabilmeleri emek-
çilerin daha neleri başarabileceğine bir ispat-
tır aslında. Burada ilginç ve çelişik olansa sağ-
lıktan, sosyal güvenlikten, güvenceli çalışmak-
tan yoksun, kölelik düzeyinde bir ücretle yaşa-
maya öylesine alışılıyor ve bu durum öylesine 
normalleşiyor ki; sağlığın, eğitimin parasız ol-
ması, herkesin doğuştan sosyal güvenlik kap-
samına alınması, yoksulluk sınırının üstün-
de, güvenceli bir işte çalışma talepleri anor-
mal, imkânsız, ütopya sayılabiliyor. Tüm sos-
yal hizmetlerse “devlet babanın” insanlara bir 
lütufu, kıyağı oluyor! Oysa ne içinde bulundu-
ğumuz durum normaldir ne taleplerimiz birer 
ütopya ne de sosyal haklarımız bize geçilen bi-
rer kıyak. Kaldı ki burjuvazi hiçbir hakkı hiç-
bir dönemde hürmetkârlığından vermemiş ter-
sine en küçük haklar bile çok büyük ve uzun 
erimli mücadelelerle kazanılmıştır. Tıpkı sos-
yal hizmetler gibi.
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Emperyalist kapitalist sistem, iki kutuplu dün-
ya dönemlerinde işçi hareketlerinin yoğun ola-
rak yaşandığı bölgelerde sosyalizmin yani Sov-
yetler Birliği’nin alternatif olarak görülmesi-
ni engellemek için yeni değişimlere gidiyordu. 
Pekâlâ, kapitalist sistem içerisinde de bazı sos-
yal haklar tanınabilirdi. Toplumda ezen ve ezi-
len unsurların olmasını olağan karşılayan sos-
yal devlet anlayışı, iki sınıf arasındaki çelişki-
leri dengede tutarak çelişkileri tamamen kal-
dırmamanın diğer bir adı oldu.

Marksist sosyal hizmet açısından bakacak 
olursak, sosyal devleti kapitalizmle sosyalizm 
arasında bir eğri gibi düşünmek gerekir. Top-
lumsal muhalefetin yükseldiği dönemlerde 
sosyal devlet, sosyalizme doğru yükselişe ge-
çerken; emperyalist-kapitalist sistemin baskı 
ve sindirme politikalarını baskın çıktığı dö-
nemlerde ise sosyal devlet kapitalizme doğru 
inişe geçer. Yani iki sistem arasında tampon 
görevini üstlenir. Tüm insanların sosyal hak-
ları parasız olarak sağlanacak; fakat küçük bir 
azınlık büyük emekçi kitlelerini yönetmeye de-
vam edecektir. Böylece emekçi kitlelerin siste-
me karşı toplu olarak feryatları, onlara verilen 
küçük ödünlerle engellenebilecekti. 
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Emekçiler, ezilen halklar her dönemde yaratı-
cıdırlar; yaşadıkları her an, her gün değişmez 
sanılanı, bir başka imkânsız sayılanı mümkün 
kılmaktadırlar. Bunlardan acı ama gerçek olan 
bir tanesi, bunca sömürüye rağmen halen yaşa-
yabilmeleridir. Asgari ücret gibi aklın alama-
yacağı bir ücretle hayatta kalabilmeleri emek
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Üniversite kavramı Eflatun ve Aristo’nun 
hiçbir politik ve dini baskı unsuru olmadan 
öğrencileri ile felsefi tartışma yürüttükleri 
ortamda “universitas” ismiyle doğmuştur. 
İlk başta felsefi tartışma yürütülen, yani dü-
şünce üretilen bu yerler; günümüzde düşün-
menin, soru sormanın, alternatif üretmenin 
çoğunlukla yasak olduğu yerler haline geldi. 
Üniversitelerin gerçek işlevini hayata geçir-
meye çalışan biz öğrenciler; her defasında 
soruşturmalarla, cezalarla karşılaşıyoruz. 
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1980 darbesi sonrasında Yüksek Öğrenim 
Kurumu (YÖK) eliyle üniversitelerde hız-
la neoliberal, baskıcı politikalar hayata geçi-
rilmeye başladı. Sermayedarlar için dikensiz 
gül bahçeleri yaratmak uğruna binlerce öğ-
renci okuldan atıldı, binlercesinin uzaklaş-
tırma cezalarıyla öğrenim süresi felce uğratıl-
dı. Üniversitenin toplumla olan bağı koparıl-
dı. 1970’li yıllarda hızla politikleşen, işçi sını-
fıyla bağlarını kuran ve ortak mücadele yürü-
ten gençliğe karşı yeni bir öğrenci modeli tas-
vir edildi. Artık üniversite öğrencisi denilince 
eskisi gibi okuyan, tartışan, bilinçli ve cesa-
retli aydın gençler değil; kabullenen, tüketim 
çılgını, kariyerist, bireyci ve sindirilmiş genç-
ler akla gelmeliydi. Bu amaç doğrultusunda 
Türkiye’nin her üniversitesinde soruşturma-
lar hızlandırıldı, yaygınlaştı.

En yakın örneklerden bir kaçını vere-
cek olursak, 2009’un Ekim ayında İstanbul 
Üniversitesi’nde yüzlerce öğrenciye açılan 
tek soruşturmada 54 öğrenciye toplamda 14 
yıl 9 aylık uzaklaştırma cezası verildi. Hacet-
tepe Üniversitesi’nde yine Ekim ayında açı-
lan stantlara polisin saldırması üzerine erte-

si gün yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiy-
le 72 öğrenciye “polise, rektörlüğe hakaret”ten 
soruşturma açıldı. 19-20 Aralık 2006 tarihin-
de ise Mersin Üniversitesi’ne saldıran faşist 
güruhun sebep olduğu olaylar sonucunda 39 
öğrenci okuldan atılmıştı. 
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Üniversitede bir öğrenciye soruşturma açıl-
ması için illaki ‘memleket meseleleri’ne, okul 
sorunlarına kafa yormak, politik faaliyet yü-
rütmek vb. şart değildir. Bir türküye eşlik et-
mek, halay çekmek, çiğ köfte yemek, film iz-
lemek, biriyle konuşmak hatta çay içmek/içir-
mek gibi pek çok insani hal ve hareketten do-
layı soruşturmaya tabi tutulabilirsiniz; hem 
de hiçbir yasal dayanağı olmaksızın! Hatta ve 
hatta artık üniversitelerin soruşturma terö-
ründen nasibinizi almanız için öğrenci olma-
nıza bile gerek yok. 2008 yılının Mayıs ayında 
Ankara Üniversitesi’nde yapılan 30 Mart Kı-
zıldere Anması’na katılmak gerekçesiyle öğ-
renci olmayan bir ilerici gence de Rektörlük 
tarafından soruşturma açılmıştı!
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2009 ve 2010 yıllarında Ankara Üniversitesi 
ve Hacettepe Üniversitesi’nde başlatılan yeni 
uygulamada, rektörlükler, ‘Aile ile işbirli-
ği’ başlığıyla akılları sıra öğrencileri aileleri-
ne ihbar ettiler. Üniversite yönetiminin aile-
den ne çeşit bir işbirliği istediği ise mektupla-
rın son bölümlerinde yer alıyordu: “Eğer bize 
yardımcı olmak isterseniz üniversitemiz Psi-
koloji ve Ruh Sağlığı Bölümü telefon numara-
ları…”. Evet. Üniversite yönetimleri tarafın-
dan resmen deli ilan edildik! Parasız eğitim 
talep etmek; barınma, ulaşım, yemek hakla-
rından söz etmek; anadilde eğitim verilmesi-
ni istemek, yani onların bize sunmadıklarını 
bilmek, istemek; elbette onlara göre delilikti.

Bu ‘tavsiye’ dolu metne ek olarak eğer varsa 
o güne kadar geçirilen soruşturmalar, yapı-
lan çalışmaların raporu ve bir de transkript-
ler eklenmişti. Kendi kararlarını verebilen on 
sekiz yaşını doldurmuş biz üniversite delile-
rinin politik tercihleri ile başa çıkamayınca, 
bir de aile kurumu yoluyla baskı oluşturma-
yı denediler.
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Kendi yasalarını kendi koyan sistem, elbet-
te bunları çiğnerken de kimseye danışmıyor. 
Keyfi bahaneler üzerinden açılan soruştur-
malarda genellikle yanımızda bir avukat bu-
lunmadığında keyfi tavırlarla karşılaşıyoruz. 
Çeşitli fakültelerden öğretim üyelerine veri-
len soruşturma yürütme görevini, bir istih-
baratçı edasıyla üstüne vazife edinen hocala-

rımız adeta dedektifçilik oynuyor. Soruştur-
maya gerekçe gösterilen olayla hiç ilgisi bu-
lunmayan anlamsız sorular yöneltiliyor, özel 
yaşam sorgulanıyor, soruşturma açılan diğer 
öğrencilerle ilgili bilgi isteniyor. Tüm bunla-
ra bir de hocalarımızın tiyatro kabiliyeti ek-
lenince alın size bir Gadget serisi! Hacettepe 
Üniversitesi’nin son soruşturma furyasında 
ifade sırasında yasal olmadığı halde sırf psi-
kolojik baskı kurması için kamera çekimi ya-
pıldığı biliniyor. Ama artık rahat koltukların-
da oynadıkları bu tek taraflı oyunu bozma za-
manı! Bizim de söyleyeceklerimiz var elbet! 
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Soruşturmalarda suçlamaları reddetme, so-
ruşturma gerekçesi dışında sorulan sorula-
rı yanıtlamama hakkına sahibiz. Aynı za-
manda bir avukat eşliğinde girme hakkımız 
var. Bu noktada Çağdaş Hukukçular Derne-
ği, Çağdaş Avukatlar Grubu gibi çeşitli ileri-
ci hukukçulardan oluşan yapılar öğrencilere 
soruşturmalar konusunda yardımcı oluyor. 
Aynı zamanda dernek, parti, sendika gibi ku-
rumların avukatları da bu konularda destek 
alınabilecek diğer kişiler. 

Açılan soruşturmaların yüzde 80’inin yasal 
bir dayanağı olmadığı gibi; verilen cezaların 
çoğu da karşı dava açıldığında geri çevrilebi-
liyor. Hatta üzerine bir de görevi kötüye kul-
lanmaktan tazminat davası bile açabiliyorsu-
nuz. Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği Madde 33’e göre; “Di-
siplin kurulları tarafından verilen yükseköğre-
tim kurumundan çıkarma kararına karşı on 
beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna iti-
raz edilebilir… Üniversite yönetim kurulunca 
alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan ka-
rarlara karşı idari yargı yolu açıktır.”.

Tabii ki salt hukuksal mücadele sürecinden 
medet ummak bizleri kalıcı bir sonuca ulaş-
tırmayacaktır. Soruşturmaları, özel güven-
likleri, baskılarıyla karşımızda duran bu ör-
gütlü güce karşı, biz de örgütlenmeli, herkesi 
örgütlenmeye çağırmalıyız. Çünkü bu yaşam 
bizim, ipleri de bizim elimizde. Bizim bildiği-
miz gibi, onlar da gerçekleri çok iyi biliyorlar. 
Sorunların kaynağını ortadan kaldırmadan; 
mücadele eden öğrencilerin ve öğretim üye-
lerinin yok olmayacağını biliyorlar. Soruştur-
malar yalnızca nehrin önüne çekmeye çaba-
ladıkları küçük bir set, bizler ise dalga dalga-
yız. Ne biri set çekebilir önümüze, ne de yata-
ğını değiştirebilir bu nehrin. Akıyoruz büyü-
yerek güneşe doğru.
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Genç-Sen 3. Olağan Genel Kurulu 20 Aralık 
2009’da birçok ilden yüzlerce Genç-Sen üye-
sinin katılımıyla Ankara İnşaat Mühendisleri 
Odası’nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul, divan seçimiyle ve devrim şehit-
leri için yapılan saygı duruşuyla başladı. Ar-
dından sendika üyeleri Genç-Sen’in geçmiş 
dönem eylem, etkinliklerini, basına yansıyan-
lar da dahil olmak üzere, içeren bir film göste-
rimini izlediler ve açılış konuşması yapıldı.

Açılış konuşmasında Genç-Sen üyeleri selam-
lanarak işçilerin-emekçilerin direnişinden, 
Genç-Sen’e açılan kapatma davasından ve sen-
dikanın eylemlerinden kısaca bahsedildi. Açı-
lış konuşmasında ayrıca Genç-Sen üyelerine 
dönük baskılardan söz edilerek, har(a)ç zamla-
rına karşı sokakları dolduran sendika üyeleri-
ne ceza davası açıldığı söylendi.

 ��4��E�<D�)	���������5����
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Yapılan açılış konuşmasının ardından KESK 
Genel Sekreteri Emir Ali Şimşek ve DİSK Ge-
nel Sekreteri Tayfun Görgün Genel Kurul’u se-
lamlayarak kısa birer konuşma yaptı.

Emir Ali Şimşek yaptığı konuşmada “25 
Kasım’da üniversitelerde boykot yapan Genç-
Senliler teşekkür ederek bu mücadeleyle YÖK 
düzeninin yıkılacağını belirtti.
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DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün Genç-
Sen’i çalışmalarından dolayı tebrik ederek 
“İstanbul Valiliği ile Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığına sesleniyorum: Genç-Sen’e 
yönelik kapatma davası geri çekilsin.” dedi.

Konuşmalar sık sık “Asla yalnız yürümeye-
ceksin!”, “TEKEL işçisi yalnız değildir!” ve 
“Birlik, mücadele, dayanışma, öğrenciye sen-
dika!” sloganlarıyla kesildi. Konuşmaların ar-
dından mesajlar okundu ve geçmiş dönem fa-
aliyet raporu sunuldu.
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Okunan faaliyet raporunda 
Genç-Sen’in geçen süre zar-
fında kapatma davasına kar-
şı birçok ilde çok sayıda eylem 
yaptığı ve özellikle harç zam-
larına karşı çok çeşitli eylemler-
le mücadeleyi yükselttiği belirtildi.
Genel Kurul’da Genç-Sen’in yeni dö-

nem politikalarını belirleyecek olan önergeler 
tartışılmaya açıldı. İlk olarak “Genç-Sen Yü-
rüyor, Örgütlü Öğrenci Hareketi Büyüyor” adlı 
önerge tartışıldı ve kabul edildi. Ardından ye-
mek için ara verildi ve TEKEL işçileriyle da-
yanışmaya gidildi.
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Türk Gıda-İş binası önünde günlerdir dire-
nişi sürdüren TEKEL işçileriyle dayanışma-
ya giden yüzlerce sendika üyesinin yürüyü-
şünü polis, barikat kurarak engellemek iste-
di. Ancak öğrenciler kararlı duruşlarıyla ba-
rikatı açtırdı.
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TEKEL işçilerinin yanına ulaşan Genç-
Senliler alanda büyük bir coşkuyla karşılandı. 
Burada sloganlarını işçilerle birlikte büyüten 
yüzlerce öğrenci işçiler tarafından sık sık al-
kışlandı. Burada Genç-Senliler adına bir ko-
nuşma yapıldı. Yapılan konuşmada öğrenci-
lerin işçilerin yanında oldukları, Genç-Sen’in 
sınıf mücadelesine önem verdiği belirtilerek 

“Sizin mücadeleniz bizim de müca-
delemiz. Biz de geleceğin işçi-

leri, işsizleriyiz. Kazanım-
larınız bizim de kaza-

nımlarımız” denildi.
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TEKEL işçilerine yapı-
lan dayanışma ziyareti-

nin ardından saat 16.00 ci-
varı Genel Kurul’un 2. oturu-

mu başladı.

Bu oturumda yeni dönem MYK’da görev yap-
mak isteyen adaylar kendilerini tanıttılar ve 
oylama başladı. Oylama sürerken bir yandan 
da önergeler tartışılmaya devam etti. Bu bö-
lümde “Anadil Sorunu ve Kardeşlik”, “Bo-
logno Projesi ile ilgili Önerge”, “Pre-Sendikal 
Sektörel Örgütlenme”, “Genç-Sen Balıke-
sir Şube Önergesi”, ve “Bologno Süreci Kar-
şıtı Önerge” olmakla birlikte yüzde 10’un 
üzerinde imza toplanarak kongreye sunu-
lan “Genç-Senli Kadınlar Mücadeleyi Büyü-
tüyor”, “Genç Kadınlar Genç-Sen’de Örgüt-
lenmeye”, “Liselilerle İlgili Tüzük Değişikli-
ği Önerisi”, “Genç-Sen’li Liseliler Ne İçin Mü-
cadele Eder?” ve “Genç-Sen LGBTT Kuruluş 
Komisyonu Önergesi” tartışıldı.

7��������C��	�����	�000

Geçtiğimiz Genel Kurul’lara göre özeleştiri 
mekanizmasının bir nebze daha iyi işlemesi, 
uzun süredir altı çizilen kimi yanlışların 
kabul edilebiliyor oluşu umut verici. Ama 
öte yandan ortaya konan eksikliklerin ne 
kadarının çözüme ulaşacağınıysa zaman 
gösterecek. Kimi ciddi eksikliklerine 
rağmen Genç-Sen öğrenci gençliğin sendikal 
örgütlenmesi yolunda önemli bir araç 
olmaya devam ediyor. Bu yüzden eleştiri-
özeleştiri mekanizmasının işletilebildiği, 
taban inisiyatifinin geliştirilebildiği, öğrenci 
gençliğin bir arada hareket edebileceği ve 
sorunlarına çözüm bulabileceği, işçi sınıfıyla 
bağlarını daha bir güçlendirmiş bir Genç-Sen 
için tartışmaya ve çalışmaya devam!
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) bünyesinde Türkiye Spor Emekçileri 
Sendikası (Spor-Sen) kuruldu. Sendika, spo-
run her dalında her kademesinde görev alan 
amatör, profesyonel spor emekçilerini sen-
dikalarında örgütlenmeye çağırıyor.
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Spor-Sen anlayışına sahip ilk çalışmanın to-
humları yetmişli yıllarda atıldı. Sınıf örgüt-
lerinin desteğiyle Amatör Sporcular Derne-
ği (A.S.D) kuruldu. A.S.D’nin çalışmalarıyla 
sporda ilerici mücadele kazandı. Branş ve sı-
fat aramaksızın binlerce spor emekçisi der-
nekte örgütlendi. A.S.D ciddiye alınan bir 
güç haline geldi. 12 Eylül faşist darbe dö-
neminde bir güç olarak görülen A.S.D ka-
patıldı. A.S.D’nin kapatılması üzerine Tüm 
Sporcular Derneği (T.S.D) kurulmak isten-
di; ancak bu çalışmalar da engellendi. Geç-
mişten bugüne süren baskılar sonuç verme-
di. Bugün yeniden spor emekçileri, alın te-
rinin karşılığını almak için, geçmişte söy-
ledikleri gibi “önce ter dökenler kurtulsun” 
diyerek sendikalarını kurdu.
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Spor-Sen’in kuruluş bildirgesi 29 Aralık 
2009’da İstanbul Tabip Odası’nda düzenle-
nen bir basın toplantısıyla açıklandı. Açık-
lamayı eski Milli Futbolcu Metin Kurt yap-
tı. Basın toplantısında Spor-Sen’in kuruluş 
bildirgesi okundu. Sendikanın temel ilkeleri 
kamuoyuna bildirildi. 

!�	)�
Spor-Sen: “Emeğin en yüce değer olduğu il-
kesinden hareketle; spor emekçilerinin hak-
larının güvencesini, spora ve sporcuya öz-
gün koşulların bilimsel yöntemlerle değer-
lendirildiği bir Spor İş Yasası’nın çıkarılma-
sında görür. Bunun için kurumlaşmış spor 
yapılarında çalışan emekçilerin ekonomik, 
demokratik ve sosyal haklarını savunmak, 
geliştirmek ve güvence altına almak doğrul-
tusunda, Spor İş Yasası’nın çıkartılmasının 
sağlanması hedefiyle, uluslararası işçi sınıfı-
nın bir parçası olarak tüm gücüyle mücade-
le etmeyi TEMEL AMAÇ ilan eder.”
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İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) ilerici, 
devrimci, demokrat öğrenciler son gün-
lerde üniversitede yaşanan polis şiddetini 
protesto etmek için 25 Aralık 2009’da Be-
yazıt Karakolu yakınında bir eylem yaptı.

Yapılan açıklamada, önceki gün Öğren-
ci Kültür Merkezi’ne (ÖKM) yapılan po-
lis baskınına ve ardından ertesi gün Ede-
biyat Fakültesi’nde dört öğrencinin gö-
zaltına alınmasına değinilerek polisin 
bu saldırısının eşit, parasız ve demokra-
tik eğitimden yana olan öğrencilere yöne-
lik olduğu belirtildi. Eylemde polis kur-
şunuyla katledilenlerin fotoğrafları ta-
şındı. Yapılan bu saldırıların planlı ol-
duğu söylenerek okul yönetimi ve poli-
sin işbirliği içinde olduğu vurgulandı.

TÜM-İGD’li öğrencilerin de örgüt-
leyicisi olduğu eylemde basın açık-
lamasının okunmasının ardın-
dan öğrenciler itfaiye işçilerinin ey-
lemine destek vermeye gittiler.
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Egemenler eliyle ilericilere, devrimcile-
re ve yurtseverlere dönük yapılan katli-
amlara karşı 25 Aralık 2009’da Gala-
tasaray Lisesi’nden baş-
layıp Taksim Tram-
vay Durağı’nda yapı-
lan basın açıklama-
sıyla son bulan bir ey-
lem gerçekleştirildi.
TÜM-İGD’nin de ör-
gütleyicisi olduğu ey-
lemde ilerici, dev-
rimci öğrenciler po-
lis tarafından katledilen Alaattin Ka-
radağ ve Aydın Erdem’i sahiplendiler.

19 Kasım’da öldürülen devrimci işçi Ala-
attin Karadağ’ın ve 6 Aralık 2009’da öl-
dürülen Dicle Üniversitesi öğrencisi Ay-
dın Erdem’in devlet eliyle polis terörü-
ne kurban gittiğinin belirtildiği basın 
açıklamasında polis şiddetine maruz ka-
lan ve haklarını arayan TEKEL, İtfai-
ye ve Demiryolu işçilerine de değinildi.
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TÜM-İGD’li gençler 31 Aralık 2009 
günü akşam saatlerinde Taksim Tram-

vay Durağı’nda bir basın açıklaması ger-
çekleştirdi. Zamları protesto etmek için 
bir araya gelen ilerici gençler yılın son-

larında yapılan elektrik, doğalgaz, su, 
harç ve ulaşım zamlarının emekçile-

re büyük bir yük olduğunu belirttiler. 
Yılbaşı günü Taksim Meydanı’nda düzen-
lenen eyleme Noel Baba da ziyaretçi oldu. 
Görenlerin Tayyip Erdoğan’a çok benzet-
tiği Noel Baba heybesinde çıkardığı hedi-
yeleri halka verdi. Heybeden neler çıkma-

dı ki; TEKEL işçilerine saldıranların copu, 
emekçilere kesilen elektrik, su faturala-

rı zamları, işsizlik. Tüm bunlar yeni yıl-
la birlikte halka, Noel Baba kı-

lıklı Tayyip Erdoğan’ın yılba-
şı hediyesi oldu. Ayrıca Tay-
yip maskeli Noel Baba çuva-

lından çıkardığı gemiyi de oğ-
luna hediye edeceğini söyledi.

Halkın ilgisinin yoğun olduğu ey-
lemde ilerici gençler “Yeni yıla iş-

sizlikle, savaşla, yoksullukla, aç-
lıkla ve zamlarla giriyoruz!” yazı-

lı pankart açtı. Açıklamada ilerici genç-
ler “Biz genç; işçiler, emekçiler, öğrenciler, 
kadınlar bir yılı daha yeni zamlarla kapa-
tıyoruz. 2010’a işsizliğin, yoksulluğun ve 
yeni zam haberlerinin gölgesinde giriyo-
ruz! Her geçen gün yaşam standartımız 
düşüyor ve geçim sıkıntısı altında daha 

da eziliyoruz.” denilerek 2009 yılının bi-
lançosu kısaca gözler önüne serildi. Alkış 
ve sloganlarla basın açıklaması sona erdi.
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Bergama Pir Sultan Abdal Kültür Der-
neği, Muharrem ayı içerisinde tutulan 
Matem Orucu’nun bitiminde düzenle-
diği Geleneksel Aşure Günü etkinliği-
nin bu yıl üçüncüsünü 2 Ocak 2010’da 

gerçekleştirdi. Havanın güzel olması ve 
komşu köylere yakın olmasından dola-

yı Bergama Pınarköy’de gerçekleştiri-
len etkinliğe katılım oldukça yoğundu.

Köyün okulunun bahçesinde düzenlenen 
Aşure Günü etkinliği komşu köylerden ge-
lenlerin ve tüm diğer katılımcıların selam-

lanmasıyla başladı. Ardından Kerbela’da, 
Dersim’de, Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta 

ve Gazi’de yitirilen canların anısı-
na saygı duruşunda bulunuldu.

PSAKD Bergama Şube Başkanı Özge 
CANDAN yaptığı konuşmasında, bugü-

nün kendileri için sadece bir yas günü ol-
madığını, Hz. Hüseyin’i n Kerbela’da 
haksızlığa karşı cesur direnişi ve ölü-

müne mücadelesinin Anadolu Alevili-
ğinde özellikle çocuk eğitiminde ‘hak-
sızlığa karşı gelmek, haksızlık yapma-

mak ve haksızlığa uğrayanların yanın-
da olmak’ şeklinde yorumlanıp, ör-

nek gösterildiğine vurgu yaptı.

Lokma ve Pilav dağıtımının yanın-
da Köy Dedesi’nin okuduğu Aşu-

re duasıyla dağıtılmaya başlanan aşu-
relerin ardından İzmir’den gelen Ali 
Sal’ın bağlamasıyla söylediği türkü-

ler ve deyişlerle etkinlik sona erdi.
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Kapitalizmin krizi-
nin etkisinin daha his-
sedilir olduğu şu gün-
lerde ülkemizde par-
ça parça da olsa işçi sı-
nıfından “İş, ekmek 
yoksa barış da yok!” sesle-
ri yükseliyor ve gün be gün 
işçi direnişleri artıyor. 

İstanbul’da görevli itfai-
ye işçileri de direnişte. Ne-
den mi? Çünkü bir kamu 
hizmeti olması gere-
ken itfaiye satılmak is-
teniyor, özel şirketle-
re peşkeş çekiyor. İtfa-
iye işçileri de taşeron-
laştırmaya karşı hak-
ları için yola çıktı. An-
cak hayat kurtarmak 
için çalışan itfaiye işçile-
rine tazyikli suyla ve bi-
ber gazıyla saldırıldı, bununla da yetinil-
medi kurdukları demokrasi çadırı param-
parça edildi ama buna rağmen işçiler di-
reniyor ve iki aydır mücadele yürütüyor. 
Bu süre zarfında birçok eylem yapan it-
faiye işçilerinin direniş günlüğü şöyle:

İtfaiye işçisi alanlarda hakkını 

arıyor!
04 Ocak 2010’da Taksim Tramvay 
Durağı’nda toplanan itfaiye işçileri ve iş-
çileri destekleyen çok sayıda kişi Galata-
saray Lisesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Li-
senin önünde Belediye-İş Sendikası’nın 
örgütleyicisi olduğu bir basın açıklama-
sı gerçekleştirildi. TÜM-İGD’li gençler de 
her zamanki gibi işçilerin yanındaydı.

İtfaiye, TEKEL işçisi alanlarda 

birarada!

“İtfaiye, Demiryolu, TEKEL zafer dire-
nen emekçinin olacak!”, “Yaşasın sınıf da-
yanışması!”, “Yolumuz işçi sınıfının yo-
ludur!” dövizleriyle TÜM-İGD’li genç-
lerin de yer aldığı eylem İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi önünde yapıldı ve 
Ankara’dan TEKEL işçileri de itfaiye iş-
çilerinin desteklemek için eyleme katıldı.

İstanbul İtfaiyesi’nin özelleştirilmesi-
ne karşı Belediye-İş tarafından 05 Ocak 
2010’da örgütlenen eylemde TEKEL iş-
çileri yaptıkları ekmeği itfaiye işçileriy-
le ve alanda bulunanlarla paylaşarak da-
yanışmalarını gösterirken “Her yer TE-
KEL, her yer İtfaiye!”, “İtfaiye, TEKEL 
omuz omuza!” sloganları yükseldi.
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Ankaralı ilerici gençler İGD’nin ku-
ruluşunun 34. yıldönümü dolayısıy-

la Kızılay Yüksel Caddesi’nde stant 
açtı. Üç gün boyunca açık kalan stant-

ta İGD’nin 1976-1979, TÜM-İGD’nin 
2002-2009 yılları arasındaki mücadele-
lerinden çekilmiş fotoğraflar sergilendi.

Üç gün boyunca Ankara halkı ile sohbet 
eden gençler, İlerici Gençlik Dergisi’nin 
son sayısını da insanlara ulaştırdı. Lise-
liler, emekçiler, üniversiteliler, kadınlar 
hatta çocuklar bile standa ilgi gösterdi.

Öğrencilerden itfaiye 

işçilerine dayanışma 

ziyareti
24 Aralık 2009’dan beri 

Saraçhane Parkı’nda 
kurdukları Demokra-
si Çadırı’nda direniş-

te olan İtfaiye işçi-
lerini üniversite öğ-
rencileri ziyaret etti.

İstanbul’da birçok 
üniversitesinden öğ-

renciler İstanbul Üni-
versitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi önünde buluş-
tu ve yolu trafiğe kapa-

tarak Saraçhane Parkı’na 
yürüdü. TÜM-İGD’li öğ-

rencilerin de örgütleyi-
cisi olduğu ve 08 Ocak 
Cuma günü yapılan zi-
yarette öğrenciler “İşçi-
öğrenci el ele, mücade-

leye!”, “İtfaiye işçisi yal-
nız değildir!”, “Diplomalı işsiz olmayaca-

ğız!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” slogan-
larıyla birlikte başaracağız mesajı verdi.

Saldırılar, baskılar İtfaiye işçisini 

yıldıramaz!

09 Ocak Cumartesi sabaha karşı 
03.30’da polis gözetiminde 150-200 ki-

şilik sivil zabıta ve özel güvenlik gö-
revlisi bir grup, işçilerin içinde bu-

lunduğu çadıra kesici aletlerle saldır-
dı. İşçiler aynı günün sabahında da 
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TÜM-İGD’li gençler de “İtfaiye işçi-
si yalnız değildir!”, “Yolumuz işçi sını-
fının yoludur!” ve “Yaşasın sınıf daya-

nışması!” sloganlarıyla ve pankart aça-
rak açıklamaya destek verdi. Yapılan açık-

lamalarda saldırıyla, baskıyla mücade-
lenin durdurulamayacağı belirtildi.
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TÜM-İGD An-
kara Şubesi 
İGD’nin kurulu-
şunun 34. yılı-
nı bir etkinlik-
le kutladı. Otuz 
dört yıldır “Yo-

lumuz işçi sınıfının yoludur” şiarıyla mücade-
lesini yürüten ilerici gençliğin etkinliğine TE-
KEL işçileri de katıldı.

10 Ocak 2010’da TÜM-İGD Ankara 
Şubesi’nde yapılan etkinlik, bir açılış konuş-
masıyla başladı. Konuşmada tüm katılımcı 
dostlar ve Ankara’da günlerdir direnişlerine 
devam eden TEKEL işçileri selamlandı.TÜM-
İGD’nin uzun ve köklü tarihi çeşitli tarihsel 
dönemlere değinilerek anlatıldı. 

Ardından ilerici gençliğin 34 yıldır devam 
eden mücadelesinden kesitlerle hazırlanan 
sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyon-
da İGD’nin kortej görüntülerinden 1 Ma-
yıs 1977–1978 görüntülerine, son dönemler-
de gerçekleşen işçi eylemlerine ve 1 Mayıs 
2006’dan 2009’a kadar görüntüler yer aldı.

Sinevizyon gösteriminin ardından kısaca 
İGD tarihi anlatılarak TEKEL işçileriyle söy-
leşi gerçekleştirildi. Etkinlik Grup Güneşli 
Dünya’nın ezgileriyle çekilen halaylar ve yapı-
lan sohbetlerle sonlandırıldı.
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19 Ocak 2007’de Agos Gazetesi’nin kapısında 
faşist bir katilin kurşunuyla katledilen Hrant 
Dink ölümünün 3. yılında da unutulmadı. 
Binler Hrant Dink için alanları doldurdu. 
TÜM-İGD de Dink’in ölüm yıldönümünde 
alanlarda yerini aldı.

İstanbul
Saat 14.00’ten 
i t i b a r e n 
Ha la sk â rga z i 
Caddesi’ndeki 
Agos Gazetesi 
önünde toplan-
maya başlayan 

kitle kara ve soğuğa rağmen “Katili tanıyoruz, 
adalet istiyoruz” sloganını yükseltti. Hrant 
Dink’in “Tek yolumuz bir arada yaşamayı sa-
vunmak olmalı. Bu yol, hem aklın, hem vic-
danın gereği” sözünün yazılı olduğu bir pan-
kartın önüne mumlar yakılması, karanfiller 
atılmasıyla başlayan anma saat 15.05’te Hrant 
Dink’in kendi sesi eşliğinde ve öldürüldüğü 
saatte saygı duruşunda bulunulmasıyla sürdü.
Anma etkinliğinde Rakel Dink katılımcıla-
rı selamladı. Ardından Hrant Dink’in oğlu 
Arat Dink sözü aldı. Arat Dink konuşmasında 
Hrant Dink’in ölümünden bugüne üç yıl geç-
tiğini belirtip sanıkların mahkemedeki dalga 
geçer tavırlarını eleştirdi. Öfkesinin çok büyük 
olduğunu söyleyen Arat Dink yapılması gere-
kenin üç yıl önce olduğu gibi kalabalık olup 
güçlü duruşu korumak gerektiğini belirtti.

Ardından akşam saat 19.00’da ise giderek şidde-
tini arttıran kar yağışına rağmen binlerce kişi bu 
sefer Taksim meydanında toplanarak Galatasa-
ray Lisesi’ne kadar meşaleli yürüyüş gerçekleştir-
di. Galatasaray Lisesi önünde okunan basın açıkla-
masının ardından yürüyüş Tünel’de sonlandırıldı.

Ankara
Hrant Dink ölümü-
nün üçüncü yılında 
Ankara’da da anıl-
dı. Dink, dostla-
rı ilericiler ve dev-
rimciler tarafın-
dan bir eylemle anıl-
dı. Ankara AKP İl 
Başkanlığı’ndan baş-
layan yürüyüş Yüksel 
Caddesi’nde sona erdi. 

Yürüyüş AKP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk 
bırakılmasıyla başladı. Yüksel Caddesi’nde ya-
pılan basın açıklamasında faşist katillerden 
hesap sorulacağı, Türkiye halklarının barış 
ortamının bozulamayacağı, katilin tanındığı 
ve adalet istendiği belirtildi. Daha sonra dü-
zenlenen müzik dinletisinde Ermenice, Kürt-
çe ve Türkçe türküler söylendi. Türkülerin ar-
dından direnişte olan TEKEL işçilerini ziya-
rete giden kortej “Tekel işçisi yalnız değildir!” 
sloganlarıyla işçilerin yanına geldi. İşçilere 
destek amaçlı yapılan ziyaretin ardından ey-
lem sona erdi.
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Onbeşler, katledilişlerinin 
89. yıldönümünde Ürün Sos-
yalist Dergi’nin 30 Ocak 2010 
Cumartesi günü düzenlediği 
etkinlikle anıldı.
Saat 15.00’da Türk Ta-
bipler Birliği’nin İstanbul 
Şubesi’ndeki Sevinç Özgü-
ner Toplantı Salonu’nda dev-
rim şehitleri için yapılan say-
gı duruşu ve hep bir ağızdan 
okunan Enternasyonal Mar-
şı ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını TKP 
emektarı Bekir Karayel gerçekleştirdi. Karayel 
konuşmasında “bir ağaç gibi tek ve hür / ve bir or-
man gibi kardeşçesine” yaşanacak bir dünya özle-
mini vurgularken bu dünyayı kurabilecek tek gü-
cün ise komünistler olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından ise bir TEKEL iş-
çisi konuştu ve TEKEL işçilerinin başlangıç-
ta yalnız kendi hakları için harekete geçtikleri-
ni ama bugün artık bu davanın bütün işçi sınıfı-
nın davası haline geldiğini belirtti. Panel öncesin-
de ise TÜM-İGD film atölyesinin hazırladığı “Ka-
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pitalizmin Krizi ve İşçi 
Sınıfı” isimli bir kısa 
film gösterimi gerçek-
leştirildi.

İşçi sınıfı ve 

devrimci teori
Film gösteriminin ar-
dından ise “Devrim-
ci Teori ve İşçi Sınıfı 
Hareketi” başlıklı bir 

panel gerçekleştirildi. Panelde ilk sözü Kristal-İş 
eğitim uzmanı ve öğretim üyesi Aziz Çelik alarak 
işçi sınıfı hareketinin gelişimi ve günümüzdeki 
durumu üzerinde durdu. Daha sonra sözü alan 
öğretim üyesi İsmail Kaplan ise devrimci teori-
nin temellerini Manifesto’dan yaptığı alıntılar-
la vurgulayarak, güncel siyaseti bu gözle irdeledi.

Onbeşler heryerde
Panel’in ikinci bölüm Ankara’dan İzmir’e, 
Dersim’den Mersine, Almanya’dan Hollanda’ya 
dört bir yandan gelen mesajların okunmasıyla 
başladı. Okunan mesajlar Onbeşlerin kavgasının 

sürdüğünün ve süreceğinin kanıtıydı. İKP Genel 
Başkanı Zeki Kılıçarslan da katılımcılar arasında 
olduğu etkinlikte TÜM-İGD ve SODAP’ın mesaj-
ları da okundu. TÜM-İGD Genel Merkezi adına 
okunan mesajda “Yolumuz işçi sınıfnın yoludur” 
diyen ilerici gençlerin, işçi sınıfının sınıfın öncü-
sü olan Onbeşlerin açtığı yolda; okullarda, fabri-
kalarda, tarlalarda mücadeleyi yükselttikleri vur-
gulandı.
Mesajların ardından Onbeşlerin katledilmesini 
anlatan kısa bir film gösterimi daha yapıldı. Film 
gösteriminin ardından ise sıra ilerici gençliğin 
sesi Grup Güneşli Dünya’daydı. Çeşitli devrim 
marşları ve türküler seslendiren Güneşli Dün-
ya ayrıca TEKEL işçilerinin isteği üzerine “İnsan 
Pazarı” isimli şarkıyı da çaldı. Daha sonra ise ile-
rici bir arkadaşımız TEKEL işçilerinin direnişi 
için yazdığı türküyü katılımcılarla paylaştı. Mü-
zik dinletisinin ardından etkinlik sona erdi.

Bizler ilerici gençlik olarak Onbeşlerin yolunda; 
okulda, fabrikada, tarlada yılmadan yürüyor; 
mücadeleyi yükseltiyoruz. “Onbeşlerin izinde 
2010’da daha da ileriye!” 
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İşten Atmak Yasaklansın kampanyası 
İzmir’de de devam ediyor.4 Şubat’ta başla-
yan kampanya 6 Şubat’ta Karşıyaka’da yapı-
lan etkinliklerle devam etti.
Saat 12.00’da imza ma-
sası açıldı ve bildiri da-
ğıtımı yapıldı. Emek-
çi halkın yoğun ilgisiy-
le karşılaşılan etkinlik 
boyunca işten atmala-
rın yasaklanması ve TE-
KEL Direnişi’yle ilgi-
li konuşmalar yapıldı. İş-
ten Atmak Yasaklansın 
Platformu’nun gerçekleş-
tirdiği etkinlik saat 18.00’a kadar sürdü ve 
çok sayıda imza toplandı.
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Kriz gerekçesiyle işten atmalar hızla-
nırken, direnişler de her geçen gün artı-
yor. Otomotiv sektöründe yan sanayi ola-
rak çalışan Akkardan fabrikasında 95’i Bir-
leşik Metal-İş üyesi toplam 108 işçi kriz 
bahane gösterilerek işten çıkarıldı.
Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi’nin örgüt-
lü olduğu Akkardan fabrikası önünde iş-
ten atılan işçiler ve aileleri 12 Şubat’tan iti-
baren direnişe başladı. Gebze’de Anka-
ra Asfaltı üzerinde bulunan fabrikada, 
her gün 16.00 vardiya bitimine kadar fab-
rika önünde bekleyiş devam ediyor.
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Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Ma-
hallesi 2010’un Ocak ayının ortaların-
da baz istasyonu üssü haline getirilmek is-
tendi. VODAFONE’a bağlı taşeron bir fir-
ma ayın ortalarında çalışmaya başlamak üze-
re mahalleye geldi. Bu durumu fark eden ma-
halleli, çalışmaların durdurulması için he-
men harekete geçti. Bahçe Mahallesi’nde ya-
şayan TÜM-İGD’liler de mahalle halkıy-
la beraber baz istasyonunun kurulması-
na karşı çıkarak hızlı bir şekilde mahal-
le sakinlerinden imza toplayıp kaymakam-
lığa giderek hukuki bir süreç başlattı.

Baz istasyonuna karşı verilen tepkiyi gören ta-
şeron şirket inşaatın başlamasını istediği ikin-
ci gün polislerden duruma müdahale etme-
sini istedi. Fakat baz istasyonunun kurulmak 
istendiği bölgeye gelen çok sayıda polis eki-
bi halkı inşaat bölgesinden uzaklaştırmak iste-
se de halkın kararlılığı çalışmaların durdurul-
ması ile sonuçlandı. Mahalle sakinleri mah-
kemeye başvurdu, mahkemenin sonuçlan-
masını bekleyeceklerini ve mahkeme kararı-
na kadar bölgede nöbet tutacaklarını belirtti.

16 Mart 1978 günü faşist katillerce katledi-
len devrimci öğrenciler saldırının gerçekleşti-
ği İstanbul Üniversitesi’nde yapılan etkinlik-
lerle anıldı. 16 Mart 2010 günü saat 12:30’da 
Beyazıt Meydanı’nda toplanan aralarında 
TÜM-İGD’li öğrencilerin de bulunduğu yüz-
lerce öğrenci 16 Mart Beyazıt Katliamı ile bir-
likte Kürtlere yönelik gerçekleştirilen Halepçe 
Katliamı kurbanlarını da andı.
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Okunan basın metninde 16 Mart 1978’de 3’ü 
İGD’li olan Ahmet Turan Ören, Baki Ekiz, 
Murat Kurt; 
TİP’li Cemil 
Sönmez, Abdul-
lah Şimşek, Ha-
mit Akıl; Dev-
Genç’li Hatice 
Özen’in can ver-
diği Beyazıt katli-
amının bir kont-
rgerilla operasyo-
nu olduğu belir-
tildi. Dönemin polis 
amiri Reşat Altay’ın, 
Hrant Dink cinaye-
tinde Trabzon Em-
niyet Müdürü ola-
rak tekrar katliam 
sahnesinde yerini 
aldığı vurgulandı. Maraş, 
Çorum, Gazi, Sivas, 19 Aralık katliamlarına 
da değinerek bugün hâlâ kontrgerilla faaliyet-
lerinin kaldığı yerden devam ettiği belirtildi.

Yine 16 Mart 1988’de İran-Irak savaşının sür-
düğü günlerde uçakların dönemin Irak ordu-
sunca kimyasal silahlarla yaşlısı, genci, be-
beği, kadınıyla binlerce Kürt’ün katledildi-
ği söylendi. Bu katliamın, egemenlerin ezilen 
halklara yönelik insanlık dışı uygulamaların-
dan biri olarak tarihe geçtiğinin altı çizildi. 

Basın metninin Kürtçe okunmasının ardın-
dan 16 Mart 1978’de Beyazıt’ta yaralanan öğ-

rencilerden Oğuzhan Kayserioğlu o gün ya-
şananları alandaki öğrencilere aktardı. Bom-
banın yerde patladığını belirten Kayserioğlu 
TÜM-İGD’li öğrencilerin hazırlamış olduğu 
7 şehidin resimlerinin olduğu dövizleri gös-
tererek “Eğer bomba havada patlasaydı bura-
da 7 arkadaşımızı değil en az 50 arkadaşımı-
zı anıyor olacaktık.” diyerek katliamın kor-
kunç boyutunu bir kez daha gözler önüne ser-
di. Basın açıklamasının ardından 7 öğrenci-
nin katledildiği Eczacılık Fakültesi’nin önüne 
gelinerek karanfiller ve yaşamını yitiren dev-

rimcilerin resimlerinin bulunduğu 
dövizler giriş kapısınına bırakıldı. 
Tüm devrim şehitleri için yapılan 
saygı duruşunun ardından “Beya-
zıt Marşı” okunarak eylem son-
landırıldı.
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Ankara’da İlerici Genç-
ler 16 Mart 1978 Beyazıt 
Katliamı’nda yaşamlarını yiti-
ren 3’ü İGD’li olan 7 devrimci-
yi bir kez daha hatırlamak için 
bir anma etkinliği gerçekleş-
tirdi. Saat 19.00’da devrim şe-
hitleri adına yapılan saygı du-

ruşuyla başlayan program 16 Mart Beyazıt 
Katliamı’nı konu alan bir sinevizyon göste-
rimi ile devam etti. Daha sonra geçekleştiri-
len söyleşide ise 16 Mart Katliamı’nın kim-
ler tarafından, nasıl ve neden planlandığı an-
latılırken sonrasında neler yaşandığı tartışıl-
dı. 16 Mart davasının zaman aşımına uğra-
dığı gerekçesiyle düşürülmesinin katliamın 
unutturulmaya çalışıldığının en somut gös-
tergesi olduğu belirtildi. 16 Mart’ta 1978’de 
katledilen devrimciler anısına Beyazıt Mar-
şı ile başlayan müzik dinletisi Türkçe, Kürt-
çe, Arapça ve Ermenice söylenen ezgiler ve 
marşlar ile sona erdi. 
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Parası olmayanın okuyamadığı, aileleri-
mizin işlerinden kovulduğu ya da kepenk 
kapattığı bir zamandayız. Aynı zamanda, 
kararlı TEKEL ve İtfaiye işçilerinin des-
tansı direnişler yaptığı ve bunları kararlı-
lıkla sürdürdüğü bir dönemdeyiz. Biz öğ-
rencilerin cephesinden bakacak olursak 
“harç zamlarına hayır!” diye başlayan sü-
reç umudun bayrağını yükselten işçi dire-
nişlerini destekleme eylemleri ve bunları 
kampüslerimize taşımakla devam ediyor.

Dergimizin bir önceki sayısında krizin 
var olduğunu ancak çözümün uzaklar-
da değil tam da kendi ellerimizde oldu-
ğunu anlatan yazılar, direniş ve eylem ha-
berleri günün tahlilini ve yapmamız gere-
kenleri açıkça ortaya koymaktadır. Kocae-
li Üniversitesi’nin dersliklerinde, kantinle-
rinde okuduğumuz, okuttuğumuz dergi-
miz bu fırtınalı günlerde ellerimizle yeşer-
teceğimiz “yeni bir dünya için” güneş gibi 
doğuyor.

Kocaeli’nden, umudun ve direnişin bayra-
ğını yükselten, bunun için alanlarda, grev 
çadırlarında, dersliklerde, tarlalarda yıl-
madan çalışan ilerici gençlere selam olsun!

Yaşasın emekçi üniversitesi!
Yolumuz işçi sınıfının yoludur!
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Üniversitemizde biz ilerici öğrencilere kar-
şı yapılan baskılara yılmadan direniyoruz. 
Bizleri tehditleriyle korkutmaya ve siyaset 
yapmamıza engel olmaya çalışanlara hiç-
bir zaman boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. 
Parasız, bilimsel, anadilde eğitim hakkı-
mızı her zaman olduğu gibi bugün de dile 
getirmeye devam ediyoruz. Her geçen gün 
emekçi üniversitesi yolunda daha büyük 
adımlar atıyor ve yolun sonundaki ışığı ar-
tık daha yakından görebiliyoruz. Dergi-
mizde çıkan, diğer üniversitelerdeki arka-
daşlarımızın eylemleri biz Adnan Mende-
res Üniversitesi öğrencilerine güç veriyor, 
umut oluyor. Başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu biliyoruz. Okullarda, fabrikalar-
da, tarlalarda faşizme karşı mücadele eden 
tüm dostları Aydın’dan selamlıyoruz.
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İ s t a n b u l ’ d a 
Newroz 21 
Mart Pazar 
günü kutlan-
dı. Sabahın 
erken saatle-
rinden itiba-

ren Zeytinburnu Kazlıçeşme’ye gelen yüz binler 
alanı sarıya, yeşile ve kızıla boyadı. Topkapı’dan 
Kazlıçeşme’ye yolları hınca hınç dolduran kala-
balık kitle, yürüyüşü adeta halkların kardeşliği 
gösterisine dönüştürdü. Bölge ulaşımı durdu; yol 
trafiğe kapandı.

Newroz programı saygı duruşu ile başladı. Ar-
dından Newroz ateşi yakıldı. Mitinge KESK Ge-
nel Başkanı Sami Evren, Barış Anneleri, TEKEL 
işçileri, direnişteki Marmaray işçileri, birçok si-
yasi parti, devrimci kitle örgütü katıldı. Tüm İle-
rici Gençlik Derneği de alandaydı. Newroz ala-
nında birlik, mücadele, dayanışma ve kardeşlik 
mesajları verildi.
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TEKEL işçisi Metin Aslan “TEKEL işçileri 
olarak 15 Aralık 2009’da Ankara’da Newroz 
ateşini yaktık.” dedi. Tüm direnişteki işçileri 
bir kez daha hatırlatarak: “Yanmaya da devam 
ediyor!” dedi. Aslan, tüm emekçileri TEKEL 
işçileriyle dayanışmaya çağırdı.
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Koma Çarnewa, Yasemin Göksu, GKM Müzik 
Topluluğu, Ali İhsan Doğan ve Koma Azad ezgi-
leriyle bayram kutlaması devam etti. Genci yaş-
lısı, erkeği kadını, renk renk kıyafetleriyle insan-
lar bütün gün halaylar çekerek bayramı kutladı.

ANKARA
Ankara’da emekçiler, gençler, kadınlar 21 Mart 

sabahı (21.03.2010) Newroz için sokaklarday-
dı. Binlerce in-
san eşitlik, kar-

deşlik, özgürlük 
için tek ses oldu.

Sabah saat 11.00 
civarı Toros 
Sokak’ta topla-

nıldı. Öğlen olduğunda kortejler oluşturularak 
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Kolej Meydanı’na doğru yürüyüşe geçildi. “New-
roz piroz be!”, “Biji bıratiya gelan!”, “Kawa’ların 
öfkesi Dehak’ları yakacak!” sloganları eşliğin-
de meydana yüründü. Mitingte Ankaralı ilerici 
gençler de destekçi olarak yer aldı.
Bütün katılımcıların miting alanına girmesi-
nin ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıl-
dı. Ardından katılımcılar adına ortak basın met-
ni Kürtçe ve Türkçe olarak okundu. Basın met-
ninde Kawalar’ın yaktığı özgürlük ve bağımsız-
lık ateşinin hâlâ dipdiri yandığı ve yapılan bü-
tün baskılara, kıyımlara rağmen daha nice se-
neler yanacağı belirtildi. Newroz’ un Ortado-
ğu coğrafyasının barış ve kardeşlik günü oldu-
ğu açıklandı.
Yakılan Newroz ateşi etrafında, müzik grupla-
rının türküleri eşliğinde halaylar çekildi.

İZMİR
Ortadoğu halklarının 
ortak bayramı Newroz 
İzmir’de de etkinlikler-
le kutlandı.

İzmir’de BDP öncülü-
ğünde ve Birlikte Başa-
racağız Platformu’nun 
da katılımıyla organi-
ze edilen Newroz kut-
lamalarının Gündoğdu 

Meydanı’nda yapılmasına izin verilmedi. Geçen 
yıllarda olduğu gibi etkinlik Buca Hipodrom 
meydanında gerçekleşti.

Emine Ayna’nın açış konuşmasını yaptığı et-
kinlik çeşitli Kürt müzik gruplarının sahne al-
masıyla adeta bir şölen alanına döndü. Newroz 
ateşi yakıldı, sloganlar atıldı. TÜM-İGD’ nin de 
katıldığı etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
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Haiti Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Ulu-
sal Meclise, Birleşmiş Milletler binalarından 
çoğunluğu kerpiçten yapılmış evlere kadar, 
Haiti’de her yer 12 Ocak 2010’daki 7.0 şiddetin-
deki depremle yerle bir olmuş hâlde.

Sabaha doğru gerçekleşen depremin etkilerine 
gündüz gözüyle bakıldığında, tam da kutsal ki-
taplardaki kıyamet betimlemelerine uygun bir 
görüntü veriyor. 3 milyon Haitili’yi etkileyen fe-
laket, şimdiden 80 bin cana mal olmuş durum-
da ve bu rakamın 200 bini bulacağı endişesi bu-
lunmakta. Zira enkaz altındaki binlerce kişiden 
artık umut kesilmiş; arama-kurtarma çalışmala-
rı durmuş vaziyette. Uluslararası yardım kuru-
luşları, batı yarım kürenin bu, en yoksul ülkesi 
için “kırmızı alarm durumu”nda. (Tabii ulusla-
rarası yardım kuruluşlarını oluşturan ulusların, 
Haiti’nin bu kadar yoksul kalmasındaki payları-
nın ne kadar olduğu sorusu ayrı bir yazı konusu).

Türkiye de üç günlük rötarla yardım faaliyetle-
rine katıldı. Ancak yağma olaylarının bir tür-
lü önüne geçilememesi, ülkeye gelen yardımla-
rın dağıtımında ciddi aksamalara neden oluyor. 
İşte tam da bu noktada Haiti’yi bir başka felaket 
bekliyor: “artan yağma olaylarına karşı güven-
lik maksadıyla” ülkeye ABD askeri girmesi gün-
demde. Bağımsızlığı uğruna ağır bedeller öde-
miş olan Haiti ulusunun ise eli-kolu bağlanmış 
durumda. Tıpkı 200 yıl önceki gibi...
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1804 yılında Napoleon’un gönderdiği Fransız 
Ordusu’nu yenip, bağımsızlığını kazanmasıy-
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la batı yarım kürenin ilk sosyal devrimini ger-
çekleştiren Haiti, 1825’te Fransa’nın ülkeyi ta-
nıma karşılığında istediği 150 milyon Fransız 
altını ödenmesi şartını, işte gene bir “eli-kolu 
bağlanmışlık” durumunda kabul etti. Böylece 
Haiti’nin tam 122 yıl sürecek borç ödeme, ilikle-
rine kadar sömürülme serüveni başladı.

Fransa, 18.yy’daki emperyal mücevherinin, 
kendisine yapmış olduğu bu “küstahlığın” be-
delini ağır ödetecekti. Ve insanlık; belki de dün-
ya tarihindeki en vahşi emperyal zulmünü hiç 
doyamayacakmış gibi seyre koyuldu. 1947 yı-
lında ülke dış borçlarını bitirdiği zaman, iktisa-
di olarak da kendini tüketmiş durumdaydı. Za-
ten ülke ekonomisi de bir daha toparlanamadı.

Bugün Haiti nüfusunun yarısı, yurt dışından 
aile fertlerinin gönderdiği para havaleleriyle ya-
şıyor. Yedi yıl önce Haiti hükümeti, yoksulluğu-
nun en temel nedeni olan Fransız sömürgecili-
ğinden ötürü Paris’ten, faizleri dahil 22 milyar 
dolarlık tazminat talep etti; ancak Fransa eski 
devlet başkanı Jacques Chirac ve “solcu düşü-
nür” Regis Debray’ın başkanlığını yaptığı ince-
leme komisyonu “tazminatın ödenmesinin yer-
siz olduğu” kanaatine vardılar. Öyle ya, medeni-
yetin önemli temsilcilerinden Fransa’da (!) -tüm 
emperyalist devletlerde olduğu gibi- SÖMÜR-
GECİLİK LEGALDİR ve legal olan hiçbir şeyin 
yaptırımı olmaz.

Dış borç ödemesinin yanı sıra Haiti ABD’nin 
yıllardır süren müdahaleleriyle bir kez daha sö-
mürülüyor. On yıllar süren işgallerden darbe gi-
rişimlerine, seçimle iktidara gelmiş başkanla-

rın devrilmesine 
kadar türlü tür-
lü kanlı planlar-
la Haiti’yi sö-
müren ABD, 
gariptir ki 
Haiti’nin tam 
da suya, dok-
tora, gıdaya ihti-
yacı olduğu şu dö-
nemde savaşa gider 
gibi hazırlanmış, si-
lahlarını yanına al-
mış askerleriyle yar-
dım gönderiyor.

Fransa deneyimi, ABD yönetiminin Haiti’ye as-
ker çıkarmasının muhtemel sonuçları konusun-
da uyarıcı bir önem taşıyor. “Ülkedeki yağma-
lamaları önlemek üzere yola çıkanlara” yeniden 
hatırlatılmalı: Sömürgecilik en büyük yağmacı-
lıktır, ayrıca çapulculuktur, emek hırsızlığıdır. 
Yani koca Amerikan medeniyetine(!) de yakış-
maz.
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İtalya’nın güneyinde, Calabria Eyaleti’nde bir kent 
olan Rosarno’da 7 Ocak 2010’da sayısı 2.000’e ula-
şan bir grup Afrikalı tarım işçisi göçmen, içinde 
bulundukları insanlık dışı duruma isyan ederek 
belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Göçmen-
ler ellerinde “Biz hayvan değiliz!”, “Burada İtal-
yanlar faşist!” yazılı dövizlerle ilerlerken faşistlerin 
ve polisin saldırısı üzerine ikisi silahla yirmi Afri-
kalı göçmen yaralandı.

Durumu daha iyi anlayabilmek adına kısaca böl-
geden ve göçmen tarım işçilerinden bahsedelim 
biraz. Rosarno yurtdışından çok yüksek sayıda si-
yasi iltica alan ve çok sayıda göçmen işçinin çalış-
tığı bir bölge.

Bugün yaklaşık 8 bin Afrikalı göçmenin yer aldı-
ğı bölgede insanlar çalışma ve oturma izni almak 
konusunda bir hayli sıkıntı çekiyor. AB’nin kuru-
cu ülkelerinden İtalya’nın bu konuyla ilgili yasa-
sına göre yılda belirli bir gelir seviyesinin üzeri-
ne çıkamayan göçmenin eğer bir işi varsa, otur-
ma ve çalışma iznini yenileyebiliyor. Ancak ge-
lir seviyesi düşük olan Afrikalı göçmen işçiler yıl-
lardır İtalya’da yaşıyor olmalarına rağmen sınırsız 
oturma ve çalışma izni için başvuruda bulunamı-

yor. En son yaşanan ekonomik kriz yüzünden iş-
lerini kaybeden göçmenler, sınırlı oturma izinleri-
nin de bitmesiyle doğrudan kendilerini yasa dışı 
statüsünde buluyor.

Tarım işçisi Afrikalı göçmenin sorunları sadece 
oturma izinleriyle sınırlı değil elbette. İşçiler, gün-
de 25 Avro’dan fazla kazanmıyorlar, tarlalara bi-
sikletle günde ortalama 30 kilometre yol kat ede-
rek gidiyorlar. Bunun yanı sıra yukarıda konusu 
geçen yasa sebebiyle hiçbir sosyal güvenceleri veya 
iş garantileri yok. Hatta birçoğu, yasal olarak ça-
lışmıyor veya sınır dışı edilmiş olarak görülüyor.

İşçilerin yaşamak zorunda kaldıkları alanlarsa 
apayrı bir mesele. Eski fabrikalarda, terk edilmiş 
binalarda ve kartondan evlerde barınmak zorun-

da bırakılan göçmenler elektrik ve su olmadan ya-
şam mücadelesi veriyorlar. İnsanlık dışı bu barın-
ma koşulları işçilere solunum yolu hastalığı olarak 
geri dönüyor. Bu durumun en büyük sebebi ise ya-
şanılan yerde ısınma, sıcak su ve yemek için kömür 
ateşinin kullanılıyor olması.

Söz konusu sorunlar yetmezmiş gibi bir de bu in-
sanlar bölgedeki ırkçı faşistlerle her an mücadele 
içerisindeler. Son yıllarda Rosarno’da bulunan bir 
kısım ırkçı italyan, mafya ile işbirliği yaparak, Af-
rikalı göçmenlere dönük saldırılar düzenliyor.

İşte bütün bu insanlık dışı koşullara ve sömürü dü-
zenine dayanamayan insanlar artık isyan bayrağı-
nı çekerek sokaklara çıkıp haklarını aramak iste-
diklerinde de faşistler ve faşizan devlet silahlarla, 
sopalarla bu insanları bastırmak için ellerinden ge-
leni yapıyor. İçinde bulunduğumuz sistemin, yaşa-
dığımız dünyanın en çağdaş(!) en ileri(!) ülkelerin-
den birinden yansımalar kısaca bunlar. Gelin hep 
beraber bu sömürü düzeninin olmadığı, eşit ve 
daha iyi bir dünya için daha ileriye gidelim.
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Çukurova’da güneşin güze direndiği sıcak bir 
Eylül günü… 

Yazımı güneşli bir sabahın ardından gelen yıl-
dızlı gecede yazıyorum. Sabah. Sokak cıvıl cıvıl. 
Kimi çocuklar top oynuyor kimi çocuklar bisik-
let sürüyor. Çocuklar coşkuyla oyunlarını oy-
narken anne ve babaları da banklarda oturmuş 
çekirdeklerini çitleyip iki çift lafın belini kırıyor. 
Bu arada orta yaşlı bir teyze ve bir amca da alış-
verişten dönmüş evlerine gidiyorlar. Tabii birkaç 
kişi de balkonunda benim gibi dışarıda olan bi-
teni seyrediyor. 

Hava karardı. Sokaktaki herkes birer birer ev-
lerine dağıldı. Balkondan dışarıyı seyreden-
lerse yeni gün doğana kadar odalarına çekildi-
ler. Gece geldi çöktü üzerimize. Şimdi gökte bir 
sürü yıldız var; irili ufaklı. Kimi bize daha yakın 
kimi daha uzak. Bir de hafif bir yel esiyor dışa-
rıda. Tenine değdiğinde öyle hoş ediyor ki insa-
nı... Ve insanın aklına böyle gecelerde öyle şey-
ler geliyor ki... Düşünüyorum da insanın içi-
ni karartan gece mi yoksa karanlıkta kalan yü-
reklerimiz mi? Yüreklerimizin karanlığına ser-
pişen yıldızlar, gecede bize merhaba derken gece 
nasıl kötü olabilir? Galiba asıl mesele yüreğimi-
zin sesine göre, gören gözlerimizin nasıl baktı-
ğı geceye. Benim yüreğim umutla dolu. Hem gü-
zellikleri görebilecek yüreğe de bilince de sahip-
ken, yıldızlarla dolu bir geceye bütün suçu yük-
leyecek değilim. Üstelik gecenin karanlığı ne çok 
şaire yazara ilham vermiştir öyle değil mi? Ge-
cenin karanlığı ne sevdaları, umutları, aşkları, 
kavgaları, mutlulukları... fısıldamıştır kulağımı-
za. Ve bunlar öyle işlemiştir ki yüreğimize... Bu 
arada şuan yazımı yazarken sokaktan geçen bir-
kaç gencin kahkahalarını duyuyorum. Demek ki 
hâlâ umut var... 

Karanlığı delen seslere kulak verirken çevremi 
seyre koyulduğum, düşüncelere daldığım güzel 
ve yüreğimin toprağında umudumu eksik etme-
diğim bugün, aklıma Yaşar Kemal geldi. Neden 
derseniz; O doğayı ve insanı bir başka anlatıyor. 
Bütün renkleriyle. Gece bir başka oluyor Yaşar 
Kemal’den dinleyince, gündüz bir başka. Size 
ondan bahsedeyim. Dilim döndüğünce. Belki 
birgün Yaşar Kemal’in kitaplarını okuyup şöy-
le bir seyre daldığınızda çevrenizi, usulca yanı-
nıza sokulup bir şeyler fısıldar kulağınıza. Yaşar 
Kemal girdimi hücrelerinize artık kurtuluşunuz 
yok. Tabii umutsuzluk da yok. 

Haydi başlayayım; Adanalı bizim toprakların 
adamı Kürt yazar Yaşar Kemal’den söz etmeye. 
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Yaşar Kemal yani Kemal Sadık Gökçeli, işçi te-
rinin yoğun olduğu Adana’nın K������� �
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ta iken okulu bırakmak zorunda kalır. Okurken 
bir yandan da çalışan Gökçeli okuldan ayrıldık-
tan sonrada çeşitli işlerde çalışır. 

İlk kez siyasi nedenlerden dolayı tutuklanır on 
yedi yaşında. 1950’de tekrar tutuklanır. Bu defa 
komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla. 
1951’de cezaevinden çıktıktan sonra fıkra ve rö-
portaj yazarı olarak çalışmaya başlar Cumhuri-
yet gazetesinde. Küçük yaşlarda başlayan edebi-
yat merakı, ilgisi, onu dünyaca tanınan Türkçe 
yazan, Kürt yazar Yaşar Kemal yaptı. Birçok ya-
pıtını İngilizce’ye çevirerek dünyaca tanınması-
na katkısı olan biri de eşi- yaşam arkadaşı- Thil-
da Kemal’dir. (Kitapları yaklaşık kırk dilde ya-
yımlanmıştır.) 

Kitaplarına halkın dilini, kültürünü… dokuyan 
yazarımızın hayatından kısaca bahsettim. Biraz 
da kitaplarına dair düşüncelerimi paylaşmak is-
tiyorum, onunla aynı havayı soluyor olmanın 
sevinciyle.
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Yaşar Kemal’in kitaplarını okuyunca deni-
zi daha bir seviyor insan, balıkları daha bir se-
viyor, kuşları daha bir seviyor… Sevmediğiniz 
şeyler de oluyor elbet. İnsana zulüm edenleri 
sevmiyorsunuz, sevmiyorsunuz savaşı yaratan-
ları, sevmiyorsunuz üçkağıtçıları, çıyanları sev-
miyorsunuz, sevmiyorsunuz… 
Kitaplarında Anadolu insanının kokusu geliyor 
burnunuza. Her şey yaşamımızdaki bütün sı-
caklığıyla, doğallığıyla anlatılıyor. Sözcükler bi-
zim sözcükler, ifade biçimi bizim ifade biçimi-
miz. Anlayacağınız kendi topraklarınızda ge-
zinip kendi kültürünüzü, dilinizi keşfe çıkar-
sınız kitabı okurken. 
Tabii Yaşar Kemal’in kitaplarını okurken 
bu kadarla da kalmıyorsunuz. Aklını-
za çok şey geliyor. Bazen, kendi yurdu-

muzdan ötede Afrika’daki, Irak’taki insanımı-
zı akla getiriyor. Onların acılarını yakarışlarını 
duyuyorsunuz. 

Bazen de hiç yemediğiniz belki de adını bile 
duymadığınız yemekleri öğreniyorsunuz kitap-
larından. Bazı yemeklerden öyle bir bahsedili-
yor ki ağzı sulanıyor insanın. Belki bilenler var-
dır kabak çiçeği dolmasını. Kitabı okurken ula 
dedim bir gün ben de şu kabak çiçeği dolma-
sından yapacağım sevdiklerime. Tabii kabak çi-
çeği bulabilirsem. Ah… bir de kitaptaki kahra-
manlar bir balık sofrası kuruyor, bir bilseniz, in-
sanın orada olası geliyor. Gerçi kitabı okurken 
sanki oradasınız; ama bu duygu maalesef kitabı 
elinizden bırakıncaya dek sürüyor. Nerde rakı? 
Nerde balık? 

Yaşar Kemal sevdaları hasretleri dile getiriyor 
birde. Kimse ondan duymaya görsün sevdaları, 
hasretleri. Öyle bir dile getiriyor ki insanın yü-
reği cız ediyor, alıp seni de sarıyor-iliklerine ka-
dar- hasretler sevdalar. Memleket hasreti… 

Sonra, bazen sıradan olan daha bir anlam ka-
zanıyor yaşamınızda Yaşar Kemal’den duyun-
ca. Doğaya insana daha farklı bakmaya başlı-
yorsun. Her şey daha bir güzel geliyor. Kendine 
geliyor insan, yaşama arzusu ile doluveriyor ye-
niden. Umut ediyorsunuz, hayatı yeniden sırt-
lıyorsunuz. Kolları sıvıyorsunuz, yeniden sarılı-
yorsunuz her şeye. Hem de dört elle. 

Dahası da var tabii. Kitaplarında, yitirdiğimiz 
değerleri yeniden var edebileceğimizi görüyo-
ruz, insanların bir arada huzurla nasıl yaşaya-
bildiklerini görüyoruz, paylaşımı görüyoruz. 
Kısacası birçok şeyin farkında oluyor ve yaşa-
manın eşsiz tadına varıyor insan Yaşar Kemal 
okuyunca. 
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Bir Ada Hikayesi kitaplarından hoşunuza 
gideceğini düşündüğüm birkaç alıntı: Bir 
Ada Hikayesi 1. kitabından- Fırat Suyu Kan 
Akıyor Baksana- : “Dilleri Kürtçeydi. Çok 
zengindi, çok sıcaktı. Ben bu dili biliyor-
dum. Burada herkes birbirinin dilini 

yor 
daki bütün sı-
r. Sözcükler bi-

 ifade biçimi-
arınızda ge-
eşfe çıkar-

rken 
nı-

iyor-
n dilini 
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bilir. Bu dil öyle sıcak, insanları öylesine bir-
birleriyle kaynaştıran, insanların araların-
daki bütün duvarları yıkan büyülü bir dil ki, 
bu birkaç yılda insanlığı daha iyi öğrenmek 
mutluluğuna eriştim. Diller iki yüzlü değil-
dir. Dillerin karanlık duvarları yoktur. ” 
Bir Ada Hikayesi 2. kitabından- Karınca-
nın Su İçtiği- : “Dünyanın en iyi davranışı, 
en kutsal güzelliği, insanın insana cömert 
bir sevgiyle yaklaşımıdır. Dünyada her iyilik 
unutulur, unutulmaz ya unutulur diyelim, 
hiçbir zaman, hiçbir insanın unutamayaca-
ğı bir güzellik var, o da bir insanın bir insan-
dan gördüğü yürekten bir sevgidir.” 

Gel gelelim yeni bir alıntıya daha yine Ka-
rıncanın Su İçtiği kitabından. “Yüreği se-
vinç kaynağı olan kişiler, her zaman, ne ka-
dar kötü durumlarda kalırlarsa kalsınlar, 
hiçbir şey olmamış gibi sıcak konuşurlar, 
hem de bir sevgi seline kapılıp ağız dolusu 
gülerler.” Bu cümleyi paylaşmamın özel bir 
nedeni yok. Belki de var çünkü bizim yürek, 
sevinç kaynağı… 

Bir Ada Hikayesi 3. kitabından-Tanyeri Ho-
rozları- : “En çok adam öldürenleri kahra-
man sen yaptın. En çok adam öldürenler, in-
sanlığın kanını içenler mutlu mu oldular. 
Onları kahraman yapıp başına taç yaptın, 
mutlu mu oldun? Katilleri insan oğluna ör-
nek gösterdin.” 

Yine Tanyeri Horozları kitabından “Zen-
ginlik hiçbir şey değil, insan, insan olacak-
sa okuyup dünyanın ıncığını cıncığını öğ-
renmeli. Denizin, balıkların huyunu suyunu 
öğendik kötü mü oldu? ”

Evet, yüreğimin sesiyle bahsettiğim Yaşar 
Kemal, kitaplarında insana dair birçok ko-
nuya değiniyor; etkin üslûbuyla. Paylaştı-
ğımsa yalnızca ufak bir kısmı. Söylenecek 
çok, fakat bana sorarsanız; en iyisi kitapları-
nı okumak derim. 

Bu arada unutmadan; inanıyorum ki ileride 
herkes, geceyi sevecek. 
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olmadan, üstelik İş Yasası’nda grev yasağı sü-

rerken yapılmış “kanunsuz” bir grev olmasıdır. 

Vehbi Koç’un da ortak olduğu fabrikada yaşa-

nan grev, dönemin önemli sosyal olayların-

dan biridir. Sadece bir grev olmanın öte-

sinde anlam kazanmış; etkisi, boyutları-

nı kat kat aşmış bir eylemdir. Grev üzerin-

den grev hakkını sınırlamak için çaba har-

cayan işverenlerin tutumu; grev yasası gö-

rüşülürken konunun Meclis’te önergele-

re konu olması; grevle ilgili yasaya özel hü-

küm konması; grev uygulaması sırasında 

sendikalar arasında yaşanan görüş ayrılık-

ları gibi pek çok gelişme KAVEL grevini kay-

da değer kılıyor. Bütün bu ve benzeri nite-

likleri nedeniyle KAVEL grevi, emek hareke-

tinin hafızasında iz bırakmış, “tarihi” diye 

tanımlanan grevler arasında yerini aldı.

Bir Ada Hikayesi
YAŞAR KEMAL

Adam Yayınları

Bir Ada Hikayesi 1.kitabı “Fırat Suyu Kan 

Akıyor Baksana” Ege’de yüzleri birbir-

lerine dönük milyonlarca insanın yer-

lerinden yurtlarından edilişinin öykü-

sü anlatılıyor. Sonunda insan oğlu-

nun yol açtığı bir trajedinin ilk romanı.

Bir Ada Hikayesi 2.kitabı “Karıncanın 

Su İçtiği” romanı, türlü savaşlar ve yı-

kımlarla yerlerinden yurtlarından ayrıl-

mak zorunda kalan insanların, yaşadık-

ları inanılmaz acıların üstüne yeni bir ha-

yat kurmalarının destansı öyküsüdür.

Karıncanın Su İçtiği, tıpkı ölümsüzlü-

ğü işleyen epopeler gibi, insanoğlunun en 

umutsuz anlarında bile umudu ve yaşa-

ma sevincini yeniden yaratabilme yetene-

ğinin benzersiz, yeni bir dille anlatımıdır.

Bir Ada Hikayesi 3. kitabı “Tanyeri Ho-

rozları” dört kitapta tamamlanacak olan 

Bir Ada Hikayesi’nin üçüncü kitabı-

dır. Bu roman, savaşlarla, yıkımlarla pe-

rişan olmuş insanların bir adayı yurt tut-

ma uğraşlarının destansı öyküsüdür.

Yaşar Kemal, dört bir yana 

saçılarak bu ro-

man adasına savru-

lan insanların, top-

luluk olma çabaları-

nı olağanüstü güzel-

likte bir dille anlatıyor. 

“Kanunsuz” Bir Grevin 

Öyküsü KAVEL 1963

ZAFER AYDIN
Sosyal Tarih Yayınları

Türkiye Maden-İş Sendi-

kası üyesi işçiler 1963 yılı-

nın ilk aylarında Kavel Kab-

lo Fabrikası’nda 36 gün süren 

bir grev yaptı. Bu grev, Türki-

ye işçi sınıfı tarihinde önem-

li grevlerden biri olarak ka-

bul edilir. Grevi önemli hale 

getiren en belirgin unsur, 1961 

Anayasası’nın işçilere tanıdığı grev hakkının 

nasıl kullanılacağına ilişkin yasal düzenleme 

tansı öyküsüdür.

r yana 

-

-

yor. 

Türkiye’nin Siyasal Rejimi 
1980- 1989

TAHA PARLA

Deniz Yayınları

Toplumlar ilerler de, geri-

ler de. 12 Eylül’deki aske-

ri darbe ve sivil baş eğişten 

sonraki 1980’ler Türkiye’si 

birçok bakımdan gerile-

miş bir toplumdur. De-

mokratik siyasetin kal-

maması, hukuk devleti-

nin sönmesi, insan haklarına saygısızlık, kül-

türün yoksullaşması, eğitimin tek tipleştiril-

mesi, değer yargılarının ve ahlakın yozlaş-

ması, yaşamın her alanında kural tanımaz-

lık ve anomi, laikliğin terk edilmesi, vb, vb.

O günden bu yana Türkiye demokrasi, hukuk 

devleti, insan hakları, gerçek laiklik, sosyal 

adalet konularında ciddi bir ilerleme göster-

mediği gibi daha da geri düştü. Derecesi artan 

şeyler, kanıksama, kayıtsızlık, bencillik ve te-

melsiz bir kendinden hoşnutluk duygusu oldu.

Yine de karamsar ve teslimiyet-

çi olmaya gerek yok. Unutulma-

sın ki bilinçli kitleler tarih yaparlar.
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Tiyatro binalarının önünden yorgun adam-
lar ve kadınlar geçer, evlerine ekmek götürme 
yükleri yüzünden omuzları erken çökmüş, 
yüzleri yaşsız çocuklar geçer, tiyatro binaları-
nın önünden sokak köpekleri ve kediler geçer; 
kahırlı bir hayatın bütün yükleri sokaktan 
geçer. Siz koltuklarınıza yerleşmişken, evine 
çok gecikmiş temizlikçi kadın ,onu ,hiç mut-
lu olmadığı evine götürecek otobüse koşmak-
tadır, sokak çocukları geceyi geçirecekleri ko-
runaklı bir yer aramaktadır, siz orada oturur-
ken park orospuları, umumi helalarda iş bi-
tirirler. Sokakların vahşi cangılında yolunu 
arayan bir adam usulca sizin dibinizden ge-
çer ve o da anlamaz neyin dibinden geçtiğini. 
Siz orada otururken birisi sokaktan alınır be-
lirsiz bir adrese götürülür. Her şey siz oraday-
ken olur, içinde olduğunuz binaların dibinde, 
ruhunuz bile duymaz. O sesler, o çığlık, o ya-
karma sahnedeki seslere hiç karışmaz, çün-
kü kimse binanın dışından akan vahşi neh-
rin çağıltısını duymaz. Duysa repliğinden 
utanır oyuncu, sokaktaki bağırış onun sesini 
bastırır, duysa, içerinin sıcağına sığınır kedi-
ler ve köpekler. Sahnenin sesi tuhaf bir uğul-
tuya dönüşür, içinden uzun ölümlerin geçti-
ği bir tünelin uğultusuna. Oyun bitip evleri-
nize dönerken, henüz sönmemiş ışıklarını-
za ecnebi bir memleket gibi bakan çırak ço-
cuklar geçer tiyatronun karşısından, operada 
asılı kalmış bir sopranonun sesini, kendi ha-
yatının çığlığına ekleyerek, çok uykulu bede-
nini onu, sizlerle ters yöne götüren gece oto-
büsünün koltuğuna gizleyerek. Arka sokakta 
biri bıçaklanır, öteki umutsuzca sığınacak bir 
yer aramaktadır.... See More... Devamını Gör 
Hiçbiri tiyatronuzun içinden geçmez, hiçbiri 
sizi oyununuzdan utandırmaz, dışarısı, içeri-
yi doldurmaz. Binalarınızın önünden otobüs-
ler geçer, tabut evlere ölüler taşıyan otobüsler. 
Hiçbiri orada durmaz, camlara başlarını yas-
lamış kent hayaletleri sadece ışıklarınıza ba-
kar ve anlar, oradaki hayatın kendisinin ol-
madığını; anlar, giremeyeceği kapılardan bir 
kapıdır tiyatronuzun kapıları. Söyleyin şimdi, 
böyle tiyatro olsa ne olur, olmasa ne? Kendini 
sokağa kapatmış bir tiyatro ölüdür, içinde çok 
üşümüş birinin ısınmadığı tiyatro sadece me-
zarlıktır. Gidin ve her gece gömün ölülerini-
zi.... Tiyatro gününüz kutlu olsun.
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Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro 

Bölümü Öğretim Görevlisi
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Satın aldığımız birçok bilgisayar ne üze-
rinde windows yüklü olarak gelir. Bu uy-
gulama aslında kullanıcıların hangi işle-
tim sistemini kullanmaları gerektiğini söy-
leyen bir dayatmadır. Dayatmanın yanı-
sıra bilgisayarın donanım masraflarının 
içersine işletim sisteminin parası da da-
hil edilir. Bu nedenle kullanıcılar mecbu-
ren bir bilgisayarı yüzde 10-15 daha faz-
la para ödeyerek sahip olmuş olurlar.

Pardus kullanıcıları dernegi baskanı Av. 
Nihad Karslı tarafindan açılan davanın 14 
Aralık 2009 tarihindeki sonucuna göre ar-
tık kullanıcılar bilgisayar alırken istedik-
leri işletim sistemini seçmekte artık öz-
gür. Üzerinde istenmeyen işletim sistemi 
olan bilgisayarları alan kullanıcılar bu iş-
letim sistemini kullanmayacaklarını be-
lirterek gerekli yasal yollara baş vurup iş-
letim sistemi parasını geri alabilecekler.

 � http://www.pkd.org.tr/
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“Mali ve teknolojik açıdan en üst düzey-
de bağımsızlığını sağlamak” fikriyle tek-
nolojisini geliştirmeye çalışan Fran-
sız ordusu çözümü ortak kamu 
malı anlayışına sahip GPL ya-
zılımlarda bulmuş görünü-
yor. Uzun zamandır bir-
çok alanda özgür yazılım-
ları tercih eden Fransız or-
dusu, özgür yazılımın de-
ğiştirilebilir yapısı sayesinde 
kendi amaçları dogrultusun-
da Thunderbir’e eklentiler 
yazdı. Böylece openoffi-
ce.org ile göçe başlayan 
Fransız ordusu Thun-
derbird ile bir adım 
daha ilerlemiş oldu.

 � http://www.
ozgurlukicin.com/
haber/fransiz-
ordusundan-
trustedbird/
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Özgür yazılımlar hergün kullan-
dığımız basit müzik çalma işle-
vi gören programlardan yüksek 

performansta çalışan mail su-
nucularına kadar birçok alan-

da karşımıza çıkabiliyor. Sadece 
bilişim sektörüne yönelik uy-
gulamarın dışında daha bir-

çok alanda karşılaşabile-
ceğimiz yazlım bulmak 

mümkün. Openclini-
ca adında bir yazı-
lım da tıp alanın-

da doktorların ihti-
yacları için hazır-

lanmış bir yazılım. 
Ayrıntılı bilgi için  

http://www.opencli-
nica.org/ adresine 

bakabilirsiniz.
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Birçok Windows sürümünde gömü-
lü olarak gelen internet tarayıcısı Explo-

rer 6’daki bir güvenlik açığı yüzünden 
geçtiğimiz günlerde Google hack edil-

miş ve bazı bilgileri kaptırmıştı. Süt-
ten ağzı yanan Google bunun üzeri-

ne 1 Mart’tan itibaren tüm uygulama-
larını Explorer 6’ya kapatacağını belirt-
ti. Bilgisayarınızda Explorer 6 kullanı-
yorsanız bu sorunu yaşamamanız için 

güncellemeleri yapmanız gerekiyor. Bil-
gisayarınızda Explorer’ın hangi sürü-

münü kullandığınızı öğrenmek için 
şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Internet Explorer çift tıklanır; “Help 
(türkçe yardım)” menüsünden “About 

Internet Explorer (türkçe internet exp-
lorer hakkında)” sekmesi seçilir. Kar-

şınıza çıkan menüde hangi sürüm kul-
landığınız karşınıza çıkacaktır. Tabii bi-

zim tavsiyemiz sorunu kökünden çö-
zerek Linux kullanmanız yönünde ola-

cak. Ama mecburen windows kullan-
mak durumundaysanız internet tara-
yısı olarak Firefox kullanarak güven-
li bir şekilde internette gezebilirsiniz.

 � http://www.pcworld.com.tr/google-internet-explorer-6-
yi-veto-etti-haber_6645.html
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