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Merhaba,

Yağmur ve rüzgâr, sonbahar yaşadığımız 
coğrafyanın çehresini değiştirdi. Ağaç-
lardaki yapraklar sararıp dökülmeye baş-
ladı. Yürüdüğümüz caddeler, sokaklar, 
kaldırımlar sararıp kurumuş yapraklar-
la doldu. Doğa yeşil örtüsünü çıkarırken 
üstünden, insanlar da yağmurluklarını 
giyip, daha soğuk günlere hazırlanmaya 
başladı. Sokakları dolduran kalabalık ar-
tık kapalı mekânları dolduruyor. Bulutlu, 
sisli ve gri havalı günlere girerken yeni bir 
dönem başladı.

Yeni bir döneme girerken, yeni 
sayımız
Emekçilerin, kadınların, gençlerin, hepi-
mizin gündeminin yoğun olduğu ve ça-
lışmaların verimli olduğu bir zaman di-
limine girdik. Sonbaharı yaşadığımız bu 
zaman diliminde yeni dönemin gündemi 
yüklü. Biz de İlerici Gençlik Dergisi ola-
rak, gündemi yakından takip edip, bu sa-
yımızı da el birliği ile hazırladık.

26. sayımızla yeni dönemi açtık. Bu sayı-
mızda ele aldığımız konulardan biri refe-
randum. Referandum bildiğiniz gibi uzun 
bir süre gündemimizi meşgul etti. Sözü-
müz ona 12 Eylül’ü yargılayacağını ve de-
mokrasiyi ileriye taşıyacağını iddia eden-
ler, TEKEL işçilerinin direnişinde, 1 Ma-
yıslarda, sol ve muhalif çevrelere yönelik 
saldırı hamlelerinden kendi demokrasile-
rinin emekçiler için ne demek olduğunu 
defalarca kez gösterdi. Demokrasi havari-
liği yapan AKP’nin maskesi en son SDP 
ve TÖP üyelerinin kurumlarına ve evleri-
ne yaptığı baskınlarla düştü. 12 Eylül’ün 
yarattığı faşist güçler 12 Eylül’ü yargıla-
yamazlar. 12 Eylül’ün 30. yıldönümünde 
yapılan referandumu değerlendirdik.

Gündemimizin bir diğer konusu Hidroe-
lektrik Santralleri. Bu başlıkla ilgili refe-
randum mitinglerinde de çok şey söylen-
di. Peki, halk Hidroelektrik Santralleri-
nin bölgelerinde kurulmasına neden kar-

şı. Karşı olanların gözünden HES’leri an-
lattık.

Televizyon için sistemin en etkili, en 
önemli aracı diyebiliriz. Hepimizin bil-
diği gibi sistem, yaratmaya çalıştığı in-
san modeline göre televizyon programla-
rı yapıyor. Bu programlardan biri de istis-
nasız her gün her kanalda yayınlanan di-
zilerdir. “Parlak ekranların görünmeyen 
yüzleri: set işçileri”nin yaşadığı sömürü-
yü anlattık.

Emek sömürüsü devam ederken, emek-
çilerin mücadelesi daha da güçlü devam 
ediyor. Emekçilerin cephesinden haberle-
re yer verdik.

Balıkçılar ağlarını attılar denize, balık 
mevsimi başladı. Öğrenciler okul yolla-
rına düştü. Gençlik yazın rehavetini üze-
rinden attı. Yeni döneme ruhuna yakışır 
bir şekilde giriyor. İlerici liseliler müca-
dele zilini çaldı. Üniversiteliler, “Okyanu-
sa düşmüş bir kibrit çöpü gibi savrulmak-
tansa, haydi suyun akışını değiştirmeye, 
yapı yerine!” diyor. Ne YÖK unutuldu, ne 
elemeci sınavlar ne de okumak için inşa-
atta çalışırken, inşaattan düşüp ölen üni-
versite öğrencisi.

Egemenlerin hızla değiştirdiği ve dayat-
ma yoluyla emekçilerin zihnini bulandır-
mak için yarattığı sahte gündemlerin dı-
şında gençlik cephesi kendi gündemini 
sokakta, mahallede, alanlarda, okullar-
da, çalıştığı ve yaşadığı her yerde yarat-
maya devam ediyor. İlerici Gençlik Der-
gisi, gençliğin gerçek gündemiyle ve ken-
di emeğiyle bir kez daha hazır. Tüm ileri-
ci gençliğin emeğine sağlık.

Biliyoruz bir gün, toprağı işleyen ırgat fır-
çayı eline alıp resim yapacak, bir bahçı-
van bugünkü önyargılarından silkinive-
recek, Picasso’nun resimlerinin tadını çı-
karacak. Şiirler çağın dili, sesi oluverecek. 
Bilginler ölümsüzlüğün sırrını bulacak-
lar, tarih boyunca büyük olaylara tanıklık 
etmiş olan Karadeniz, bu kez yeni, güneşli 
dünyanın doğuşunu seyredecektir.
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AKP’nin anayasa değişiklik paketi 12 Eylül’de ya-
pılan halkoylaması sonucunda kabul edildi. Yak-
laşık olarak yüzde 58 Evet, Yüzde 42 Hayır oyu 
kullanılan referanduma katılım oranı ise %77 ci-
varındaydı. Sonuçların açıklanmasından son-
raki günlerde borsa üst üste tarihi rekorlar kır-
dı. Bir iki fark dışında, alınan sonuçlar 2009 yerel 
seçimleriyle uyum içerisinde oldu. Hatırlanacağı 
gibi 2009’da da Ege ve Akdeniz’de bulunan sahil 
kentleri başta olmak üzere genelde “kıyı kentle-
ri” AKP’ye oy vermezken İç Anadolu’nun nerdey-
se tamamı ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmit gibi 
emekçi nüfusun önemli bir bölümünün yaşadı-
ğı büyük merkezler ve ek olarak Kürt illerinin bir 
kısmında AKP hatırı sayılır ölçüde oy almıştı. 

Bu sefer yapılan oylama ise yerel yönetim se-
çimleri veya genel seçim gibi çok alternatifli bir 
yapıya sahip değildi. Bütün tartışma ve cephe-
leşme doğal olarak “evet”, “hayır”ve “boykot” 
ekseninde şekillendi.  Değişikliklerin mimarı 
konumunda bulunan hükümet partisi AKP’nin 
cephesine ırkçı-İslamcı BBP ve düne kadar AKP 
ile gelenek kavgasında olan Saadet Partisi vardı. 
Tabii ki neredeyse bütün sarı sendikalar, AKP 
güdümündeki “sivil” toplum kuruluşları, iş çev-
releri ve cemaatler de aynı cepheye dahildi. On-
lar da vazifelerini canla başla yerine getirdiler.  

Sonuçlar ortada; peki bu sonuçlar bize neyi an-
latmalı? Uzun vadede pek çok kritik konuya etki 
etmesi muhtemel 12 Eylül referandumunu bir-
kaç başlığa ayırarak ele almak mümkün. 

AKP zafer mi kazandı?
Zaman, Yenişafak, Star, Sabah gibi hükümet 
yanlısı yayınlara bakılacak olduğunda AKP 
tarihi bir zafer kazandı. Bu referandumun 
AKP’nin kendi tarihi içerisinde bir milat oldu-
ğu açık. Ancak AKP murat ettiği dikensiz gül 
bahçesine yüzde 58 aldığı bir referandumla ka-
vuşabilir mi? Doğrusu bu hiç kolay gözükmü-
yor. Her şeyden önce tüm kamu kaynakları ile 
büyük sermayenin bir kesiminin desteği ve hal-
kın tercihini etkilemek için işletilen büyük bir 
medya taarruzu eşliğinde elde edilen bu sonuç 
AKP’nin tüm olanaklarını kullandığında ve it-
tifak ederek elde edebildiği en iyi nokta olarak 
işaretlenmelidir. Türkiye haritasına yakından 
bakılacak ve sonuçlar sorgulayıcı bir şekilde ye-
niden okunacak olduğunda kolaylıkla AKP’nin 

şehirlerdeki laik-demokrat tabanı, özellik-
le Alevileri ne yaparsa yapsın kendine ye-
dekleyemediğini, dahası geleneksel olarak 
sağda yer alan kimi çevreleri dahi ikna et-
mekten uzak olduğunu, Kürt seçmenlerin 
önemli bir kısmı için de BDP’den çok ama 
çok daha sonra geldiğini görmek mümkün. 

Peki bu kadar kritik noktalarda kitlele-
ri ikna edemeyen, onlara güven verme-
yen bir parti nasıl kalıcı olabilir. Seçim-
den hemen sonra “ne yapıp yapmalı sahil-

leri kazanmalıyız” diye kurmaylarına tali-
matlar verdiği basına yansıyan Erdoğan’da bel-
li ki bu açmazın farkında. İşin kötüsü bir tek sa-
hiller de Erdoğan’ın sorununu çözmeye yetme-
yecek. Emek uygulamalarında sermayeci, Ka-
muda yıkıcı, Kürt sorununda dışlayıcı, laik-
lik ve özgürlükler meselesinde dinci-gerici bir 
politik söylemin savunucusu bir AKP olsa olsa 
günü kurtarıyor.  Bu haliyle Erdoğan’ın durumu 
Roma’yı yenmek için bütün ordusunu feda eden 
Epirus’lu Pirus’a benziyor. Savaşı kazanması-
na rağmen bütün ordusunu kaybeden Pirus’un 
savaştan sonra “tanrım bir daha böyle bir zafer 
gösterme” diye feryat ettiği rivayet olunur. Ba-
kalım, Erdoğan ne diyecek göreceğiz?

Boykot cephesinde durum
Referandum özelinde AKP’nin aldığı sonuç ka-
dar boykot kararını savunan BDP’yi ve genel 
olarak boykot cephesini de yakından incele-
mek önemli. Bilindiği gibi BDP ve kimi devrim-
ci demokrat çevreler seçimleri boykot edecekle-
rini ilan etmişlerdi. Dolayısıyla boykot cephesi-
ni tarif ederken bu cepheyi ikili olarak ele almak 
daha isabetli olacak. Bir tarafta BDP, diğer ta-
rafta da kimi devrimci demokrat çevreler. 

Son dönem hükümetin Kürt sorunu konusun-
daki dışlayıcı ve şoven söyleminden rahatsız 
olan BDP politik bir manevrayla, önce anaya-
sa paketine etki etmek için boykotu bir pazar-
lık unsuru olarak masaya koymuştu.  Hatırla-
nacağı gibi bu süreçte başta Ahmet Türk, Sela-
hattin Demirtaş gibi pek çok BDP’li anayasa pa-
ketine Kürt sorununun çözümüne yönelik bazı 
eklemeler yapılması durumunda evet diyebi-
leceklerini ima etmişlerdi. Ancak AKP bir kez 
daha tüm çağrılara kulak tıkayarak “ben yapa-
rım, olur!” dedi. 

Seçimden önceki son 15 günde yoğunlaşan 
boykot kampanyasının özellikle Kürtlerin yo-
ğun olarak yaşadığı illerde ciddi bir oranda uy-
gulandığını görmek mümkün. Seçime katı-
lım oranının  %9.05 olarak kaldığı Hakkâri ise 
bize çok çarpıcı bir gerçeğin ilanı gibi. Bilindiği 
gibi Hakkâri kırsalında seçimden hemen önce-
ki günlerde devlet güçlerinin operasyonu sonu-
cu çok sayıda PKK gerillası öldürülmüştü. Ope-
rasyonun hemen ertesinde yapılan bu oylamada 
Hakkârililer kendilerine dayatılan bu kanlı ger-
çekliğe karşı önemli bir mesaj vermiş oldular. 
Ancak insan bir kez daha sormadan edemiyor 
zaten edilgen kılınmaya, sesi kısılmaya çalışılan. 

En ufak talepleri bile yok sayılan bu önemli di-
namik AKP’ye karşı harekete geçmiş olabilseydi 
bugün çok daha farklı şeylerden bahsediyor ola-
maz mıydık? Bu anlamda sol ve ilerici güçler ve 
Kürt hareketi ileriye dönük bir bağ kurma fırsa-
tını bir kere daha karşılıklı olarak ıskalamış oldu.

Boykot cephesinin diğer köşesinde yer alan bazı 
sol çevrelere ilişkinse söylenebilecek çok da faz-
la bir şey yok aslında. Zira bir kısmı özünde 
“boykot” taktiğini mutlaklaştırarak neredeyse 
bütün seçimleri boykot etme alışkanlığına sa-
hipken bazıları da bu seçim özelinde -ve belki 
de bir ölçüde- BDP’nin etkisiyle boykot kararı 
alanlardan oluşuyor. İstatistikler ise kendileri-
ne emekçi kitlelere öncülük, önderlik etmek gibi 
misyonlar biçen bu hareketlerin seçim taktiği-
nin bir kez daha boşa çıktığını gösteriyor. 

Çok ayrıntılı tahlillere gerek yok; bir iki oranı 
karşılaştırmak aslında yeterli. Yukarıda da belirt-
tiğimiz gibi referandumda katılım oranı %77 ola-
rak gerçekleşti. Bu oran 2004  yerel seçimlerin-
de %76,  2009 yerel seçimlerinde ise %84 civarın-
daydı. Özellikle yerel seçim sonuçlarını kullan-
dığımızı da belirtelim. Çünkü her iki seçimde de 
bugün boykot diyen çevrelerin hemen hepsi aktif 
seçim çalışması yapmıştı. Daha fazla bir şey söy-
lemeye gerek yok herhalde. Evet, özellikle 10 ka-
dar Kürt ilinde seçim boykotu son derece başarılı 
ve yüksek katılımlı oldu. Ancak Türkiye’nin geri 
kalanında özelikle de emekçilerin boykot gibi bir 
gündemi olmadığı ortada.  Bir kez daha devrimci 
araç ve söylemleri karikatürize eden; onları kısa 
vadeli ve günlük politikalarla harmanlamaya ça-
lışan eğilim kaybetti, kaybettirdi. 

Bundan sonra ne olacak?
Referandumla birlikte önümüzdeki dönemde 
siyasi atmosferde yeni gelişmelerin yaşanaca-
ğı açık. Yakın bir gelecekte genel seçimler önü-
müze gelecek. Sonuçları itibarıyla en az ana-
yasa referandumu kadar etkili olacak bu se-
çimlerde Türk ve Kürt emekçilerinin ağırlığı-
nın hissettirebilmesi çok önemli. Bunun ise en 
önemli unsuru, öncelikle, boykotu destekle-
sin ya da desteklemesin tüm ilerici, sol, sosya-
list çevrelerin eylem birliğini sağlamak olmalı. 

AKP’li, CHP’li, MHP’li düzen cephesi için-
de her tülü kirli hesaplaşmanın devam edilece-
ğinden kuşku duymamak lazım. İktidar ve mu-
halefet partileri arasındaki kör dövüşü devam 
ederken emekçilere düşen görev gün geçtikçe 
daha da büyüyor. Daha demokratik ve özgür bir 
ülkenin yaratılması yolunda özellikle kadın ve 
erkek genç; emekçilerin, öğrencilerin, işsizlerin 
yeniden bir ayağa kalkma ve derlenme hamlesi-
ne ihtiyacı var. 

Ülkeyi yönetme iddiasında bulunan egemenle-
rin kendi gündemleri her ne olursa olsun; bizim 
gündemimizde “nasıl yaparız” sorusunu bir an 
önce aşıp “evet, yapıyoruz!” cevabını kitlelere 
maledecek bir dinamizmi ortaya çıkartmak ol-
malı.  

 ∎Murat NERGİZ

Referandumun ardından...
AKP’nin yeni bir Pirus zaferi daha
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Kendisini dünyanın kaynaklarını sömüre-
rek sürdürebilen kapitalizm eldeki olanakları 
azaldıkça temel ihtiyaçları metalaştırma yolu-
na gitmektedir. Doğaya bir şey katmadan, do-
ğadan bir şeyler çalarak gittikçe sonunu hazır-
layan sistem hazırlanan “Hidroelektrik Sant-
ral” projeleriyle insanın temel ihtiyaçlarından 
suyu metalaştırma yolunda adımlar atmakta-
dır. Son günlerde gündemde sıklıkla yer alan 
“Hidroelektrik Santraller”in insanlığa yarar ve 
zararlarını hep beraber inceleyelim.

HES nedir?
Hidroelektrik Santral (HES) suyun sahip ol-
duğu “yer çekimi potansiyel enerjisini” “po-
tansiyel elektrik enerjisine” çevirmemize ola-
nak sağlayan yapıya denmektedir. Özetle ne-
hir yatağına kurulan barajda biriktirilen su-
yun serbest bırakılmasıyla açığa çıkan enerji 
türbin ve jeneratör aracılığıyla elektrik ener-
jisine çevrilmektedir.

HES’lerin etkileri
Gelişen teknolojiyle birlikte enerji ve enerji 
üretimi, tartışmaların temel maddelerinden 
biri haline gelmiştir. HES’ler ise enerji üreti-
mi tartışmalarının ana maddelerinden biri-
ni oluşturmaktadır. Peki, bu kadar tartışılan 
HES insanlığı nasıl etkiler?

Rahatlıkla söyleyebiliriz ki HES’ler kesinlikle 
masum yapılar değildir. Kapitalistlerin savu-
numuna göre HES’ler:

•   Ekonomik ve uzun süreli enerji üretimi 
sağladığı,
•   Enerji üretiminde az iş gücüne ihtiyaç 
duyduğu için ekonomiktir.
•   Uranyum, benzin gibi yakıtlara ihtiyaç 

duymadığı,
•   Yenilenebilir bir enerji üretim sistemi 
olduğu,
•   Atmosfere zarar vermediği için doğa ile 
barışıktır.
•   Civarındaki turistik faaliyete zarar 
vermez.
•   Kontrollü bir enerji üretimi sağlar.

Salt kapitalistlerin savunumu açısından ba-
kıldığında gerçekten de “HES’lere karşı çık-
makta büyük kasıt var*”. Fakat gelin biz bu 
listeye bir de şu maddeleri ekleyelim. 

•   Baraj kurulum masrafı fazladır ve yapının 
karlı hâle geçmesi için yıllarca çalışması 
gerekir.
•   Büyük barajlar ciddi jeolojik hasarlara 
sebep olur ve dünya tarihi bu konuda önemli 
örneklere sahiptir. (Örneğin, ABD’de ki 
Hoover Barajı, çevresindeki alanda çok 
sayıda depremi tetiklemiştir)
•   Nehirlerin doğal akışını 
bozması, doğal tortulaşmayı 
engelleyerek doğanın kendi 
düzenini sürdürmesini 
engellemesi ve balıkların göç 
yollarında büyük bir engel 
yaratması sebebiyle ekolojik 
dengeyi tahrip ederek aslında 
yaşamımızla oynar.
•   Ekolojik dengenin 
bozulmasıyla buna bağlı olan 
turistik faaliyete zarar verir.
•   Barajın aşağısında suyun 
debisiyle oluşan delikler yüzmek 
isteyenlerin hayatını tehlikeye 
atar.

HeS sularımızın satılma projesi
•   Kurulduğu sırada yol açtığı su baskını 
sonucu çok sayıda insanın evlerini, işlerini, 
tarlalarını, bahçelerini bırakmak zorunda 
kalır.

Barajda meydana gelecek bir hasarın yol aça

cağı su taşkınlarının sonucunda çok sayıda 
insanın malını ve canını kaybedebilir.

Kapitalistlerin savunusunda ekonomik ol-
duğu yazmaktaydı. Fakat gerçekler kurulu-
munun çok masraflı olduğunu göstermekte. 
Gene kapitalistlerin savunumu az sayıda işçi 
çalıştırdığı için ekonomik olduğundan bah-
setmekteydi. Kabul baraj enerji üretimi için 
az sayıda işçi çalıştırıyor ve kâr sağlıyor. Peki, 
santral, kurulmadan önce nehirden ekmeği-
ni çıkaran kişilerin hepsini istihdam eder mi? 
Yoksa bu kişiler ekolojik dengesi bozulup bel-
ki de kuruyacak olan nehirden ekmeklerini 
çıkarmaya mı gayret edecekler? Yani HES’ler 
birilerine kâr sağlarken zaten kıt kanaat ge-
çinen emekçileri daha da yoksulluğa mı iter? 
Evet, HES’ler nehirlerimizi kurutabilir. O za-
man nasıl uzun süreli enerji üretimi sağlaya-
bilirler? Doğa bir bütün olduğuna göre yeryü-
zü etkilendiğinde dolaylı ya da direkt olarak 
atmosferimiz bundan zarar görebilir mi? So-
rularımızın cevapları aslında içlerinde saklı. 
Açıktır ki kapitalistlerin savunuları kandır-
macadan öteye gidememekte.

Türkiye’de HES
Devlet Su İşleri (DSİ)’nin verilerine göre ül-
kemizde şuan 172 adet HES bulunmaktadır. 
DSİ’nin planlarına göre inşa halinde olan 148 
HES ve planlama aşamasında olan 1418 HES 
ile birlikte ileride Türkiye’de 1738 adet HES 
bulunacaktır.

Ülkemizde kurulu HES’lerin de yukarıda sı-
raladığımız zararlara yol açtığını görmekte-
yiz. Peki, ülkemizde HES’ler başka nelere se-
bep oluyor?
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HES’ler tarihi katlediyor!
Türkiye’de ki HES planlamasının büyük bir 
kısmı aynı nehrin çeşitli kolları yahut aynı 
kolun çeşitli noktalarında birden fazla HES 
inşası üzerine kurulmaktadır. Bu durum ka-
rarın enerji üretiminde kârlılık amacıyla de-
ğil doğal kaynakların açıkça sömürülme-
si maksadıyla verildiğini göstermektedir. 
Türkiye’de ki HES karşıtlarının en büyük da-
yanak noktasını bu gerçek oluşturmaktadır.

Türkiye’de yapılması planlanan HES’lerle il-
gili diğer ilginç nokta ise tarihi ve ekolojik 
önem arz eden alanların sular altında kalarak 
yok olma tehdidiyle karşılaştığının görmez-
den gelinmesidir. Geçmişte Hasankeyf ’in yok 
olmasına göz yuman kapitalist yağmacı zih-
niyet bugün Artvin-Macahel Vadisi, Der-
sim–Munzur Milli Parkı gibi SİT alanlarının 
ve dünyanın koruma öncelikli ekolojik alan-
larından olan Fırtına Vadisi’nin yok olması-
na karşı gözlerini kapamıştır. Üstelik Çevre 
ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun açıkla-
masında bilim adamlarının raporlarının “Bi-
len bilmeyen rapor yazıyor. Bunlar son derece 
yanlıştır. Yolumuza devam edeceğiz, hizmete 
devam edeceğiz.”** şeklinde değerlendirme-
siyle de kapanan gözlerin bilim adamları ta-
rafından bile açılamayacağı anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde yapılacak olan HES’lerin büyük 
bir bölümü özel işletmeler tarafından inşa 
edilecektir. Önemli olan kısım özel bir şir-
ketin inşa etmesi değil inşa etmesinin kar-
şılığında o şirketin kazanacaklarıdır. İmza-
lanan “Su Kullanım Hakları Anlaşması” ile 
inşa eden şirketin suyun kullanım hakkını da 
ele geçirecek olması emperyalist ülkelerin or-
tak “Su Forumları” düzenlediği, küresel ısın-
ma sebebiyle su kaynaklarımızın giderek tü-

kendiği günümüzde dikkat çekici bir ayrıntı-
dır. Görülmektedir ki HES projesi insanın te-
mel ihtiyaçlarından biri olan suyun metalaş-
tırılması yolunda atılan önemli adımlardan 
biridir. Ve açıktır ki bu adım halka karşı atıl-
mış ve halkı hedef alan bir adımdır.

HES’e dur diyen yok mu?
HES projesi ortaya atıldığı günden beri hal-
kın örgütlü tepkisiyle karşılaşmış konuyla il-
gili yerel ve ulusal pek çok platform oluştu-
rulmuştur. Bu örgütlü tepki Rize-Demirkapı, 
İkizdere Vadisi, Artvin-Macahel Vadisi ve 
pek çok alanda başarılar elde etmiş, iptal ya-
hut durdurma kararları kazanmıştır. Kaza-

nılan her davanın ardından iktidar odakları 
çevrecilere ve suyunu korumaya çalışan halka 
karşı zehir zemberek açıklamalarda bulun-
muş ve HES projesine karşı çıkanları ülkeye 
zararlı faaliyetlerde bulunan, rant çevrelerin-
den beslenen insanlar olarak göstermeye kal-
kışmıştır. İktidarın bu tavrı şaşırtıcı değildir. 
Kapitalistler her dönemde kendilerine karşı 
çıkan unsurları halkın gözünde küçük düşür-
meye çalışmıştır. Fakat HES’lerin yapıldığı 
bölgelerde muhalefetin geniş bir tabana yayıl-
mış olmasından dolayı iktidarın çabası halkı 
halka şikâyet etme lafazanlığından öteye gi-
dememektedir. Üstelik HES süreci santralle-
rin yapılacağı bölgelerde ilericilerle, devrim-
cilerle halkı birleştirmiş ve mücadelenin daha 
da yükselmesini sağlamıştır. Tüm bu anlat-
tıklarımızla beraber HES’e karşı takınılması 
gereken tavır ve yapılması gerekenler nettir: 
“HES’e hayır!”şiarını bayrak edinip dayanış-
mayı ve mücadeleyi yükseltmek öncelikli gö-
revimizdir. Suyumuzu sattırmayacağız.

 � *http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalHabe
rDetay&Date=15.04.2010&ArticleID=991598

 � **http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDet
ay&ArticleID=921829&Date=16.02.2009&CategoryID=85

Kaynak:
http://www.dsi.gov.tr

http://www.alternative-energy-resources.
net/disadvantages-of-hydropower.html

http://www.gazetevice.net/news/1817.html

 ∎ Ersu HAN
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Dizi ve sinema artık hayatımızın bir parçası 
haline geldi. Televizyon kanallarında her haf-
ta yaklaşık 70 dizi gösteriliyor. Bizim olma-
yan hayatlar sanki bizim gibi sahneleniyor. 
Herkesin hayatı ekranda gördüklerimiz ka-
dar zenginlik içindeymiş ve tüm yaşanan ya-
lan hayatlar gerçekmiş gibi bize sunuluyor. Si-
nema filmleri de günümüzde televizyon dizi-
lerinden çok farklı değil ne yazık ki. Yılda çe-
kilen bir kaç kalburüstü sinema filmini say-
mazsak diğerleri emekçilerin ve ezilen halkla-
rın çığlığını beyaz perdeye yansıtmaktan çok 
uzak.

Peki, madalyonun diğer yüzünde 
olanlar
Peki, madalyonun diğer yüzünde olanlar, bi-
zim çoğu zaman isimlerini dahi bilmediği-
miz insanlar hangi koşullarda çalışıp, süre-
leri sinema filmi ile yarışan dizileri her haf-
ta kasalarını doldurmak için bekleyen televiz-
yon sahiplerine yetiştiriyorlar? Kuşkusuz ha-
tırlatmak istediklerimiz, bölüm başına aldık-
ları ücret 40.000 TL’yi bulan başrol oyuncu-
ları ya da yönetmen ve yapımcılar değil. Sö-
zünü ettiklerimiz isimleri bitiş jeneriğine bile 
yazılmayanlar, söz ettiklerimiz set işçileri ve 
onların ağır çalışma koşulları...

Türkiye’de sinema ve televizyon alanını ve bu 
alanda çalışanları tanımlayacak özel bir “Si-
nema İş Yasası” yok. Devlet ise bu soruna yıl-
lardır ilgili yasayı çıkartmayarak sırtını çe-
virmiş durumda. Sinema ve TV dizilerinde 
çalışan işçiler çok ağır çalışma koşullarında 
emek vermek zorunda bırakılıyor. Buna si-
gortasız ve güvencesiz çalışma da eklenince 
sorun katmerleşerek büyüyor. 2009 yılı için 
yapılan araştırmalara göre, çekilen 80 sine-
ma filminde çalışan set işçilerinin yüzde 90’ı 
sigortasız ve güvencesiz çalıştırılıyor. Yapım-
cılar sendikalı olduklarını öğrendikleri işçi-
leri kapı önüne koymaktan çekinmiyor.  Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın tek yaptığı ise ya-
pım şirketlerinden vergi borçları olmadığına 
dair belge almak. Bakanlık işçilerin sigorta-
lı olup olmadığını kontrol etme gereği duy-
muyor. Bu da yapım şirketlerinin işçileri köle 
gibi çalıştırmasının yolunu açıyor. Tüm bun-

lar yetmezmiş gibi kriz bahane edilerek 2009 
ve 2010 yılında toplam 50 bin sinema emekçi-
si işten atıldı. Yani yapım şirketleri krizin fa-
turasını bir kez daha işçilere kesti.

Türkiye’de özellikle dizi film setlerinde görü-
len çalışma süresi oldukça ağır. Haftalık ya-
yınlanan dizilerin sürelerinin 80-90 dakika-
yı bulması, işçilerin setlerde günde 16-17 saat 
çalışmasına yol açıyor. Üstelik işçiler fazla-
dan çalıştıkları bu saatler için fazla mesai üc-
reti de alamıyor. Zaten ücretlerin bile düzenli 
olarak ödenmediği dizi sektöründe fazla me-
sai parasının lafını bile ettirmiyor yapımcılar. 
Setlerdeki bu insanlık dışı çalışma koşulları 
geçtiğimiz yıl 5 can aldı. Bu tablodan yaşa-
nan iş kazalarının sayısını tahmin etmek hiç 
de zor olmasa gerek. Setlerde bulunması zo-
runlu olan ambulans ve sağlık ekiplerinin ol-
mayışı da önemli bir etken. İzlenme rekorları 
kırıp yapımcısına ve başrol oyuncularına mil-
yonlar kazandıran “Ezel” dizisinin senaristi 
Kerem Deren yorgunluğa bağlı olarak beyin 
kanaması geçirdi.

Bu olumsuz tabloya bakıp insanın aklına 
“peki kimse bu yaşananlarla ilgili bir şeyler 
yapmıyor mu?” sorusu gelebilir. Evet, bir şey-
ler yapılıyor. Fakat uğradıkları haksızlıkları 
hukuk yoluyla çözmeye çalışan set işçilerinin 
karşısına bu kez devletin çarpık hukuk siste-
mindeki boşluklar çıkıyor. Yazının başında 
sinema ve televizyon alanında çalışan işçile-
ri tanımlayacak bir iş yasası olmadığını söyle-
miştik. Bunun sonucu olarak işçiler dava aç-

Parlak ekranların görünmeyen yüzleri: 

tıklarında mahkeme onları televizyonda ça-
lışan aylık geliri olan çalışanlar olarak gör-
düğünden gereken kararı vermiyor. Yasada-
ki bu boşluğu bilen yapımcılar ise zaten si-
gortasız, sendikasız ve güvencesiz çalıştırdık-
ları işçileri hiçbir somut gerekçeye dayanma-
dan işten atabiliyor. Bu konuda SİNE-SEN’in 
Hukuk Bürosu’na 2 ayda 20 dava başvurusu 
gelmiş durumda. Bunların büyük bölümünü 
nerdeyse 15 bölüm ücretini alamayan işçiler 
oluşturuyor.

Peki, ne yapmalı?
Ekran başlarında, sinema salonlarında izledi-
ğimiz diziler bu insanlık dışı koşullarda işçi-
lerin canı pahasına çekiliyor ve yapımcıları, 
kanal sahiplerini zengin ediyor. Emek serma-
ye ilişkisinin her geçen gün daha da derinleş-
tiği sinema ve dizi sektöründeki bu kötü gi-
dişata dur demek ise yine sinema emekçile-
rinin kendi elinde. Emekçilerin kazanılmış 
tüm haklarını tırpanlayıp onları açlığın ve 
yoksulluğun kollarına atan kapitalist sisteme 
karşı savaşın tek yolunun örgütlü mücadele-
de olduğunu kavramalı ve mücadeleye yılma-
dan devam etmeliyiz. Ancak bu yolla sanatın 
hak edildiği şekilde ortaya konulduğu, sanat-
çıların ve bu alanda çalışan emekçilerin so-
run yaşamadığı, ekranlarda yalanın değil işçi 
sınıfının sesinin duyulduğu bir dünya yara-
tabiliriz.

 ∎ Selin ÇALIŞKAN

set işçileri
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Yıllardır yurdumuzun çeşitli bölgelerinde 
parça parça mücadeleler yürütülüyor. Fakat 
gerek burjuva basınının bu direnişleri sansür-
lemesi gerekse de solun hâlâ toparlanma aşa-
masında olması nedenleriyle halkın bu dire-
nişlerden yeterince haberi olmuyor. 

Krizin toplumda huzursuzluğun artmasına 
neden olması ve geçtiğimiz yılsonu başlayan 
TEKEL direnişi bu sessizliği kırmada önem-
li bir etmen oldu. 2009 yılının Aralık ayında 
başlayan TEKEL direnişi hem işçi sınıfı hare-
keti açısından hem de toplumsal bilinç açısın-
dan önemli bir konuma ulaştı. TEKEL işçileri 
4/C kölelik düzenine, güvencesizliğe, gelecek-
sizliğe karşı tek yumruk ve tek ses oldu.

Bu yazımızda ülkenin dört bir tarafında yü-
rütülen mücadelelerden haberlere yer vermek 
istiyoruz. Fakat kazanılan, kaybedilen ve hâlâ 
sürmekte olan o kadar çok eylem var ki hepsi-
ne yer vermemize imkânımız yok. Bu neden-
le derlediklerimizden bazılarını sizlere suna-
biliyoruz.

Sinter Metal İşçileri’nin Direnişi 
devam ediyor

İstanbul Dudullu’da Aralık 2008’de sendi-
kalı oldukları için işten atılan Sinter işçileri-
nin mücadelesi devam ediyor. Haksız yere iş-
ten çıkarılan işçilerin, işlerine geri dönmek ve 
işsiz kaldıkları süre içersindeki kıdem ve ih-
bar tazminatlarını almak için açtıkları dava 
22 Ekim 2010 tarihine ertelendi. İşçilerin ka-
rarlılığı sayesinde iki yıla yakın süredir de-
vam eden bu mücadele bize patronların tu-
tumunun yanı sıra yasaların da yetersizliği-
ni gösteriyor. 

Hacettepe taşeron sağlık işçisi 
kazandı
Hacettepe Üniversite Hastanesi’nde çalışan 
taşeron işçiler 4 yıldır maaşlarının düzensiz 
yatması nedeniyle 6 Eylül’de eylem başlatmış-
tı. SES ve Dev Sağlık-İş sendikalarının da des-
teğiyle iki gün süren iş bırakma eylemi sonu-
cunda ücretleri hemen yatırılan taşeron işçi-

leri yemekhane önüne kurulan masada toplu 
bir şekilde Dev Sağlık-İş sendikasına üyelik-
lerini gerçekleştirdi.

Çapa Tıp Fakültesi işçileri oturma ey-
lemlerini şimdilik bitirdi
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ye-
mekhanesinde çalışan 5 taşeron işçi SGK 
primlerinin maaşları oranında ödenmesi 
ve maaşlarının banka hesabına yatırılması-
nı istedikleri için işten atıldılar. Bunun üze-
rine 29 Temmuz’da durumu protesto etmek 
için basın açıklaması yapıldı. Fakat Damga-
cıoğulları taşeron firması, arkadaşlarının iş-
ten atılmasını protesto eden işçilerden yedi-
sini daha işten attı. İstanbul Üniversitesi yö-
netimini göreve çağıran, yasal haklarını ara-
dığı için işlerine son verilen işçilerin işlerine 
derhal alınmasını ve çalışma koşullarının dü-

İşçi sınıfı direnişlerle mücadele bayrağını yükseltiyor
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zeltilmesi için mücadele eden taşeron işçile-
rin kararlılığı devam ediyor.

Sınıf mücadelesi enternasyonaldir
Sendikalı oldukları için işten atılan UPS iş-
çileri 2010 Nisan ayında başlayan direniş-
lerine devam ediyorlar. Amerika merkezli 
uluslararası kargo tekeli olan UPS’de başla-
yan direniş Türk-İş’e bağlı TÜMTİS (Tür-
kiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası) tara-
fından İstanbul başta olmak üzere İzmir ve 
Balıkesir’deki aktarma merkezlerinin yanı 
sıra diğer illerde de yürütülüyor. 

Çalışma saatleri, servis ücretleri ve yemek 
konularında düzenleme isteyen UPS işçile-
rinin en büyük talebi ise insana yakışır ça-
lışma ortamının ve koşullarının yaratılması. 

UPS işçilerinin yürüttüğü bu direniş 
TÜMTİS’in üyesi olduğu Uluslararası Taşı-
macılık Sendikası (IFT international Trans-
port Worker’s Federation) aracılığıyla ulus-
lararası platforma taşındı. Bu amaçla 1 
Eylül’de; Avustralya, Japonya, Kore, Hong 
Kong, Tayland, Filipinler, Ürdün, Hollan-
da, Güney Afrika, Hindistan, Belçika, Gü-
ney Afrika, Hindistan, Norveç, Finlandi-
ya, İsveç, Ukrayna, Estonya, Litvanya ve 
Bulgaristan’da UPS işçileri ve TNT, TOLLS 
gibi diğer taşımacılık firmalarının işçile-
rinin de katıldığı çeşitli eylemlilikler ger-
çekleştirildi. UPS işçilerinin istekleri doğ-
rultusunda bir gelişme olmadığı için 15 
Eylül’de Norveç, Belçika, Arjantin, Avust-
ralya, Amerika Birleşik Devletleri’nin de ol-
duğu çeşitli ülkelerde aynı eylem tekrar ger-
çekleştirildi.

Bu enternasyonal dayanışma, işçilerin birleşince 
neler yapabileceğini bir kez daha ortaya koymuş-
tur. 

Bilgi Üniversitesi çalışanları ortak 
mücadele ediyor
2010’un Mart ayında Sosyal-İş Sendikası’nda 
örgütlenmeye başlayan Bilgi Üniversitesi ça-
lışanları üniversite yönetiminin biz sendi-
kal haklara saygılıyız açıklamasına rağmen 
baskılarla engellenmeye çalışılıyor. Üniversi-
te yönetimi çalıştıkları bölümlerin kapatıldı-
ğı gerekçesiyle üç işçiyi işten çıkarmıştı. Bu-
nun üzerinde çalışma arkadaşlarının işe iade-
si için Santral Kampusu’nda oturma eylemle-
ri başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde atılan üç iş-
çiden ikisinin işe iadesini yönetim kabul et-
mek zorunda kaldı. 

Kazanılan bu kısmi başarı üzerine üye iş-
lemlerine yoğunluk veren Sosyal-İş Sendika-
sı Bilgi Üniversitesi’ndeki çalışmalarına de-
vam ediyor. Bilgi Üniversitesi’ndeki yaşanan 
bu süreç akademik, idari ve destek persone-
linin birlikte gerçekleştirdiği örnek bir daya-
nışma mücadelesidir.

Market çalışanları mücadeleyi 
yükseltiyor
Real Hipermarketler Zinciri patronları ile ya-
pılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vara-
mayan Tez-Koop-İş sendikası 2 Haziran’da 
grev kararı almıştı. Bu tarihten sonra görüş-
melere devam eden yönetim ve sendika tem-
silcileri 19 Temmuz’da yapılan oturumla an-
laşmaya vardı. Anlaşma sayesinde işçilerin 
ücretlerinde ve gıda yardımlarıda düzenle-
meler yapıldı.

Dünyanın en büyük parekende devlerinden 
biri olan Tesco Kipa’da da 2003 yılından beri 

başka bir mücadele yürütülüyor. 2004 yılında 
yeterli çoğunluğu sağlamalarına rağmen gü-
venlik elemanlarının sayılmaması nedeniy-
le yetki tespiti olumsuz sonuçlanan Kipa iş-
çileri, Tez-Koop-İş’teki örgütlenmelerine de-
vam etti ve yedi yıl sonunda tekrar yeterli ço-
ğunluğa geldi. Süreci uzatmak ve işçilerin ör-
gütlülüğünü kırmak için yetkiye itiraz eden 
Kipa yöneticilerinin oyununu boşa çıkarmak 
isteyen Tez-Koop-İş sendikası, ülkenin çeşit-
li yerlerinde sendikal haklara saygı kampan-
yası başlattı.

Kot taşlama işçilerinde emsal 
kazanım
Ülkemizdeki geri kalmışlığın ve insan haya-
tına verilen değerin göstergesi olan kot kum-
lama yöntemine karşı yürütülen mücadelede 
ilk kazanım elde edildi. Kotların ağartılma-
sı yönteminde daha teknolojik alternatiflerin 
olmasına karşın kullanılan kum püskürtme 
yöntemi işçilerde tedavisi oldukça zor olan 
silikosiz hastalığına neden oluyor. Genelde 
doğu ve güneydoğu kökenli işçilerin sigorta-
sız olarak çalıştırıldığı kot taşlama atölyele-
ride on beş bin işçinin çalıştığı düşünülüyor. 

Benzer koşullarda 7 yıl çalışan Yılmaz isim-
li kot taşlama işçisine de 2004 yılında sili-
kosiz teşhisi koyulmuştu. Sigortasız çalıştı-
ğı için tedavisini kendisi karşılamak zorun-
da kalan işçinin açtığı dava geçtiğimiz gün-
lerde sonuçlandı. Buna göre yakalandığı mes-
lek hastalığı nedeniyle çalışma gücünün yüz-
de 59’nu kaybettiği gerekçesiyle 565 lira sü-
rekli iş göremezlik geliri bağlanmasına karar 
verildi. Örnek teşkil edebilek Bu karar ile kot 
taşlama sektöründe ilk kez sigortasız çalıştı-
rılan bir  işçiye sosyal güvenlik yardımı sağ-
lanmış oldu.

 ∎ Pınar ALTUNTAŞ
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1960’lı yıllarda Türkiye’de toplumsal muha-
lefetin yeniden yükselmeye başladığına ta-
nık oluruz. İlk başta öğrenci muhalefeti ola-
rak kendini gösteren eylemlilikler, 70’li yıllar-
da işçi sınıfının atılımıyla, kadınlar, köylüler, 
işsizler, memurlar, düzenden rahatsız olan ve 
daha güzeli yaratma arzusu taşıyan pek çok 
kesimle birlikte yükselir. 

İşte bu yıllarda, gidişatın sosyalist bir düzen 
özlemi olduğunun farkında olan ordu ve baş-
ta Amerika olmak üzere emperyalist ülkeler, 
Türkiye’ye müdahale etmek için zaman kol-
larlar. Ordu hazır edilmiştir, “iyi ya da kötü 
bir adam olması bizi ilgilendirmez, önem-
li olan bizim adamımız olması, bir komü-
nist değil”1dir neticede durum. Ve takvim 
yaprakları 12 Eylül 1980’i gösterdiğinde, va-
kit gelmiştir. Kenan Evren başkanlığında ger-
çekleştirilen askeri faşist darbe, belki de on 
yıllarca silinmeyecek tank paleti izlerini ka-
zır yaşamın her yanına.

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, 
on yıl içinse ağaç dikin, 
yüz yıl içinse insanları eğitin2

12 Eylül 1980 darbesi ile birlikte, ilk el-
den ‘anarşik’ faaliyetlerin yuvası ola-
rak görülen üniversiteleri zapt 
etmek gerekliydi. Buraların 
derhal hiyerarşik bir yöneti-
me bağlanması için kollar sı-
vandı. 6 Kasım 1981 tarihinde 
çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğre-
nim Kanunu üniversitelerin üstü-
ne salındı. 1982 yılında bütün yet-
kiler YÖK’te ve başkanında toplan-
dı. Üniversitelerde akademik ku-
rulların etkisi azaltılırken rektör-
ler aşırı yetkiyle donatıldı. Darbe-
nin peşi sıra ünlü 1402. madde ge-
reğince 486 öğretim üyesi, 790 öğre-
tim görevlisi ve 50 bin öğrenci üniver-
sitelerden uzaklaştırıldı. Kurucusu İh-
san Doğramacı ile bir neslin geleceği böylece 
doğranmış oldu. 

YÖK’ün kurulma amacı elbette kapitalist sis-
temin çıkarlarına ters düşmeyen bireyler ye-
tiştirmek ve bunları hayatın tüm alanlarına 
serpmekti. Aradan geçen yıllar boyunca hü-
kümetler değişti, başkanlar değişti, ama YÖK 
değişmedi. İktidarların özgür düşünceye vur-
duğu bu pranga; para babalarına da üniver-
site kapılarından otomatik geçiş sistemi, hat-
ta üniversite imkânlarına otomatik çöküş 
sistemi oldu. Bir yandan öğrenciler ve öğre-
tim üyeleri soruşturmalar, cezalar, uyarılar-
la ‘hiza’ya sokulurken; bir yandan da yandaş 
sermayedarlara bahşedilmeyen yer kalma-

dı kampüslerimizde. Kantin satılır; yurt sa-
tılır; spor salonu satılır… Öğrenci belgesi sa-
tılır, yazdım-oldu kitap satılır, anlaşmalı ya-
yın satılır, ders notları satılır. Yetmedi Tek-
nokent, Ar-Ge kurulur; araştırma satılır, bilgi 
satılır, bilim satılır oldu. İçimiz dışımız piya-
sa, içimiz dışımız ‘kredi’ oldu sonra. Öğren-
cilik hali, sürekli birileri tarafından hortum-
lanmayı öğrenmekle geçer oldu. 

Kendi hocalarını üniversite kadrolarına yer-
leştirdiler; yetmedi devlet kadrolarına da ken-
di öğrencilerini yerleştirmek istediler. Son 
KPSS skandalı malumunuz. Yetmiş beş kişi-
nin Eğitim Bilimleri Sınavı’ndan tam puan 
alması ile ayyuka çıkan organizasyonda, 
ÖSYM’den çeşitli yöneticiler, öğretim üyeleri, 
üniversite çalışanları ve öğrencilerin bulun-
duğu 72 kişi gözaltına alındı.3Kimin organi-
ze ettiği henüz belli değil ancak; belli olan bir 
şey var ki o da, birileri yıllarca emek harcayıp, 
çalışma hakkından mahrum bırakılırken; bi-
rileri de kendi dümenini yürütüyor sessiz se-
dasız. Tüm yaşananlar yetmezmiş gibi bir de 
fırsattan istifade ücretli öğretmenliği sürdü-
ler adayların önüne, daha ucuza geliyor ne de 
olsa, istedikleri an da kapıya koyabilirler. Ne 
âlâ…

“YÖK kalkacak, polis gidecek!” mi?
İktidar olana kadar “YÖK’ü kaldıracağız” na-
raları atan partiler, sonrasında daha da bir sa-
rılıyor kokuşmuş kurumlarına. Ne AKP, ne 
CHP, ne MHP; hiçbir düzen partisi kaldırma-
dı, kaldırmayacak, dahası kendi varlığını sür-
dürmek için kaldıramaz. Adı YÖK olsun baş-
ka şey olsun, bu düzende iktidarların böyle-
si bir kontrol mekanizmasından en ufak bir 
rahatsızlık duymaları mümkün değildir, ter-
sine üniversiteleri kendi güdümleri altına al-
mak için bundan daha işler bir sistem ola-
mazdı herhalde. Ne YÖK’le, ne işbirliği içinde 
oldukları jandarma, polis, Özel Güvenlik Şir-
ketleri ile herhangi bir dertleri yok. Dolayısıy-
la, YÖK’ün kaldırılması eğitim alanının ger-

bir eğitim masalı 
*Anlatılan senin hikâyen

De te fabula narratur*

çek söz sahibi olan öğrencilerin, akademis-
yenlerin ve üniversite emekçilerinin arzusu-
dur. Bunu da ancak örgütlü, toplumun diğer 
kesimleriyle bağını kurmuş öğrenci, veli, aka-
demisyen, üniversite emekçisi güçleri başara-
bilir.

YÖK’e karşı olmak yetmez; 
alternatifimiz var! Değiştireceğiz!
Şuan önümüzde duran en büyük ve ilk en-
gel YÖK olduğu içindir ki; 6 Kasım tarihiy-
le özdeşleşmiş olan eşit, parasız, bilimsel ve 
anadilde eğitim mücadelemizde temel talep-
lerimizden biri ‘YÖK Kaldırılsın’ olmaya de-
vam edecektir. Özelde YÖK kaldırılsın tale-
bini; genelde ise kapitalizmin bireyci, ezber-
ci, satılık eğitim sistemine karşı; herkesin eği-
tim hakkının garanti altına alındığı, parasız, 
üretken ve bilimsel bir eğitim sistemi çözü-
münü savunacağız. Okullarımızda bıkma-
dan sıkılmadan, öğrencilerin öğretmenlerin 
alışmış oldukları her şeyin ne kadar saçma, 
ne kadar insanlık dışı olduğunu gözler önü-
ne sereceğiz. 

Ve de en önemlisi, yalnızca 6 Kasımları atlat-
mak için değil; eğitim sistemini tabandan de-
ğiştirmek için, bu alanda kalıcı olacak müca-
dele alanları yaratacağız. YÖK’e karşı müca-

delemiz, ancak emekçi üniversitele-
ri mücadelesinde hayat bulabilir. 
Tüm toplumun eğitim ihtiyacına 

yanıt verebilecek;  eğitimi emekçi-
ler, ezilenler yararına dönüştürecek 

başka bir eğitim modeli daha yok. Far-
k ı n d a olan, sorumludur da aynı 

zamanda. Bu gidişatı de-
ğiştirme sorumluluğu bi-

zim omuzlarımızda. Sade-
ce öğrenciler olarak değil, ai-
lelerimiz, öğretmenlerimiz ve 

üniversite emekçileri ile omuz 
omuza vereceğiz. Mağdur değiliz, 

gücüz. Alternatifimiz var, değiştireceğiz. 

Haydi, bitir elindekini de, ver elini. Ellerimiz 
ne kadar çok olursa, o kadar yakınız düşleri-
mize. 

Hep beraber, güneşli günlere…

*Karl Marks
1 Eski CIA Başkanı Stansfield Turner’ın 12 

Eylül darbesi ile ilgili konuşmasından
2 Huang Che

3 http://www.ntvmsnbc.com/id/25132478/

 ∎ Tuba ENGEL

9



Kimimiz zorunlu seçenekler arasına sıkıştırı-
lan yaşamlarımızda bir engeli daha atlatma-
nın heyecanını yaşıyor; kimimiz bir engele 
daha takılmanın öfke ve hüznünü… Bir baş-
kası ise üniversiteyi kazanmanın umudu ve 
hayaliyle başlıyor güne…

Kimimiz “bu bayram da mesai yaptırıyorlar 
3 gün boyunca, bu gün de bırakmazlarsa sa-
atinde anam avradım olsun istifayı basaca-
ğım” diye yakınırken (aynı market çatısı al-
tında çalışanların feryadından habersizce, tek 
başına); kimimiz Kent A.Ş… işçileri gibi ör-
gütlenerek mücadele etmenin ve sendika, si-
gorta, 8 saat işgünü hakkını kazanmanın se-
vincini yaşıyor…

Kimimiz yazın sıcağında topladığımız bam-
yalarımızı değerinin çok altında verirken 
simsarlara (tüccar), ya da 3 dönem boyunca 
topladığımız çayların geliri karşılamazken gi-
derlerini; kimimiz kooperatifler kurarak bir-
lik ve dayanışmayı kuvvetlendirmenin sevin-
cini yaşıyor yeniden…

Kimimiz az önce taciz edildik sokakta ve ağ-
layarak uzaklaştık kimse görmeden… Ya da 
kriz var diye ilk atılan olduk işimizden; ki-
mimizse daha da yükseltti sesini bir daha öl-
meyelim sel felaketinde 7 kadın işçi gibi, Gül-
dünya olarak kurban gitmeyelim töre cina-
yetlerine… Ve henüz vaktimiz varken engel 
olalım İran’da recm (taşlayarak öldürme) ce-
zası verilen Sakine Muhammed Aştiyani öl-
dürülmesin diye…

Bir mısrası var büyük ustanın, Nazım Hik-
metimizin: “Hani şu derya içinde olup der-

yayı bilmeyen balıklar” der… İşte, kimimiz 
derya içinde olup deryayı bilmeyen balıkların 
peşine takılıp “böyle gelmiş, böyle gider” der-
ken, kimimiz de Samed Behrengi’nin Küçük 
Kara Balık’ını hatırlar okurken bu satırları; 
başka bir dünyanın mümkün olduğu inancı-
nı filizlendirir yüreğinde…

Anlattığım senin hayatın belki de, 
kim bilir?
Belki istemedik ama mecbur bırakıldık 
ÖSS’de sıra arkadaşımızla yarışmaya… Kimi 
zaman ders notlarımızı vermedik, kimi za-
mansa içten içe sevindik karne notumuz on-
dan daha yüksek diye. İşsizlik oranının yüz-
de 10-15’lerde seyrettiği günümüzde, başvuru 
yaptığımız firmaya “kardeşimi değil de beni 
alsalar” diye düşündük belki de... Farkında 
olalım ya da olmayalım, bu durum hoşumuza 
gitsin ya da gitmesin hepimiz bir mücadele-
nin içerisinde bulduk kendimizi. Komşunun 
kızıyla-oğluyla, yanı başımızdaki sıra arka-
daşımızla, akranlarımızla, hatta kardeşimizle 
yarışır halde bulduk… Patrona karşı el pençe 
divan dururken, rektörün sözü fetva gibi oku-
nurken kulaklarımıza farkına varamadık bel-
ki de yabancılaştığımızın; topluma, ürettikle-
rimize, insanlara ve hatta kendimize… 

Oysa Karl Marks yıllar önce dememiş miydi 
“Bir eylem veya içinde bulunulan bir durum 
aracılığıyla, bir kişi, grup, kurum veya toplu-
mun, kendi etkin özgürlüğünün sonuçlarına, 
ürünlerine ve buna ek olarak kendi kendisi-
ne, kendi özgün insani kapasitesine yabancı 
duruma gelmesidir yabancılaşma” diye? Or-
han Hançerlioğlu da eklememiş miydi “Ya-

bancılaşma, insanın insan olmayana dönüş-
mesidir!” diye?

O halde uyanmanın vakti geldi de çoktan ge-
çiyor bile… Şimdi vakit,“Diyorlar ki: ye ve iç 
sen!  Sevin, neyin varsa! Fakat nasıl yiyip içe-
yim ki, yediğim bir açın ellerinden kaptığım 
lokmaysa, bir susuzun sorduğu bardak suy-
sa içtiğim?” diyen Bertold Brecht’e kulak ver-
menin vaktidir. Hırsımızı, öfkemizi birbiri-
mizden çıkarmak, birbirimizle yarışmak de-
ğil de bizi bilinçli olarak bu hale getiren/ge-
tirmeye çalışan sisteme karşı bir araya gelme-
nin vaktidir. Ve vakit, böl-parçala-yönet tak-
tiğini kullanarak toplumu, insanları, kendi 
sorun alanlarına hapseden/hapsetmeye ça-
lışan kapitalist sistemde, bu sorun alanları-
nı yan yana getirmek için, dünden daha faz-
la sorumluluğu almanın vaktidir. Çünkü ör-
gütlü, tek bir yumruk oluşturmanın, masaya 
yumruğunu indirdiğinde bu sistem içerisin-
de onarılmaz yaralar açmanın yolu, örgütlen-
mek, bulunduğumuz alanı örgütlemek ve ör-
gütlediğimiz alanları bir araya getirmekten 
geçiyor.

Umut sende, bende, bizde… Umut 
örgütlü mücadelemizde…
O halde, toplumun en dinamik kesimini oluş-
turan biz gençler, yarına dair en çok hayali ve 
söyleyecek sözü olanlar olarak, her gün biraz 
daha kuvvetle ve yüksek sesle söylemek du-
rumundayız düşlerimizi… Üniversiteye kayıt 
yaptırırken ödediğimiz har(a)çlar kaldırılsın, 
toplum için bilim üreten, eşit, parasız, anadil-
de eğitim istiyoruz diyerek, daha bu günden 
başlamalıyız YÖK protestosu için hazırlıkla-
rımıza. Bir öncekinden daha bir gür çıkmalı 
bu 6 Kasım’da sesimiz “Yaşasın Emekçi Üni-
versitesi” derken… Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü’nde “Cinsel, ulusal, sınıfsal 
sömürüye hayır!” derken, daha fazla kadına 
ulaşmalı sesimiz… Ve bu bayram Esra arka-
daşın feryadından habersiz mesaiye kalmak 
zorunda kalmasın diye Orhan arkadaş, bir 
grizu patlamasında daha ölmesin diye binler-
ce maden işçisi, 4C-4B yüzünden bir kez daha 
işsiz kalmasın diye TEKEL işçileri, inatla, sa-
bırla bir kat daha yükselmeli yapımız elbirli-
ğiyle… Yönümüz belli, yolumuz uzun. Ne ilk 
adımdayız hâlâ ne de çok ileride. Durup din-
lenmeye, dönüp gerilere bakmaya ise vakti-
miz yok. O halde tek bir söz kalıyor geriye, 
bugün dünden daha evvel başlamalı güne… 
İşçi sınıfının yolunda, okulda, işyerinde, tar-
lada, mahallede ilerici gençliğin sesini daha 
da yükseltmeye, haydi yapı yerine, TÜM-İGD 
safında örgütlenmeye!

 ∎Özden ÖZGÜNEL

Okyanusa düşmüş bir kibrit çöpü gibi savrulmaktansa,
 haydi suyun akışını değiştirmeye, yapı yerine!

10



Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi 4 farklı dilde eğitim veren bir fakülte 
olarak anılmanın yanı sıra bölümlerinin fark-
lı yerleşkelere dağılmış olmasıyla da ün yap-
mıştır. Zira fakültemizde İngilizce bölümler 
Göztepe’de, Almanca bölümler ve Türkçe İşlet-
me Anadolu Hisarı’nda, Fransızca Kamu Yöne-
timi Tarabya’da, Türkçe bölümler ve dekanlı-
ğımız Bahçelievler’de yer almaktadır. Öğrenci 
belgesi, transkript gibi evraklarımızı alabilmek 
için bir hafta beklemek zorunda kaldığımız, de-
kanlıkta alınan kararların öğrenci işlerine bil-
dirilmesinde yaşanan gecikmelerden dolayı iş-
lemlerimizin geciktiği fakültemiz 11 Ağustos 
2010’da açıkladığı bir kararla hayatımızı zorlaş-
tırmaya devam etmekte.

Dekanlığın 11 Ağustos 2010’da yaptığı açıkla-
mada Göztepe Yerleşkesi’nde bulunan İngilizce 
İşletme, İngilizce İktisat ve İngilizce Siyaset Bi-
limi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri, mevcut 
binalarının yeniden inşası nedeniyle 2010–2011 
Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren faaliyetleri-
ni Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde Türkçe İşlet-

me Bölümü’nün boşaltacağı binalarda sürdüre-
ceği belirtiliyor. 

Karar kimi, nasıl etkiliyor?
İngilizce bölümlerde yaklaşık 1200 kişi oku-
makta öğrencilerin büyük çoğunluğu Göztepe 
çevresinde ve Kadıköy yakınında öğrenci evle-
ri ve yurtlarda barınmaktadır. Bu kararla bir-
likte öğrenciler ya Anadolu Hisarı çevresinde 
yeni evler/yurtlar bulacak ya da uzun bir yolu 
aşarak okullarına ulaşmaya çalışacaklardır. Bu 
yöntemlerin ikisi de öğrencinin masraf yükünü 
arttıracak yöntemlerdir. Beslenme, sağlık gibi 
zorunlu giderlerini karşılamakta bile zorluk çe-
ken öğrencilerin taşınma yahut birkaç otobüs 
değiştirerek okula gitmelerinin onların ekono-
mik durumlarını daha da zora sokacağını anla-
mak için kâhin olmaya da gerek yoktur.

Üstelik bu karar öğrencilerin ve öğretim görev-
lilerin bilgisi dışında alınmış bir karardır. Ka-
rarın üniversitenin eğitim döneminin sonunda 
yani okulda hiçbir öğrencinin bulunmadığı bir 
dönemde açıklanmış olması dikkat çekicidir. 

Bütünleme sınavı üniversitede final sınavının 
ardından öğrencilere tanınan ikinci sınav hak-
kıdır. Öğrencilerin sıkıştırılmış sınav takvim-
lerinde kaldıkları sınavlardan geçmesi için bir 
hak olan bütünleme sınavları bir bir bütün üni-
versitelerde kaldırılmaya devam ediyor. Bu uy-
gulamanın karşımıza çıktığı son üniversiteler-
den biri de Marmara Üniversitesi. Dağınık yer-
leşkeleri, faşist ve anti-demokratik yönetimi, 
öğrenci hak ve özgürlüklerine tahammülsüzlü-
ğü, yerleşkeler arası geçişlerin dahi çoğu zaman 
yasak olduğu ve bunlara benzer birçok olumsuz 
uygulamaları bünyesinde barındıran bir üni-
versite; MARMARA ÜNİVERSİTESİ! Bunca 
baskının yanında sermaye ve egemenlerin ade-
ta arka bahçesi, şirketleri için ücretsiz araştır-
ma ve geliştirme merkezleri olan üniversiteler-
den biri. Bitmedi, Marmara Üniversitesi öğren-
cilerin bütünleme hakkını ellerinden alıp yeri-
ne, paralı yaz okulu uygulaması başlatan üni-
versiteler kervanına katıldı.

Marmara Üniversitesi’nde 
bütünlemenin sonu paranın saltanatı
Marmara Üniversitesi senatosu öğrencilerin 
üniversitede hakkı olan bütünleme sınavını 
2008 yılında çıkarttıkları Sınav Yönetmeliğiyle, 
aman öğrenciler duymasın mantığıyla sessiz se-
dasız kaldırdı ve dönemlik sisteme geçildi. Evet, 
bütünleme hakkı öğrencilerin elinden alındı ve 
üstüne öğrenciler arasındaki dayanışmayı orta-
dan kaldırıp, her koyun kendi bacağından asılır 
uygulaması olan çan eğrisi uygulaması da baş-
latıldı. Öğrencileri yalnızlaştıran rekabet duy-

Marmara Rektörü öğrencisine karşı!
Hatırlanacağı gibi Türkçe İşletme Bölümü’nün 
Anadolu Hisarı’na taşındığı sene de fakülte yö-
netimi tarafından aynı yol izlenmiş. İlgili karar 
eğitim dönemi sonrasında öğrenciler evlerine 
gittiklerinde açıklanmıştır. 

Şüphesiz ki İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İngilizce Bölümleri’nin Anadolu Hisarı 
Yerleşkesi’ne taşınma kararı Ağustos ayında alı-
nan bir karar değildir. Kararın Ağustos ayın-
da açıklanmasının sebebi öğrencilerin örgütlü 
tepkisine engel olmaktır.  Marmara Üniversite-
si yönetimi almış olduğu bu kararla 2010–2011 
eğitim döneminde de öğrenci düşmanı tavrını 
sürdüreceğini belli etmiştir. Biz Marmara Üni-
versitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde 
okuyan ilerici öğrenciler olarak bu kararı pro-
testo ediyor, bu karara ve Marmara Üniversitesi 
yönetiminin tüm öğrenci düşmanı kararlarına 
karşı mücadeleyi yükselteceğimizi belirtiyoruz.

 ∎Marmara Üniversitesi 
İİBF Öğrencileri

gusu böylece iki kat arttırılmış ve mutlaka bi-
rilerinin kaldığı sınav sonuçları karşımıza çık-
mış oldu. Bu arada hatırlayalım YÖK öğrenim 
süresi uzayan öğrencilerden harç paralarının 
yüzde 100’e varan zamlı koşullarla tahsil edil-
mesi koşulu ile öğrenimlerinin devam edeceği-
ni öngören, bu uygulamayla öğrenciler üzerin-
den kâr sağlama mantığını birinci sıraya koyan; 
ancak öğrencilerin eğitim hakkını göz ardı eden 
bir karar aldı. 

YÖK’ün sadık uşaklarından olan Marmara 
Üniversitesi yönetimi bu kararın hemen ardın-
dan sınıf geçme ortalaması uygulaması olarak 
1.80 barajını darbe gibi öğrencilerin eğitim ha-
yatına dâhil etti. Tesadüfün bu kadarı 1.80 bara-
jı bütünleme olmadan, çan eğrisi sistemiyle aşıl-
ması zor bir baraj. Mezun olamayan sayısı ne-
den arttı ya da mezun olamayanlar neden oku-
lu bıraktı sorusuna cevaplar böylece bulunmuş 
oldu. Bu da yetmedi üniversite senatosu tarafın-
dan öğrencileri nasıl daha fazla sömürürüz dü-
şüncesi ile paralı yaz okulu haksızlığı uygula-
maya koyuldu. Ders kredisi başına yüksek fiyat-
larla öğrencilere satılan yaz okulu birçok bölü-
mün harç parasından çok daha yüksek bir mik-
tar olarak karşımızda. Bu uygulama öncesinde 
üniversiteye kayıt yaptırmış olan hazırlık sını-
fı öğrencileri kazanılmış haklarından mahrum 
bırakılarak bu uygulamaya tabi tutuldu. Böyle-
ce yaz okulu, öğrencileri adeta aç bırakan, aile-
lerin omzuna çöken ağır bir yük olmasının ya-
nında, eğitimin ticarileştirilmesine verilebile-
cek somut örneklerden biri oldu.

Müşteri miyiz? Hayır değiliz; Biz 
öğrenciyiz!
Kapitalizmin krizinin etkilerinin ağır yaşandı-
ğı ülkemizde hele emekçi çocuğuysanız ve üs-
tüne bir de öğrenciyseniz hayat bir kat daha 
zorlaşmakta. Harç parası, barınması, ulaşımı, 
yemeği, kırtasiyesi derken cep delik cepken de-
lik olan öğrenciler şimdi de paralı yaz okulu-
na tabi tutulmakta. Eşit, parasız, bilimsel, ana 
dilde eğitim şiarını her koşulda dile getiren öğ-
renciler bu sinsice uygulamaya elbette sessiz 
kalmadı. İlk etapta bütünlemenin geri gelmesi 
için davalar açıldı. Ardından öğrenciler arasın-
da bütünleme hakkı konuşulmaya başlandı. Ve 
ilk yüksek ve yankı uyandıran ses Haydarpa-
şa Yerleşkesi’nde öğrencilerin bir araya gelerek 
toplu dilekçe vermesi oldu. Birçok internet site-
sinde “Marmara bütünlemeyi geri istiyor” baş-
lığıyla yazılar, yorumlar ve gruplar oluşturuldu. 
Öğrenci platformları kuruldu, bildiriler dağı-
tıldı, internet sitesi kuruldu, pullamalar yapıl-
dı, öğretim görevlileri ile söyleşiler yapıldı. 2010 
yılı öğrencilerin bütünleme haklarını dile getir-
dikleri, geri almak için verdikleri mücadele ile 
sona erdi. Ve yeni eğitim yılı tam karşımızda. 
Yeni eğitim yılı bizi sömürenlere, eğitim hak-
kımızı, bütünleme hakkımızı elimizden alan-
lara DUR demekle başlıyor. Bizi öğrenci değil 
müşteri olarak görenlere, bizi yalnızlaştıran-
lara, üniversiteleri ticarethanelere çevirenlere, 
öğrencileri düşünmeyen sorgulamayan birey-
ler haline çevirmek isteyenlere cevap, “ Yaşasın 
Emekçi Üniversitesi!” mücadelemiz.

 ∎ Ecem KORKMAZ

Bütünleme haktır, yaz okulu haksızlık!
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Üniversite; 
b i l i m i n , 
kültürün 
öğreni l-
diği bir 
y e r d i r . 
Ün i ve r-

site sade-
ce bilimsel 

ya da mesle-
ki eğitim alınan 

yer değil aynı za-
manda öğrencilerin kültürel ve sosyal açıdan 
kendilerini geliştirdikleri kurumlardır.

İstanbul Üniversitesi de Türkiye’deki sa-
yılı üniversitelerden birisi. Ancak İstanbul 
Üniversitesi’nde uzun süredir farklı fakülte-
lerden öğrencilerin bir araya gelerek çeşitli ko-
nularda paylaşım ve etkileşimde bulunmaları 
fakülteler arası giriş yasağıyla engelleniyor. 60 

Bir eğitim-öğretim dönemine daha başlıyoruz. 
Okulların açılması birçoğumuzda farklı duy-
gular uyandırıyor. Kimimiz özlediğimiz arka-
daşlarımızı görecek olmanın sevincini, kimi-
miz yapacağımız haylazlıkları, kimimiz bir ön-
ceki seneden kötü gelen notları, kimimiz gelece-
ğimizin anahtarı olarak görülen elemeci sınav-
larda başarılı olabilmek için bizi bekleyen yarışı, 
maratonu düşünüyor.

Birçoğumuz ise bize dayatılan eğitim 
sisteminin en yakıcı tokadıyla eğitim 
yılına başlıyoruz. Sistemin içinde bu-
lunduğu krizi her ne kadar iktidardaki 
“büyüklerimiz” teğet geçecek lafazan-
lıklarıyla örtbas etmeye çalışsalar da 
ailelerimizin cebine göz dikmelerin-
den anlıyoruz ki kriz bizim evin büt-
çesini teğet geçmeyecek. Her geçen yıl 
tırmanarak artan kayıt paraları, daya-
tılan bağış paraları daha okullar açıl-
madan karşılıyor biz emekçi çocukla-
rını. Eskiden okul forması, çanta mas-
rafı hesap edilirdi ağustos-eylül ayla-
rında, şimdiyse binlerce liralık kayıt 
paralarının derdine düşüyor aileleri-
miz. Paralı eğitim basamaklarını ke-
senin ağzını açan ailelerin çocukları 
pek iyiyle geçecek hatta onlar için özel 
sınıflar açılacak.

Borç harç bulunan kayıt paralarının 
ardından talan bitmiyor elbette. Ço-
ğumuz biliyoruz bunları ama yine 
de bir hatırlayalım; fotokopi paraları, 
perde paraları, spor paraları var daha 
sırada bekleyen. İlerleyen aylarda “Pa-

rasını vermeyen karneyi, diplomayı alamaz!” 
tehditleri duyacağız sermayenin okullara tayin 
ettiği paragöz müdürlerin ağzından.

Sonrasında başlayacak eğitimcilerimiz özel ders 
verdiğinden bahsetmeye. Hatta örnek göste-
recek üst sınıflardan ders verdiği öğrencilerin 
ne kadar başarılı olduğunu. Zaten öğretmenler 

Tüccar rektör elini ÖKM’den çek!
bin kontenjanlı üniversitede öğrencilerin bir 
araya gelerek kültürel etkinlikler yapabildi-
ği, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebildiği, fi-
kir üretebildiği tek alan Öğrenci Kültür Mer-
kezi (ÖKM) idi. Bu açıdan ÖKM üniversite 
bünyesinde her zaman ilerici bir misyona sa-
hip olmuştur. Bu yüzden ÖKM birçok kez fa-
şist saldırılara maruz kaldı. Bununla da yeti-
nilmedi faşist saldırılar bahane edilerek rek-
törlük tarafından iki ayda bir ÖKM kapatıla-
rak, öğrencilerin bir araya gelmesi engellen-
meye çalışıldı. ÖKM adından da anlaşılaca-
ğı gibi bir kültür merkeziydi. Oysa sürekli ka-
pısında otobüslerle polisler bekletildi, baskın-
larla bina talan edilerek, altı üstüne getirildi. 
Öğrenciler darp edildi. Bütün bu baskı ve sal-
dırılara rağmen öğrenciler ÖKM’nin açılması 
için imza kampanyaları ve eylemler yaptılar. 
Kış aylarında yağmur, kar, soğuk gözetmeksi-
zin ÖKM önünde paneller düzenleyip, söyle-
şiler gerçekleştirdiler.

ÖKM kapatılıp, yerine ticari amaçlar doğ-
rultusunda hareket edilerek ‘Uzaktan Eğitim 
Merkezi ve Açık Öğretim Fakültesi’ kuruldu. 
Bunun gerekçesi olarak Türkiye’nin sayılı üni-
versitelerinden olan İstanbul Üniversitesi’nde 
bina bulunamadığı gösterildi. Oysaki Beya-
zıt Kampusu’nda restoran olarak işletilen bina 
bulunmaktadır. Öğrencilerin sosyal faaliyet-
lerini, kültürel etkinliklerini düşünmeyip ti-
cari amaçlar güdülmektedir. Unutmayalım 
ki İstanbul Üniversitesi ticarethane değil bir 
üniversitedir. Bizler ilerici öğrenciler olarak:
•   Özgür ve kişisel gelişime açık, bilimsel ve 
çağdaş bilginin üretilmesine olanak tanıyan,
•   Öğrencilerin kültürel faaliyetlerinin 
önüne engeller koymak yerine, her tür 
düşünce ve fikrin özgürce paylaşılması 
ve örgütlenebilmesini güvence altına alan 
üniversite talebimizi yineliyoruz! 

 ∎Bekir CERİT

hakkında “O hocadan özel ders al boş kâğıt ver 
yine de geçersin.” rivayetleri dolaşmaya başlaya-
cak.

Irkçı, gerici, cinsiyetçi, ezberci müfredatla bo-
ğuşurken bir yandan LYS, YGS maratonu başla-
yacak. Yine binlerce para dökülecek dershaneye 
gitmek için. Demiştik ya geleceğimizin anahtarı 
bu sınavlar diye, anahtarları parayla alabiliyor-
sunuz dershanelerin şubelerinden!

Bunlar yetmiyormuş gibi meslek liselerinde 
okuyanlarımızı sistemin çarkları arasında daha 
fazla ezebilmek için, adına ücret denmeyecek 
meblağlara, posasını çıkartacak olan sömürü 
resmi adıyla stajlar bekliyor bir de.

Bütün bu maddi sömürünün yanında okulları-
mızda çeteleşme, uyuşturucu madde bağımlılığı 
batağına çekilmeye çalışılacağız. Can güvenliği-
mizi korumak için okullarımızın kapısına diki-
len polislerin gözü önünde olup bitiverecek tüm 
bunlar da. Ama bunları görmeyen polis “amca-
lar” Kürt arkadaşlarımıza saldıracak anadilini 
konuştuğu için.

İşte daha tüm bunlar olup bitmeden, ders zili 
çalmadan haydi, İlerici Liseliler olarak mücade-
le zilini çalalım. Parası olmayanın okul kapıla-
rı önünde bekletilmediği, bilimsel ve herkesin 
kendi anadilinde eğitim alabileceği bir eğitim 
sistemine duyduğumuz özlemi gidermek için 
sesimizi bu yıl daha da gür çıkaralım.

 ∎ İlerici Liseliler

Şimdi Mücadele Zilini Çalmanın Tam Da Zamanı
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Referandum’un ardından elindeki iktidar gücü-
nü daha pervasız ve denetimsiz olarak kullan-
ma olanağı yakalayan AKP hükümeti sol mu-
halefeti susutumak için yeni bir saldırı dalga-
sı daha başlattı. Tamamı yıllardır yasal, açık ve 
meşru olarak çalışma yürüten başta Sosyalist 
Demokrasi Partisi (SDP), Toplumsal Özgürlük 
Platformu (TÖP) üye ve yöneticileri olmak üze-
re 18 kişi 22 eylül günü sabaha karşı gerçekleşti-
rilen ev baskınlarıyla göz altına alındı. Eski adı 
Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) olan Özel 
Yetkili Mahkeme eliyle yürütülen bir örgüt so-
ruşturması gerekçe gösterilerek yapılan operas-
yon sonucu 14 kişi tutuklandı. SDP Genel Baş-
kanı Rıdvan Turan, TÖP sözcüleri Oğuzhan 
Kayserilioğlu ve Tuncay Yılmaz, SDP Genel 
Başkan Yardımcıları Günay Kubilay ve Ecevit 
Piroğlu da tutuklananlardan bazıları. 
Baskınlar esnasında parti ve dergi büroları da-
ğıtıldı. Buralarda bulunan onlarca bilgisayara 
inceleme bahanesiye el konuldu. Komünist Ma-
nifesto gibi dünyanın her yerinde özgürce da-
ğıtılan ve Türkiye’de de yıllardır yasal olarak 
kitapçılarda satılan kitap ve yayınlar “örgüt-
sel doküman” muamelesi gördü. Yine çok sayı-

da flashbellek ve cd polis tarafından alınırken 
herhalde en komiği de film ve müzik dvd’lerine 
bile “içeriğine bakacağız” bahanesiyle el konul-
ması oldu. Öte yandan soruşturmanın “çok giz-
li” olduğu gerekçesiyle şüpheliler ve avukatla-
rı günlerce birbirleriyle görüştürülmeyip, ken-
dilerine suçlamalar ve delillerle ilgili tek bir söz 
dahi söylenmedi. Ama ne kadar ilginç ki ilk 
günden itibaren Zaman, Samanyolu TV, Yeni 
Şafak, Kanal 7, Vakit gibi iktidara yakın gerici 
basın yayın kuruluşlarında alakalı alakasız bilgi 
ve görüntüler kolajlanıp çarşaf çarşaf kamuoyu-
na dağıtıldı. Ne yoktu ki bu yayınlarda, gözal-
tına alınanalardan çıkmayan bir sürü şey san-
ki evlerinde veya üstlerinde çıkmış gibi göste-
rilmişti. Binlerce insanın katıldığı miting veya 
açıklamalarda çekilmiş görüntüler bombalı, si-
lahlı eylem görüntülerinin arkasına eklenmiş-
ti. Böylece sanki bu kişilerin o eylemleri yapan-
lar olduğu gibi bir algı yaratılmak isteniyordu. 
Türkiye’de Genelkurmaya bağlı özel harp dai-
resi ve uzantılarınca yıllarca uygulanarak artık 
iyice bayatlayan taktikler bunlar. 
Sosyalist, ilerici, demokrat ve yurtsever çevre-
ler için bu komplolar yeni değil. Hatırlanacağı 

üzere 12 Mart, 12 Eylül gibi askeri darbeler ön-
cesinde de devrimcileri karalamak için vapur 
bombalamaktan tutun da cami taramaya vara-
cak kadar fütürsuz suçlamalar yapılmıştı. Tarih 
önünde, her seferinde, ortaya çıktı ki bu komp-
loloların icracıları ya devlet görevlileriydi ya da 
onların güdümündeki ülkücü, dinci çevrelerdi.
Kesin olan bir şey varsa o da gerici ve Ameri-
kan işbirlikçisi AKP’nin ve onunla birlikte ha-
reket eden tüm gerici çevrelerin kirli tezgahla-
rının tıpkı daha öncekiler gibi bugün de mu-
halefeti susturmaya yetmeyeceğidir. Bugün ik-
tidarın kendi hukukunu bile açıkça çiğneyecek 
kadar düşmüş olması ise belli ki sebepsiz değil: 
Demokratik ve ilerici muhalefeten dahası sol-
dan duyulan korku! 
İlerici gençler olarak başta SDP ve TÖP yöne-
ticileri olmak üzere tutuklu bulunan tüm dev-
rimcilerin bir an önce serbest bıakılmasını; ay-
rıca yalan ve iftira dolu haberlerle demokratlar 
üzerinde “itibarsızlaştırma” operasyonları yü-
rüten tüm çevre ve kurumların yargılanarak 
hukuk önünde gerekli cezaları almasını istiyor 
ve hatırlatıyoruz: Sizin yalanlarınız solu yıldır-
maya yetmez! 

AKP’den sol ve muhalif çevrelere yönelik yeni bir saldırı hamlesi daha!
Saldırı yeni! Komplo Bayat

Eylül-Ekim ayları üniversitelerin açıldığı öğ-
rencilerin kayıt, barınma gibi sorunlarını 
çözmeye çalıştığı aylardır. Okulların açılma-
sıyla birlikte bizler de çalışmalarımıza başla-
dık.

İlerici Öğrenciler Ankara 
Üniversitesi’nde stand açtı
Ankara Üniversitesi’nden ilerici öğrenciler 
olarak 29-30 Eylül’de Cebeci Kampüsü’nde 
İlerici Gençlik Dergisi standıyla üniversiteye 
gelen yeni öğrencilerle tanışıp, sohbetler ede-
rek dergimizi tanıtma fırsatı bulduk.

İletişim Fakültesi karşısına açtığımız stan-
dımız ilk gün ÖGB (Özel Güvenlik Birimle-
ri) müdahalesi ile karşılaştı. Açtığımız der-
gi standını kaldırmak isteyen ÖGB’ler stan-
dımızı kaldırmama yönündeki kararlı duru-
şumuz sayesinde geri adım atmak durumun-
da kaldı. Fakültemizde çalışma yürüten ileri-
ci, devrimci, yurtsever öğrenciler de devrim-
ci dayanışma adına ÖGB baskısına karşı bize 
destek oldular.

İki gün boyunca açık tutulan standımız özel-
likle yeni gelen öğrencilerin büyük ilgisiyle 
karşılaştı. Yaptığımız sohbetlerde de öğrenci 
arkadaşlarımızla düşüncelerimizi paylaştık. 

İlerleyen dönemlerde yapılabilecek olan çalış-
malar üzerine konuştuk.

Arkadaşlarımızın cezaları kaldırılsın!
Hemen hemen tüm üniversitelerde oldu-
ğu gibi Ankara Üniversitesi’nde de eğitim-
öğretim yılı uzaklaştırmalarla, cezalarla baş-
ladı. Okulunu ve geleceğini savunan, ezilen ve 
emeği hiçe sayılarak hukuksuzca işten atılan 
üniversitemizin yemekhane işçilerinin ya-
nında olan biz öğrencilere rektörlük tarafın-
dan altı aydan on üç aya kadar uzaklaştırma 
cezası verildi. Okullarımızdan bizleri kopar-
maya çalışan yönetime karşı bizler de Anka-
ra Üniversitesi Cebeci Kampusu’ndan ilerici, 
devrimci, yurtsever öğrenciler olarak uzak-
laştırma cezalarının geri çekilmesi için imza 
kampanyası düzenlemeye karar verdik. Bir 
hafta boyunca devam eden imza kampanya-
mız 6 Ekim’de yaptığımız basın açıklamasıy-
la sonlandırdık.

Hacettepe Üniversitesi’nde protesto 
eylemi
Hacettepe Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl 
daha da artan şiddet ve baskı uygulamalarına 
karşı SES Ankara Şubesi ve Eğitim-Sen Anka-
ra 5 Nolu Şubesi 4 Ekim günü 12.30’da bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirdi. Hacettepe Üni-

Ankara’da üniversiteler döneme hareketli başladı
versitesi Rektörlüğü önünde gerçekleştirilen 
açıklamaya öğrenciler olarak bizler de destek 
verdik. Basın emekçilerinin üniversiteye alın-
maması açıklamadan önce yapılan konuşma 
ile kınandı.

Yapılan açıklamada eğitim ve sağlık emekçi-
leri; 26 Ekim 2009’da öğrencilerin açtığı stan-
da ÖGB’nin saldırması ve rektörlüğün okula 
polis sokarak 69 öğrencinin gözaltına alın-
masına neden olunmasına, Ardından da 6 
öğrenciye birer dönem, 2 öğrenciye ikişer dö-
nem uzaklaştırma ve 1 öğrencinin de okul-
dan atılmasına ve bu cezaların final döne-
minde uygulamaya konulmasına, 8 Mart et-
kinliğine katılan birçok öğrenciye türkü söy-
lemek, çalgı çalmak gibi nedenlerle ceza ve-
rilmesine, TEKEL işçileriyle dayanışma gös-
teren, ulaşım zamlarını protesto eden öğren-
cilere soruşturma açılmasına, Öğrenci veli-
lerine asılsız suçlamalarla mektup gönderil-
mesine, Üniversiteye kayıt döneminde broşür 
dağıtıp stand açan öğrencilerin ÖGB’ler tara-
fından darp edilmelerine, ‘Artık yeter’ dedi. 
“Öğrencilerin amfilerden yükselen sesine 
bizler de çalışma ortamından destek verece-
ğiz!” denilerek açıklama sonlandırıldı. Açık-
lama yapıldıktan sonra destek için stand açan 
öğrencilerin yanına gidildi.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda film gös-
terime girdi. Gündelik ve sıradan filmlerin yanı 
sıra toplumsal içerik taşıyan filmler de vardı. Bu 
filmlerden en önemlisi (özellikle biz kadınlar 
için) “Soraya’yı Taşlamak” filmi oldu. Soraya evli 
ve dört çocuk annesidir. Kocası (Ali) Soraya’dan 
daha genç bir kadınla evlenmek ister. Bu yüzden 
Soraya’dan boşanması gerekir. Niyeti kız çocuk-
larını bırakıp erkek çocuklarını yanına alarak 
evlenmek istediği kadınla şehre taşınmaktır. So-
raya ise zaten uzun süredir şiddet gördüğü için 
boşanmak ister. Fakat geçinebileceği ne bir işi ne 
de bir güvencesi vardır. Bu yüzden ayrılma kara-
rını kabul etmez ve bu çıkmaz Soraya’nın yavaş 
yavaş sonunu hazırlar.
İran’da gösterimi yasaklanan film 14 Mayıs 2010 
tarihinde Türkiye’de gösterime girdi. “Gerçek 
bir olaydan sinemaya uyarlanmıştır” vurgusunu 
birçok filmde görmek mümkün. Fakat bu film-
leri izlerken daha çok kurgudan ibaret olduğu-
nu anlayabiliriz. Soraya’yı taşlamak filminde de 
gerçek bir olay vurgusu var. Filmin ismini ilk 
duyduğumuzda (ne kadar istemesek de) sonunu 
biliyoruz. Taşlamak “bir insanı” yani recm et-
mek. Dört harften oluşan ve bir solukta söylene-
bilecek gibi görünen basit bir kelime!

Recm
Recm, şeriat yasaları içinde en ağır suçlara veri-
len bir ceza biçimi olarak kabul ediliyor. Suçun 
infaz biçimi ise üç şekilde tanımlanmış; kişi(leri) 
yüksek bir yerden taşların üzerine atmak, üze-

rine taştan bir duvar yıkmak ve gerçekte uygu-
lanan şekli ile kişi(leri) kaçamayacağı ve kendi-
ni koruyamayacağı şekilde toprağa gömüp ölün-
ceye kadar taşlamak. Filmde bir sahnede Sora-
ya, “ölmekten değil taşla ölmekten korkuyorum” 
diyor. Oldukça ayrıntılı çekilen recm sahnesin-
de bir anda o çukurun içinde kendinizi buluyor-
sunuz. O anda bırakıp kaçmak... Ama olmuyor 
çünkü bir anda Soraya oluyorsunuz.
Kimler bu şekilde ölmeyi hak ediyor?                                                                              
Recm cezası zina suçunu işleyen kadın ve erkeğe 
verilen bir ceza. Sadece kadın ve erkeğin evli ol-
maları halinde değil, bekâr oldukları halde evli-
lik dışı bir birliktelik yaşamaları durumunda da 
suç işlenmiş kabul ediliyor. Fakat burada önem-
li bir ayrıntı var. Suçu işleyen erkek evli değilse 
asıl tahrik unsuru kadın kabul edildiği için er-
kek serbest kalabiliyor ve kadın işlediği “suç”un 
bedelini ödüyor.

Ayrıntıların anlattıkları
İdama Karşı Kadınlar Örgütü’nün raporuna 
göre sadece 1981 ve 2000 tarihleri arasında yak-
laşık 2 bin kadın idam edilmiş. Örgütün isim-
lerine ulaşabildiği sadece 428 kadın var (çün-
kü öldürülen kadınların isimlerine dahi ulaşı-
lamıyor). Yine örgütün raporuna göre kadınla-
rın 187’si reşit bile değil. Hatta 13 yaşını doldur-
mamış kız çocukları bile var. Bu da akla şu so-
ruyu getiriyor: “gerçekten zina mı?”
İdam edilen ya da recmedilen kadın sayısında-
ki artış ile kadına karşı işlenen suç artışı para-

lel gidiyor. Tecavü-
ze uğrayan kadın-
ların sayısının bu 
yüzdelikte önemli bir payı var. Tecavüze uğ-
rayan kadınların tecavüzü ispatlaması isteniyor. 
Kadının ispatlayabilmesi için tecavüzü gören 
bir şahidin olması gerekiyor. Tecavüz herkesin 
gözü önünde işlenen bir suç değil. Bu durumda 
kadın tecavüzü ispatlayamadığı ve kadın toplu-
mun gözünde iffetli bir kadın olmadığı için rec-
me mahkûm ediliyor. Bir de burada Leyla’yı ha-
tırlamak gerekiyor. Leyla, daha sekiz yaşınday-
ken bedenini satmaya zorlanır. 14 yaşında hami-
le kalır. Zekâ özürlü olduğu için 100 kırbaç ceza-
sına çarptırılır. Dayanamayıp yetkililere duru-
munu anlatınca o da Soraya ile aynı çukura gi-
rer (2004).

Her gün bir Soraya bir Leyla... Adı 
önemli değil!
Evet, adı önemli değil ama birçoğu kadın hatta 
çocuk. Somali, Pakistan, İran, Sudan... recm su-
çunu “işlemeye” devam ediyor. En son 2002 tari-
hinde Türkiye’de de Şemse Alak ve Kadriye De-
mirel (16) benzer şekilde katledildiler. Yanı ba-
şımızda İran’da kopan bir çığlık… Sakine Mu-
hammedi Aşityani’nin çığlığı. Sakine 43 yaşın-
da iki çocuk annesi. 2006 yılında kocasını öldür-
meye yardım ettiği ve zina yaptığı suçlamasıy-
la yargılandı. Kocasını öldürme suçundan bera-
at etmiş olsa da zina suçundan recme mahkûm 
edildi. Aştiyani’nin oğlu Sayad Kaderzade Tem-
muz ayında Türkiye ve Brezilya yetkililerine da-
vaya müdahil olmaları için çağrıda bulunmuştu. 
Sadece Brezilya Devlet Başkanı resmi bir açıkla-
ma yaparak Sakine’ye mülteci statüsü verebile-
ceğini duyurmuştu. Ayrıca İran Komünist İşçi 
Partisi, Recme Karşı Uluslararası Komite (ICAS) 
ve İdama Karşı Uluslararası Komite’nin (ICAE) 
çağrısı ile 28 Ağustos 2010 tarihinde “Dünya-
nın 100 şehri recme karşı” adlı ortak bir eylem ve 
kampanya çağrısı yaptı.
Birçok ülkede yankı bulan kampanya ve gerçek-
leşen eylemler sırasında İran’dan recmin idam 
cezasına çevrildiği duyurusu geldi. Sakine’nin 
infazı konusunda herhangi bir tarih belirtilmiş 
değil. Recme karşı yürütülen kampanya sırasın-
da ve Sakine’ye özgürlük taleplerinin yoğunlaş-
tığı süre boyunca maalesef Türkiye’de kadın ör-
gütleri dahi hiçbir sivil toplum örgütünden bu 
konuyla ilgili yeterli tepki gelmedi.
Soraya’ya atılan ilk taşlar en yakınları tarafın-
dan atılmıştı. Canını en çok acıtan oğlunun at-
tığı taştı. Sakine’nin oğlu bu yazgıyı bozmak is-
tiyor: “Annem her an öldürülebilir lütfen bir şey-
ler yapın!” diyor. Yazılacak ve söylenecek çok şey 
var ama son sözü Soraya söyleyecek.
“Bunu nasıl yaparsınız? Belli ki beni hiç tanı-
mamışsınız. Ben Soraya. Evlerinize girip çık-
tım. Rızklarımızı paylaştık bizler. Bizler dostuz. 
Bunu bana nasıl razı görürsünüz. Komşunuzum, 
annenizim, kızınızım, senin karınım. Bunu bir 
insana nasıl yapabilirsiniz?”

 ∎ Yetgül KARAÇELİK

Bir filmin hatırlattıkları
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İlerici Genç-
lik Yaz Kampı 23-26 Temmuz 2010 tarihle-
ri arasında Balıkesir – Gönen’deki Kemal 
Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi’nde gerçek-
leşti.

Panellerden atölyelere, futbol ve voleybol tur-
nuvasından pankart yarışmasına, yüzme ya-
rışından fotoğraf yarışmasına, tuval boyama-
ya kadar birçok farklı etkinliğin yer aldığı 3. 
İlerici Gençlik Yaz Kampı, 2010 yılı için atıl-
mış büyükçe bir adım olarak hafızalara ka-
zınmış oldu.

Kampta birinci gün
23 Temmuz sabahının erken saatlerinde 
Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi tüm 
ilerici gençlerin buluşmasına ev sahipliği 
yaptı. Farklı farklı illerden, köylerden 
gelen gençler dostça kucaklaşmalarla günü 
başlattılar. 

Günün ilk etkinliği saat 12.00’daki açılış 
konuşmasıydı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
bu yıl da TKP emektarı Bekir Karayel ve eşi 
Meryem Karayel aramızdaydı; kampın açı-
lış konuşmasını da eskimeyen genç komü-
nist Bekir amcamız yaptı. Birleşik Metal-İş 
Tesisleri’nin öneminden bahseden Bekir 
Karayel, bu tesisin kurulmasında en büyük 
emektarlardan biri olan Kemal Türkler’i de 
saygıyla andı.

Akşam 18.00’da “Emperyalizm, Kapita-
lizm ve Türkiye” başlıklı panel gerçek-
leşti. Konuşmacı araştırmacı-yazar Te-

mel Demirer’di. Temel Demirer, kapita-
lizm ve emperyalizmi tanımlayarak, dün-
yanın ve Türkiye’nin bugünkü durumunu 
anlattı. Demirer, yaşanan krizlerin Bağdat 
Caddesi’ndekilerin krizi değil, yoksulların 
krizi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Louse Michel’in de sözü-
ne atıfta bulunan Demirer “Kapitalizm ve 
emperyalizm çok güçlü olduğu için ayak-
ta değil, biz dizlerimizin üstüne çöktüğü-
müz için çok güçlü. TEKEL işçileri gibi aya-
ğa kalkarsak onlardan çok daha güçlüyüz” 
dedi.

Panel Temel Demirer’in özgün anlatımıy-
la samimi bir sohbet tadındaydı ve ileri-
ci gençlerin de yoğun isteğiyle akşam ye-
meğinin ardından Temel Demirer ile bir 

kez daha konferans salonunda buluşuldu. 
Gençler sordu, Temel Hoca cevapladı. Panel 
gibi soru-cevap bölümü de canlı geçti. Ko-
nuşması boyunca umudun önemini vurgu-
layan Demirer, 12 Eylül’de umudun ele ge-
çirilemediğini belirterek, “Asıl o umuttur 
sizi buraya getiren, benim gençliğim bura-
da! İşte ölümsüzlük ağacı budur” dedi.

Kampın ikinci günü
Doğan günü erkenden karşılayan ilerici 
gençler, yine hep birlikte kahvaltı etti, ki-
misi yüzdü kimisi de tesisin çay bahçesin-
de sohbet etti.

İkinci günün ilk etkinliği ise saat 10.00’da 
“Sendikalarda gençliğin durumu ve TEKEL 
deneyimi” başlıklı paneldi. Sendikalardaki 
sorunlardan bahsedildi. Çözümün ise sen-

Tüm İlerici Gençler 3. ilerici Genclik Yaz Kampi’nda buluştu!
’
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lar yanıtlanmaya çalışıldı. Ardından genç-
liğin sorunlarıyla ilgili bir sunum gerçek-
leştirildi. Herkesin katkısıyla gençliğin so-
runu olarak gördüklerimiz yazı tahtasına 
yazıldı ve yazılanlar üzerinden sorunların 
boyutu ve sorunları nasıl çözebileceğimiz 
tartışıldı. Gençliğin en büyük sorunlarının 
ise, gelecek kaygısı, işsizlik, ekonomi, aile, 
etnik sorun ve umutsuzluk olduğu vurgu-
landı. Panelin ardından serbest zamanda 
tuval boyama ve pankart yarışmasına de-
vam edildi. 

Öğle yemeğinin ardından “İlk yardım ha-
yat kurtarır” başlığı altında belirli temel 
durumlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. 
Sağlıkla ilgili merak edilenler yanıtlandı. 
Uygulamalı anlatımlar bir yandan öğretici 
bir yandan da neşeli bir atölye sağladı.

Ardından serbest zaman etkinliklerimiz-
de yüzme yarışması, voleybol turnuvası, 
futbol turnuvası, satranç turnuvası yapıldı. 
Tuval boyama ve pankart boyama da de-
vam etti. 

dikaların yenilenmesi ve gençlerin de bu-
nun için çaba göstermesi olduğu belirtildi. 
Sendikalardaki ortak fikir alışverişlerinin 
yollarını aramamız gerektiği vurgulandı.

Ardından tüm sürecin yakından takipçisi 
olmuş ve direnişin içinde günü gününe bu-
lunmuş bir arkadaşımız tarafından TEKEL 
deneyimi paylaşıldı. TEKEL’in kuruluşun-
dan bugüne kadar geçen Türkiye süreci ve 
ekonomi politikaları anlatıldı. Bugün geli-
nen durumdan sadece AKP iktidarının so-
rumlu olmadığı, tarihin aktörlerinin büyük 
payının olduğu söylendi. TEKEL direnişi-
nin nasıl başladığı, bu sürecin işçileri nasıl 
etkilediği ve işçilerdeki değişim anlatıldı.

Bir diğer etkinlik aynı gün öğle yemeğin-
den sonra başlayan “Haklarımızı Öğrene-
lim” atölyesiydi. Anayasal haklarımız ne-
lerdir, tartıştık, paylaştık, öğrendik.

Bu sene gittikçe çeşitlenen içeriğiyle serbest 
zaman etkinliklerinin ilk günü iki farklı 
etkinlikle başladı. İlki işçi sınıfının hocası 
olan Süleyman Üstün’ün portresinin yapı-
mıydı. Tuvalin başında toplanan tüm ileri-
ci gençler hem epey eğlenceli anlar yaşadı-
lar hem de kolektif bir şekilde yaptıkları re-
sim görmeye değerdi.

İkincisi pankart boyama 
yarışması olan etkinlik için 
ise üç grup oluştu. Bu ara-
da da fotoğraf yarışmasına 
katılan arkadaşlar bu renkli 
görüntüleri yakalamaya ça-
lıştılar. 

Saat 17.30’da “Örgüt nedir? 
Neden örgütlenmeliyiz?” 
başlıklı panel vardı. Dev-
rimci demokrat tarzı ör-
gütlenmeyle sınıfsal tarz-

da örgütlenmenin farkları ve ilerici gençle-
rin yöntemi anlatıldı. Hemen ardından li-
seli örgütlenmesinin önemi ve İlerici Liseli 
mücadelesi, tarihsel olarak gençlik hareke-
ti ve liselilerin bu mücadeledeki yeri, 70’ler-
deki İLD’nin konumu ve farkı anlatıldı. Gü-
nümüzde de liselilerin sorunlarını özümse-
yerek, sorunları için mücadele ettikleri vur-
gulandı. Liselilerin sorunları üzerinde tar-
tışıldı.

Bir diğer temel başlık olarak kadın müca-
delesi ve örgütlerde kadının yeri hakkında 
bir sunum gerçekleştirildi. Kadınların mü-
cadele tarihi anlatılarak, toplumları değiş-
tiren devrimlerde kadınların belirleyici güç 
olduğu söylendi. Türkiye’de kadının sendi-
kal çalışmasından, örgütlülüğünden bahse-
dildi.

Akşam saat 21.30’da “Demir yol” adlı film 
seyredildi. Demiryolu işçilerinin grev öy-
küsünü anlatan filmde tüm zorluklara rağ-
men grevin, daha güçlü ve daha bilinçli bir 
biçime dönüşünü izleyen ilerici gençler, fil-
min ardından çay bahçesinde filmle ilgili 
görüşlerini paylaştı.

Kampın üçüncü günü
Üçüncü günümüzün ilk panel konusu 
“Gençliğin güncel sorunları ve güvenli in-
ternet kullanımı”ydı. İnternet tarihi, inter-
net nedir, internet kullanmadaki amacımız 
nedir, internet kullanımı sırasında dik-
kat etmemiz gerekenler nelerdir gibi soru-
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Öğle yemeğinin ardından kapanış için top-
lantı salonunda toplanıldı. Fotoğraf yarış-
masına katılan arkadaşlarımızın fotoğraf-
ları oylandı. Birinciliği eşit oy alan iki fo-
toğraf paylaştı. Ardından kısa film atöl-

yesine katılan gençle-
rin çektikleri görüntü-
lerden oluşan kısa film 
izlendi. “Kampın öbür 
yüzü” adlı fotoğraf ya-
rışmasına katılan arka-
daşlarımızın çektikleri 
fotoğrafların slâyt gös-
terimi yapıldı. Akıllar-
da yerini kaybetmeye-
cek anlar kare kare du-

varda yerini alırken, ilerici gençler 3. İleri-
ci Gençlik Yaz Kampı’nı gülen yüzlerle ge-
ride bırakmış oldu. Turnuvaların kazanan-
ları açıklandı. Son olarak Bekir Karayel ka-
panış konuşmasını yaptı.

Ekmek ve hürriyet günleri için daha 
nice dostça kucaklaşmalara!

Akşamüzeri tesisin terasına asılıp sergile-
nen pankartlar oylamaya sunuldu. Pankart 
yarışmasını “İşçi, köylü, öğrenci gençlik, 
TÜM-İGD safında birleştik” sloganını ya-
zan grup kazandı.

Gün geceye dönme-
ye başlayınca Güneşli 
Dünya’nın emekten yana 
söylediği ezgiler le deniz 
aşırı düşlerimizi haykır-
dık hep bir ağızdan. Te-
rasta gerçekleşen Güneş-
li Dünya konserine tesis 
misafirlerinin yoğun ilgi-
si vardı. Gece uzun ve coş-
kuluydu. Güneşli Dün-
ya dinletisine kamp ate-
şinin başında devam etti. 
Anadolu’nun topraklarında bir uçtan uca 
her yerde yaktıkları ateşi göklere eriştirme 
umutları olan tüm ilerici gençler, yine yak-
tıkları bir ateşin başında, sahilde umut tür-
küleri söylediler. Kamp ateşinde Bekir am-
camız da ilerici gençlerleydi. Esperanto di-
linde, Türkçe ve Rusça söylediği marşlarla 
gecenin ışığına ışık kattı.

Kampın son günü
Kampımızın son paneli “Türkiye’de etni-
site ve kültürel kimlik” idi. Doç. Dr. Sibel 
Özbudun’un sunumuyla yapılan panelde, 
sınıf ile kimlik arasında aşılmaz bir duvar 
olmadığı, bireylerin bulundukları toplum-
sal sınıfta hayatı kavradıkları vurgulan-
dı. Türkiye’deki Kürt sorununa da değini-
len sunumda, Kürtlerin ucuz iş gücü olarak 
görüldüğü belirtildi.

Tüm ilerici gençlerin yüreklerinde bir ço-
cuk heyecanıyla geldikleri kampın sonunda 
“çocuklar dünyayı alacak elimizden ölüm-
süz ağaçlar dikecekler” diyen Nazım Hik-
met haklı çıktı demek yanlış olmaz herhal-
de. Dört bir yandan gelip günleri dolu dolu 
geçiren ilerici gençler, her yıl daha da bü-
yüttükleri mücadele bayrağıyla bunun can-
lı bir kanıtı olarak karşımızda duruyor. 
2011’de yine hep birlikte üretmek, birlikte 
öğrenmek, paylaşmak ve eğlenmek için İle-
rici Gençlik Yaz Kampı’nda buluşmak üze-
re!

 ∎Deniz ÖZMAN
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Adana’da 10 Temmuz 2010 günü KPSS 
sınavı kötü geçen Gazi Üniversitesi Eği-

tim Fakültesi Coğrafya Bölümü mezu-
nu Elif İşler intihar etti. 17 Temmuz’da 

Mersin’de TÜM-İGD, GENÇ-SEN ve 
DGH bir eylem örgütleyerek yaşanan bu 
olayı protesto eden bir basın açıklaması 

yaptı. Bu durumun intihar değil, sorum-
lusunun devlet olduğu ve yaşananın bir 
cinayet olduğu vurgulandı. “Elemeci sı-
navlar kaldırılmazsa, bu cinayetler yük-

selen işsizlik oranı ile doğrudan ilişki-
li olarak artacaktır.” denildi. Açıklama-

da ayrıca okullarda stajyerlik adı altında 
yapılan emek sömürüsüne vurgu yapıldı.

Elemeci sınavlar can 
almaya devam ediyor

10 Temmuz günü 
Taksim’de Genç-Sen’li öğ-
renciler “KPSS’yi Değil 
İşimizi Geleceğimizi İsti-
yoruz” sloganıyla bir yü-
rüyüş gerçekleştirdi.

Çeşitli kurumların da 
destek verdiği yürüyüş 
KPSS’nin yapıldığı gün, 
tünelde başladı. Beş da-
kikalık oturma eylemi-
nin de yapıldığı yürü-
yüş Taksim Tramvay 
Durağı’nda basın metninin okunmasıy-
la son buldu. Basın metninde eğitim sis-
temindeki yanlışlıklardan, bu yanlışlık-
ları giderebilecek taleplerden bahsedilir-
ken TEKEL işçilerini işsiz bırakan sis-
temle öğretmenleri işsiz bırakan siste-
min aynı olduğu vurgusu yapıldı. Ayrıca 
Genç-Sen’liler eğitim sorunlarından et-
kilenen herkesi mücadeleye çağırdılar.

Genç-Sen’den KPSS eylemi!

İlerici Gençlik’in Temmuz ve Ağus-
tos sayısı 25 Ağustos’ta Ankara’da 

da okurlarıyla buluştu.

Kızılay’da bulunan Sakarya Caddesi’nde 
aylık sanat, edebiyat ve siyaset dergi-

leri olan İlerici Gençlik’in satışını ger-
çekleştiren İlerici Gençler, sesli ajitas-

yonlarla da sokaktaki insanlara seslen-
di, onlarla sohbet etme fırsatı yakaladı.

İlerici Gençlik’in son sayısı 
Ankara’da okurlarıyla buluştu

İlerici gençliğin Temmuz - Ağustos 2010 
sayısı 1 Ağustos ve 24 Ağustos’ta, İs-
tiklal Caddesi’nde okurlarıyla buluş-
tu. Emeğin yumuruğu sermayeyi yene-
cek şiarını İstiklal Caddesi’nden haykı-
ran ilerici gençler dergi satışları sırasın-
da halkla sohbet etme imkânı buldu.

Anayasa referandumundan, son dönemde 
artan maden işçisi ölümlerine, 32 yıl ara-
dan sonra, 1 Mayıs’da, asıl sahibi işçi sı-
nıfı ile buluşan Taksim Meydanı’na kadar 
çeşitli konularda sohbet edilen dergi sa-
tışına halkın ilgisi de oldukça yoğundu. 

İstiklal Caddesi’nde ilerici 
gençliğin sesi yankılandı

Öğrenci Gençlik Sendikası Genç-
Sen, 6 Kasım’da Ankara’da yapacağı 

merkezi mitingle YÖK’ü protesto 
edecek. 6 Kasım’a kadar her hafta yerel-

lerde yapılacak basın açıklamalarıyla 
Ankara mitingine yürüyen Genç-

Sen 1 Ekim 2010 tarihinde İstanbul 
Beyazıt’ta basın açıklaması yaptı.

“Sınavlar Kalkacak, YÖK dağıtılacak” 
pankartı açan Genç-Sen’liler tramvay 

durağında buluşarak “YÖK postalla 
geldi Genç-Sen’le gidecek!”, “Öğrenciler 

Aç, Mezunlar İşsiz İşte Sizin YÖK 
Düzeniniz” sloganlarıyla İstanbul 

Üniversitesi önüne yürüdüler.
Yapılan açıklamada 12 Eylül faşist darbe-

sinin bugüne kalan en canlı parçasının 
YÖK olduğu belirtildi. Kendine demokrat 

AKP hükümeti, referandum sonuçları 
itibariyle darbenin yargılanacağını id-

dia ettiği darbenin ancak kurumlarıyla 
yargılanabileceği vurgulandı. Sınav 

sistemleri çöktü, sıra YÖK’te denilerek 
6 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan 

Büyük Öğrenci Mitingi’ne yapılan 
çağrıyla basın açıklaması sonlandırıldı.

Genç-Sen 6 Kasım’da Ankara’da 
YÖK’e karşı yürüyecek
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10 Eylül 1920’de Mustafa Suphi öncülüğünde ku-
rulan işçi sınıfının öncü gücü Türkiye Komünist 
Partisi’nin 90. kuruluş yıldönümü 5 Eylül Pazar 
günü Birleşik Metal İş Sendikası, Kemal Türkler 
Toplantı Salonu’nda coşku ile kutlandı.

Ürün Sosyalist Dergi’nin düzenlediği etkinlik, 
saat 15.00’da başladı. Devrim şehitleri adına ya-
pılan saygı duruşunun ardından, Enternasyo-
nal Marşı hep bir ağızdan okundu. Etkinliğin 
açılış konuşmasını TKP emektarı Bekir Kara-
yel yaptı. Karayel, konuşmasında Mustafa Sup-

Yeni atılımlar için TKP 90 yaşında!
hi ve yoldaşlarının kal-
dırdığı bayrağın, bay-
ram olarak nice 90 yıl-
lar ve asırlarca kutlan-
maya devam edece-
ğini söyledi. Konuş-
masında Karl Marks 
ve Friedrich Engels’in 
yazdıkları Komünist 
Manifesto’nun önemi-
ne de değinen Karayel 
“dünyada komünizm 
hayaletinin dolaşmaya 
devam edeceğini” vur-
guladı. 

Açılış konuşmasının ardından “devrim bayrağı-
nı dünden bugüne taşıyan yoldaşlara” ithaf edilen 
TKP’nin 90 yıllık tarihini gösteren belgesel film 
gösterimi yapıldı. Filmin ardından ise TKP tari-
hine ve güncel duruma ilişkin İsmail Kaplan ko-
nuşma yaptı. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının em-
peryalizme son vermek, savaşsız ve sömürüsüz bir 
dünya, eşitlik ve özgürlük istediklerini, TKP’nin 
de kurulduğu dönemden bu yana bu amaç için 
mücadele ettiğini söyleyen Kaplan, AKP iktidarı-
nın kazanılan hakları geri almaya çalıştığını vur-
guladı. Anayasa Referandumu’nun gündemde ol-

duğu bu günde TKP’nin 1982 Anayasası’na hayır 
dediğini ve şuan da gündemde olan anayasaya da 
TKP’nin “hayır” diyeceğini söyledi. 

İsmail Kaplan’ın konuşmasının ardından 
Türkiye’den ve yurtdışından gelen kutlama me-
sajları okundu. Yurtdışından telefonla bağlanan-
lar da oldu. Ayrıca Ankara, İzmir, Mersin Ürün 
Temsilcileri de mesajlarını okudu ve mesajlarda 
TKP ruhunun hâlâ yaşatıldığı vurgulandı. Etkin-
lik kısa bir skeç gösterimiyle devam etti. Skecin 
ardından 20 dakikalık ara verildi.

Etkinliğin ikinci bölümünde işçi, kadın, eğitim 
emekçisi, sanat emekçisi, Kürt, öğrenci, taşeron 
işçi, liseli gibi farklı gruplardan kişiler konuşma-
lar yaptı. Konuşmalarda var olan sorunlar ve bu 
sorunların çözümü için sosyalist ve örgütlü mü-
cadelenin gerekliliği vurgulandı. Yapılan konuş-
maların ardından TÜM-İGD Genel Başkanı Yet-
gül Karaçelik kutlama mesajını okudu. Karaçelik, 
ilerici gençlerin mücadele bayrağını yükselteceği-
ni söyledi.
Sıra Grup Güneşli Dünya’nın konserindeydi. Gü-
neşli Dünya, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice, 
Lazca söyledikleri şarkılarla salonu coşturdu. Zıl-
gıt, halay ve alkışlarla şarkılara hep birlikte eşlik 
edildi. Etkinlik TKP Marşı’nın okunmasının ar-
dından sona erdi. 

Mehmet Bozışık ölümünün 12. yılında 
(27 Ağustos’ta) Feriköy’deki mezarı ba-

şında anıldı. Anmaya TÜM-İGD’liler, 
Ürün Sosyalist Dergi okurları ve Bir-

lik Dayanışma Hareketi üyeleri katıldı. 

“Bozışık yaşıyor, savaşıyor” sloganı atı-
larak Bozışık’ın mezarının başına ka-

dar yüründü. Açılış konuşmasının ardın-
dan tüm devrim şehitleri için yapılan say-
gı duruşu ile devam eden anmada hep bir-
likte Enternasyonal Marşı okundu. Ardın-

dan Bozışık’ın devrimci mücadeleye kat-
tıkları vurgulandı. TÜM-İGD adına ko-
nuşan İlkin arkadaşımız Boz Mehmet’in 

ilerici gençlik mücadelesindeki öne-
mini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Anma, TKP Marşı’nın okun-
masıyla son buldu.

Mehmet Bozışık mezarı 
başında anıldıÜrün Sosyalist Dergi, 5 Eylül 2010 Pa-

zar günü saat 12.00’da Taksim Tram-
vay Durağı’nda TKP’nin 90. yılı için ba-
sın açıklaması gerçekleştirdi. 
Basın açıklamasında, Türkiye Komünist 
Partisi’nin tarihinin işçi sınıfı ve emekçi-
lerin, ezilen halkların, kadınların ve Ale-
vilerin kurtuluş mücadelesi tarihi oldu-
ğu vurgulanarak, “Doksan yıllık biri-
kim temelinde emekçilerin mücadelesi-
ni daha da yükselteceğiz. Sabrımız var; so-
luğumuz hiç kesilmedi, kesilmeyecek. 
Suphi’lere Bilen’lere sözümüz var. Devrim, 
sosyalizm bu topraklarda ete kemiğe bü-
rünecek.” denildi. Ayrıca AKP’nin anaya-
sa değişikliğine emekçiler açısından “HA-
YIR” denmesi gerekliliği vurgulandı. 
Basın açıklaması boyunca sık sık “Suphi, Ne-
jat öncümüz yaşatacak gücümüz!” ,“TKP ya-
şıyor, savaşıyor!”, “Bütün Ülkelerin İşçileri 
Birleşin” sloganları atıldı. Açıklama, Birleşik 
Metal İş Sendikası Genel Merkezi’nde yapı-
lacak olan etkinliğin duyurusuyla sona erdi.

Ürün Sosyalist Dergi 
TKP’nin 90. yılında basın 
açıklaması yaptı

Türkiye işçi sınıfının saygın önderlerin-
den Kemal Türkler için faşistler tarafın-
dan katledilmesinin 30. yılında 22 Tem-
muz 2010’da Topkapı Mezarlığı’nda bir 
anma etkinliği gerçekleştirildi. Birçok 
sendikanın katıldığı anma etkinliğin-
de “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” diyen 
TÜM-İGD’li gençler de yerini aldı. Anma-
da DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, 
Birleşik Metal - İş Başkanı Adnan Serda-
roğlu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çe-
lebi ve Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soy-
dan birer konuşma yaptılar. Nilgün Soy-
dan yaptığı konuşmada Kemal Türkler’in 
davasının devlet tarafından zaman aşamı-
na uğratılmak istendiğini söyleyerek da-
vanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Kemal Türkler 
aramızda!
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5 Temmuz 2010 tarihinde İşten At-
mak Yasaklansın Platformu Anka-

ra Bileşenleri tarafından Tekel işçileri-
nin 4 Şubat’taki dayanışma grevine katıl-

dığı gerekçesiyle TÜBİTAK’ta işten atı-
lan Aynur Çamalan’la dayanışma ama-

cıyla oturma eylemi gerçekleştirildi. Plat-
form bileşenleri eylemlerini 6-7-8 Temmuz 

2010’da Aynur Çamalan için Kızılay-Konur 
Caddesi’nde açtıkları stantta imza topla-

yarak ve bildiri dağıtarak sürdürdüler.

Aynur Çamalan’la 
dayanışma yükseliyor

UPS’te başlattıkları sendikal mücadele son-
rasında işten atılmalar ve silahlı saldırılarla 
karşılaşan UPS işçileri direnişlerinin 88. gü-
nünde Taksim Tramvay durağından Galata-
saray Meydanı’na bir yürüyüş ve Galatasaray 
Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleş-
tirdiler. TÜM-İGD’li gençlerin de destek ver-
diği açıklamada UPS’de örgütlenen işçilerin 
maruz kaldığı baskılar anlatılarak direnişle-
rinin ITF’yi (Uluslararası Taşımacılık İşçi-
leri Federasyonu) harekete geçirdiği ve tüm 
dünyada UPS işçilerinin şirketlerinde pro-
testo eylemleri yaptığı belirtildi. Eylem TE-
KEL işçisi Metin Aslan’ın birlikte hareket et-
menin öneminden ve diğer direnişteki işçile-
rin durumlarından bahsettiği konuşmasının 
ardından alkışlar eşliğinde sona erdirildi.

UPS işçileri direniyor!

Kara kışa, polis şiddetine ve bin bir güçlüğe 
rağmen 78 gün boyunca Ankara sokaklarını 
direniş alanına çeviren TEKEL işçileri, daha 
önceden kararlaştırdıkları eylemleri için 2 
Temmuz  2010’da 50 kişilik temsili bir heyet-
le Ankara’ya geldi. TÜRK-İŞ yetkilileriyle gö-
rüşmek için TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ne yö-
nelen işçiler bina içinde kendilerini bekleyen 
çevik kuvvet polislerinin sert müdahalesiy-
le binadan dışarı atıldılar. Müdahale sırasın-
da bir kadın işçi baygınlık geçirirken, bazı iş-
çiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçi-
ler, yoğun tepki üzerine serbest bırakıldı. Dı-
şarıda bekleyişlerini sürdüren TEKEL işçi-
lerinin TÜRK-İŞ’ten bir yetkiliyle görüşme 
talepleri yönetimden kimsenin bulunmadı-
ğı gerekçesiyle reddedildi. İşçiler ise yaptık-
ları basın açıklamasıyla karşılaştıkları polis 
şiddetinin sorumlusunun TÜRK-İŞ yöneti-
mi olduğunu belirterek istekleri karşılanana 
dek direnişlerini sürdüreceklerini belirttiler. 

Günün ilerleyen saatlerinde aralarında 
TÜM-İGD’li gençlerinde bulunduğu ile-
rici, devrimci, demokrat kurumlar tara-
fından TEKEL işçilerine destek ziyare-
ti gerçekleştirildi. Okunan basın açıklama-
sında 78 gün boyunca direnişlerine des-
tek olunan Tekel işçilerinin bundan son-
ra da yanlarında olunacağı belirtildi.

TEKEL işçisi direniyor, HÂLÂ!

Bursa’da düzenlenen “Re-
ferandum için Boykot” mi-

tinginde konuşma yapar-
ken saldırıya uğrayan 

BDP Diyarbakır Millet-
vekili Akın Birdal’a ya-

pılan saldırı, 11 Eylül’de 
Ankara’da protesto edildi.

Ankara Emek ve Demok-
rasi Platformu’nun çağrı-
sıyla saat 14.00’da Yüksel 

Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleşti-
rildi. TÜM-İGD’nin de destek verdiği açıkla-

mada Birdal’a yapılan saldırının kişisel bir sal-
dırı olmadığı, bu saldırının planlı olarak Kürt 
ve Türk halklarının kardeşliğine yönelik yapı-
lan bir saldırı olduğu belirtildi. “Ahmet Türk’e 

atılan yumruk gibi Akın Birdal’a atılan yum-
ruk da, devletin Kürt sorununda yıllardır sür-
dürdüğü inkâr ve imha politikalarının doğru-
dan sonucudur. Çözümsüzlük politikalarının 

yarattığı linç atmosferinin, daha dün İnegöl’de 
ve Dörtyol’da Kürtlere karşı tezgâhlanan fa-
şist linç tertiplerinin bir parçasıdır ve bu bü-

yük bir provokasyon girişimidir.” denildi.

Akın Birdal’a yapılan saldırı 
Ankara’da protesto edildi12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi 30. yılında 

11 Eylül’de Ankara'da protesto edildi. 

Mitingte basın 
açıklamasını An-
kara 78’liler Derne-
ği Başkanı Hüseyin 
Esentürk okudu. 
Esentürk, “Darbeci-
ler ve oluşturdukla-
rı suç örgütleri yap-
tıkları her şey için 
emekçi halklarımı-
za er ya da geç he-
sap verecek” diyerek, 
AKP’nin referandum nedeniyle darbe karşı-
tı gibi görünmesine de “Gerçeği bir kez daha 
karartmaya, halklarımızı kandırmaya kimse-
nin gücü yetmez. Hiçbir yalan ve çarpıtma ta-
rihsel haklılığımızı gölgeleyemez” sözleriy-
le tepki gösterdi. Esentürk konuşmasını, eşit-
lik, kardeşlik, demokrasi ve aydınlık bir ge-
lecek için sosyalizm çağrısıyla sona erdirdi.

Miting, Ahmet Telli’nin okuduğu şiirler, dev-
rim yolunda şehit düşen devrimcilerin anne-
lerinin yaptıkları konuşma ve bağlama eşli-
ğinde söylenen türkülerin ardından sona erdi.

Ankara’da 12 Eylül askeri faşist 
darbesi protesto edildi

Türk-İş’e bağlı sendikalardan Ağaç-iş, Basın-
iş, Belediye-iş, Deri-iş, Harb-iş, Hava-iş, 
Kristal-iş, Tek-Gıda-iş, Tez-Koop-iş, Türki-
ye Gazeteciler Sendikası, Tümtis ve Petrol-iş 
yeni anayasa ve yapılacak olan referandum 
ile ilgili 4 Ağustos 2010’da Taksim Hill otel-
de yaptığı basın açıklaması gerçekleştir-
di. Sendikalar gerçekleştirdikleri basın açık-
lamasıyla demokratik, özgürlükçü, eşitlik-
çi ve sosyal bir anayasa talebinin yükseltti ve 
sendikal hakların yok sayılmasına ve 12 Ey-
lül anayasasının devamına “HAYIR” dedi. 

TÜRK-İŞ’e bağlı 12 sendika 
referandumda “HAYIR” diyecek!
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Filistin’deki Mücadeleyle İlgili Son 
Gelişmeler 

İsrail’in Gazze’ye son saldırısından bu yana 
(2008 sonu 2009 başı) Filistin’in durumuy-
la ilgili birçok gelişmeye tanık olduk. Birçok 
uluslararası araştırma raporuna göre bu savaş, 
çoğu sivil 1300’den fazla Filistinli’nin ölümü-
ne sebep oldu. İsrail, “beyaz fosfor” gibi kur-
banlarının vücudunu yakarak yok eden, kul-
lanımı yasaklanmış silahlarla saldırdı.

Bu savaştan sonra, İsrail, Gazze’ye yiyecek, 
ilaç gibi temel olarak gerekli maddelerin gir-
mesine ancak çok küçük miktarlarda izin ver-
di, bunun dışında hiçbir yardım malzemesi-
nin girişine izin vermeyerek kuşatmasına de-
vam etti. Aynı zamanda, Mısır, Gazze şeridi-
nin diğer tarafındaki ülke olarak, bu kuşat-
madaki rolünü oynadı. Mısır öncelikle yiye-
cek maddelerinin içeriye girmemesi için ku-
şatmayı kendi tarafından güçlendirdi; fakat 
Filistinliler yerin altından onlarca tünel ka-
zarak bu kuşatma engelini atlatıp bazı Mısır 
köylerine ulaşarak buralardan yiyecek, ilaç ve 
diğer ihtiyaç duydukları bütün materyalleri 
temin ettiler. CIA ve İsrail’in tavsiyeleri üze-
rine Mısır, yerin 30 metre kadar altına uza-
nan duvarlar yaptırarak Filistinlilerin tünel 
bağlantılarını kesmeye karar verdi. Bu “utanç 
duvarı” şimdi ABD fonları ve şirketleriyle an-
laşmalı olarak inşa ediliyor. Mısır ve İsrail bu 
yaptıklarının Gazzelileri direnişten vazgeç-
meye ve işgal ve sömürü politikalarına uyma-
ya zorlayacağını düşünüyorlar. Nasıl olursa 
olsun, Filistin, topraklarının kurtuluşu ve ba-
ğımsız Filistin devleti kurulana kadar bu yeni 
önlemleri de aşacak ve direniş iradesi silahlı 
mücadelenin devamlılığını sağlayacaktır.

İsrail, Batı Şeria’da da 700’den fazla kontrol 
noktası kurup Filistinlilerin kendi toprak-

larında özgürce dolaşmasını engelleyip, yer-
leşim yerlerinin birbiriyle bağlantısını kese-
rek baskıcı tutumunu sürdürüyor. Bu “utanç” 
ve ayrım duvarıyla İsrail, yerleşim bölgeleri-
nin ve kendi topraklarının güvenliğini koru-
ma bahanesiyle Batı Şeria’yı parçalara böldü. 
Uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmala-
rı ihlal etti. Bölgede yeni yerleşim yerleri kur-
maya, eskilerini de genişletmeye devam etti. 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi aralarında on-
larca Filistin parlamento üyesi, Filistin ku-
rumlarının üyeleri ve yöneticileri ve İntifada 
liderlerinin bulunduğu 11 binden fazla tutuk-
lu İsrail hapishanelerinde alıkonuluyor. Ye-
rel ve uluslararası bütün kuruluşların Filis-
tin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) genel sek-
reteri Ahmad Saadat’ın özgürlüğünü talep et-
mesine rağmen Ahmad Saadat hâlâ gözaltın-
da tutuluyor.

İsrail, ABD’nin tam desteğiyle bütün çözüm 
yollarını görmezden geliyor ki aynı ABD, BM 
Güvenlik Meclisi’nde de İsrail’e dönük bü-
tün kınama kararlarının çıkmasını engelle-
mek için çabalıyor ve İsrail’in Filistinlileri öl-
dürmek için talep ettiği bütün silah yardımı-
nı sağlıyor; tıpkı Lübnanlıları, Suriyelileri ve 
İsrail’in ortadan kaldırmak istediği bütün di-
ğer halklara olduğu gibi.

Dünyada ilerici gençler Filistin 
halkının yanında
Bu olayları takiben Dünya Demokratik Genç-
lik Federasyonu(DDGF), Batı Şeria’yla ulusla-
rarası dayanışma ziyareti, FHKC Genel Sek-
reteri Ahmad Saadat’la dayanışma kampan-
yası ve Filistin’e ilişkin her önemli hadise-
yi desteklemek gibi birçok kampanya başlat-
tı. DDGF, Filistinlileri ve onların bağımsızlık 
ve kurtuluşları için olan savaşlarını, yurtları-
na geri dönme haklarını ve ortak mücadelele-
rini kendi üye örgütleriyle ve anti-emperyalist 
gençlik yapılarıyla destekleyerek mücadelesini 
devam ettirecektir, ta ki dünyadaki bütün in-
sanlar bu hakları edinene kadar.

 ∎ Yücel AKTÜRK

Filistin ile dayanışma içinde
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Bu yıl 7. si düzenlenen Yenice Barış ve Kül-
tür Festivali etkinliği beş gün sürdü. Yeni-
ce ve çevre ilçelerden gelen Türk, Kürt, Arap, 
Sünni, Alevi tüm halklar bir aradaydı. Beş 
gün süren festivalde film gösterimleri, panel-
ler, şiir yarışmaları yapıldı. Yerel müzik gu-
rupları, Ali Ekber Eren ve Cevdet Bağca kon-
serleriyle festivalde sahne aldı. Festival kapsa-
mında, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde  “Barış 
İçinde Birlikte Yaşama” konulu bir panel ger-
çekleştirildi. Panele katılımcı olarak Maki-
ne Mühendisi Haşmet Biçer, DİSK Eski Genel 
Başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan 
Türkler, senarist Savaş Ünlü ve karikatürist-
senarist Cihan Demirci katıldı. Kemal 
Türkler’in dünya barışı içerisindeki mücade-
lesi ve DİSK içerisindeki etkin rolünün anla-
tıldığı panel ile festival dolu dolu geçti.

Halkların kardeşliği vurgusunun özel bir yer 
aldığı bu festivalde bizler de İlerici Gençlik 
olarak dergi standımızla festivaldeki yerimi-
zi aldık. Tabii bu anlamlı festivalin de gün-
deminde referandum olduğu için bizler de 
İlerici Gençlik olarak, “hayır” dediğimizi ve 
neden-nasıl hayır dediğimizi anlatabildiği-
miz, birebir sıcak sohbetler yakaladık. Elbet-
te ki sadece referandum değildi anlattıkları-
mız ve dinlediklerimiz. Barışın nasıl sağlana-
bileceğini, işçi sınıfının barış yolundaki rolü, 
artan işsizlik, daha da yoksullaşan halk, daha 
da zenginleşen patronlar, kapitalist sömürü 
düzeninin yıkılması ve yerine sosyalist sis-
temin getirilmesinin gerekliliği de festivalde 
gündemimizdeydi.

Festivalde Kemal Türkler’in kızı Nilgün 
Türkler Soydan ile söyleşi yapma şansı yaka-
ladık. Bu söyleşiyi İlerici Gençlik okurlarıyla 
da paylaşmak istedik.

İlerici Gençlik: Kemal Türkler, Türkiye’de 
işçi sınıfı hareketinin dorukta olduğu 1980 
faşist darbe öncesinde, işçi sınıfının yiğit, ça-
lışkan neferlerinden biriydi ve dönemin ileri-
ci sendikası DİSK’in de başkanlığını yapıyor-
du. Bu dönemde sosyalizm mücadelesi de iyi 
bir noktadaydı. Peki, Türkiye’de işçi sınıfının 
bilimsel dünya görüşü olan Sosyalizm müca-
delesinde sizce Kemal Türkler’in rolü nedir?

Nilgün Türkler Soydan: Kemal Türkler’in 
rolü bu harekete direkt önderliktir. Doğru 
ve doğru davranan bir önderdir, babam ola-
rak değil sade bir vatandaş olarak baktığım-
da. Çünkü ulusların sosyalizm ile ve ona bağlı 
olarak emekçi sınıfı ile kalkınabileceğini dü-
şünen, hakça paylaşmanın sosyalizmle olaca-
ğına inanan ve emekçi sınıfın ekonomik ve 
sosyal yaşamını iyileştirebilmek için, sonra-
sında da DİSK’in 1967’de aldığı karar gibi si-
yasi yaşama da katkıda bulunarak elde ettiği 
yaşamın en iyi sosyalizmde olacağını söyle-
yen bir önderdir. Öldürüldüğü güne kadar da 
bence doğru bir önderdi.

İlerici Gençlik: Peki, Kemal Türkler kendisi-
ne verilen bu rolden, bulunduğu konumdan 
dolayı mı katledildi?

Nilgün Türkler Soydan: Babamın 12 
Eylül’den önce öldürülmesi son derece an-
lamlıdır. Babamın pek çok yerde ve durumda 
olduğu gibi her yerde korku saldığı doğrudur. 
Ve şu benim çok önemli tespitimdir; bana 
göre babamın ölüsünden de korkmuşlardır ve 
hâlâ korkarlar. Biz babamın anma günlerinde 
ya da 1 Mayıs gibi önemli günlerde babamın 
mezarını yalnız ya da toplu olarak ziyarete 
gittiğimizde hep mezarlık aralarında sivil po-
lisler vardır. 12 Eylül 1980 sonrasında anma 
yapmak yasaklı olduğundan biz sadece dört 
beş kişi gidebiliyorduk. Bizim kat ve kat faz-
lamız polis bizimle beraber geliyordu. Sanki 
onlar anma yapıyordu, biz misafir gibi duru-
yorduk. O nedenle Kemal Türkler Türkiye’de 
işçi sınıfı adına son derece korku salan bir li-
derdi. Babamı en son 1980’nin Ocak ayında 
İstanbul Yeşilyurt’ta Çınar Otel’inde Türki-
ye Maden İş Sendikası’nın yapılan bir kongre-
sinde Enternasyonal Marşı söylenmesi nede-
niyle Selimiye kışlasında 35 gün tutuklu kal-
mıştı. Biz babamı ziyarete gittiğimizde dışa-
rıdaki subaya ‘Oğlum kapıyı aç, çocukları-
mı öpeceğim, torunumu seveceğim.’ dedi-
ğinde ben o subayın ‘Baş üstüne başkan’ de-
yip telleri açıp bizi görüştürdüğünü bilirim. 
Dolayısıyla babam onlar için tabii ki korku-
lası bir liderdi. Gerçekten de korkmaları ge-
rekiyordu. Mesela ordunun içinden tesadüfen 
tanıştığım bir yarbay 12 Eylül’ün hemen son-
rasında Türkler’in kızı diye tanıştırıldığımda 
bana ‘Babanız öldürülmeseydi 12 Eylül dar-
besi yapılamazdı. Önce babanızı ortadan kal-
dırdılar, sonra darbeyi gerçekleştirdiler.’ de-
mişti. Yani babam kendisine biçilen rol ne-
deniyle öldürüldü. İşçi sınıfının gün geçtikçe 
artan gücünün bastırılamayacağını yani işçi 
sınıfının liderine, liderinin de işçi sınıfına 
olan güvenini bilenlerin kendileri için alma-
ları gereken bir önlemdi babamı ortadan kal-
dırmak. Çünkü babam hapishaneye girdiğin-
de bile dışarıyı yönetebilme yeteneğine sahip-

ti. Bu nedenle onların babamı ortadan kaldır-
ması 12 Eylül’ün yapılması için, işçi sınıfının 
gün geçtikçe artan örgütlü gücünün durdur-
mak için liderlerinin ortadan kaldırılması ge-
rekiyordu. 12 Eylül’den hemen sonra DİSK’in 
kapatılması, seneler sonra DİSK’in budana-
rak geri verilmesi bir şey değil. DİSK’ten, Ma-
den İş’ten sendikalarda çalışan bir sürü insan 
işkenceden geçti, hapishanelerde yattı, evle-
ri yuvaları dağıldı, yurtdışına gitti. Biz o ka-
dar çok şeye şahit olduk ki. O kadar olandan 
sonra DİSK’i tekrar eski haliyle devreye sok-
mak mümkün değildi. Zaten 12 Eylül anaya-
sası artık sendikal hakların öyle rahat olduğu 
bir anayasa da değildi. Şimdi yapabildikleri 
kadarını yaparlar, biz de destek oluruz. DİSK 
her zaman arkamızdadır. Bir insanın arka-
sında örgüt olması her zaman çok önemlidir. 
Ben arkama dönüp baktığımda budanmış da 
olsa DİSK hep arkamdadır ve el ele, kol kola-
yımdır DİSK’le.

İlerici Gençlik: Bizler de TÜM-İGD olarak 
Kemal Türkler davasını oldukça yakından ta-
kip etmeye çalışıyoruz. Bizim kaçırdıkları-
mız olabilir. Bize dava ile ilgili son durumu 
açıklar mısınız?

Nilgün Türkler Soydan: Babamın en son du-
ruşması 20 Temmuz tarihine verilmişti. 20 
Temmuz’da Ünal Osman Ağaoğlu; babamın 
cezalandırılmayan ve benim çok iyi teşhis et-
tiğim katilidir, yalandan bir rapor sunup gel-
medi. Bunun üzerine mahkeme başkanın 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun verdiği kara-
rı uygulamak zorunda olması nedeniyle mah-
keme heyeti, duruşmayı terk ettiği için ata-
nan ikinci bir heyet 21 Temmuz’a gün verdi. 
21 Temmuz’da da tabii yine gelmedi. Mahke-
me 23 Eylül’e ertelendi. 23 Eylülde katilin tek-
rar getirilip davanın görülmesini, mahkeme-
ye devam edilmesini izleyeceğiz. Babam bir 
siyasi cinayete kurban gitmiştir. Faili meçhul 
değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
her halükarda gideceğiz. Babamın katili ceza-
landırılsa da gideceğiz. Çok uzun bir zaman-
dır 30 yıldır süren bir dava ve bu nedenle za-
ten İnsan Haklarına aykırı bir duruma geldi-
ği için AİHM’e gitmek, ne yazık ki ülkemi ce-
zalandırtmak zorundayım. Bunu ailem adı-
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na yapacağım.20 Temmuz günü babamın da-
vası ile ilgili üçüncü kez katilin yargılanma-
sıyla ilgili cezanın bozulmasından sonraki 
Yargıtay’dan davaydı. Eğer mahkeme heyeti 
hazır bulunsaydı katili cezalandırmak zorun-
daydılar. Çünkü Yargıtay Ceza Genel Kuru-
lu üçüncü kez onu bozduğu zaman üçüncü-
de mahkeme Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 
verdiği kararı uygulamak zorunda. Ama o ol-
masın diye yine ellerinden geleni yaptılar. Ka-
tili koruyorlar, kolluyorlar. Biz mücadelemize 
sonuna kadar devam edeceğiz. Onların katili 
koruması bizi ilgilendirmez.

İlerici Gençlik: Son olarak sizin eklemek iste-
diğiniz veya bizlere söylemek istediğiniz bir 
şeyler var mı?

Nilgün Türkler Soydan: Sizin gibi gençle-
ri görünce bozuk olan moralim giderek daha 
da düzeliyor. Gerçekten hepiniz harikasınız. 
Zarar görmeyecek şekilde, aşırı heyecana ka-
pılmamak, yanlış anlamalara, gereksiz tartış-
malara girmeyecek şekilde girdiğiniz bu şa-
hane yolda hepinize başarılar dilerim.

İlerici Gençlik: Kemal Türkler, hep olduğu 
gibi  ilerici gençliğin mücadelesinde yaşaya-
caktır. Söyleşi için teşekkür ederiz.

Röportaj:

nen fotoğrafları, zulme ve sömürüye kar-
şı bir silah olarak, daha iyi bir yaşam kur-
malarına yardım amacıyla birçok dergide, 
raporda kullanıldı. Fotoğraflarıyla sömü-
rünün, haksızlığın kanıtlarını sundu. İş-
çileri fotoğraflayarak emeğin değerini ve 
işçileri övdü. Bunun en güzel kanıtı Gök-
delen is-
kelesi n-
deki iş-
ç i l e r d i ! 

Lewis Wickes Hine  (1874-1940) top-
lumsal belgesel fotoğraf dendiğinde ilk 
akla gelen isimlerden biri. 1874 yılında 
Wisconsin’de doğan Hine, henüz çocuk 
yaşlarında iken sonraları fotoğraflarının 
ana konusu olan fabrikalardan birinde 
uzun saatler çalışarak, çalışma koşulları-
nı öğrendi. Chicago ve New York üniversi-
telerinde sosyoloji okudu. New York’ta Et-
hical Culture School’da öğretmenliğe baş-
ladı. İki yıl sonra ilk fotoğraf makinesini 
edinen Hine fotoğrafçılığı kendi kendi-
ne öğrendi. 1904 yılında Ellis Adası’ndaki 
göçmenleri çekmeye başladı. Hine, çocuk 
emeği sömürüsünü göstermek ve çocuk-
lar için bir şeyler yapılmasını sağlamak 
için 1908’de maden ocaklarında, konser-
ve fabrikalarında, tekstil atölyelerinde ve 
daha birçok fabrikada çalışan çocukların 
fotoğraflarını çekti. Hine’nin çektiği fo-
toğraflar Ulusal Çocuk Emeği Ko-
mitesi tarafından kullanıldı ve cid-
di bir kamuoyu yarattı.  Fotoğrafla-
rı, çocuk işçileri korumaya yönelik, 
çocuk emeği kanunun çıkarılmasın-
da etkili oldu. Hine, Amerikan Kı-
zılhaç örgütü tarafından 1918-1920 
yılları arasında 1. Paylaşım Savaşı’nın 
belgelendirilmesi ile görevlendiri-
lir. Döndüğünde ise (1920-1930) Em-
pire State Building’in inşasında ça-
lışan işçilerin fotoğraflarını çekmiş 
ve bunları “Çalışan Adamlar” (Man 
at Work) adlı kitapta toplamıştır.

Hine karşılaştığı tehlikelere rağmen 
yılmadan fotoğraf çekmeye devam etti. 
Yediği dayak nedeniyle ölümün kıyısın-
dan döndüğü de oldu. Fabrikalara fotoğ-
raf çekmek için girmek pek de kolay de-
ğildi. Hangi patron isterdi ki bunu! Hine, 
fabrikalara kılık değiştirerek giriyor-
du. Kimi zaman postacı, yangın denetçi-
si, sigortacı, kimi zaman da İncil satıcısı 
gibi fabrikalara girerek gizli gizli fotoğ-
raf çekmeye çalıştı. Bazı zamanlar palto-
sunun içine sakladığı makinesini 
düğme deliklerinden birine denk 
getirerek fotoğraf çekti. İşte böy-
le hazırladığı toplumsal belgesel sa-
yesinde çocukların çalışma şartla-
rı iyileştirildi ve bazı eyaletlerde ve 
iş kollarında çalışmaları yasaklandı. 

Bolşevik Devrimi’nden sonra Sov-
yetlerde başlayan “toplumsal ger-
çeklik” akımından etkilenen Lewis 
Hine’nin, çalışma koşullarını, yoksul 
mahalleleri ve çocuk işleri konu edi-

 ∎ Esra Tuğal
 ∎ Aydın Bozan

Fotoğraf: 
 ∎Mehmet Can Parti

Lewis Hine
ve işçi fotoğrafları
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Kapadokya bölgesine hâkim tepeye, Uçhisar 
Beldesi’nde müthiş güzelliklere sahip  ‘Hari-
ka Evler’deyiz. Kapadokya’nın doğal güzelli-
ği olan peribacalarını Fransızlar mesken tut-
muşlar. Uçhisar’da yaşayan insanların yüzde 
25’i Fransız. Bunun nedenini halk Uçhisar’ın 
doğal güzelliğine bağlıyor. 

Coğrafi olaylar peribacalarını oluştururken, 
tarihi süreçte, insanlar da bu peribacaları-
nın içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresk-
lerle süsleyerek binlerce yıllık medeniyetlerin 
izlerini günümüze taşımışlar. Böylece doğa-
nın tarihiyle insanın tarihi iç içe geçmiş. Ka-
padokya Bölgesini kaplayan tüfün, kolay bir 
şekilde oyulabilmesi insanların buraya yer-
leşmesinin ilk nedeni. Daha çok vadilerin dik 
yamaçlarını, peribacalarını mesken olarak 
tercih etmişler, ihtiyaç karşısında kayaların 
içlerine doğru yeni mekânlar oymuşlar. Bu 
kayadan evlerin özelliği sıcaklığının hiç de-
ğişmemesi. Kış aylarında ılık, yaz aylarında 
serin olan bu mekânlar, her mevsim sekiz de-
rece. Bu özelliğiyle günlük yaşama son derece 
uygun. Bundan dolayı kayadaki yaşam biçi-
mi nesiller boyunca devam etmiş. Peribacala-
rı günümüzde hâlâ yerleşim yeri olarak kulla-
nılıyor. Bu evler çoğunlukla pansiyon ve otel 
olarak işletiliyor. İşin ilginç olanı bu periba-
calarına Fransızlar da yerleşiyor. Halk bu du-
rumu bölgenin güzelliğine bağlıyor. Bazıları 
da bölge SİT alanı olduğu için artık yasak ol-
duğunu söylüyor.

Peribacaları pansiyon ve otel olarak 
işletiliyor
Uçhisar’a gittiğinizde doğal güzelliğinden 
kendinizi alamıyorsunuz; bir dağ düşünün, 

etekleri silme peribacası. Kaleye çıkarken yol 
boyunca yöreye özgü tahtadan, bezden be-
bekler, kayadan oyma süs eşyası satan kadın-
larla karşılaşırsınız.  Uçhisar kalesinin etek-
lerindeyiz. Bir peribacası çarpıyor gözümüze. 
Peribacasının balkonundan kilimler sarkıyor, 
besbelli ki birileri yaşıyor. Yanımızdaki satı-
cı kadına oranın ne olduğunu soruyoruz. “Bi-
rileri oturuyor. Aynı zamanda pansiyon. İste-
yen gidip gezebiliyor. Bu evlerde yaşayan çok 
insan var. Otel olarak ve pansiyon olarak iş-
letiyorlar.” Uçhisar kalesini dolaştıktan sonra 
yolumuzu oraya düşürmeye karar veriyoruz.

Fransız da olsa bizde Alamancı’dır
Uçhisar Kalesi’nin girişinde bir emekli zabı-
tayla karşılaşıyoruz. Muntaza Boğazlı ile soh-
bet ediyoruz. Sohbet sırasında peribacaların-
da yaşayan insanlar olup olmadığını soruyo-
ruz. Boğazlı: “Evet, peribacalarında yaşayan 
insanlar var. Eski evlerin çoğu, sahipleri tara-
fından pansiyon olarak işletiliyor. Peribacala-
rında en çok Fransızlar yaşıyor. Fransızlar ya-
zın geliyorlar kışın gidiyorlar. Şu aşağıda var 
ama evde bulamazsınız, sabah bir yere gidi-
yordu. Yaşayan yerleşen Alman da var. Ger-
çi Fransız da olsa bizde Alamancı’dır.” Bu bizi 
daha da çok şaşırtıyor ve bu konunun peşine 
düşüyoruz.

Kalenin çevresinde dükkânlar var. Cave 
Man adındaki bir dükkânda çalışan biri 
Uçhisar bölgesini anlatıyor bize. Memduh 
Korucu,“Uçhisar’da en çok Fransızlar yaşıyor. 
Peribacalarının çoğu onların. Peribacaların-
da yaşayanlar evlerini pansiyon olarak kul-
lanıyor. Turistler en çok peribacalarında kal-
mayı tercih ediyor. Bu yüzden Uçhisar, turist-
lerin yatılı kalmak için tercih ettikleri yerler-
den biri. Peribacaları coğrafi yapısından do-
layı turistlerin ilgisini çekiyor. Tatil yapmak 
için geliyorlar, sonra yerleşiyorlar. Sakin, hu-
zurlu ve güzel bir yer, ilginç yapıların da ol-
ması onları buraya bağlıyor.”

Yatırım yapana bir peribacası hediye
Cave Man’dan ayrıldıktan sonra ilk gördü-
ğümüz peribacasına dönüyoruz. Peribacası-
nın bahçesinde meraklı bakışlarla dolaşıyo-
ruz. Bahçede kocaman iki tekerlekli el ara-

Peribacalarının bilinmeyen sahipleri Fransızlar
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lik olarak kullanılırdı. Biz de evimizi pansi-
yon olarak işletiyoruz. Turistler çok ilgi gös-
teriyor. Geceliğine 50 TL alıyoruz. Biz iki yıl-
da iki bin lira vergi veriyoruz, pansiyon ola-
rak işlettiğimiz için.” Devletin bu evleri kim-
lere ne şartlarda verdiğini soruyoruz. Kavak: 
“Devlet halka ve yatırımcılara veriyor. Me-

bası, merdivenlerde çiçekler ve evin tuvaleti 
göze çarpıyor. Evin tuvaleti de kayadan. “Ha-
rikalar Evi” üç katlı. Evin merdivenlerinden 
çıkıyoruz. Evin balkon kısmına geliyoruz. 
Balkon yer minderleriyle döşenmiş. Odaların 
birinden küçük bir kız çocuğu çıkıyor. Kısa 
boyu ve yanık teniyle üstündeki kendinden 
büyük montun içinde kaybolan kız, bizi müş-
teri sanıyor ve seviniyor. Yerde halıların se-
rildiği, taştan divanların olduğu odaya alıyor 
bizi. Sabir Kavak on sekiz yaşında. Bir kız ço-
cuğu annesi. Üç seneden beri bu evde yaşıyor. 
Sabir Kavak: “Bu evlere Harikalar Evi deni-
yor. Bu evler kışın sıcak, yazın serin. Kaya ol-
duğu için ısısı değişmiyor. Her mevsim sekiz 
derece. Kışı çok zor oluyor. Tavan dökülüyor. 
Babamın evi de böyle. Bu bölgede peribacala-
rında yaşayan çok insan var. Genelde pansi-
yon ve otel olarak işletilir. Eskiden güvercin-

sela tarlanızda peribacası varsa, peribacası-
nı size veriyor. Bunun dışında bu bölgede ya-
şamayıp da yatırım yapanlara veriliyor. Tril-
yonlar verenler bile var. Mesela okul yaptıra-
na ya da işletme yaptırana veriyor. Devlet baş-
ka türlü vermez yabancılara. Uçhisar’ın yüzde 
25’i Fransızların elinde. 5–6 ev de İtalyanla-
rın. Yan komşum Fransız, hatta şu Ahbab Ko-
nak Fransız bir kadına ait.” 

Uçhisar’a yerleşen Fransız kadın; 
Evler çok ucuz 
Kapadokya, aynı zamanda da yabancı gelin-
leriyle de meşhur. Ahbab Konak’ın ortakla-
rından olan Valery de onlardan biri. Ahbab 
Konak’ın bahçesindeyiz. Ahbap Konak’ın 
ortağı Valery’yi soruyoruz çalışanlara. Va-
lery çıkıyor içeriden. Uzun boylu, beyaz ten-
li, mavi gözlü bir kadın. Valery, 2001’den bu 
yana burada yaşıyor. Önce Antalya’ya gelen 
Valery burada Uçhisarlı biriyle tanışır ve ev-
lenir. İlk zamanlar Paris ve Uçhisar arasında 
gidip gelen Valery, seçimini Uçhisar’dan yana 
yapar. Paris’te reklam müdürü olan Valery, 
burada eşiyle  Ahbab Konak’ı işletiyor. Fran-
sızların bu bölgeyi çok fazla tercih ettiğini ve 
bunun nedenini burada yaşayan bir Fransız 
olarak Valery’ye soruyoruz. “Evet, çok fazla 
Fransız var. Ancak yazın geliyorlar. 1968–69 
yıllarında Belediye Kaya Oteli bir Fransız fir-
maya kiralamış. Evler çok ucuz olduğu için 
aldılar ve restorasyon yaptılar. Uçhisar çok da 
güzel bir yer olduğu için yerleşiyorlar.” 

Yazı ve Fotoğraflar: 
 ∎ Ayşe Baziki
 ∎ Tayibe Önel
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Umudu dokumak…

Kapadokya Avanos’ta kadınlar ipekli, yün-
lü, rengârenk iplerle çeyizlerini, evlerinin ek-
meğini, çocuklarının geleceğini dokuyor-
lar. Susuz tarlalar gibi çatlamış elleriyle her 
gün hayatları, gelecekleri için düğüm atıyor-
lar. Onlara baktığınızda Van’dan, İzmir’den, 
Adana’dan, Urfa’dan yani Anadolu’nun o 
emek kokan, fedakâr kadınlarını görürsünüz.

Nevşehir’de başınızı ne tarafa çevirseniz halı 
dokunan atölyeler, halı satan mağazalar gö-
rürsünüz. Hepsi de el emeği göz nurunu ba-
rındırırlar. Dükkânların, atölyelerin, mağa-
zaların önünde renk renk, desen desen ser-
gilenirler. Nevşehir’in halı atölyeleri, çanak 
çömlek atölyeleriyle meşhur olan Avanos ilçe-
sine gidiyoruz. Avanos’a yaklaştıkça halı do-
kuyan, çanak çömlek ve seramik yapan atöl-
yeler yol boyunca dizilmeye başlıyor. Kızı-
lırmak görünüyor, nehrin üstüne kurulmuş 
asma köprü görülmeye değer. Avanos’a gel-
dinizde halılar, çanak ve çömlekler karşılıyor 
sizi. Evler kayadan oyma, atölyeler de. Halı 
dokumacılığı çevreye ayrı bir ahenk katıyor. 

Halı satılan büyük bir mağazaya giriyoruz. 
Mağazanın bir bölümünde halı dokuma atöl-
yesi bulunuyor. Diğer bölümlerinde ise bura-
da dokunan halılar sergilenerek satışa sunu-
luyor. Bu mağazaya turistler akın ediyor. Ma-
ğazanın atölye kısmına gidiyoruz. İçeride ka-
dınlar bir yandan halı dokuyor bir yandan da 
aralarında konuşuyorlar. Kadınlar aynı de-
sen şalvar giymiş. Hepsi tezgâhlarının başın-
da, önlerindeki modellerine bakarak halı do-
kuyorlar. Kimi çeyizini düzmek için, kimi de 
aile bütçesine katkıda bulunmak için. Hangi 
koşullarda çalıştıklarından çok evlerine götü-
recekleri ekmek parasını düşünüyorlar. Soh-
betimize dokumacı kadınlardan Semra ile 
başlıyoruz. Semra gülümseyerek biraz da uta-
narak, kısık bir sesle cevaplıyor sorularımı-
zı. Semra evli, bir de çocuğu var. On dört yıl-
dır halı dokuyor. “Eve bir katkım oluyor işte. 
8.30’da işe başlıyoruz. Bazen turistler geliyor, 
grup halinde gezmek için. Eğer gelecek turist 
olursa erkenden geliyoruz. Akşam 16.00’a ka-
dar çalışıyoruz. Çay aramız var 10.30’da, on 
beş dakikalık. Saat on ikide de yemeğe gidi-
yoruz. Bir saatte o var. Koşullar iyi güzel, bize 
göre yani. İşi burada bir ayda öğrendim. Ön-

ceden yün halı dokurdum, öğrendikten son-
ra ipek halı dokumaya başladım. Bunlar; 
tezgâhlar, iplerle birlikte modeller şirketten 
geliyor. Bize de dokuması kalıyor.” 

Kadınlar dokudukları ilmek kadar ücret alı-
yorlar. Semra ipek halı dokuduğu için faz-
la ilmek atamadığını söylüyor.“Ücret çalış-
mamıza bağlı. Sabit maaş almıyoruz. Attı-
ğımız her bir ilmeğe göre maaş alıyoruz. Bu 
yüzden herkes farklı maaş alır. Altı yüz alan 
var, beş yüz alan var, hatta daha az alan var. 
Yün halı dokuyanlar daha fazla maaş alıyor-
lar. Çünkü işleri daha hızlı ilerliyor daha ça-
buk bitiyor.” Semra çok sessiz konuşuyor ve 
sürekli etrafına bakıyor. Ustası gelirse kız-
masın diye. İlmek başına ne kadar aldıkları-
nı soruyoruz. “Ne bilim sayarak yapıyorlar,” 
diye cevaplıyor. 

“Bir halıyı bitirince ne hissediyorsunuz?” 

“Hiçbir şey hissetmiyorum. Halı dokumak 
gözlerimizi yoruyor, belimiz ağrıyor, ellerimiz 
gördüğün gibi nasırlı. Çok yorucu bir iş. Emek 
veriyorsun bir şey çıkarıyorsun bu güzel.”

“Peki, halıların ne kadara satıldığını biliyor 
musunuz?”

“Ne kadara satıldığını bilmiyorum.” 

Semra’nın yanından ayrılıyoruz. Başka bir 
kadının yanına gidiyoruz. Onun adı da Sem-
ra. “Beş aydır burada çalışıyorum. Bütün gün 
buradayım işte. Aslen Bingöllüyüm. Ben kü-
çükken buraya gelmişiz. Annemin ailesi bu-
radaydı o yüzden geldik buraya. İlk başladı-
ğım dönem çok zorlandım. Öğrenince iş ko-
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lay.” Semra, ortaokula kadar okuduktan son-
ra bir daha okumamış. “Okumadım işte. Ben 
istemedim. Ailem istedi ama ben istemedim. 
Biz dört kardeşiz, üç kız bir erkek. Eve katkı-
da bulunmak için çalışıyorum. Babam da bu-
rada çalışıyor. Burada çalışmayı seviyorum. 
Arkadaşlarımla da aramız iyi. Zaten bura-
dan başka bir hayatım yok. Tek zorluk, sağlık 
problemlerim var. Bel ağrısı çok çekiyorum.” 
Sonra ellerini gösteriyor bize, nasırlı ellerini. 
“Ellerim çok kötü oldu, parmağımı da ip kes-
ti. Zorlanıyorum bugün, pek iyi yapamıyo-
rum,” diyor. 

“Bir halıyı ne kadar sürede bitiriyorsun?” 

“Ben iki ayda falan bitiriyorum.” 

Atölye’nin arka tarafında birkaç kadın bi-
rarada hem halı dokuyup hem de araların-
da konuşuyorlar. Yanlarına gidiyoruz sohbet 
etmek için. Fatma, “Burada çalışalı sekiz yıl 
oldu. Bir tane yavrum var. Ekonomik neden-
lerden dolayı çalışıyorum. Eşim de çalışıyor 
ama ben de çalışmak zorundayım, geçinemi-
yoruz yoksa.”  

“Sen ne kadar sürede bitiriyorsun bir halıyı?”

“Bitirme süresi halısına göre, yaptığımız 
modele göre değişiyor. Üç ay bazen beş ay 
sürüyor.”

“Ne kadar ücret alıyorsunuz?”

“İlmek sayısına göre değişiyor. Ne kadar il-
mek atarsan o kadar kazanırsın.”

“İlmek başına ne kadar veriyorlar?”

“Bilmiyorum! Kimse de bilmiyor. Gelip sayı-
yorlar ona göre maaşımızı veriyorlar.”

Bir yandan bize cevap veriyorlar bir yandan da 
halı dokumaya devam ediyorlar nasırlı elleriy-
le. Bahar yirmi bir yaşında. “Burada çalışalı beş 
sene olacak. Maddi nedenlerle aileye katkıda bu-
lunmak için çalışıyorum. Lise birde okulu bırak-
tım. Ben bıraktım. İki yıldır evliyim. Hem evde 
çalışmak hem de işte çalışmak zor. Ama çalışmak 
zorundayım.”

Burada çalışan her kadının söylediği gibi Ba-
har da en büyük sıkıntısının bel ağrısı oldu-
ğunu söylüyor. 

Dilan bir yandan halı dokuyor bir yandan da te-
lefonundan müzik dinliyor. Kulaklığından bi-
rini çıkartmış konuşulanları dinliyor. Dilan on 
sekiz yaşında, bir yıldır burada halı dokuyor. 
“Lise üçte okulu bıraktım. Ben okumak isteme-
dim. Bazen okula devam etseydim dediğim za-
manlar oldu. Böyle mutluyum. Buradaki arka-
daşlarımı seviyorum. Dışarıda da görüşüyoruz. 
Beraber çarşıya çıkıyoruz. Burada çalışalı bir yıl 
olacak inşallah. Biz Vanlıyız, ailem buraya ta-
şınmış işte. Üç kardeşiz. İlk zamanlar halı do-
kurken zorlanıyordum. Şimdi bir halıyı bir ayda 
falan bitiriyorum.” Dilan’a da soruyoruz ilmek 
başına ne kadar aldıklarını ama o da bilmedi-
ğini söylüyor.

İçlerinden biri sürekli gülüyor, Dilan konu-
şurken. Adı Fatma on dokuz yaşında. “Bir bu-
çuk yıldır çalışıyorum. On dokuz yaşındayım. 
Okula gidiyordum. Şartlar böyle gerektirdi-
ği için okulu bıraktım. Ben de Vanlıyım. Ak-
rabalarım da var burada. Beraber çalışıyoruz. 
Ablalarım ve amca çocukları dört beş kişi bu-

rada çalışıyoruz. Yedi kardeşiz. Hayat iyi gidi-
yor. Renkli bazen, bazen de durgun. Durgun 
olduğunda ya da canın sıkkın olduğunda halı 
dokuyamıyorsun. Halı bitmiyor o zaman. Halı 
dokumak için pozitif olmak gerek.”

Biz Fatma ile konuşurken biraz ilerimizde halı 
dokuyan kadın bize bakıp sürekli gözlerini ka-
çırıyor. Yanına gidiyoruz. Hemen işine koyu-
luyor, konuşmak istemiyor önce. Sonra gözle-
rini bizden kaçırarak konuşmaya başlıyor. Ha-
tice yirmi yedi yaşında. “On dört yıldır çalı-
şıyorum. Evliyim iki çocuğum var. Hem evde 
çalışıyorum hem burada işte. Aile bütçesine 
katkım olsun diye çalışıyorum. Eşim inşaatta 
çalışıyor. Mevsimlik işçi.”

“Eve ekmek götüren sizsiniz öyle mi?” 

“Öyle sayılır.”

“Hem evde hem işte çalışmak zor değil mi?”

“ Zor oluyor ama çalışıyorum. Eşim ev işle-
rinde bana yardımcı oluyor. Çocuklara o ba-
kıyor. Geri kalan işleri de ben yapıyorum.”

“İşini seviyor musun?” 

“Halı dokumaktan memnunum. Burada ortam 
da güzel. Benim hayattan tek şikâyetim eşimin 
işinin olmaması. O çalışacak ama iş yok.”

Aysel, Gülseren, Ayşe hepsinin ellerini nasır 
tutmuş. Hepsi de daha fazla maaş alabilmek 
için ilmek başına ne kadar aldıklarını bilmese-
lerde her gün önceki günden daha fazla ilmek 
atmak için uğraşıyorlar. Onları daha fazla meş-
gul etmemek için, kolay gelsin diyerek ayrılıyo-
ruz yanlarından. Onlar da umutlarını dokuma-
ya devam ediyorlar. Hayallerini örüyorlar bel-
ki, belki de geleceklerini, düşlerini dokuyorlar. 

Yazı ve Fotoğraflar: 
 ∎ Ayşe Baziki 
 ∎ Tayibe Önel
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Neval El Saddavi, 1931 yılında Mısır 
Kahire’nin Kafr Tahla adlı köyünde doğdu. 
Arap dünyasının en ünlü feministi olan El 
Saddavi, tıp eğitimi alarak psikiyatri dokto-
ru oldu. Mısır’ın birçok şehrinde doktorluk 
yaptı. 1972 yılında kadın cinselliğini ele aldı-
ğı “Kadın ve Seks” (Woman ve Sex) adlı kitabı 
yazdı. El Saddavi, Mısır Tıp Birliği Genel Sek-
reter Yardımcılığı, Sağlık Eğitimi Başkanlığı 
ve Sağlık dergisinin baş editörlüğü görevini 
yapıyordu. Bu kitap nedeniyle Sağlık Bakanı 
onu bu görevlerinden aldı. Baskıcı dini oto-
rite ve gelenekler bağlamında Arap ve Müs-
lüman kadınlar ve cinsellik hakkında yazdı-
ğı pek çok kitap, El Saddavi’yi Mısır’da İslami 
kuruluşların hedefi yaptı. 

1974 yılında Kanatır Cezaevi’nde “Sıfır Nok-
tasındaki Kadın”la tanıştı. El Saddavi, cezae-
vinin kapısından girerken, bir gün o kapıdan 
Sedat’ın 5 Eylül 1981 günü yayınladığı bildi-
riyle tutuklanan 1035 kişiden biri olarak gire-
ceğini henüz bilmiyordu! 1981’de, El Saddavi,  
Başkan Enver Sedat’ın iç ekonomi politikala-
rını ve İsrail’le yürütülen tek taraflı barış an-
laşmasını sözünü sakınmadan eleştirmesinin 
ardından Devlet Başkanı Enver Sedat tara-
fından hapse atıldı. 1982’de tahliye olduktan 
sonra kadınların toplumsal yaşama katılabil-
mesi için Mısır’ın ilk yasal ve bağımsız femi-
nist örgütünü, Arap Kadınlarının Dayanışma 
Birliği’ni kurdu. Bu birlik 1991’de 1. Körfez 
Savaşı’na karşı çıktığı için yasaklandı. 

2001 yılında ise El Saddavi, halka verdiği de-
meçlerden ve yazılarından dolayı İslami sı-
nırların dışına çıktığı gerekçesiyle yazar Şe-
rif Hetata ile evliliğinin bozulması için mah-
kemeye çıkarıldı. Dava, insan hakları örgüt-
lerinin uluslararası kamuoyu yaratmaları sa-
yesinde düştü.

Arap dünyasındaki kadınlar hakkında yaz-
dığı incelemelerinin birçoğu, birçok dile çev-
rilen El Saddavi, sadece kadınların değil, işçi 
sınıfının da sorunlarını hiç çekinmeden dile 

getirdi. İşinden uzaklaştırıldı, hapse atıl-
dı, ölüm cezasına çarptırıldı… Tüm bunlara 
rağmen El Saddavi eşiyle birlikte işçi sınıfının 
yaşadığı Shubra’da mücadelesine devam edi-
yor. Hâlâ yazıyor…

İşçi sınıfının sorunlarına da değinen El Sad-
davi, kadın hareketini sınıf hareketinden ayrı 
tutulamayacağını söylüyor. 2004 yılında ileri-
ci bir Müslüman internet dergisi olan “Müs-
lümanlar Uyanın!”ın yazı işleri müdürü Ah-
med Nassef ile yaptığı söyleşide şöyle diyor: 
“Artık feministler kalmadı. Bana göre femi-
nizm ataerkiye ve sınıfa karşı, erkek egemen-
liğine ve sınıf egemenliğine karşı mücade-
le etmektir. Sınıf baskısını ve ataerkil baskı-
yı birbirinden ayıramayız. Çoğu sözde femi-
nist bunu yapmıyor. Örneğin, Amerikan işga-
li altında özgürleşemeyiz. Yeni kuşaktan ka-
dınlar bunun farkında değil. Bugünlerde be-
nim “yanlış farkındalık” dediğim bir olgu da 
var. Bugün kendine feminist diyen birçok ka-
dın makyaj yapıyor, yüksek topuklu ayak-
kabılar, dar pantolonlar giyiyor ve hala peçe 
kullananlar var. Bu çok çelişkili. Bu kadınlar 
hem dini köktenciliğin hem de Amerikan tü-
keticiliğinin kurbanı. Siyasi farkındalığa sa-
hip değiller. Kadınların kurtuluşu ile ekono-
minin ve ülkenin kurtuluşu arasındaki bağ-
lantının farkında değiller. Birçoğu sadece ata-
erkiyi düşmanları olarak görüyor ama şirket 
kapitalizmini göz ardı ediyorlar.”

Yine bu söyleşide ilericilerin karşılaştıkları 
güçlükleri şöyle anlatıyor El Saddavi: “İlerici 
gruplar birleşmeli. Bizler bölündük ve dağıl-
dık. Birleşme için çabaların olması gerekiyor. 
IMF’ye ve Dünya Bankası’na karşı savaşan 
kadınlar ve erkekler birleşmeli. Yerel ve kü-
resel direniş birbirinden ayrılmamalı. Örgüt-
lenmeye ve aklın üzerindeki peçenin kaldırıl-
masına özen göstermeliyiz. Halkın yeni sü-
per gücü örgütlenmeli. Farklı geçmişlere sa-
hip insanları birleştirmek için aklın üzerin-
deki peçeyi kaldırmalıyız…” 

Sıfır noktası neresidir?
“… ölümle gerçek birbirlerine benzer. Ger-
çekler de insanı öldürdüğü için, ölüm gibi-
dir. Ben bir insanı öldürdüğüm zaman, onu 
bıçakla değil, gerçekle öldürdüm. Bu yüzden 
korkuyorlar; beni yok etmek için bu yüzden 
acele ediyorlar. Bıçaktan korkmazlar. Onla-
rı korkutan gerçeğimdir! Bu korkutucu ger-
çek bana büyük bir güç veriyor. Beni ölüm-
den, yaşamdan, açlıktan, çıplaklıktan ya da 
yılgınlıktan koruyor. Beni hükümdarlarla 
polisin zalimliğinden koruyan da bu korku-
tucu gerçektir. Yalan sözlerine, yalancı yüzle-
rine, yalancı gazetelerine rahatlıkla tükürebi-
liyorum.” Bunlar son sözleriydi Firdevs’in… 
Sonra birden kapı açıldı, içeriye silahlı po-

lisler girdi. Onu kuşattılar ve “Yürü, gidiyo-
ruz… Zamanın geldi,” dediler.. Firdevs onlar-
la birlikte yürüyüp gitti…

Neval El Saddavi, ölüm hücresinde Mısırlı fa-
hişe bir katil olan “sıfır noktasındaki kadın-
la” yani Firdevs ile konuşuyor. Hem de idamı-
na saatler kala. El Saddavi, Firdevs’in anlattığı 
yaşam öyküsünü anlatıyor bu kitapta. Bir ka-
dın, bir insan, sıfır noktasında ölümünü bek-
liyor ancak ölümden zerre kadar korkmadan!

El Saddavi, Firdevs ile görüşebilmek için de-
falarca cezaevine gider ancak Firdevs görüş-
meyi kabul etmez. İdamına saatler kala kabul 
eder görüşmeyi Firdevs. Ve gerçek bir kadının 
hikâyesini dinleriz. Adam öldürmekten ida-
ma mahkûm edilen fahişe bir kadın… 

Yoksul bir ailenin kızı olan Firdevs, anne ve 
babası ölünce amcası onu yanında Kahire’ye 
götürür. İlkokulu ve ortaokulu okur. Kötü bir 
çocukluk geçiren Firdevs geçmişini düşün-
mek istemez hep geleceğini düşünür. “…Çün-
kü gelecek, istediğim renklerle boyamak üze-
re hâlâ benimdi. Özgürce karar vermek, ister-
sem değiştirmek üzere hala benim…” diyor-
du. Ne yazık ki geleceğini de istediği renkler-
de boyayamaz Firdevs. 

Yaşlı bir adamla evlendirilir Firdevs. Sürekli 
dayak yediği bir evlilikten kaçarken kendini 
bir fahişe olarak bulur. Firdevs’in hayatı bo-
yunca tanıdığı bütün erkekler onda tek bir is-
tek uyandırır: “elini kaldırıp okkalı bir şamar 
indirmek.” Korkularını yendiğinde bir bıçağı 
saplamıştı Firdevs.    

Sıfır noktasındaki kadın, bu dünyada kadın 
olmanın ne demek olduğunu anlatıyor. Dü-
şündürüyor… Sıfır noktası neresidir?

Bir yazar - bir kitap
“Sıfır noktasındaki kadın”
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Türkiye’nin en önemli rock müzik toplulukla-
rından Mor ve Ötesi geçtiğimiz aylarda “Masu-
miyetin Ziyan Olmaz” isimli bir albüm çıkar-
dı. Büyük bir ilgiyle karşılanan albüm 11 şar-
kıdan oluşuyor. Ayrıca albümde bundan üç yıl 
önce İstanbul Beyoğlu’nda polis kurşunuyla kat-
ledilen Nijeryalı sığınmacı Festus Okey’e itha-
fen “Festus” adında bir şarkı var. Türkiye top-
lumuna Festus Okey’in yaşadıklarını tekrardan 
hatırlatması bizleri sevindirdi. Böylesi bir şarkı-
ya 1975 yılında Bob Dylan “Hurricane” adlı par-
çayla imza atmıştı. Şarkı ABD’nin ırkçı zihniye-
tinin mağduru olan Rubin Carter adındaki zen-
ci boksörün onyıllar boyunca işlemediği bir suç 
yüzünden hapsolmasını anlatıyordu. Festus şar-
kısıyla ilgimizi çeken yeni albümlerinden dolayı 
grubu kutluyorum.

Öncelikle Mor ve Ötesi’nin geçmişi hakkında 
kısaca hafızalarımızı zinde tutmak için birkaç 
hatırlatmalarla başlamak en doğrusu. Grup biz 
ilericilerin ilgisini Irak Savaşı’na karşı mücade-
le ettiğimiz günlerde çekti. Savaşa karşı yürü-
tülen protestolarda yer alan, Irak halkının em-
peryalistler tarafından kitleler halinde imhası-
na karşı olan bir gruptu Mor ve Ötesi. Eminiz 
günümüzde de böylesi savaşlar konusunda ileri-
ci tutumları hala devam ediyordur. Darbe kar-
şıtı şarkılar da söylemiş olduklarını eklemeyi 
unutmayalım.

Ne yazık ki yazıya bir “âmâ”yla devam etmek 
zorundayız. Türkiye’deki yazılı basında ama 
diye devam eden yazılar genellikle hakaret ve 
karalamalarla doludur. Bilinmelidir ki kale-
minden kan damlayan kodaman köşe yazarla-
rından bıkmış bir İlerici Gençlik okuru, yazarı 
ve çalışanı olarak bu yazıyı yazıyorum.  Ayrıca 
bizlerin kaleminden sadece mürekkep damlar, 
insanların kanı değil. Yazının dostane bir eleş-
tiri olmasından öte bir görevi yok.

Mor ve Ötesi geçenlerde “Yorma Kendini” isim-
li şarkısına video klip çekti. Bu klip, televiz-
yonlarda, internette çokça izlendi. Dikkatimi-
zi çekmesi gereken konu klipteki ilginç görün-
tüler. Yaklaşık 4 dakika süren klipte bolca istis-

Mor ve Ötesi’ne sorular
mar edilmeye açık kadın figürleri yer alıyor. Bir 
manga kadın mankenin klip boyunca beden-
lerini fütursuzca sergilemesi bizleri düşündü-
rüyor. Zaten günümüz müzisyenlerinin birço-
ğu kapitalist ilişkilerin bir ürünü olarak kliple-
rinde sayısız kadını para karşılığında oynatıyor. 
Artık müzik kanallarının yayınlarında zenci, 
beyaz, Türk, Doğu Avrupalı, Asyalı manken ka-
dınlar bedenlerini bir cinsel metaymış gibi su-
nuyor. Elbette hadisenin sorumlusu olarak bah-
si geçen kadınlar olduğunu ilan etmek “Vurun 
Kahpeye” edebiyatıyla, Türkiye’de gerici, İslam-
cı anlayışla örtüşür. Burada erkek egemen zih-
niyetin tüm dünyayı yönettiğini ve müzik sek-
töründeki hâkimiyetini görmemiz gerekir. Ka-
pitalistler kafalarındaki ideal kadın figürünü 
filmlerde, müzik kliplerinde, reklâm afişlerinde 
sergileyerek hem erkeklerin zihniyetini daha da 
köreltiyor hem de kadınları o televizyonda gör-
dükleri kadınlar gibi olması için heveslendiri-
yorlar. Kadınlara dönük devasa güzellik mer-
kezleri kurup kozmetik sektöründen cüzdanla-
rını kabartıyor, zayıflama ilaçlarıyla da tıp sek-
töründe keselerini dolduruyorlar. Büyük bir ya-
nılsama ve aldatmacayla karşılaşan toplum da 
cebi delik vaziyette ekranları başından olup bi-
tenin edilgen bir parçası oluyor. 

“Yorma kendini” klibinden ayrıntı vermekte ya-
rar var. Grup üyelerinden Harun Tekin bir ma-
sada sırtüstü uzanmış yatarken yine manken 
kadınlardan biri Tekin’in omzuna masaj yapı-
yor. “Şimdi burada ne var?” diye soracaksanız 
söyleyeyim. Masaj yaptıran bornozlu erkek fi-
gürü bizlere Hollywood’dan tanıdığımız mi-
zanseni hatırlatıyor. Bir patron veya bir maf-
ya babasının çok sevdiği bir hobi olan bu masaj 
yaptırma meselesi kapitalizm karşıtı olma iddi-
asındaki grup üyelerinin imajıyla örtüşmediği 
ortada. 

Atlamadan geçmeyelim bu klibi izlerken gru-
bun kadın bedenine dönük televizyonlardaki 
toplu görsel saldırıya bir tepki olması yönünde 
bir eleştirel metin olarak okumak istedim an-
cak böylesi bir sonuç ortaya çıkmadı. Aksine 
“eğlenelim hadi eğlenelim” gibi sözlerle klibin 
sonunda bir manken sahneye çıkıp soyunma-
ya başlıyordu. Yanlış anlaşılmasın insanların 
eğlenme özgürlüklerine yahut biçimlerine kar-
şı olmak gibi bir inanışım yok ancak eğlenirken 
ortaya kadın bedenini çıkarıp anlamsızca izle-
mekle horoz dövüştürmek arasında bir fark ol-

muyor. Çünkü iki durumda da izleyici açısın-
dan bir umursamazlık yatıyor. 

Peki, Mor 
ve Ötesi 
böylesi bir 
görsel fa-
ciaya ne-
den imza 
attı? Bunu 
bilmiyoruz. Kendi iradeleriyle yaptıkları bir iş. 

İki yıl evvel Eurovision’da yer almaları da ken-
di iradeleriyle gerçekleşti. Ancak unutmamak 
gerekir ki Eurovision gibi şarkı yarışmalarının 
olduğu günler Türkiye’de insanların milliyet-
çi duygularının kabardığı günlerdir. Yine unut-
mayalım ki Mor ve Ötesi “Irkçılığa ve Milliyet-
çiliğe karşı Barışarock Festivali”nde sık sık sah-
ne almış bir gruptur. 

Açıkçası grubun böylesi bir video kliple televiz-
yonlarda yer almasına anlam veremiyorum. El-
bette topluluğa hangi şarkı yazması nasıl klip 
çekmesi konusunda vaaz vermek bizim işimiz 
değil. İşçi sınıfının koşullarını ezilen halkların 
durumunu daha da dile getirmesi sadece bir di-
lek olarak gruba iletilebilir. Dileriz bu klip hu-
susunda rasyonel bir açıklama yapıp bizlerin 
yani ilericilerin, sosyalistlerin, kadın hakları sa-
vunucularının zihnindeki soru işaretlerini or-
tadan kaldırırlar.

 ∎ Eyüp GÜLEN
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Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric 
Schmidt, internete bırakılan kişisel verilerin 
son derece fazla olduğunu, insanların gele-
cekte bu bilgilerden kurtulabilmek için isim-
lerini değiştirmek zorunda kalabileceklerini 
söyledi. Schmidt, bu sözleriyle neyi anlatma-
ya çalışıyor?

İnternet çıktığı dönemden bu yana yaşantı-
mızı çok değiştirdi. Sadece bir iletişim aracı 
olmaktan çıkıp birçoğumuz için günlük ha-
yatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fa-
cebook, Hi5, MSN vs. hayatımızın bir parçası 
oldu. İşte Schmidt bu sözleriyle Facebook gibi 
paylaşım sitelerinde verdiğiniz kişisel bilgi-
lerden bir gün kurtulabilmek için isimleri-
nizi değiştirmek zorunda kalacağınız ko-
nusunda sizi uyarıyor. İnternette her-
hangi bir yerde verdiğiniz kimlik bil-
gilerinizin bir daha silinemeyece-
ğini söylüyor. Ve daha da önemli-
si bir gün o bilgilerden kurtulmak 
isteyeceğiniz gerçeği! Peki, neden 
böyle bir uyarı yapma ihtiyacı du-
yuyor? MSN konuşmalarınız zaten 
kaydediliyor, internette yaptığınız 
gezintiler takip ediliyor. Hadi bunlar 
sizin isteğiniz dışında olanlar. Peki ya 
bile isteye, gönüllü olarak verdiğiniz bilgi-
ler de ne oluyor? Kendi özgür iradenizle kişi-
sel bilgilerinizi açıkça paylaşıyorsunuz sonuç-
larını düşünmeden…  

Facebook örneği üzerinden gidelim. 350 mil-
yondan fazla aktif kullanıcısı olan ve her gün 
700 bin kişinin üye olduğu Facebook kul-
lanıcılarının kişisel bilgilerinin gizliliği-
ne ne derecede dikkat ettiğine yönelik yapı-
lan bir araştırmaya göre; kullanıcıların yüz-
de 46’sının tanımadığı kişilerden gelen arka-

daşlık isteklerini kabul ettiği, yüzde 89’unun 
doğum tarihlerini paylaştığı, yaklaşık yüz-
de 100’ünün e-posta adreslerini paylaştığı, 
yüzde 40’ının ise aile ve arkadaşlarıyla ilgi-
li bilgileri paylaştığı, kullanıcıların yarısının 
da adres bilgilerini paylaştığı görüldü. Yapı-
lan bu araştırma kullanıcıların şifresini tah-
min edebilmenin ve kimliğinin kopyalanma-
sını sağlayacak bilgilere ulaşılabildiğini gös-
terdi.* Schmidt’in söylediği de işte tam anla-
mıyla bu. Bilgilerimizi açıkça paylaşıyoruz ve 
bunun ne gibi sonuçlara yol açabileceğini an-
lamıyoruz.

Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin 
olumsuz yanlarından biri, en basitinden 
kimlik bilgilerinize çok kolaylıkla ulaşılma-
sı. Başka sitelerde takma ad veya e-posta ad-
resiyle kayıt olunabiliyor ama Facebook’a ad 
ve soyadınızla kayıt oluyorsunuz. Facebook’ta 
girilen ad-soyad, doğum tarihi ile kimliğiniz 
çok rahatlıkla çalınabilir. Bu da bir başkası-
nın ‘sizin adınıza’ başka bir sosyalleşme orta-
mında faaliyet göstermesi riskini doğuruyor.  
Facebook’ta arkadaş listesinin de epeyce kala-
balık olması da farklı sorunlar getiriyor. Ar-
kadaşlığına onay verdiğiniz kişiler sizinle bir-
likte arkadaşlarınızın bilgilerine de erişiyor. 

Facebook’a verilen kişisel bilgiler sayesinde(!) 
Mart 2010’da verilen rakama göre yakalanan 
asker kaçağı sayısı 600 (Genelkurmay Baş-
kanlığı Facebook’u yakından takip ediyor an-
laşılan!). Sadece asker kaçaklarının yakalan-
masına neden olmadı tabii Facebook. Eski kız 
arkadaşının adresini Facebook’tan bulup gi-
dip öldürenler vs. Bu tür örnekleri çoğaltmak 
mümkün.  

Facebook kullanmakta ısrar edenler gizli-
lik ayarlarına önem vermeli. Böylece kimlik 
hırsızlığının önüne bir nebze olsa geçilebilir. 
Ancak bu arkadaş listenizde olmayan kişiler 

için bir önlem. Listenize kabul ettiğiniz kişi-
leri ne kadar tanıyorsunuz? Duvar yazısı yaz-
mak yerine özel mesaj gönderin. Duvar yazı-
ları ileride size karşı delil olarak kullanılabi-
lir. Ayrıca bilinmesi gereken en önemli nokta, 
Facebook ile yaptığınız anlaşma gereği, size 
ait bilgileri diğer şirketlerle paylaşabilir ya da 
satabilir, bunu unutmayın!

Schmidt’in sözlerine geri dönecek olursak, 
Google internete kişisel bilgi kaydedilmesin-
de çok büyük bir rol üstlendi. Google şimdi-
ye kadar kullanıcıların hangi sayfalara bak-
tığına dair bilgileri depolayıp, ilgi alanları-
na giren reklamlar koyarak milyarlarca do-

lar kazandı ve kazanmaya devam ediyor 
( ki Schmindt buna rağmen uyarma ih-

tiyacı duyuyor). Google’ın, Gmail’e 
ve Youtube’a sahip olduğu unutul-

mamalı. Gmail aracılığıyla gelen 
e-postalar ve Youtube’da izlediği-
niz görüntülerin kayıt altında ol-
duğu ve bir gün karşınıza çıkabi-
leceğini bilmelisiniz! 

Sadece Facebook tehlike değil tabi. 
Web siteleri de Facebook kadar olma-

sa da aslında sizi takip ediyor. Web si-
teleri “kişileştirme teknolojisi” kullanarak 
sizin hakkınızda bilgi topluyor. Bir web si-
tesi tuttuğunuz takımdan tutun da hangi 
siyasi partiyi tuttuğunuza kadar bilebilir. 

Bir web sitesi davranışlarınızı izleyerek an-
lamlı sonuçlar çıkarabilir. Bir web sitesi sizi 
keşfederek sadece size özel bir web sitesi ya-
ratabilir.

Kişiselleştirme teknoloji kullanan web sitele-
ri, bilgi toplamak için iki yol kullanıyor. Bi-
rincisi soru sorarak. Bir web sitesine girdiği-
nizde bazen form doldurmanız gerekebilir. 
Bir web sitesi, verdiğiniz yanıtlarla sizi bir şe-
kilde tanır. Kim olduğunuzu, adınızı, soya-
dınızı, yaşınızı, cinsiyetinizi, gelir düzeyini-
zi, e-posta adresinizi ve hakkınızdaki birçok 
şeyi öğrenir. Ancak bu bilgiler yeterli değil-
dir. İşte burada devreye davranış izleme girer. 
Sizinle ilgili bilgi toplamanın ikinci yolu da 
davranışlarınızı izlemektir. Siz form doldur-
sanız da doldurmasanız da akıllı web sitele-
ri kim olduğunuzu bilebilirler. Çünkü sizi iz-
leyebilmek için özel yazılım kullanmaktadır-
lar. Siz yazana kadar adınızı ve soyadınızı bi-
lemezler. Ancak size bir kod numarası vererek 
sizi takip etmeye başlarlar. Ve siz web sitesine 
girdiğiniz anda size verdiği kod numarasıyla 
davranışlarınız takip edilmeye başlanır. Site 
içerisinde nasıl dolaştığınız, nerelere ve hangi 
konulara ilgi gösterdiğinizi izler. Örneğin bir 
haber sitesine girdiğinizde Galatasaray’la il-
gili haberleri okuyorsanız, sistem sizi Galata-
saraylı olarak kayıt altına alır.

““Ne biri, herkes sizi gözetliyor!”
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Web siteleri böylece sizin eğilimlerinizi bile-
rek sizin ilgi alanlarınıza göre yayın yapma-
ya başlar. Örneğin reklamlar buna göre şe-
killenir. Sizin cinsiyetinizi çözen web sitesi 
eğer kadınsanız makyaj malzemesi erkekse-
niz de traş seti reklamını size sunar. Size özel 
bir site hazırlar. Bir haber sitesi sizin için oku-
duğunuz haberlere göre bir sayfa hazırlaya-
rak hem sizin ondan vazgeçmemenizi sağlar 
hem de reklamlar buna göre şekillenir. Çün-
kü size neyi satabileceğini bilir. Okuduğunuz 
haberlere yaptığınız yorumlar vs. her şey ka-
yıt altında tutulur. Bazı haber siteleri bunları 
da takip edebilmek için yorum yazabilmeniz 
için üyelik ister. Üyelik sırasında da bilgileri-
nizi verirsiniz. Farklı bilgiler de verseniz kul-
landığınız bilgisayarın IP adresi sizin kim ol-
duğunuzu bilmesi için yeterlidir. 

Bir de internet çerezleri (cookie) var tabi. Bir 
siteye giren ziyaretçinin kim olduğunu, nere-
den bağlandığını, adını-soyadını, hangi bö-
lümlere ziyaret etmekten hoşlandığını belir-

lemekte kullanılır. Cookie’ler minik yazılım-
lardır. Eğer bir internet sitesi cookie kullanı-
yorsa, siz o siteye bağlandığınızda bilgisayarı-
nıza minik bir yazılım bırakır. Onu silmedi-
ğiniz veya bilgisayarınızı formatlamadığınız 
sürece, cookieler bilgisayarınızda kalır. Coo-
kie teknolojisini kötü niyetle kullananlar, zi-
yaretçilerin her hareketlerini izliyor ve bu bil-
gileri ticari amaçlarla kullanarak başkalarına 
da satabiliyor.**

M. Serdar Kuzuloğlu 
“Mapusa bilet: kab-
losuz internet” adlı 
yazısında şöyle di-
yor: “…dosyalarını-
za dadananların far-
kına bile varmadan 
bir ömür de geçirme-
niz olası. Bedene yerle-
şen parazit misali bilgi-
lerinizi sizinle birlikte bir 
başkası da internetten an-
bean takip ediyor ola-
bilir. Elektronik dün-
yanın sakinlerinin fo-
toğraflarını, mektupları-
nı, mesajlarını, randevularını, adres defter-
lerini, fikirlerini, paralarını, ilişkilerini; yani 
neredeyse bütün hayatlarını kaydedip yönet-
tiği bu ortamın herkes için iştah kabartıcı ol-
duğu ortada. Güvenlik güçleri, istihbarat ku-
rumları ya da izleme/fişleme tutkunu gruplar 
için de öyle olmalı… Uzun lafın kısası inter-
nette dikkatli olun; hatta bugünlerde daha da 
dikkatli olun. Zira olmadık olaylar zincirinin 
sonucunda bilgilerinizden, anılarınızdan, 
mahremiyetinizden, paranızdan; daha beteri 
itibar ve özgürlüğünüzden olabilirsiniz!”

Paranoyaklık yapmayı gerektirecek bir du-
rum yok demeyin. Kuzuloğlu’nun sözüne ku-
lak verin. Zira bir haber için yaptığınız bir 
yorum bile başınızı belaya sokmak için ye-
terli olabilir. Buna bir örnek verelim ister-

seniz: Türkiye’de internetin neden ol-
duğu ilk mahkemeye yansıyan olay 
1997 yılında yaşandı. 7 Aralık 1997’de 

Ankara’da bir grup görme engel-
li insan bir araya gelerek An-
kara Belediyesi’ni protesto et-
mek için küçük bir miting dü-

zenler. Arkadaşlarından bi-
risi belediyenin açtığı çu-
kura düşmüş ve yaralan-
mıştır. Amaçları beledi-
yenin ihmalini protesto 
etmektir. Yapılan eylem 
belediye görevlileri ta-
rafından zor kullanarak 
dağıtılır. Cop kullanılır. 
Mitinge katılan görme 

engellilerden bazıları belediye görevlileri ta-
rafından dövülür. Mitinge katılanları zabıta-
ların coplayarak dövmesi, basında haber ola-
rak yayımlanır. Görüntüleri televizyonda iz-
leyen bir kişi görüşlerini bir internet sayfası-
na gönderir. Bu mesajı okuyan Ali Emre Ersöz 
de olaylara duyduğu tepkiyi dile getirir. “Em-
niyet görevlilerini” eleştiren iki cümle yazıp 
gönderir. Mesajın altına e-posta adresi ile adı-
nı ve soyadını da yazar. Bu mesajı okuyan bir 
başka kişi ise yayımlanan mesajdan bir çıkış 
alarak Ali Emre Ersöz hakkında ihbarda bu-
lunur. 24 Aralık’ta sabah saat 03.30’da, do-
kuz kişiden oluşan otomatik silahlı bir anti-

terör timi Ersöz’ün Taksim’de ailesiyle 
birlikte kaldığı evi 
basar. Gözaltına 
alınan Ersöz, Te-

rörle Mücade-
le Merkezi’nde 
s o r g u l a n ı r . 

Üç tim görev-
lisi tarafından er-

tesi gün Karaköy Po-
lis Karakolu’na teslim edi-

lir. Burada da bir gece kalan Er-
söz, Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarılır ve ifa-

desi alınır. Daha sonra serbest bırakılır. Sav-
cı önüne çıkana kadar üç gün gözaltında kal-
mıştır. “Devletin emniyet muhafaza kuvvet-
lerini alenen tahkir ve tezyif” suçlamasından 
dolayı TCK’nin 159/12 maddesine aykırı dav-
ranmaktan hakkında dava açılır. 1 Haziran 
1998 günü Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
kararı ile TCK’nin 159. maddesine aykırılık-
tan 10 ay hapis cezasına mahkûm edilir. Veri-
len ceza, duruşmadaki iyi hali dikkate alına-
rak mahkeme tarafından ertelenir.*** 

*www.hurriyet.com.tr/teknoloji/14263252.asp

**İnterner Çağında Gazetecilik, “Aaa, bilgisa-
yarlar kendi aralarında konuşuyor”adlı maka-
le, Nevzat Basım

***İnternet Çağında Gazetecilik “Mahkumi-
yetler ve yasal çalışmalar üzerine” adlı maka-
le, Fikret İlkiz

 ∎ Tayibe ÖNEL
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