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Merhaba,

Yoğun gelişmelerin olduğu bir 
dönemde yine beraberiz. Tunus-
lu genç bir işsiz olan Muhammed 
Bouazizi kendi bedeniyle yaktığı 
ateş harlanıp diğer Afrika ve Or-
tadoğu ülkelerini sardı. Dergimi-
zin bu sayısında bu sürece ayrın-
tılı olarak değiniyoruz.

Sekiz yıl önce sahte gerekçelerle 
işgal edilen Irak’ı biz ilericiler 
unutmadık, bu günde Libya em-
peryalistler tarafından işgal al-
tında. Zengin doğal kaynakları 
dolayısıyla işgale uğrayan Libya 
halkı, tıpkı Kore’de, Vietnam’da, 
Cezayir’de olduğu gibi işgale 
karşı direnişi zafere çevirecektir. 
Bu işgal karşısında sesiz kalma-
yan, ‘diren Libya seninleyiz!’ di-
yen ilericilerin sesini bu sayımıza 
taşıdık.

Uzun bir süre gündemde kalan 
torba yasa tasarısı meclisten geçti. 
Emek cephesinin verdiği tepkile-
re kulak tıkayan hükümet tasa-
rıyı yasallaştırdı. Torba yasanın 
biz gençlere, memurlara, işçilere, 
kadınlara neler vaat ettiğini göre-
ceğiz. Yasadaki bazı kritik mad-
delere yer verdik ve neler yapabile-
ceğimizi değerlendirdik.
 İGD’nin 35. yıl dönümü coşkuy-
la kutlandı. Ne geçmiş tükendi ne 

yarılar İGD’den TÜM-İGD’ye İGD 
35 yaşında afişleri üniversitelerde, 
emekçi mahallelerinde yoğun ola-
rak yapıldı. kitlesel basın açıkla-
ması ve etkinliklerle farklı kuşak-
lar bir araya geldi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününün 100. yılını geride bı-
rakan emekçi kadınlar, Dünya 
Emekçi Kadınlar Gününün 101. 
yılında aynı coşku ve kararlılıkla 
alanlardaydı  

Her sayımızda olduğu gibi bu sayı-
mızda da emek gündemine yer ver-
dik. Direnişte olan ve direnişlerini 
kazanımla sonlandıran emekçile-
rin haberlerini bulacaksınız.

Kitaplıktan köşemizde Arap Halk-
ları Tarihi adlı kitaba yer ver-
meyi anlamlı bulduk. Sait Faik 
Abasıyanık’ın Karanfiller ve do-
mates suyu öyküsüne yer verdik. 

İşçi ve emekçilerin Birlik, Mü-
cadele ve Dayanışma Günü 1 
Mayıs’a az kaldı. Bu önemli gü-
nün hazırlıkları başladı. Tüm 
öğrencileri, işçileri, işsizleri, köy-
lüleri, kadınları, emekçileri 1 Ma-
yısa davet ediyoruz! 1 Mayıs’ınız 
kutlu olsun!  
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1 Mayıs’ta tek ses tek yürek olmaya

İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 
olan 1 Mayıs bayramı yaklaşıyor. İşçilerin 8 
saatlik işgünü talebiyle başlattığı bu mücadele 
hâlâ tüm canalıcılığıyla gündemde. Tarih sı-
nıfların mücadelesidir ve biz ezilenler sınıfsız, 
sömürüsüz bir dünya kurana kadar mücadele 
edeceğiz.

Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya 
direnişin safına
Arap halkları geçtiğimiz aylarda biz gençlere 
devrimlerin olabileceğini bir kez daha göster-
di. İşçilerin, öğrencilerin, köylülerin, kadın-
ların ve ezilen halkların beraber yürüttüğü 
bu mücadeleyi kendi lehine çevirmek isteyen 
emperyalistler hemen savaş çanlarını çalma-
ya başladılar. Ezilen halklara sözüm ona öz-
gürlük getirmeyi vadeden emperyalistlerin 

asıl amaçlarının neler olduğunu biz gençler 
çok iyi biliyoruz. Irak’tan en az kayıpla nasıl 
kurtulacağının hesabını yapan emperyalist-
lerin bir ders de Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
halklarından alacağına hiç şüphemiz yok.

Eleyici sınavlara son, herkese okuma 
hakkı
Emperyalist işgale çanak tutan iktidar par-
tisi AKP ülkemizdeki politikalarını da aynı 
aymazlıkla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl KPSS 
sınavının cevaplarını yandaşlarına dağıtan 
AKP, bu sene de YGS sınavında aynı yüzsüz-
lüğü tekrarlamaktan geri kalmadı. AKP ve 
yandaşları suçlarını örtbas etmek için çabala-
sa da, milyonlarca liseliyi ve ailelerini kandı-
ramadı. Gerici iktidarlar tarafından yıllardır 
sürdürülen eğitimde özelleştirme, cemaatleş-
tirme sonucunda gelinen noktada eğitim sis-
temi tepeden tırnağa iflas etmiştir.

İlerici gençler bir kez daha eşitsizliğin ve bas-
kının sembolü haline gelen  YÖK’e hayır di-
yor. Artık emekçi üniversitesi talebini daha 
da yükseltme görevi önümüzde duruyor.

Eşit bir gelecek için, ortak 
mücadeleye
4/B, 4/C, 50/D, taşeron gibi içi boşaltılmış 
kuralsızlık ve güvensizlik üzerine oturtulmuş 
çalışma biçimlerini bize dayatanlar, sermaye-
darların kasasını biraz daha doldurmak için 
yeni yasalar çıkarmaktan da geri durmuyor. 
Kıdem ve ihbar tazminat hakkımıza göz di-
kenler şimdilik buna cesaret edemedi ama 
meslek lisesi öğrencilerinin staj sırasında al-
dığı üç kuruş paraya el koymaya çalışıyorlar. 
Bir taraftan işçiler canları pahasına çalıştırı-
lırken diğer taraftan da hakettiğini almasına 
izin verilmiyor. Tersanelerde, maden ocakla-
rında, Ostim’de yitirdiğimiz onlarca genç iş-
çiyi unutmadık.

İşyerlerinde ucuz iş-
gücü olarak çalıştırı-
lan kadınlar, yaşamın diğer alanlarında da 
hak etmedikleri muamelelere maruz kalıyor. 
Kadınlara yönelik baskıların artmasına son 
demek için kadın erkek alanlara çıkıyoruz. 
Cinsiyete dayalı tüm ayrımları ortadan kal-
dırmak için mücadele ediyoruz.

İşçilerin emekçilerin sömürüz, eşit bir dünya 
istemlerini haykırmasını istemeyen sermaye-
darlar uzun yıllar sudan bahanelerle Taksim 
Meydanı’nı emekçilere açmadı. Çünkü onlara 
göre “ayak takımının” söz sözlemeye hakkı 
yoktu. Fakat o küçümsedikleri “ayak takımı-
nın” 2007 yılında başlayan 2008 ve 2009 yıl-
larında ise giderek artan mücadelesi üzerine 
ilk önce 1 Mayıs ücretli tatil ilan edildi. Ertesi 
yıl ise Taksim Meydanı’nı emekçilere açmak 
zorunda kaldı. 2010 yılında “ayak takımının” 
yüzbinlerce üyesi yine Taksim Meydanı’na 
yürüdü. 1 Mayıs alanının geçek sahiplerine 
teslim edilmesinde genç işçilerin ve arkadaş-
larının emeği çok büyüktü. 2010’da haklı bir 
gururla 1 Mayıs alanına yürüyen İlerici Genç-
ler bu sene de yine işçi sınıfının yanında yeri-
ni alacak.

Emperyalizme karşı savaşan, yeni devrimler 
çağını açan halkları selamlamak için, ayrım-
cılığa karşı Kürt halkıyla dayanışmak için, 
eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim isteyen 
öğrencilerle birlikte yürümek için, staj sömü-
rüsüne dur demek için, kadın haklarını sa-
vunmak için 1 Mayıs’ta TÜM-İGD kortejinde 
buluşalım. İşçilerin emekçilerin bayramını 
hepbirlikte kutlayalım.

İş, ekmek yoksa barış da yok!

Yaşasın halkların kardeşliği!

Yolumuz işçi sınıfının yoludur! 

Gençlik devrim istiyor!
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Haklarımız torba olup gidiyor

TİSK, TÜSİAD gibi patron örgütlenmeleri-
nin direktifleri doğrultusunda hazırlanan 
torba yasa geçtiğimiz aylarda emekçilerin 
kafasındaki büyük soru işaretlerine rağmen 
kabul edildi. Tartışmalarına hiçbir emek ör-
gütünün dahil edilmediği ve içinde doğum 
izninden, üniversite öğrenim süresine kadar 
birçok konuyu barındıran yasalar paketi iki 
buçuk ay gibi kısa bir sürede meclisten geçi-
rildi. Aylarca Tekel işçilerini soğukta bekle-
tebilen meclis bu kadar kapsamlı ve ayrıntılı 
maddeleri 272 oyla bir çırpıda oylayıverdi. 25 
Şubat Cuma günü de Resmi Gazete’de yayın-
lanarak yasalaştı.

Tasarı halindeyken özellikle deneme süresi-
nin uzatılması, çırakların asgari ücretlerinin 
düşürülmesi ve uzaktan ve esnek çalışma ko-
şullarının yaygınlaştırılması konuları tepki 
aldığı için meclis bazı konularda geri adım 
atmayı tercih etti. Bu tercihin altında seçim-
lerin yaklaşmasının ve Kuzey Afrika’dan 
Avrupa’ya halkların, özellikle de gençlik ke-
siminin sesinin yükselmesinin da etkisinin 
olduğunu söyleyebiliriz.

Her ne kadar biz buradan torba yasanın sö-
mürü düzenini daha da pekiştirdiği yönünde 
yazıp çizsek de sokaklarda tepkimizi gös-
tersek de iktidar, torba yasanın halka daha 
iyi şartlar sağlayacağı yönünde söylemlerini 
sürdürüyor. Bu nedenle bazı maddelere de-
ğinmenin yasanın iç yüzünü aydınlatacağını 
düşünüyoruz;

Kısa çalışma ödeneği İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan karşılanacak
Kısa çalışma ödeneği için genel krizin yanı 
sıra bölgesel veya sektörel kriz de geçerli ola-
cak. Ayrıca kısa çalışma ödeneği işsizlik fonu 

tarafından karşılanacak. Böylece işverenin 
ücret ödeme yükümlülüğü fona kaydırılmış 
olacak. Gerçek sahibinin işsizler olduğu işsiz-
lik fonunun bir bölümü sermaye sahiplerine 
peşkeş çekilmiş olacak.

31 Aralık 2015’e kadar ilk defa işe 
alınan işçilerin sigorta primleri için 
devlet desteği
Yasayla 2015 sonuna kadar ilk defa işe alına-
cak her sigortalı için özel sektör işverenine 
sigorta primi desteği getiriliyor. Bir işçi için 
SGK primi hem patrondan hem de işçinin 
maaşından kesilir. İlk bakışta güzel gibi gö-
rünen bu maddenin iç yüzü ne yazık ki hiç de 
öyle değil. Çünkü bu madde sadece patronun 
kesintisi için destek sağlıyor. Bir de yetmez-
miş gibi bu desteği karşılamak için işsizlik fo-
nunu kaynak gösteriyor. Yani işsiz emekçiler 
için ayrılan para sanki yine onlara harcanı-
yormuş gibi gösterilerek patronların giderleri 
için harcanıyor.

Kısmi süreli çalışmada GSS primini 
işçi kendisi ödeyecek
Kısmi süreli iş sözleşmesiyle 30 günden az 
çalışan işçilerin sağlık haklarından yararla-
nabilmesi için eksik günleri kendisi ödemesi 
gerekecek. Bu uygulama 1 Ocak 2012 tarihin-
den itibaren geçerli olacak. Kamuda bu uygu-
lama olması gerektiği gibi işveren yani devlet 
tarafından tamamlanırken özel sektör de ise 
patronlar muaf tutulmuş durumda. Yani pat-
ronların ödemesi gerektiği bu tutarın işçiler 
tarafından ödenmesi zorunluluğu getiriliyor.

10’dan fazla işçi çalıştıran işyerleri 
stajyer uygulama kapsamına 
alınacak
Torba yasadan önce bir işyerinin stajyer ça-
lıştırabilmesi için en az 20 işçi barındırması 
gerekiyordu. Bu sayı yeni yasa ile 10 işçiye 
indirildi. Böylece birçok işyeri genç işçileri 
stajyer adı altında sömürebilecek. İşyerinde 
staj yapan öğrencilerden 18 yaşını bitirenlere, 
asgari ücretin üçte biri oranında ücret verile-
cek. Daha önceden bu oran üçte ikiydi. 20’nin 
üzerinde işçi çalıştıran işyerlerindeki stajyer-
lere ise asgari ücretin üçte ikisi oranında üc-
ret ödenecek.

Memurlar 6 aya kadar başka 
bölgelerde çalıştırılabilecek
Siyasi kadrolaşmaya destek çıkan bu mad-
deyle kamu görevlileri yılda 6 ayı geçmemek 
üzere Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun 
görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarında çalıştırılabilecek. Bu uygulamada 
çalışanın herhangi bir itiraz seçeneği yok. 
Yani memurların sürgün edilmesi kolaylaş-
tırılıyor

Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 
ayda bir 45 TL toplu görüşme primi 
ödenecek.
Sendikalaşmayı destekliyormuş gibi görü-
nen bu madde oldukça yanıltıcı. Anayasa re-
ferandumunda aynı anda iki sendikaya bir-
den üye olunabileceği şeklinde propaganda 
yapan iktidar partisi torba yasayla böyle bir 
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madde çıkarırken altına da “Sözleşmeli per-
sonelin grev kararı vermesi, bu yolda propa-
ganda yapması, herhangi bir greve veya grev 
teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya 
da teşvik etmesi yasak olacak.” maddesini 
eklemeyi unutmamış. Kamu kurumlarının 
yönetici kadrolarının genelde sağcı oldu-
ğunu düşünürsek çalışanların zorla iktidar 
yanlısı tutum alan sendikalara üye yapılaca-
ğı zor bir tahmin değil. Bu sayede bir taraf-
tan çalışanlara maddi destek veriliyormuş 
gibi görünürken diğer taraftan da iktidar 
yanlısı sendikaların üye sayıları şişirilecek. 
Kamu çalışanlarına kademe ilerlemesi için 
disiplin cezası almama şartı getirilmesi de 
muhalif personelin yönetici kadrolara gel-
mesini engelleniyor.

İşçiler ihtiyaç fazlası sayılabilecek
Bu madde ile İl özel idarelerinin sürekli işçi 
kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler 
Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkila-
tındaki sürekli işçi kadrolarına; belediyele-
rin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç 
fazlası işçiler ise Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı-
na atılabilecek. Torba yasada atanabilecek 
şeklinde ifade ediliyordu ama biz atılabile-
cek dedik, çünkü atandıkları yerde 5 gün 
içinde işe başlamadıkları takdirde işçiler 
işten çıkartılabilecekler. İhtiyaç fazlası ilan 
edilen işçinin yerine kadrolu alınamayacak 
fakat hizmet alım yoluyla yani taşeron uy-
gulamayla işçi alınabilecek.

Sigortasız çalışıyorsan ve çalışma 
şartların nedeniyle ölüyorsan 
üzülme, çünkü artık malulen 
emeklisin

Torba yasa ile sigortalı olmayan ve silikozis 
hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü 
en az yüzde 15 kaybedenlere SGK tarafından 
aylık bağlanacağı belirtildi. Başta silikozis 
hastalarının lehine görünen bu madde as-
lında toplumu kandırıp duyarlılığını körelt-
meye yönelik. Çünkü maddenin devamında 
işçilerin bu maddeden yararlanabilmesi için 
yasanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 
itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiği 
belirtiliyor. Yani hasta olup da bunun farkın-
da olmayan ya da ileride silikozis hastalığına 
yakalanacak olan işçiler bu yasadan yararla-
namayacak. Ayrıca daha önce silikozis nede-
niyle hayatını kaybetmiş işçilerin ailelerinin 
durumu hakkında da yasada herhangi bir 
bilgi yok. 

Mutlaka sizin de aklınıza torba yasa için-
de hiç mi olumlu maddeler yok şeklinde bir 
soru gelmiş olabilir. Evet, çalışanların sosyal 
ve ekonomik birçok hakkının tırpanlandığı 
torba yasa içinde birkaç olumlu madde var. 
Örneğin üniversitelere geri dönme şansı veri-
liyor. Herhangi bir nedenle atılmış veya ken-
di isteğiyle üniversiteyi bırakmış kişiler 5 ay 
içersinde başvurdukları takdirde öğrenimle-
rine geri dönebilecekler. 

Bunun yanı sıra torba yasa ile birçok vergi 
affı da geliyor. Bu vergi aflarıyla ilgili madde-
lere dikkat edecek olursanız (iktisat işletme 
gibi alanlarda eğitim almadığınız takdirde) 
kavramların size uzak olduğunu fark ede-
ceksiniz. Çünkü öğrencilerin, emekçilerin ve 
ezilen kesimlerin genelde BDDK (Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu) veya SPK 
(Sermaye Piyasası Kurulu) gibi kurumlar-
la ilgilenecek kadar parası olmadığı için bu 
kavramlara da yabancı olması çok doğal. İşin 
özetinde ise yine emeği sömürenlere kıyak, 
işçiye, öğrenciye açlık yazıyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ümitsizliğe 
kapılmamak gerekiyor. Çünkü Avrupa’dan 
Kuzey Afrika’ya dünyanın önemli bir coğ-
rafyasını saran bölgede işçi sınıfının direniş 
ateşi yükseliyor. İşçi sınıfını saran bu ateşin 
ilk kıvılcımını yakanlar da kendi gençlikleri. 
Ülkemiz gençliğinin de bu kıvılcımı yakma-
sında hiçbir engel yok.

 ∎ Şener ATAŞ
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OSTİM, uzunca söyleyecek olursak: Orta-
doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi. Metroya 
Ankara Kızılay’dan bindiğinizde 25 daki-
kada rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir sanayi 
merkezi. 1980’lerden itibaren hizmet ver-
meye başlayan OSTİM; 2550 atölye, 1393 
işyeri ve büro, 1800 konuttan oluşur. Bura-
da bulunan şirketler; makine imalat, metal 
işleme, elektrik-elektronik, iş makineleri, 
imalat makineleri, otomotiv, plastik-kau-
çuk, tıbbi araç gereçler gibi sektörlerde faa-
liyet yürütür. “Şirketlerin %31’i ticaret, geri 
kalan imalat yapmaktadır. İmalat alanları 
% 46’sı metal işleme, % 42’si tahta ürünler, 
% 8’i plastik ürünler ve % 4’ü ise kimyasal 
üretimdir.”(1) Kısacası bizde bu bilgilerden 
sonra OSTİM için bir tanım yapacak olur-
sak: Oldukça büyük bir işçi havzası diye-
biliriz.  

İşçi sağlığı ve güvenliği koşulları 
nasıldı? 
Türkiye işçi kazalarındaki ölümler açı-
sından Avrupa’nın birincisi, dünyanın da 
ikincisi durumunda. Her yıl 70-80 bin iş 
kazası oluyor. Bu veri de OSTİM’deki işçi 
sağlığı ve işçi güvenliğinin durumunu ga-
yet iyi anlatıyor. Fakat gene de işçi kaza-
larında sorumluluğu (ya da suçu) “işçilerin 
eğitimsizliği”ne (2) atanlara bir kez daha 
anlatmak için kısaca bilgi verelim. 

Bu işçi havzasında; iş güvencesi yok, sen-
dika yok, denetim ve kontrol yok, uygu-
lanan iş yasası yok. Ama asgari ücret var. 
10-12 hatta bazen 14 saat çalışma var. “Bu 
kadar süreye çalışmam, köle miyiz” dediği-
nizde işsizlik var. Şimdi soruyoruz; bu ka-
dar yoğun tempo ile çalıştırılan işçiler nasıl 
suçlu olabilir? Ya Antalya’da, Sakarya’da, 
Elbistan’da meydana gelen iş kazaları, bu 
kazalardan da mı işçiler sorumlu? Şunu 
açıkça diyebiliriz ki; bu ölümler iş kazası 
değil işçi katliamıdır. 

OSTİM’e, orada yaşananlara geri dönecek 
olursak; patlamalarda 20 işçi hayatını kay-
betti. Biri; 50 yaşındaki Abdullah Karaku-
lak. Emekliydi. Çocuğunun okuması için 
tekrar bir işe girmesi gerekiyordu. Yani 
hâlâ çalışmak zorundaydı. Emekli parası 
malum... Diğeri Abdulkadir Kurt. Beledi-
yedeki işinden çıkartılınca OSTİM’de işe 
başladı. Bir diğer işçi arkadaşımız ise; aile-
sine bakabilmek için okulunu bırakan Hü-
seyin Yıldız. Aydın ve Aydemir Çapraz kar-
deşler iş başı yapalı 12 saat oldu. Ve diğer 
ölen işçiler, patlama olmasaydı kaçta evde 
olurlardı belli değil. Bütün bu yaşanmışlık 
ve yoğun çalışma sonunda gelen sonuca 

İş kazası değil işçi katliamı

nasıl olur da “Madenciliğin kaderinde bu 
var.” (3) diyebiliriz. Nasıl olur da her şeye 
kader, takdiri ilahi diyerek sorumluluktan 
kaçabiliriz? 

Fabrikalarda, madenlerde, tersanelerde, 
hastanelerde, kısacası bütün işletmelerde 
sürekli meydana gelen ölümlerin nedeni; ne 
kader, ne takdiri ilahi, ne işçilerin eğitimsiz 
olmasıdır. Bunun sebebi; iş(çi) güvenliği ve 
iş(çi) sağlığı açısından hiçbir denetimin 
yapılmaması; sigortasız, sendikasız, gü-
venliksiz çalıştırma; özelleştirme ve taşe-
ronlaştırma politikasıdır. Yani işçi, emekçi 
kanıyla beslenen kapitalizmdir. 

Otuz yıldan beri Türkiye kapitalizminin 
istediği neo-liberal dönüşümleri; AKP ik-
tidarı, olağanca hızıyla gerçekleştirmeye 
devam ediyor. İçinde bulunduğumuz şu dö-
nem itibariyle işçilerin çalışma koşullarını 
taşeron, kuralsız çalışma, esnek çalışma 
modeliyle kat ve kat kötüleştiriyor. Taşe-
ronlaştırma artık olmazsa olmaz haline 
geldi. Zaten “devleti şirket mantığıyla yö-
netiyoruz!” diyen bir iktidardan da başka 
bir şey beklemek anlamsız olur. 

Bir yandan timsah gözyaşları dökerek, 
OSTİM’deki işçi ölümlerinden “üzüntü 
duyduğunu” (4) söyleyip; bir yandan da 
işçi emekçilerin haklarını gasp eden “tor-
ba yasası”na karşı çıkanlara zehirli gazla-
rı, copları reva görenler bilmelidirler ki, 
bu düzen böyle gitmeyecek. İnsanları ölü-
me terk edenler, sağlığımızı hiçe sayanlar, 
bizleri ölesiye çalıştırıp zenginliklerine 
zenginlik katanlar; bu toprakların üreten-
lerine, yaşamı var edenlere yaptıklarının 
hesabını verecek.

Biz işçiler, köylüler, emekçiler, kadınlar, öğ-
renciler; 

•   Özelleştirmeleri durdurmak için, 
•   Taşeron çalıştırmanın yasaklanması ve 
tüm taşeron işçilerin kadroya alınması için; 
•   Çalışma saatinin günde 8 saat olarak 
sınırlandırılması için; 
•   Güvencesiz, sigortasız ve sendikasız 
çalışmaya dur demek için; 
•   SSGSS yasasını çöpe atmak için, 
•   Krizin faturasını ödememek için,
•   Açlığa, yoksulluğa, pahalılığa dur demek 
için,
•   Mezarda emekli olmamak için, 
•   Halkların kardeşliği için,

Sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz bir dünya için, 
kısacası insanca bir yaşam için mücadele 
ediyoruz.

(1) www.ostim.org.tr , OSTİM genel bilgiler, 
üretim profili

(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

(3)  Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak 
Karadon kömür madenindeki grizu 

patlamasından sonrasındaki yorumu

(4) İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın OSTİM’deki 
patlamadan sonra söyledikleri

 ∎ Ankara OSTİM’den
bir ilerici işçi
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İş Bankası Nemtrans işçilerinin 
direnişi kazanıldı
Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlü olan ve İş 
Bankası’na ait Nemtrans Lojistik adlı firmanın 
Gemlik Limanı’ndaki tesislerinde çalıştıkları 
sırada fazla mesai ücretlerini alamadıkları için 
haklarını arayan ve İş Bankası tarafından işten 
çıkarılan işçiler 17.01.2011 tarihinde İş Banka-
sı Genel Müdürlüğü’nün önünde direniş çadırı 
kurmuşlardı
Kapitalizmin yükünü sırtlarında taşıyanlar ola-
rak sermayedarlara gözdağı veren nakliyat işçi-
leri, soğuk hava şartlarına rağmen, gece gündüz 
demeden patronların her türlü oyununa karşı, 
işe iadeleleri gerçekleşene ve talepleri kabul edi-
lene kadar çadırlarda direnişlerini sürdürdüler. 
Bu kararlı tutumları karşısında da İş Bankası 
patronları işçileri sendikalı olarak atılan işçile-
rin işe başlamasını kabul etmek zorunda kaldı.

PTT işçileri haklarını arıyor
İşten atılan taşeron PTT işçilerinin direnişi 
sürüyor.  Haftalardır Topkapı  ve Sarıyer posta 
dağıtım merkezleri önünde direnişte bulunan 
işçiler haklarını aramaya devam ediyor. 

PTT’nin kendisine ait hizmetleri taşeron fir-
malara ihale etmesi, beraberinde sürekli işten 
çıkarmaları kolaylaştıyor, işçiler kıdem tazmi-
natlarını alamıyor ve işten çıkarılanlara önce-
den bildirimde de bulunulmuyor. Bütün bunlar 
yetmezmiş gibi işçiler çalıştıkları günlerin üc-
retini de alamıyorlar.
Hatırlanacağı üzere, yeni yapılan ihalelerin aynı 
şirketlere verilmemesi bahane gösterilerek yeni 
yıldan itibaren PTT Avrupa Yakası Posta İşlem 
ve Dağıtım Başmüdürlüğü’ne bağlı taşeron fir-
malarda çalışan 200’e yakın işçi işten atılmıştı. 
İşçiler işe geri alınmaları talebiyle eylemlerini 
sürdürürken, posta işletmelerinde koli bölümün-
de çalışan 16 işçinin ise işten çıkarılmalarına 
rağmen haber verilmediği ve söz konusu süre 
zarfında ücretsiz olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. 
PTT’nin yıllardır özelleştilmeye çalışıldığını ve 
uygulanan taşeron sisteminin bunun bir parçası 
olduğunu belirten PTT işçileri 24 şubat’ta üç ay 
boyunca topladıkları imzaları mecliste grubu 
bulunan partilere gönderdiler. PTT işçilerinin 
direnişi diğer iş kollarında çalışan sınıf arka-
daşlarının desteğiyle devam ediyor.

Metal İşçileri yine alanlarda
Geçtiğimiz günlerde Birleşik Metal-İş sendikası 
tarafından 2010-2012 toplu iş sözleşmesi görüş-
melerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 
28 işyerindenden 21’inde grev alma kararı veril-
di. Bunun üzerine iki işyeri MESS’ten (Türki-
ye Metal Sanayicileri Sendikası) istifa ettikleri 
açıkladılar. Bunlardan birisi işçilerle toplu iş 
sözleşmesi imzalarken diğeri görüşmelere de-
vam ediyor. 
Ülkenin içinde bulunduğu zor durumu bahane 
eden Türk Metal Sendikası ile Çelik İş sendikası 
ise MESS’in teklifini kabul etti. Birleşil Metal-İş 
sendikası ise 8 Mart’a kadar anlaşma sağlanama-

ması durumunda grevleri başlatacağını duyurdu. 
Metal işçilerinin grev kararı almasında şu mad-
deler temel gerekçeler olarak ön plana çıktı.
* Yapılan zam oranının genel fiyat artışlarının al-
tında olması ve metal iş kolundaki işçilerin eme-
ğiyle gerçekleşen büyümeye karşılık gelmemesi.
* Farklı iş yerlerinde aynı işi yapıp farklı ücret-
ler alan işçilerin maaşlarının aynı oranda arttı-
rılmaması suretiyle iş veren sendikasının grup 
toplu sözleşmesi kurallarını ihlal etmesi ve bu 
şekilde de işçilerin birlikte hareket etmelerine 
engel olmaya çalışmaları.
* İş yasasında yapılan ve “torba yasa” olarak 
adlandırılan değişikliklere göre doğurduğu so-
nuçlar işçilerin aleyhine değişen ucu açık mad-
delerin toplu sözleşme sürecinde iş verenlerce 
dayatılması.

22 Mart, Eskişehir Süsler Doruk
24 Mart, Kocaeli Standard Depo
28 Mart, Gebze Kroman Çelik
29 Mart, Gebze Areva
30 Mart, Kocaeli Bekaert
1 Nisan, Gebze Bosal
4 Nisan, Mersin Çimsataş
6 Nisan, İstanbul (Dudullu ve Kartal) ABB Elektrik
8 Nisan, Gebze Arfesan
11 Nisan, İstanbul RSA
22 Mart’ta ilk grev kararını yerine getiren iş yeri 
Eskişehir’de faliyet gösteren Candy gruba ait Do-
ruk fabrikası oldu. 24 Mart Perşembe günü de 
Kocaeli’nde faliyet gösteren Standard Depo işçi-
leri işyerlerinde grev pankartlarını astılar.

UPS İşçileri Direndiler ve Kazandılar!
Geçtiğimiz aylarda işverenin, sendikaya üye ol-
dukları gerekçesiyle işten çıkardığı UPS işçile-
ri, meşru ve yasal haklarını gerçekleştirdikleri 
direniş ve yürüttükleri mücadele sonucunda 
kazandılar.
Yaklaşık 30 UPS işçisi mart ayında  çalışma 
koşullarının iyileştirilmesini sağlamak, emek-
lerinin karşılığını alabilmek ve haklarını savu-
nabilmek amacıyla (TÜMTİS) Türkiye Motorlu 
Taşıt İşçileri Sendikası’nda örgütlendiler. Buna 
karşılık olarak işveren işçileri işten atma yolu-
na gitti. Ancak sendika üyesi işçilerin direnişi 
üzerine işveren geri adım atmak zorunda kaldı. 
Daha sonra sendikalı işçi sayısının daha da art-
ması üzerine işveren 151 işçiyi işten çıkardı. İş-

verenin yasalara aykırı, gayri meşru olarak ser-
gilediği bu tavır İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 
işletmelerin önünde işçilerin eylemler gerçek-
leştirmesine neden oldu. Gerek işçilerin kararlı 
tutumu, gerekse  işe iade davasının işçiler lehine 
sonuçlanması sonucu işten atılan 151 işçi, 272 
günlük direnişin ardından 4 aylık tazminatları-
nı da alarak işbaşı yaptılar. 
Direnişe çeşitli demokratik kitle örgütleri ve 
sendikal yapılanmalardan da destek geldi.

Yurt genelinde torba yasaya karşı 
mücadele
Ocak ve şubat ayı AKP’nin öncülüğünde iş gü-
cünün sömürüye karşı esnekleştirilmesi ve işçi-
lerin örgütlenme gücünün kırılması amacıyla 
çıkarılan yasalardan biri olan “torba yasa” adlı 
düzenlemeye karşı tepkiler yapıldı. İçerisinde 
kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması-
nı, öğrenci affını, emekçilere yönelik büyük hak 
gasplarını, iş güvencesini yok edecek, işten at-
maları kolaylaştıracak düzenlemeleri bir arada 
içeren, bu yüzden “torba yasa” olarak adlandırı-
lan düzenlemelere karşı emekçi yetersiz de kalsa 
sesini yükseltti.
Söz konusu düzenlemeye karşı geçtiğimiz bu 
aylarda çeşitli sendikalar ve demokratik kitle 
örgütleri İstanbul’da bir yürüyüş düzenledi. 
Ardından DİSK, KESK,TMMOB ve TTB öncü-
lüğünde işçi-emekçiler yurdun dört bir yanın-
dan Ankara’ya doğru yürüyüşe geçtiler. 3 şubat 
2011 tarihinde Ankara’da bir araya gelen kitleye 
kolluk kuvvetleri sert müdahelede bulunduysa 
da demokratik kitle örgütlerinin de desteğiyle 
yürüyüş gerçekleştirildi. 
Emek cephesinden gelen tüm bu tepkileri gör-
mezden gelen siyasi iktidar ilgili yasanın bazı 
maddelerini meclisten geçirdi. Bu durum baş-
ta DİSK, KESK, TMMOB ve TTB gibi örgütler 
olmak üzere ve çeşitli iş kollarından sendika-
ları ve demokratik kitle örgütlerini harekete 
geçirdi. İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve 
Diyarbakır’da KESK, DİSK vb. sendikal olu-
şumlar protesto eylemleri gerçekleştirdiler. Ya-
pılan eylemlerde torba yasa temsili olarak ateşe 
verildi. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler aralarında 
torba yasaya bağlı hak kayıplarının da bulun-
duğu nedenlerle fabrikalarda grev kararı alarak 
işçi sınıfının üretimden gelen gücünün harekete 
geçirilmesi noktasında önemli bir adım attılar.

       
       

   iş

çi  haberleri
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19 Mart Cumartesi gününden beri dünyanın 
gözü önünde bir işgal ve katliam operasyonu 
gerçekleştiriliyor. Başta Amerika, Fransa ve 
İngiltere olmak üzere sömürgeciler, Libya’yı 
en gelişmiş silahlarla havadan ve denizden 
füze yağmuruna tutuyorlar. Zalim Obama, 
faşist Sarkozy ve ırkçı Cameron, peşlerine 
Batı’nın aşırı sağcı, ırkçı, muhafazakâr ve 
gerici iktidarlarını takarak yeni bir emper-
yalist savaşa giriştiler. Hollanda, Belçika, 
İtalya, Norveç, Danimarka, Kanada ile işbir-
likçi petrol şeyhleri, Suudi Arabistan, Katar 
da bombalamaya katılanlardan. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin, 17 Mart gece 
yarısından sonra yaptığı oylamayla önünü 
açtığı operasyonun “sivilleri ve sivil yerleşim 
bölgelerini korumak” adına düzenlendiği 
iddia ediliyor. Oysa ki şu ana kadar yapılan 
bombalamalar sonucu onlarca sivil Libya’lı 
hayatını kaybederken yaralı sayısının binleri 
bulduğu haberleri geliyor. 

Ne tesadüftür ki emperyalistler, Libya saldırı-
sını 19 Mart tarihine denk getirdiler. Irak’ta 
yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarcası-
nın yaralanmasına sebep olan saldırı ve işgal 
operasyonunun başladığı 19-20 Mart 2003’ü 
herkese hatırlatarak halklara bir kez daha 
gözdağı veriyorlar. 8 yıl sonra Irak savaşını 
bu kez Libya’da tekrarlıyorlar.

Bu savaş emperyalist bir savaştır. Sömür-
gecidir, ırkçıdır, gayri meşrudur, haksızdır, 
halk düşmanıdır, insanlık düşmanıdır. Ka-
pitalist-sömürgeci-Hıristiyan-beyaz- siyonist 
İsrail’in dostu Kuzey Amerika ve Avrupa ege-
menlerinin, yanlarına Arap korucuları alarak 
başlattığı yeni bir Haçlı Seferidir. 

Saldırıların başlamasından haftalar önce ka-
leme aldığı yazılar ile dünya halklarını em-
peryalizmin yeni savaşı konusunda uyaran 
Fidel Castro bir kez daha haklı çıktı! Ame-
rikan, İngiliz ve Fransız emperyalizminin 
Libya’ya saldırısı, Tunus ve Mısır’da patla-
yan Arap halk devrimleri dalgasını kuşat-

mak ve boğmak, Libya petrolüne el koymak, 
emperyalizme ve siyonizme yeni askerî üsler 
sağlamak amacını taşıyor. Dünya kapita-
list sisteminin elebaşıları, Arap halklarının 
1970’lerde petrol kaynaklarını ulusallaştırma 
hamlelerini geriye çevirip bu kaynakları tek-
rar yabancı şirketlerin mülkiyetine geçirerek 
özelleştirmek ve yabancılaştırmak istiyor. 

Medya tekelleri eliyle de desteklenen ve 
meşrulaştırılmaya çalışılan saldırıya karşı 
dünyanın dört bir yanından tepkiler yükse-
lirken Türkiye’de ise iktidarı, ana muhalefet 
partisi ve hatta ordusuyla egemenler bir kez 
daha emperyalistlerin yanında saf tutuyor. 
Geçmişte Kore’de Amerikan emperyalizmi-
nin kurşun askeri rolünü oynayanlar tarihten 
ders almıyor, utanmıyor. İktidardaki AKP, 
bizzat başbakanın dillendirdiği “NATO’nun 
Libya’da ne işi var?” çıkışını iki günde unut-
tu. AKP, zalimlere karşı mazlumun yanında 
olmak, bölge halklarının birliği için çalışmak, 
barışçı olmak, savaşa karşı olmak sloganları-

nı dilinden düşürmediği hâlde; 
karar noktasına gelince, bölge 
gücü olmak hedefiyle, bir kez 
daha çark etti. 

Öte yandan ana muhalefet partisi 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 
ise, halkçılık, ilericilik, demok-
ratlık, bağımsızlıkçılık iddiaları-
nı boşa çıkaracak şekilde hareket 
etmeye devam ediyor. Emperya-
list saldırıya karşı direnmeyi suç 
sayıyor. NATO’yu ve emperyalist 
işgali meşru gördüğünü vurgu-
luyor. Üstelik bunu, Türkiye’nin 
Kurtuluş Savaşını yönetmekle 

övünen partinin, CHP’nin genel başkanı ola-
rak yapıyor. 

Arap halklarının yükselttiği devrvvvwim-
ci başkaldırı dalgası unutturulmak istenen 
bir gerçeği gün yüzüne çıkartmıştır. Dün-
ya egemenlerinin derinleşen ekonomik ve 
sosyal krizle boğuştuğu, Neoliberal politi-
kaların açıkça iflas ettiği günümüzde hala 
kapitalizmden medet umanlar, sömürgeci 
düşler kuranlar, hüsrana uğrayacaktır. Halk-
lar artık yeni bir çağa uyanıyor. Dün Kore’de, 
Vietnam’da, Cezayir’de kaybedenler, bugün 
Libya’da da kaybetmeye mahkumlar. 

Emperyalist savaş makinesi devasa silahlı 
teknolojik gücü, korkunç kara propaganda 
teşkilatının yalanlarıyla cephede günlük ba-
şarılar kazansa da bu geçici kazanımlarını 
kalıcılaştıracak güce sahip değil. Yakın tarih 
bunun sayısız örnekleriyle dolu. Libya halkı-
nın da sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı 
köklü bir direniş ve zafer geleneği var. Şehit 
Ömer El Muhtar’ın torunları, 1969 devrimini 
gerçekleştiren kuşağın çocukları, vatanlarını 
ve devrimin kazanımlarını savunacaklardır. 
Bizler, Türkiyeli devrimciler, ilericiler, emek-
çiler olarak mazlum Libya halkının yanında 
olduğumuzu ilan ediyor ve yineliyoruz: Em-
peryalizm yenilecek, halklar kazanacak!

Savra Hatten Nasr
Zafere Kadar Devrim

 � 21 Mart 2011 tarihinde Ürün Sosyalist Dergi, Birlik Dayanışma 
Hareketi ve Tüm İlerici Gençlik Derneği’nin emperyalistlerin Libya 

saldırısını kınayan basın açıklamasının metnidir.

Libya halkı emperyalizme boyun eğmeyecek!
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Temel haklarından mahrum bırakılmak şüp-
hesiz ki her insan için en büyük cezadır. So-
kakta serbestçe dolaşma hakkı, eğitimini sür-
dürme hakkı, düzenli bir işte çalışma hakkı… 
İşlediğimiz bir suç yahut iktidar sahiplerinin 
hoşuna gitmeyecek bir hareket bu hakları-
mızın elimizden alınmasına neden olabilir. 
Sonra bu işlediğimiz suç yahut iktidar sahip-
lerinin hoşuna gitmeyecek hareketler, iktidar 
sahiplerince sözüm ona affedilir. Af özünde 
yönetim erkini elinde bulunduranların halkın 
gözünü boyamakta kullandığı bir taktikten 
başka bir şey değildir. İktidar ve iktidarın des-
tekçilerinin mantığına göre af yoluyla elimiz-
den alınan haklar, iktidar sahiplerince bize 
armağan edilir. Bu armağan, iktidara halkın 
gözünde iyi bir mevkinin yanı sıra hakların-
dan mahrum kalmış iktidar destekçilerinin 
ve iktidara muhalif çeşitli unsurlara düşman 
grupların suçlarının büyüklüğüne bakılmak-
sızın politik arenaya geri dönmesini sağlar. 
Kanlı eylemlerini unutmadığımız Türkiye 
Hizbullahı’nın yönetici kadrosunun 31 Aralık 
2010 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhake-
meleri Kanunu’nun 102. Maddesi’nden yarar-
lanarak 4 Ocak 2011 günü serbest bırakılması 
savlarımızı bir kez daha doğrulamıştır.

Tarih bu suç makinesini 
unutmayacak!
1980’li yılların başlarında kurulan Türkiye 
Hizbullahı İslam dışı saydığı tüm öğelerle 
mücadele etme iddiasıyla ortaya çıktı. Bu 
İslam dışı öğelerin başında ise ilerici, dev-
rimci, yurtsever Kürtler ve Kürt tarikatları 
gelmektedir. Sözde sisteme karşı fakat sis-
temle ortaklaşa çalışma yürüten örgüt özel-
likle Kürt illerinde söz sahibi olmak uğraşın-
daydı.  Örgütün kurucusu Hüseyin Velioğlu, 
polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü güne 
kadar örgütün tek ve tartışmasız lideri olarak 
kabul edildi.  Türkiye Hizbullahı kurulduğu 
günden bugüne ilerici, devrimci, yurtsever 
insanlar ve kamuoyunun duyarlı kesimi tara-
fından tehlikeli bir düşman olarak nitelendi.  
Sisteme muhalif olan herkese karşı silah ola-

Özgürlüğe sıkılan kurşunlar aramızda:

rak kullanılan Türkiye Hizbullahı, bu tavrıyla 
sistemin kurdurduğu bir savaş makinesi izle-
nimi yarattı. Bu kanının doğruluğu, örgütün 
eylemleri ve gelişen süreçle kanıtlanmış oldu. 

İlerici, devrimci, demokrat, yurtsever 
bir halkın düşmanı
Örgütün başı olan Hüseyin Velioğlu 1980 
faşist darbesi sonrası Kürt illerine dönüp 
örgütlenme faaliyetlerine başladı. Bölgede 
ilerici her türlü unsura düşman olan Velioğ-
lu bu unsurları yok etmek amacıyla çeşitli 
işlere girişti. Bu işlerden en bilinen Petrol-
İş Batman Şubesi’nden ilerici sendikacıları 
temizleyip, yönetimi ele alma çabasıdır. Bu 
çabası sırasında devlet güçlerinin de yardı-
mıyla sendika seçimlerini 5 defa iptal ettir-
meyi başarmış fakat sonucunda seçimi kay-
betmiştir. 1990’lara gelindiğinde Velioğlu, 
önce Türkiye Hizbullahı içindeki ılımlı ka-
nat olan Menzil kanadını kanlı bir şekilde 
tasfiye etmiş, sonrasında rotasını yurtsever 
Kürtlere doğrultmuştur. Kürt halkının ileri-
ci, devrimci, yurtsever öğelerinin güçlendiği 
ve önemli kazanımlar elde ettiği bu yıllarda 
Türkiye Hizbullahı pek çok yurtsever Kürt’ü 
infaz etmiş ve bu infazlar yoluyla Kürt ha-
reketini güçten düşürmeye çalışmıştır. Bu 
eylemleriyle kamuoyunda Hizbulkontr ola-
rak bilinmeye başlayan Türkiye Hizbullahı 
2000’lerin başına kadar kanlı eylemlerini 
sürdürmüştür. 

Domuzbağı, mezar evler, sorgucu 
dehşeti
Ocak 2000’de polisin Türkiye Hizbullah’ına 
gerçekleştirdikleri operasyonlar örgütün 
gerçek yüzünü ortaya sermiştir. 17 Ocak 
2000’de örgütün lideri Hüseyin Velioğlu’nun 
Beykoz’da bir evde polisle girdiği çatışmada 
ölmesi ve sonrasında yakalanan örgüt üye-
lerinin itirafları Türkiye kamuoyunda yan-
kı uyandırmıştır. Örgütün sorgu elemanları 
tarafından işkenceyle öldürülerek evlerin te-
meline gömülen onlarca insanın cesetlerinin 

bulunması bu işin sadece 
bir yüzüdür. Örgüt bu me-
zar evlerin gerisinde sokak 
ortasında infaz edilen on-
larca Kürt yurtseverinin, 
ilerici, devrimci, demok-
rat insanın kanını taşı-
makta ve bunu din adına 
yaptığını iddia etmektedir. 
2000’de gerçekleştirilen 
operasyonlar sonucu örgü-
tün lideri ölmüş, yönetici 
kadrosu tutuklanmış olsa 
da örgüt varlığını devam 
ettirmiştir.

Örgüt liderleri nerede?
Yazımızın başında değindiğimiz gibi örgü-
tün üst düzey yöneticileri 4 Ocak 2011 günü 
CMK’nın yürürlüğe giren 102. Maddesi kap-
samında serbest bırakılmıştır. Her gün dü-
zenli bir biçimde en yakın jandarma ve polis 
karakoluna giderek imza vermeleri şartıyla, 
“adli kontrol” altında tutularak serbest bırakı-
lan örgüt üyelerinin serbest bırakıldıktan bir 
süre sonra ortadan kaybolduğu “anlaşılarak” 
haklarında tekrar arama kararı çıkarılmıştır. 
İddialara göre örgütün üst düzey yöneticileri 
serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra İran’a 
geçmiş ve kolluk kuvvetleri dâhil hiç kimse 
bunun farkında varmamıştır!

Kürt Halkı’na mı? AKP’ye mi?
Yıllarca Kürt hareketine karşı ve sisteme mu-
halif olan herkese karşı sistem tarafından bir 
silah olarak kullanılan Türkiye Hizbullahı 
ile ilgili yaşanan son gelişmeler kuşku uyan-
dırıcıdır. Yaşanan olayların ardından yargı 
hükümeti, hükümet yargıyı suçlama yarışına 
girmiş, Türkiye Hizbullahı’nın AKP’ye saldı-
rı amacı güttüğü savı ortaya atılarak örgütün 
asıl kimliği gölgelenmeye çalışılmıştır. Üs-
telik Türkiye Hizbullahı legal kolları aracı-
lığıyla yaptığı açıklamalarla geri dönüşünü 
duyurmuş, “Türkiye Hizbullah’la yaşamaya 
alışmalı” demiş, internet sitelerinde yer alan 
yazılarla Kürt Hareketini ve tüm muhalefet 
unsurlarını suçlamaya devam etmiştir. Bu 
açıklamalardan çıkarabilecek tek sonuç Kürt 
Hareketi’nin, ilericilerin, devrimcilerin Tür-
kiye Hizbullahı tehdidiyle tekrar karşı karşıya 
bırakıldığıdır.

Egemenlerin Türkiye Hizbullahı aracılığıyla 
oynadığı oyun bizlere hiçte yabancı değildir. 
Egemenlerin desteğinde palazlanan karanlık 
örgütler olan Türkiye Hizbullahı, Kontrgerilla, 
ülkücü-faşist çeteler, JİTEM gibi baskı aygıtla-
rı Türkiye halklarını ve onun ilerici, devrimci, 
yurtsever unsurlarını asla yıkamayacaktır.

 ∎ Ersu Han

Türkiye Hizbullah’ı yöneticileri serbest bırakıldı!
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Kürt açılımı, Alevi açılımı, Roman açılımı... 
Ve benzeri açılımların damgasını vurduğu 
bir dönemden geçiyoruz. Aynı güneşin altın-
da aynı havayı soluyan Türk, Kürt, Ermeni, 
Çerkez... olan biz insanlar gerçekten yabancı 
mıyız bir birimize? Kürt Mehmet amcanın 
kızıyla evlenen bir Türk gencini biliriz hepi-
miz, bir Ermeni olan Zeynep’le aynı sınıfta 
aynı sırada bitirmiştik liseyi, Çerkez Hatice 
teyzenin bahçesindeki ağaçlardan çaldığı-
mız meyvelerle geçmiştir çocukluğumuz, 
Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz... olduğumuza 
bakmadan kapının önüne koymuştu patron 
bizi. 

Bizi bize yabancılaştıran, ötekileştiren bu 
çürümüş sistem neden? Bir kitapta okumuş-
tum: ‘Düzen, kendisinden memnun olma-
yanlardan kendisini korumak için kuvvetli 
bir iktidara ihtiyaç duyar’ evet, bu iktidardır 
bizleri ötekileştiren, memnun olmadığımız 
kapitalist düzendir. Ordusuyla, ekonomisiy-
le, eğitimiyle, medyasıyla, bizleri bir arada 
yaşarken bir birimize düşman eden.

Ağzımdan kaçtı, yanlış anlaşıldım (?)
Çok değil bundan on bir yıl önce İnterstar 
TV’de Güner Ümit’in sunduğu Süper Tur-
nike adlı bir yarışma programında, Ümit’in 
hamile bir kadına çocuk senden mi? Soru-
su üzerine kadının, yok babamdan cevabını 
vermesine Ümit’in Kızılbaşlar gibi mi söz-
lerini hepimiz hatırlıyoruz. Anadolu Alevi-
lerini nitelendirmek için kullanılan Kızılbaş 
kelimesi, Alevilere yönelik kanla, zulümle, 
sürgünlerle yapılan baskıların bir başka çe-
şididir. Bu çirkin yakıştırmanın ardından 
Ümit’in ‘ağzımdan kaçtı özür dilerim’ sözle-
ri ise ne Ümit’i ne de bu zihniyeti temize çı-
karıyor. 1995 yılında gerçekleşen bu olayın 
2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta 33 Alevi 
aydını ve 2 de otel çalışanının katledildiği, 
Madımak katliamının hemen ardından ger-
çekleşmesi pek şaşırtıcı değil.

Yıllardır dönen bir çark var, çarkı felek ya da 
feleğin çarkı mı desek. Mehmet Ali Erbil’in 
sunduğu Çarkı Felek programında canlı ya-
yının kesilmesi ve ekranın kararması üze-
rine Erbil’in ‘mum söndü mü yapıyoruz?’ 
sözlerine verilen tepkiler dolayısıyla prog-
ram yayından kaldırıldı. Erbil’in duruma 
ilişkin açıklaması ise, oldukça masum yanlış 
anlaşıldım özür dilerim oldu. Hâlbuki kısa 
bir süre önce katıldığı bir evlendirme prog-
ramında 80 yaşında bir kadına, ben Kızıl-
baş mıyım ki, sözleri Erbil’in hiç de yanlış 
anlaşılacak bir tarafının olmadığını bizlere 
gösteriyor.

Birde düz ovadan sıkılıp dağa çıkmak iste-
yen Serdar Turgut’umuz vardı. Turgut’un 
dağa çıkmasına bir itirazımız yoktu elbette; 
fakat ne hikmetse Rojin adlı bir Kürt sanatçı-
sını alıp, onu seks kölesi yapacaktı. Yine biz 
yanlış anlamıştık. Turgut hiç de kötü şeyler 
söylememiş. Rojin değil Rana mı deseydim 
sözleri ise, Turgut’un Kürt Ulusal kimliğine 
yaklaşımını apaçık bizlere gösteriyor.  

En son Posta Gazetesi yazarlarından biri 
olan Tolga Candaş Işık’ın 27.02.2011 tarihli, 
‘Güneydoğuda Çanak Anten Terörü’ başlıklı 
yazısı bu kadar da olmaz dedirtecek bir ya-

zıydı. Candaş hiç üşenmeden Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu’da ki bütün illeri gezmiş ve 
önemli tespitlerde bulunmuş. Sosyal alt yapı 
yetersizliği ve işsizliğin hüküm sürdüğü böl-
gede evlere kitap girmezken çanak antenle-
rin kolaylıkla girdiğini ve dolayısıyla hal-
kın yüzde 90’nın porno kanalları izliyor ve 
olduğu gibi yazıyoruz,  70 yaşındaki adam 
torununa, gelinine; 14 yaşındaki çocuk mi-
nicik bebeğe tecavüze yelteniyor. Candaş’ın 
ilgili yazısı internet sitesinden hemen kaldı-
rıldı ve ardından bir özür yazısı yayınlandı. 
Kürt halkına bir hakarette bulunmadığını ve 
amacının sadece çanak anten terörüne dik-
kat çekmek olduğunu belirten Candaş, yan-
lış anlaşıldığından yakındı. E yüzde 90’lara 
varan tespitinin ve bölge özelinde ise sürü-
yor. Her ne kadar özür dilese de Candaş’ın 
yaklaşımı ortadadır.

Üniversite mezunu olmak, çok kitap okumuş 
olmak, hatta profesör bile olmanın gerçek 
bir aydın olmak için yeterli olmadığını bizler 
çok iyi biliyoruz. Devlet teröründen kaçmak 
için mağaralara sığınıp kadınlı erkekli iba-
det eden Alevilere, ulusal kimlik mücadelesi 
veren Kürt halkının bütün baskılara rağmen 
verdikleri onurlu mücadelelerine yönelik ne 
geçmişte yaşadıkları ve günümüzde uğra-
dıkları baskıların sonuçsuz kalacağını hepi-
miz iyi biliyoruz. Ne Candaş ne Erbil.... ne 
de diğerleri bilsinler ki, bizler birbirimizi iyi 
tanıyoruz. Bizler birbirimizi grev çadırla-
rından, kına gecelerinden, işyerlerimizden, 
okullarımızdan, yoksul mahallelerimizin 
akşam sohbetlerinden tanıyoruz. Alevi, 
Sünni, Kürt, Türk, Emeni... Bu toprakların 
onurlu insanları elbette bütün bu yalanların, 
ahlaksızlıkların hesabını soracak.

 ∎ Yetgül Karaçelik

Bu ülkenin onurlu halkları,

Serdar Turgut

Birbirlerini yalan kalemlerden değil, yoksulluklarından tanıyor

Tolga Candaş Işık

Mehmet Ali Erbil
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Galatasaray futbol takımının yeni stadı 
olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi-Türk 
Telekom Arena TOKİ tarafından yapıldı 
ve 15 Ocak 2011 tarihinde Ajax takımıy-
la yapılan maçla birlikte açıldı. Büyük ve 
görkemli olan stadın açılışı da etkileyiciy-
di. Yapılacak futbol maçından önce TOKİ 
Başkanı ve Spordan Sorumlu Devlet Ba-
kanı konuşmalarını yaptı. Başbakanın da 
konuşma yapması şarttı; çünkü seçimler 
yaklaşıyor ve bu gibi projelerden ken-
dilerine de pay çıkartması gerekiyordu. 
Başbakan konuşmasını gerçekleştirdi an-
cak konuşması canlı değil daha önceden 
çekilmiş bir kamera kaydıyla gerçekleşti-
rildi. Tam bu sırada taraftarlar tarafından 
başbakan ıslıklandı. Bu ıslıkları duyan 
Tayyip Erdoğan kaçarcasına stadı terk etti 
ve ardından kurmayları da onun gibi stadı 
terk etti.

Taraftar herhangi bir şiddete başvurmadan 
en doğal hakkı olan, protesto hakkını ıslık-
la gösterdi. Bundan korkan Tayyip Erdoğan 
taraftarı nankörlükle suçladı. Nankörlükle 
suçlamasının nedeni stadı kendisinin yap-
tırması. Evet, stadı başbakanlığın bir kuru-
mu olan TOKİ yaptı. Ancak TOKİ stadın 
yapımı için Galatasaray Kulübü’nden Ali 
Sami Yen stadının ve bir likör fabrikası-
nın arsasını aldı. Aynı zamanda Tayyip 
Erdoğan ve bakanlar bu stadın yapımı için 
harcanan 600 trilyonu kendi ceplerinden 
vermişler gibi aktardı. Oysaki bu paralar 
halktan alınan vergilerdi.

Tayyip Erdoğan ve bakanlar yapılan pro-
testoyu sadece nankörlükle suçlamakla 
kalmadı. Bir hafta boyunca basından, in-
ternet ortamından taraftarlar suçlandı ve 
tehdit edildi. Yıllarca özlemini çektikleri 
yeni statlarını ellerinden almakla tarafta-
rı tehdit etti. Aynı zamanda açılış öncesi 
kusursuz işleyen metro seferleri açılış son-

rasında aksamaya başladı. Protesto eden 
taraftarlara bir ceza niteliğindeydi bu ak-
saklık. Özellikle Devlet Bakanı ve Baş 
müzakereci Egemen Bağış haddini aşıp 
çok fazla kullandığı twitter hesabından 
Galatasaray taraftarını aşağılayıcı cümle-
ler yazdı. İşte o cümleler; “Böyle bir şeref-
sizlik yok. Nankörsünüz… Kimin sayesin-
de o statta maç izliyorsunuz. Kim yaptı lan 
o stadı size. Geri zekalı, kuş beyinliler.”

Islıkla yapılan protesto karşısında bu ka-
dar korkan, taraftarlara tehdit savuran, 
taraftarları aşağılayan ve hakaret eden 
başbakan ve bakanlar Tunus ve Mısır’da 
gerçekleşen direnişleri yüzleri kızarma-
dan, söylediklerini ve yaptıklarını düşün-
meden desteklediklerini söylediler. Sade-
ce taraftarların protestolarına karşı verilen 
tepkiler ve aşağılamalar değil, sokaklarda 
hakkını arayan, geleceklerini savunan 

emekçilere ve öğ-
rencilere karşı da 
uygulanan polis 
şiddeti de herkesçe 
biliniyor. O yüzden 
Tayyip Erdoğan’ın 
Tunus ve Mısır 
halkına mücadele-
lerini destekledi-
ğini söylediği ko-
nuşmalar gerçekçi 
değil. Bunu kendi 
ülkesinde Torba 
Yasa’ya karşı yü-
rüyüş yapmak iste-
yen emekçilere ku-
rulan barikatlardan 
görebiliyoruz.

Galatasaray yönetimi, başta kulübün 
başkanı Adnan Polat olmak üzere birçok 
yönetici Tayyip Erdoğan’a yaranabilmek 
için takımın iyi ve kötü gününde yanında 
olan Galatasaray taraftarını suçladı. Aynı 
zamanda hakkı olmamasına rağmen pro-
testoya katılan taraftarların kombineleri-
ni iptal edeceğini ilan etti. Yapılan ıslıklı 
protesto sonrası taraftarların kombinele-
rinin iptal edilmesi hiçbir şekilde hukuki 
değil, keyfi bir uygulamaydı.

Stat açıldı, stat açılışı ülke gündemine 
oturdu, maçlar oynandı ancak bu stadın 
ismi henüz net değil. Galatasaray yöne-
timi stadın isminin Ali Sami Yen Spor 
Kompleksi-Türk Telekom Arena olduğu-
nu söylüyor. Stadın on yıl boyunca isim 
hakkını elinde bulunduran Türk Telekom 
ise stadın isminin Türk Telekom Arena 
olduğunu belirtiyor. Trafik levhalarında 
Aslantepe Stadı, metro da ise Seyrantepe 
Stadı olarak geçiyor. Yapılan bu devasa 
stadın (bütçe anlamında da) ismi henüz 
netlik kazanmadı.

Artık taraftarlar susmuyorlar. Onlar taraf-
tarı stat yapıp, futbolcu transfer edip, maç 
biletlerini ucuzlatıp, bedava bilet vererek 
susturamazlar. Taraftar bu göz boyayı-
cı faaliyetlere aldanmayıp artık statlarda 
seslerini takımları için değil, kendileri 
için haykırıyorlar. Onlar seslerini emekçi-
lerle 1 Mayıs alanlarında ve emekçilerin 
direnişlerinde yükseltiyor ve yükseltmeye 
devam edecekler.

 ∎  Bekir Cerit

Bir ıslıktan korkan başbakan
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ta bir kere hemşire bir hastanın tansiyonunu 
ölçtü diye bana kızdı, sen neredesin diye.
Salih: Evet staj yapıyorum ben de. Çalıştığım 
yerden memnunum. Makine ressamı oldu-
ğum için sürekli çizim yapmak zorundayım, 
başka bir iş yapacak eğitimi almadım. Bizim 
patron iyidir, bu konuda şanslıyım ama arka-
daşlarım için aynı şeyleri söyleyemem. Res-
men ayakçı olarak kullanılıyorlar, içlerinde 
henüz çizim yapmayanlar bile var.
Tuba: Tabi, ben özelde staj yapıyorum, çalıştı-
ğım işletmede stajyer olmamın hiç bir önemi 
yok, eve erken gidemiyorum en somut örneği.

İlerici Liseliler: Peki, alanınızın dışında size 
iş yüklemeye çalışıyorlar mı?
Cemile: Bir kere yaptırmaya çalıştılar ama 
kabul etmedim. Daha sonra sormadılar bile.
Tuba: Bana karşı öyle bir istemleri olmadı, 
fakat gözlerine batmamak için yapmak zo-
rundayım.

İlerici Liseliler: Harcadığınız bunca emek 
karşılığında aldığınız ücreti nasıl buluyorsu-
nuz?
Cemile: Yetiyor bana 230 TL gibi bir ücret alı-
yorum.
Salih: Bizlerin bu kadar çalışmasına rağmen, 
emeğimizin yanında verdikleri hiçbir şey.
Tuba: Özelde olduğum için, devlette çalışan 
arkadaşlarımdan daha iyi.

İlerici Liseliler: Torba yasa hakkında bir bil-
giniz var mı?
Cemile: Yönetim dersinde anlatıldığı kada-
rıyla. Ama sadece hemşireliği övdüler, başka 
bilgi verilmedi.
Salih: Hayır, torba yasa hakkında bir bilgim 
yok.

Torba Yasa’ya da staj sömürüsüne de son!
Tüm işçilerin, emekçilerin, kadınların hak-
larına saldıran torba yasa, meslek liseli arka-
daşlarımızın haklarına da saldırıyor. Sistem 
tarafından ara iş gücü olarak görülen meslek 
lisesi öğrencileri, çoğu zaman kendi alanları 
dışında işlere tabi tutulurken, çoğu zaman da 
bu yaptıkları yorucu işlerin parasını alamı-
yor. Çok az sayıda meslek liseli öğrencinin al-
dığı staj ücretleri ise torba yasa ile düşürüldü.

Torba yasa ile birlikte değiştirilen 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu’nun “meslek eğitimi 
gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uy-
gun asgari ücretin yüzde 30’dan aşağı öden-
mez” ifadesi yerine “asgari ücretin net tutarı-
nın % 30’u “ ifadesi getirildi.

Meslek lisesinde son sınıfa gelen öğrencinin 
zorunlu kılındığı haftanın 3 günü staj uygu-
lamasında öğrenciler, okuduğu alanlarıyla il-
gili işlere giriyorlar. Girdikleri işte “çay getir”, 
“yerleri sil” gibi uygulama dışı işlere maruz 
kalan öğrencilerin emekleri karşılığı aldığı 
ücret düne kadar 238 TL iken bugün ise 188 
TL’ye düşürüldü.

İlerici liseliler olarak meslek liseli arkadaşla-
rımızla torba yasa üzerine söyleşi yaptık.

İlerici Liseliler: Hangi lisede okuyorsunuz?
Cemile: Zeynep Kamil Sağlık Meslek 
Lisesi’nde okuyorum. Hemşirelik son sınıf 
öğrencisiyim.
Salih: Endüstri Meslek Lisesi Makine bölümü 
4.sınıf öğrencisiyim.
Tuba: Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi, son sınıf diş protez teknisyenliğinde 
okuyorum.

İlerici Liseliler: Okulunuzda aldığınız eğiti-
mi yeterli buluyor musunuz?
Cemile: Hayır, çoğunluğu ezbere dayalı eği-
tim görüyoruz.
Salih: Okulumuzda aldığımız eğitimi tabi ki 
yeterli bulmuyorum. Hatta eğitim görmüyo-
ruz diyebilirim. Yalnızca eğitim verdiğini 
düşünen bir grup insanla 40 dakika boyun-
ca muhabbet ediyoruz ve zaten bizleri direk 
işçi olarak gördükleri için ders verme gibi 
bir amaçları yok. Tabi bunun faturası da di-
rek bizlere kesiliyor, yani meslek liselilere. 
ÖSS’de alanımız dışına çıkamıyoruz. Çün-
kü bu sınav sisteminde başarılı olmak için ya 
1.sınıftan itibaren dershaneye gideceğiz ya da 
okullarımızın sağladığı 2 yıllık alanlarımıza 
gideceğiz.
Tuba: Kesinlikle yeterli değil bölüm hocaları 
yok, teknisyenleri getiriyorlar derslerimize.

İlerici Liseliler: Yeni sınav sistemiyle birlikte 
alan dışı tercih barajının düşmesini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Kazanma oranınızı yüz-
deyle tarif edebilir misiniz?
Cemile: Yüzde olarak bir şey söyleyemem 
Edebiyat bölümü istiyorum sadece daha fazla 
çalışmam gerektiğini düşünüyorum.
Salih: Bu durumdayken yüzdeliğe bile vura-
mıyorum.
Tuba: %30 bile görmüyorum, çalışmaya vakit 
bulamıyorum. Stajdan çıkıp eve gidiyorum, 
çok yorgun olduğum için hemen uyuyorum.

İlerici Liseliler: Son sınıftasınız bu sene staj 
yapıyor musunuz, yapıyorsanız çalışma ko-
şullarınızdan bahseder misiniz ?
Cemile:  Staj yapıyorum. Yoğun bakımda ça-
lışırken memnunum. Serviste ise ne kadar iş 
üstüme yıkarlarsa o kadar oturuyorlar. Hat-
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Tuba: Evet, okulun internet sitesinden öğren-
dim.

İlerici Liseliler: Peki, internet sitesinde asga-
ri tutarın üçte birine düşen stajyer ücretinin 
238TL’den 188 TL’ye düşeceği yazıyor muydu?
Tuba: Hayır yazmıyordu ama haberim vardı. 

İlerici Liseliler: Toplumun her kesiminden   
insanları sömüren torba yasanın bizi ilgilen-
diren bölümünden sizlere kısaca bahsedelim. 
“Torba yasa” ile meslek liselerinde öğrenim 
gören öğrencilerin stajyer ücretleri düşecek. 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun “mes-
lek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa 
yaşına uygun asgari ücretin %30’undan aşa-
ğı ücret ödenmez” ifadesi, işçilere, emekçi-
lere, işsizlere ve öğrencilere yönelik yeni hak 
gaspları içeren torba yasayla “asgari ücretin 
net tutarının  %30’u” ifadesi getirildi. Meslek 
liseliler yaptıkları ağır işlerin karşılığında ise 
238 TL stajyer ücreti alırken; “torba yasa” ile 
ücretler daha da düşerek 188 TL’ye indi. Bu 
yasa hakkında ne düşünüyorsunuz, buna kar-
şın önlem olarak ne yapabiliriz?

Cemile: Tamamen daha fazla sömürmeye da-
yalı, ucuz iş gücü olarak gördükleri daha açık 
ortaya çıkıyor.
Salih: Öncelikle beni bilgilendirdiğiniz 
için teşekkür ederim. Aldığımız ücretle 
yaptığımız iş arasında zaten acımasız bir 
oran vardı, buna rağmen ücretlerimizin 
daha da azalması büyük haksızlık. Açık-
çası bu konunun yani Torba Yasanın bu 
kadar önemli olduğunu bilmiyordum bize 
eğitim veren hocalarımız da bundan bah-
setmediler, onlara göre önemli değildir 
ama bizim için önemli ve bu durumu gör-
mezden gelemeyiz, tüm bunlara karşı ön-
lem almalıyız en basiti sizlerin yaptığı gibi 
insanları bilinçlendirmeliyiz.

Tuba: Pek olumlu bakmıyorum, istediğin 
yerde staj yapamıyorsun. Okul gösteriyor 
birçok defa, uzakta stajyer olarak çalışan 
arkadaşlarım var. Onların yol yemek para-
larını hiç düşünmüyorlar. Öğrenciler bun-
ları kendi meclislerine ve gündemlerine ge-
tirmeliler. Her birey sorumluluk almalı ve 
bu düşünce tarzı bir an önce yok edilmeli.

İlerici Liseliler: Bizim sormayı unutup sizin 
cevaplamak istediğiniz sorular varsa bu-
yurun.
Cemile: Gerici öğretmenler, ezbere dayalı 
eğitim sistemi…

İlerici Liseliler: Evet öğretmenlerinizden 
bahsedebilirsiniz.
Cemile: Öğretmenler bizleri notla tehdit edi-
yorlar. Kılık kıyafetlerimizi disiplin sanan bir 
anlayışa sahipler. 

İlerici Liseliler: Okulunuzdaki eğitimin nasıl 
olmasını isterdiniz?
Tuba: Müfredat değiştirilmeli, kadrolu öğret-
menlerin atanması gerekiyor. Bir öğretmenin 
patoloji eğitimi alması gerektiğine inanıyo-
rum. 

İlerici Liseliler: Son olarak eklemek istedikle-
riniz var mı?
Cemile: Ortaokul öğrencilerine sağlık meslek 
lisesini tercih etmesinler tavsiyesinde buluna-
bilirim.
Tuba: Umarım bu röportajın katkısı olmuş-
tur birileri tarafından bir şeyler yapılması 
beni mutlu ediyor.

İlerici Liseliler: Bize zaman ayırdığınız için 
teşekkür ederiz.
Cemile: Ben teşekkür ederim.
Tuba: Ben teşekkür ederim.
Salih: Teşekkür ederim.

Kavga bitmedi, daha yeni başlıyor!

Geçtiğimiz günlerde “Staj sömürüsüne son!” 
ve “Torba yasaya hayır!” yazılamalarıyla liseli 
arkadaşlarımıza var olan tehlikeyi anlatma-
ya çalıştık. Yürürlüğe giren torba yasa için 
mücadele etmeden umutsuzluğa kapılmak 
yanlıştır. Bu zulüm adıyla eşit olan yasayı 
geri çektireceğiz. İlerici Liseliler olarak torba 
yasaya karşı liseli arkadaşlarımızı mücade-
leye davet ediyoruz. Ahmet Arif ’in şiirinde 
dediği gibi:

öyle yıkma kendini
öyle mahsun, öyle garip…

nerede olursan ol
içerde, dışarda, derste, sırada,

yürü üstüne üstüne
tükür yüzüne celladın

fırsatçının, fesatçının, hayının…
dayan kitap ile

dayan iş ile
tırnak ile, diş ile

umut ile, sevda ile, düş ile
dayan rüsva etme beni!

Torba yasaya karşı soluğumuz kesilmedi ve 
kesilmeyecek. Bizleri katmerli sömürüye ta-
bii tutan torba yasaya karşı sesimizi daha da 
gür çıkarmaya devam edeceğiz.

Söyleşi:

 ∎ Anıl Araz
 ∎Hasan Doğan
 ∎Nuran Kalkan

 ∎ Seda Aydın
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Üniversitelerde haklarımızın elimizden 
alınmasına karşı çıkan, toplumsal sorunlara 
duyarlı, halk ve emekçi çocukları yararına 
eğitim sistemini değiştirmek için mücadele 
eden öğrencileri yıldırmak üzere, üniversite 
yönetimlerinin devreye soktuğu ilk politika 
her daim soruşturmalar olmuştur. Sermaye 
uşağı YÖK’ün baskıcı iktidarının kulu olan 
Rektörlükler, kendi iktidar konumlarını ve 
kokuşmuş sistemlerini koruma güdüsüyle so-
ruşturmalara sarılıyor.

Bu zihniyet, toplumcu düşüncenin en küçük 
örneklerine bile tahammül edemez, ücretsiz 
çay dağıtmayı, birlikte çiğ köfte yemeyi, tür-
külerle halay çekmeyi, müzik dinletilerini 
suç sayıp soruşturma açar. Bu kadar doğal 
paylaşımları bile paranoyakça soruşturanlar; 
tabii ki parasız, bilimsel ve anadilinde eğitim 
almak isteyen öğrencileri alenen suçlu ilan 
ediyor, öğrencilerin protesto etme hakkını, 
taleplerini yasakçı yöntemlerle yok etmeye 
çalışıyor.

Bu yıl da ilerici öğrencilere pek çok so-
ruşturma açıldı. Geçen dönem Ankara 
Üniversitesi’nde AKP’li Burhan Kuzu ve 
CHP’li Süheyl Batum’u protesto edenlerden 
ilerici gençlere soruşturma açıldı. Hacettepe 

Üniversitesi’nde stant açma yasağının kaldı-
rılması için Özgür Beytepe İnisiyatifi bün-
yesinde öğretim üyeleri ile birlikte kampan-
ya yürüten ilerici öğrencilere soruşturmalar 
açıldı. Yine geçtiğimiz dönem Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Erzurum’da ÖTK (Öğrenci Tem-
silciler Konseyi) ile yaptığı görüşmeyi Ankara 
Kızılay’da protesto ederek, hükümete emekçi 
çocuklarının taleplerini iletmek isteyen ilerici 
öğrencilere Ankara Savcılığı soruşturma açtı. 
Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde 
aç yatılmayan bir dünya ve toplum için yola 
çıkan ilerici öğrenciler, mücadele yolculuğun-
da pek çok kez üniversite soruşturmaları ile 
karşı karşıya kaldı. Ancak bu ucuz sindirme 
politikaları, bizim haklılısğımız ve meşrulu-
ğumuz karşısında nafile çaba olmaktan öteye 
gidemiyor. Soruşturmalar ve cezalar ilerici 
öğrencilere sökmüyor, mücadelemiz gün geç-
tikçe büyüyor. 

Öğrenciler kukla olmayacak!
Uslu durun, derslerinizden başka bir şeyle 
ilgilenmeyin diyorlar bize. İnsanlığını para-
ya, unvana, güce değişenler; bizlerin de onlar 
gibi kariyere, insanlar üzerine basarak zengin 
olmaya, insanlığımızı değişmemizi istiyorlar. 
Kendilerinin ikiyüzlülüğü yetmiyormuş gibi, 

bir öğrencilerin beyinlerine “Siyaset yapma 
ağabey, siyasetten nefret ederim” repliğini 
çakıyorlar ki sıra arkadaşlarımız bile bizi vaz-
geçirmeye çalışsın. Ailelerimize bakın çocu-
ğunuz siyaset işlerine bulaşıyor, gelin işbirliği 
yapalım, şunu Ruh Sağlığı bölümüne gönde-
relim diyorlar. 

Oysaki ne muhalefet fetişisti, ne de ruhsal 
sorunları olan bireyleriz. Her şeyin farkında 
olup; gidişattan rahatsız olanlardanız. Ra-
hatsız olup söylenenlerden değil, değiştirmek 
için mücadele edenlerdeniz. Doğru bildiği-
mizi sonuna kadar savunanlardanız. Birileri 
istediği için değil, insan olmanın gereği gör-
düğümüz için bulunduğumuz yerde, ilerici 
gençlik saflarındayız.

Soruşturmalar, öğrencilere gözdağı vermeyi 
amaçlıyor. Ama biz, dağın bahar gelmiş, çiçek 
açmış yüzünden hiçbir zaman vazgeçmeyece-
ğiz. Gözümüz gördüğü, kulağımız duyduğu 
sürece, dilimiz gerçekleri söylemeye devam 
edecek. Boşa soruşturmayın ilerici öğrencile-
ri, bize sökmez!

 ∎ Ankara’dan                                      
bir ilerici öğrenci

Marmara Üniversitesi Göztepe 
Kampüsü’nde “YÖK, öğrencilerin söz, yet-
ki, karar hakkı, öğrenci hareketi” konuları-
nı içeren bir forumun 4 Ocak günü yapıl-
ması planlandı. Rektörlükten izinleri alındı 
ve forum çalışmalarına başlandı. Ancak 3 
Ocak günü etkinliğin afişini asan bir öğ-
renci okul içerisinde faşist saldırıya uğradı. 
Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, 
saldırıya uğrayan öğrenciye rağmen, güven-
lik gerekçesi ile forum rektörlük tarafından 
iptal edildi. Marmara Üniversitesi’nde imti-
yazlı olan ülkücü faşistler kol gezerken yine 
mağdur olan ve engellenmek istenen ise ile-
rici, devrimci öğrenciler oldu. Forum günü 
(iptal olan forum) ilerici, devrimci öğrenci-
ler Göztepe Kampüsü’nde bir araya geldi ve 
rektörlükle görüşme gerçekleştirmek üzere 
bir heyet oluşturdu. Bu sırada kampüste 
olağanüstü hâl ilan edildi ve farklı kam-
püsten öğrenciler kampüse alınmadı, çevik 
polis kampüs içerisinde adeta üs kurdu. 
Tüm bunlara rağmen rektörlükle yapılan 
görüşmelerin, öğrencilerin kararlı duruşla-
rının ve verilen dilekçenin ardından foru-
mun yer değişikliği ile 5 Ocak cuma günü 

Haydarpaşa’ya alındığı bildirildi. Kararın 
ardından yapılan saldırılara, rektörlüğün 
tutumuna karşı kampüsten sloganlar eşli-
ğinde toplu çıkış gerçekleştirildi. Ve forum 
5 Ocak günü yine öğrencilerin önüne çıka-
rılan engellere rağmen gerçekleştirildi ve 
ardından kampüs önünde faşist saldırıları 
kınayan bir basın açıklaması gerçekleştiril-
di.

Soruşturulmuyor sorgulanıyoruz!
Tüm baskılara rağmen gerçekleştirilen fo-
rumun ardından saldırılar bitmedi. Bir 
öğrenci Göztepe Kampüsü’nde yine saldı-
rıya uğradı ve hakkını arayan öğrencilere 
soruşturma furyası açıldı. Yararlanan öğ-
renci tedavi edilirken, soruşturma açılan 
öğrencilerin savunma adı altında sorguları 
başladı. Sorguların nedeni öğrencilere ufak 
farklılıklarla sloganlı yürüyüş olarak tebliğ 
edildi. Sorgu diyoruz çünkü sorulan so-
rulardan, gösterilen muameleye, saatlerce 
verilen ifadelere kadar her şey bir sorguyu 
andırıyordu. Soruşturma açılan öğrenciler-
den bazılarına olay gününden bir ay öncesi 

sonrasına kadar yaptıkları, yaşadığı yer, kaç 
kişi ile yaşadığı ve bunların kimlik bilgileri, 
olay gününe ilişkin önyargılı ayrıntılı so-
rular, olaydan sonrasına ve öncesine ilişkin 
öğrenciden beyan ettiği seyahatlerin belge-
lerinin istenmesi, yasadışı olaylarla ilişki-
sinin bulunup bulunmadığına dair soru ve 
daha birçok soru. Peki, sizce bu sorgu değil 
de nedir? 

Haksızlıklara, baskılara, saldırılara karşı 
boyun eğmeyen öğrencileri üniversiteler-
de barındırmamak, eğitim haklarını el-
lerinden almak üzere kurgulanmış olan 
soruşturmalara da sessiz kalınmayacaktır. 
Amaçları özneleri oldukları üniversiteler-
de öğrencilerin sorunlarını, taleplerini ve 
çözüm önerilerini tartışmak, düşünmek, 
sorgulamak ve mücadele yollarını üretmek 
olan ilerici devrimci öğrenciler dün olduğu 
gibi bugün de bu baskılara boyun eğmeye-
cektir. 

 ∎ Marmara Üniversitesi’nden
bir ilerici öğrenci

Boşa soruşturmayın ilerici öğrencileri, bize sökmez!

 araştırma, düşünme, tartışma yasaktır!Burası üniversite;Dikkat!
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Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Bu yıl da her yıl olduğu gibi ilerici kadın-
lar 8 Mart’ta büyük bir heyecanla, coşkuyla 
hazırlandılar. Kadın mücadelesinde büyük 
bir öneme sahip olan 8 Mart’ta bir dizi et-
kinlik gerçekleştirdiler. İlk olarak İlerici 
Gençlik Dergisi’nin 8 Mart özel sayısını 
çıkardılar. Türkiye’nin birçok yerinde özel 
sayıyı kadınlara ulaştırıldılar. Birçok ilde 
gündemin tartışıldığı paneller düzenledi-
ler ve alanlarda taleplerini haykırarak 8 
Mart’ı kutladılar.

Caddelerde, kampüslerde, mahallelerde 
kadınları 8 Mart’a çağırdılar, yaptıkları 
etkinliklerle de kadın sorununu tartıştılar.

İÜ’de 8 Mart’ın duyurusu yapıldı

Haydi, üniversiteli kadınlar 8 Mart’ta alan-
lara diyen, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen-
Edebiyat Fakültesi’nden ilerici kadınlar 2 
Mart Çarşamba günü, 5 Mart’ta Kadıköy’de 
düzenlenecek olan 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü mitinginin çağrısını yaptı. “İn-
sanca bir yaşam için kadınlar mücadeleye!” 
diyerek, Fen-Edebiyat Fakültesi yemekhane-
sinde afişleme çalışması yapan ilerici kadın-
lar, yemekhane çalışanı kadınların da Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

TÜM-İGD’li Kadınlar meydanlarda 8 
Mart özel sayısını dağıttı

2 Mart Çarşamba günü TÜM-İGD’li Kadınlar 
önce Taksim İstiklal Caddesi’nde “8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü” için hazırladıkları 
İlerici Gençlik Dergisi’nin 8 Mart özel sayısı-
nın dağıtımını yaptı. Ardından Mecidiyeköy 
metrobüs çıkışında da özel sayı dağıtımına de-
vam edildi. Özellikle çalışan emekçi kadınla-
ra, 8 Mart’ın direniş ve mücadele günü olduğu, 
SSGSS, Torba yasasını çöpe atmak için, açlığa, 
yoksulluğa, işsizliğe dur demek için, alanlar-
da olmamızın önemi bir kez daha hatırlatıldı. 
Kadınlar 5 Mart’ta Kadıköy’de yapılacak olan 
mitinge davet edildi.

İlerici öğrenci kadınların 8 Mart 
çağrısı sürüyor
3 Mart Perşembe günü İstanbul Üniversi-
tesi (İÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kampus’u 
ve Merkez Kampus’un yemekhanelerinde eş 
zamanlı olarak İlerici Gençlik 8 Mart özel 
sayısının dağıtımı yapıldı. İlerici kadınlar ye-
mekhanelerde masaları tek tek dolaşarak öğ-
rencilere dergi verdi. Aynı zamanda afişleme 
çalışması da yapan ilerici kadınlar “İnsanca 
bir yaşam için kadınlar mücadeleye” diyerek 
öğrencilere, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nün önemini anlattı.

İlerici kadınlar Beşiktaş’ta 8 Mart 
özel sayısını dağıttı
İlerici kadınlar 3 Mart Perşembe günü “8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dola-
yısıyla hazırlamış oldukları İlerici Gençlik 
Dergisi’nin 8 Mart özel sayısının dağıtımı-
nı Beşiktaş’ta gerçekleştirdi. İlerici kadınlar 
özel sayının dağıtımı sırasında kadınlarla 
sohbet etme imkânı buldu. Emekçi kadınla-
rın “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kut-
layan ilerici kadınlar, 8 Mart’ın önemi, Torba 
Yasa’nın kadınlara getirdiği hak gaspları ve 
TÜM-İGD’li kadınların taleplerini emekçi 
kadınlarla paylaştı.

Ankara’da TÜM-İGD’li kadınlar 8 Mart 
çalışmalarını sürdürüyor
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yak-
laşırken, Ankara’da TÜM-İGD’li kadınlar 
bir haftadır 8 Mart Özel Sayısı dağıtımları ve 
afişlemelerle Ankaralı kadınları 8 Mart mi-
tingine davet ediyor.

Geçtiğimiz hafta Ankara Üniversitesi ve Ha-
cettepe Üniversitesi’nde 8 Mart afişleri yapan 
ilerici kadınlar, bir yandan da yüzlerce özel 
sayıyı şimdiden genç, işçi, emekçi kadınlara 
ulaştırdı. 8 Mart özel sayısı hafta içi okullarda 
dağıtılırken, dün de 4 Mart Perşembe günü 
Kızılay Yüksel Caddesi’nde akşam iş çıkış sa-
atlerinde dağıtım yapıldı.

İstanbullu ilerici kadınlar tartışıyor
TÜM-İGD’li Kadınlar 27 Şubat Pazar günü, 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dola-
yısıyla Beşiktaş’ta bulunan Elektrik Mühen-
disleri Odası’nda (EMO) bir etkinlik gerçek-
leştirdi. Etkinlik, “Ekmek ve Gül” şiirinin 
okunması ile başladı. Açılış konuşmasında 8 
Mart’ın tarihçesi anlatıldı.

Etkinlik, “Kadın Örgütlenmesinin Önemi, 
Kadınların Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
başlıklı panel ile devam etti. Dört konuşmacı-
nın bulunduğu panelde ilk söz MİGROS işçisi 
Büşra Yıldırım aldı. Yıldırım, MİGROS işçi-
sinin çalışma koşullarını ve işçilerin karşılaş-
tığı sorunlara değindi.  Ardından sözü alan 
Avukat Serpil Şahin, mesleğinde kadın ola-
rak yaşadığı sorunları, aldığı davalarda gerek 
toplum tarafından gerek yargı tarafından dış-
lanan, mağdur edilen kadınlardan örnekler 
verdi. Söz sırasını alan Ürün Sosyalist Dergi 
yazarı Fatma Şenden, “Kadın Örgütlenmesi-
nin Önemi” başlıklı konuşma gerçekleştirdi. 
Zırhlı, sunumunda öncelikle 150 yıl önce sos-
yalist kadınların talepleriyle başlayan kadın 
mücadelesinin bugünkü durumuna, kadın 
sorununun katlanarak devam ettiğine değin-
di. Neden sosyalizm mücadelesinin yanında 
özgün bir kadın mücadelesinin yürütüldüğü-
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü do-
layısıyla, ortaya çıkışından 101 yıl sonra 
yine kadınlar alanları doldurdu. Kadın 
cinayetlerinin, taciz, tecavüzlerin artarak 
devam ettiği bu süreçte Türkiye’nin birçok 
yerinde ilerici kadınlar alanlardaydı.

İstanbul
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 5 
Mart Cumartesi günü Kadıköy’de coş-
kuyla kutlandı. TÜM-İGD’li Kadınlar 
“Ataerkil kapitalist sistemi gömüyoruz. 
İnsanca bir yaşam için mücadele ediyo-
ruz” diyerek emekçi kadının taleplerini 
haykırdı.

İstanbul’da emekçi kadınlar Kadıköy’de-
ki Tepe Nautilus’un önünde toplandı. 8 
Mart’ın 101. yılında, kırmızılar, mor f la-
malar, yeşiller, rengârenk dövizler, yüz-
lerce renk alana hâkimdi. TÜM-İGD’li 
Kadınlar da alana kızıl rengi çaldılar. 
İlerici kadınlar miting boyunca türküler 
söyledi, halaylar çekti. Başlarında kızıl 
bandanalar, ellerinde kızıl bayraklarla, 
kapitalizmin krizine, yoksulluğa, işten 

ne ilişkin cevaplar üretti. Son olarak sözü 
Selin Çalışkan aldı. “Kadınların Sorunları 
ve Çözüm Önerileri” başlıklı konuşmasında, 
kadınların sorunlarına, kadın mücadelesi-
nin neden gerekli olduğuna, ilerici kadın-
ların kadın sorununa ilişkin mücadelesinde 
oluşturulan talepleri ayrıntısı ile aktardı.

Panelin ardından ilerici kadınların mü-
cadelesini anlatan kısa film gösterimi ger-
çekleştirildi. Kısa filmin ardından Güneşli 
Dünya ezgileriyle sahne aldı. Etkinlik mü-
zik dinletisinin ardından sona erdi.

Ankaralı İlerici Kadınlar tartışıyor

8 Mart etkinlikleri çerçevesinde 5 Şubat Cu-
martesi günü Ankara’da TÜM-İGD’li ka-
dınlar iki etkinlik gerçekleştirdi. İlk olarak 
saat 17.00’da TÜM-İGD Ankara Şubesi’nde 
öğrenci ve işçi kadınlar Kadın Drama Atöl-
yesi için buluştu. Drama etkinliğinde önce 
ısınma çalışmaları, daha sonra kadın soru-
nu ile ilgili doğaçlama çalışmaları yapıldı. 
Recm yasası ile taşlanarak öldürülen kadın-
lar, sokakta tacize uğrayan kadınlar, pat-
ronların baskısına maruz kalan kadınlar, 
çocukları kayıp olan Cumartesi Anneleri 
gibi kadınların yaşadığı sömürü ve şiddetin 
farklı biçimleri sergilendi.

Daha sonra saat 18.30’da “8 Mart’ın tarih-
çesi ve Günümüzde Kadın” konulu söyle-
şi için çeşitli üniversitelerden öğrenciler, 
çalışanlar bir araya geldi. 8 Mart’ın tarih-
çesinin anlatıldığı bölümde bugünün işçi 
kadınların direnişleriyle ortaya çıkmış bir 
gün olduğu, bu nedenle Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü olarak kutlanması gerektiği 
belirtildi. Toplumsal kurtuluş talebini dile 
getirmeden sadece kadın ve erkek eşitliği 
talebinin; kadınları gerçekten kurtarama-
yacağına, sınıfsal olarak yine kadınları 
ezen, erkek ve kadınların olacağına deği-
nildi.

İkinci bölümde ise, günümüzde kadınların 
yaşadığı güncel olaylardan, cinsel, ulusal 
ve sınıfsal sömürü politikalarından bah-
sedildi. Son yedi yılda kadına yönelik ta-
ciz ve tecavüzlerin yüzde 1400 arttığı, bir 
yandan da ötekileştirilmiş uluslardan olan 
Kürt, Arap, Ermeni kadınların bir kez daha 
ezildiği anlatıldı. Son olarak da kadınların 
SSGSS Yasası’ndan başlayarak Torba Yasa 
ile daha da ucuz iş gücü haline getirildiği 
ve güvencesizleştirildiği konuşuldu. Su-
numların ardından karşılıklı katkılarla, 
kadınların örgütlü mücadeleye katılması 
gerekliliğine vurgu yapıldı. Etkinlik 8 Mart 
mitingine çağrı ile son buldu.

çıkarmalara, cinsel-ulusal-sınıfsal sö-
mürüye ve ücretli kölelik düzenine karşı 
dövizlerle ve attıkları sloganlarla emekçi 
kadınların sesini yükseltiler.

Mersin
Mersin’de ilerici kadınlar 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü, emekçi kadın-
lara karanfil dağıtarak kutladılar. 7 Mart 
Pazartesi günü TÜM-İGD’li Kadınların 
da aralarında bulunduğu Mersin Kadın 
Platformu “8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü” dolayısıyla Mersin Serbest 
Bölge’de kadın işçilere karanfil dağıttı.

TÜM-İGD’li Kadınlar karanfil dağıtımı 
sırasında emekçi kadınlarla sohbet etti. 8 
Mart’ın kadınlar için önemini anlattılar. 
Mersin Serbest Bölge’de çalışan emekçi 
kadınlar da fabrikalarda yaşadıkları so-
runları paylaştılar. Kadınların ortak tale-
bi ise sendika ve kreş hakkıydı.

Tekstil işçisi bir kadın, işyerinde yaşadı-
ğı sorunları TÜM-İGD’li Kadınlara şöyle 
ifade etti: “Bir izin günümüz pazar, onda 
da ev işiyle uğraşıp, çocuklarımızla za-
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man geçirmeye çalışıyoruz. Sosyal yaşantı 
denen bir şeyimiz zaten kalmadı. Çocuğu-
muz hastalansa hastaneye götürmek için 
bile izin alsak hem maaşımızdan kesiliyor 
hem de sigortamız o gün için yatmıyor. 
Burada en iyi koşullarda çalışan biziz di-
ğer fabrikalarda çalışan arkadaşlarımızın 
çalışma koşulları çok daha ağır.”

8 Mart
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
Mersin’de 8 Mart’ta kutlandı. KESK binası 
önünde toplanan kadınlar yağan sağanak 
yağmura rağmen Taş Bina önüne yürüdü-
ler. TÜM-İGD’li Kadınlar da “Torba Yasa 
geri çekilsin”, “Her gün 8 Mart, her gün 
mücadele” talepleriyle yürüyüşe katıldı. 

Taş Bina önünde 
yapılan basın açık-
lamasında, 8 Mart 
Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nün 
tarihi anlatıldı. 
Son günlerde ya-
şanan, töre ve na-
mus adı altında 
kadınların ya-
şama haklarının 
ellerinden alın-
masına, Torba Yasa ile kadınlara esnek ve 
güvencesiz çalışma koşullarını dayatan 
sisteme vurgu yapıldı. Taleplerin okunma-
sının ardından basın açıklaması sona erdi.

Ankara
Ankaralı kadınlar 8 Mart’ta 
yoğun kara ve rüzgâra rağ-
men sokakları doldurdu. Ka-
dınlar 8 Mart Pazartesi günü 
Kolej Kavşağı’nda toplanıldık-
tan sonra Kızılay Ziya Gökalp 
Caddesi’ne doğru yürüdüler. 
Eylemde, sarısı yeşili, mavisi 
moru, turuncusu kızılıyla yüz-
lerce kadın, erkek egemen ka-
pitalist sisteme karşı tek yürek 
oldu.

TÜM-İGD’li Kadınlar da “Ata-
erkiye ve kapitalizme karşı 
mücadeleye!” pankartıyla kor-
tejlerde yerini aldı. İlerici Ka-
dınlar Derneği geleneğinden 
devraldıkları kızıl bandanaları 
ile TÜM-İGD’li Kadınlar; işçi, 
emekçi, genç kadınları örgütlü 

mücadeleye çağırdı. Alana gelindiğinde 
davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. Ba-
sın açıklamasının okunmasının ardından 
miting sona erdi.

İzmir
Soğuk hava koşullarına rağmen yüzlerce 
kadın 8 Mart’ta, taleplerini haykırmak ve 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 
kutlamak için İzmir’de sokaklardaydı.

Fuar Lozan kapısında bir araya gelen ka-
dınlar, Alsancak’a doğru yürüyüşe geçti. 
Yürüyüşün ardından Dominik Meydanı’na 

gelindiğinde ise burada 
tüm kurumlar adına ortak 
basın metni okundu.

Yaşasın 8 Mart
Hem Kürkçe hem de Türk-
çe okunan basın metninde 
halkların kardeşliği vur-
gusu yapılarak “Kürt ve 
Türk kadını artık bu sa-
vaşta daha fazla acı çekmek 
istemiyor.” denildi. Yapılan 
konuşma “Dünyanın kadın 
yarısı özgürleşene kadar ya-
şasın 8 Mart, yaşasın müca-
delemiz.” sözleriyle bitiril-
di. TÜM-İGD’li Kadınların 

da “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son”, 
“Eşit işe, eşit ücret” ve “Yaşasın 8 Mart” 
şiarlarıyla katıldıkları eylemde Kürtçe, 
Türkçe şarkılar ve türküler söylendi.
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Talep ediyoruz toprağı, ateşi, ekmeği, şekeri, 
unu, denizi, kitapları, herkese bir anayurdu. 
Talep ediyoruz ülkemizi halkımız için, talep 
ediyoruz! İşte bu yüzden ilerici gençlik dev-
rim istiyor. İşte bu yüzden işçi sınıfının yo-
lunda 35 yıldır yürüyor, yürüyecek!

Tüm İlerici Gençlik Derneği üyeleri, İGD’den 
TÜM-İGD’ye, İGD’nin 35. yıldönümünü kut-
lamak için 2 Ocak Pazar (02.01.2011) günü 
İstanbul’da bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İlk 
olarak Galatasaray Meydanı’nda basın açıkla-
ması, ardından da Karaköy’deki Mimarlar 
Odası’nda 35. yıl etkinliği düzenledi.

35. yıl basın açıklaması
Saat 12.00’da Taksim Tramvay Durağı’nda 
“gençlik devrim istiyor” ve “yolumuz işçi sı-
nıfının yoludur” yazılı pankartları ve bay-
raklarıyla buluşan ilerici gençler, alkışlar ve 
sloganlar eşliğinde Galatasaray Lisesi’ne doğ-
ru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında mega-
fonlardan yapılan kısa konuşmalar ve “yolu-

muz işçi sınıfının yoludur!”, 
“gençlik devrim istiyor!” slo-
ganları İstiklal Caddesi’nde 
çınladı.

Galatasaray Lisesi’ne gelin-
diğinde ise 35. mücadele yılı 
ve ülke gündemine ilişkin 
bir basın açıklaması yapıldı. 
Okunan basın açıklamasın-
da, İGD’nin 35 yıllık mücade-
lesine ve TÜM-İGD’nin öne-
mine değinilerek, “İGD’nin 
kuruluşunun 35. yılını kutla-
dığımız bugün işçi-köylü-öğ-

renci gençler olarak bir kez daha yineliyoruz: 
gençlik, sömürüyü ortadan kaldırma, kadına 
karşı uygulanan şiddeti ve ayrımcılığı yeryü-
zünden silme, halkların kardeş olduğu, barış 
içinde yaşadığı bir toplumu kurma mücade-
lesinde işçi sınıfının yolunda yürümeye dün 
olduğu gibi bugün de devam edecektir.” de-
nildi.

Basın açıklaması Ka-
raköy’deki Mimarlar 
Odası’nda yapılacak 
olan etkinliğin duyu-
rusuyla sona erdi.

Bugün şarkı 
söyleyenlerin 
günü
Açıklamanın ardından 
yine yürünerek, 35. 
yıl etkinliği için Ka-
raköy’deki Mimarlar 
Odası’na geçildi. Saat 

14.00’da başlayan etkinlikte; İGD’den TÜM-
İGD’ye 35 yıldır süren mücadele tarihi anla-
tıldı. Ayrıca kısa bir film gösterimi, oyun, şiir 
dinletisi ve Güneşli Dünya’nın müzik dinle-
tisi yer aldı.

Başlama saati geldiğinde yurt içinden ve 
dışından etkinliği izlemek için gelen eski 
İGD’li, İLD’li dostların da katılımıyla salon 
tamamıyla dolmuştu. 40’lı yıllarda müca-
deleye atılmış “genç yüreklerden”, 80 öncesi 
ve sonrası farklı dönemlerde örgütlenenlere; 
hatta liseli gençlere kadar geniş bir izleyici 
yelpazesi salondaki farklı ve anlamlı bütün-
lüğün bir göstergesiydi adeta. Etkinlik, işçi 
sınıfının yolunda yürürken yaşamını yitir-
miş, başta İGD’li, İLD’li, İKD’li genç kadın ve 
erkek arkadaşlarımız olmak üzere tüm dev-
rim şehitleri adına yapılan bir dakikalık saygı 
duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından 
ilerici gençlerin dostu, TKP emektarı 91 ya-
şındaki Bekir Karayel duygularını salondaki 
izleyicilerle paylaştı. Karayel’in konuşması-

17.12.2010: İstanbul Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi’nden ilerici öğrenciler, 
“İGD’den TÜM-İGD’ye, Ne Geçmiş Tüken-
di, Ne Yarınlar, İGD 35 Yaşında” yazılı afişle-
ri üniversiteye astı. 

20.12.2010: İstanbul Üniversitesi’nden ilerici 
öğrenciler, İGD’nin 35. yıl kutlama etkinli-
ğinin afişlerini merkez kampüste bulunan, 
hukuk ve iktisat fakültelerinde asarken İs-
tanbul Kartal Merkez, Atalar ve Çavuşoğlu 
mahallelerinde bir araya gelen ilerici gençler, 
“Yolumuz işçi sınıfının yoludur”, “İGD 35 
yaşında” ve “ Gençlik devrim istiyor” slogan-
larını Kartal duvarlarına yazdılar. Hacettepe 
Üniversitesi’nden ilerici öğrenciler Beytepe 
Kampüsü’nde 35. yıl afişlerini asan ilerici 
öğrenciler, diğer taraftan da öğrencileri et-
kinliğe davet etti.

35. yıl çalışmalarından 21.12.2010: Ankara Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde (ODTÜ) ilerici öğrenciler, 
İGD’nin 35. yıl kutlama etkinliğinin afişleri-
ni astı.

22.12.2010: İlerici gençler, İstanbul Beyoğlu 
ve Mecidiyeköy’ü “İGD’den TÜM-İGD’ye, Ne 
Geçmiş Tükendi, Ne Yarınlar, İGD 35 Yaşın-
da” yazılı afişlerle donattı.

25.10.2010: sabahın erken saatlerinde Kızılay 
civarını “İGD’den TÜM-İGD’ye, Ne Geçmiş 
Tükendi, Ne Yarınlar, İGD 35 Yaşında” afiş-
leriyle donatan ilerici gençler, bir yandan da 
Ankaralılara 2 Ocak’ta yapılacak olan etkin-
liğin duyurusunu yaptı.

26.12.2010: İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
(İTÜ) ilerici öğrenciler, İGD’nin 35. yıl kut-
lama etkinliğinin afişlerini asarak, etkinlik 
hazırlıklarına başladılar.

27.12.2010: Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
İGD’nin 35. yıl kutlama etkinliğinin afişi-
ni asan ilerici öğrenciler çalışmalarına Ege 
Üniversitesi’nde devam ettiler. Aynı zaman-
da İstanbul Kartal’da “Gençlik devrim is-
tiyor”, “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” ve 
“İGD 35 yaşında” yazılamaları ile duvarları 
süsleyen ilerici gençler, Kadıköy caddelerini 
de afişlerle donattı.

29.12.2010: İlerici gençler İGD’nin 35. yıl 
kutlama etkinliğinin afişlerini Ankara’nın 
Yüksel Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi’ne 
astı. İlerici gençler İstanbul Maltepe ve Kar-
tal bölgelerinde de yapılan afişlerle, 35. yıl 
duyurusunu yinelediler.

30.12.2010: İlerici gençler Dokuz Eylül Üni-
versitesi Buca Eğitim Fakültesi’ne “İGD’den 
TÜM-İGD’ye, Ne Geçmiş Tükendi, Ne Ya-
rınlar, İGD 35 Yaşında” şiarlı afişleri astı.

35. yılında
ilerici gençlik büyüyor,
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bulacaklar. Tarih boyunca büyük olaylara 
tanıklık etmiş olan Karadeniz, bu kez yeni, 
güneşli dünyanın doğuşunu seyredecektir. 
Çünkü artık tohumlar çatladı. İlerici gençlik 
büyüyor, TÜM-İGD yürüyor!” diyerek etkin-
liğe katılanları bir kez daha selamlayan arka-
daşlarımızın sesi salondaki eski İGD’li ve yeni 
TÜM-İGD’lilerin “yolumuz işçi sınıfının yo-
ludur!” sloganları arasında eridi. İlerici genç-
ler nice 35’ler diyerek ve fabrikalarda, tarla-
larda, okullarda mücadele bayrağını daha da 
yükseltme sözüyle etkinliği sonlandırdılar. 

Gölgedekinden
 
Son treni kaçırır gibi,
Yıkılan köprünün ardında kalır gibi
                                 Baktım arkanızdan.
Yakından ne güzelsiniz.
Uzaktan ne güzel…
Başka bir dünyayı çağırır gibi,
Hüzünle sevdayı ayırır gibi
                                Adlarınız, adımlarınız.
Renkler, sesler ve yüzler karışıyor gece-
nin hilesiyle.
Yoldaşlar siz;
Renkleri, sesleri ve yüzleri
                           Geceden ayrıştırmayı da 
bilirsiniz.
Sendelemek insandan ama;
Kolların bedene,
      Bilincin zihne tutunduğu gibi
            İnandığınız o elleri bırakmayınız.

Süleyman İleri

nın ardından Pablo Neruda’nın “Hayatlar” 
adlı şiiri okundu.

Şiirin ardından dostlardan gelen mesaj-
lardaydı sıra. İGD’nin 35. yılını selamla-
yan Ankara’dan, Mersin’den, Bergama’dan 
Türkiye’nin birçok yerinden ilerici gençler-
den, Tez-Kop İş Adana Bölge Şubesi’nden, 
Hollanda’da ki dostlardan gelen mesajlar 
okundu. Ayrıca dost kurumlar da bu anlam-
lı etkinlikte ilerici gençliği yalnız bırakmadı. 
Emekçi Hareket Partisi (EHP) Gençliği ve 
Gençlik Muhalefeti’nden temsilci arkadaşlar, 
İGD’nin 35. yılını selamlayan birer konuşma 
yaptılar. Konuşmalar salondan yükselen “ya-
şasın devrimci dayanışma” sloganlarıyla kar-
şılandı. Ardından sunucular, Fatma ve Yusuf 
arkadaş İGD’den TÜM-İGD’ye kadar olan 
sürecin kısa tarihini anlattılar. Tarihçenin ar-
dından ilerici gençlerin dünden bugüne mü-
cadelelerinden karelerin olduğu 10 dakikalık 
bir kısa film izlendi.

TÜM-İGD Genel Sekreteri Fethiye Kabataş 
söz alarak, “İGD’den TÜM-İGD’ye giden 
sürecin önemini ve özelliklerini” anlatan 
bir konuşma yaptı. Kabataş konuşmasında: 
“İGD’nin kurulduğu günden bu yana çok şey 
değişti; ama sömürü hâlâ devam ediyor, ege-
menler eliyle, düşünmeyen, sorgulamayan bir 
gençlik yaratmaya çalışıyor. Tüm bu sorunlar 
karşısında parçalanan gençliği bir çatı altında 
toplama zorunluluğu hâlâ karşımızda duru-
yor ve işte tam bu noktada İGD’nin işçi, köy-
lü, öğrenci gençliği altında birleştirme çabası 
ve çağrısı hâlâ geçerliliğini koruyor. Bizler de 
TÜM-İGDliler olarak bu çağrımızı yineliyo-
ruz.” dedi. Ayrıca, 2002’de kurulan TÜM-
İGD’nin mücadele hattını, yaptıklarını ve bu 
süre zarfında toplumsal mücadele açısından 
önemini anlattı. Kabataş’ın konuşmasının 
ardından, ilerici gençler tarafından yazılan 

“Her yerde” adlı oyun sergilendi. Etkinliğin 
ilk bölümü Ahmet Arif ’in “Anadolu” adlı şii-
rinin okunmasıyla son buldu.

Artık tohumlar çatladı
Yirmi dakikalık bir aranın ardından Nazım 
Hikmet’in “Umut” adlı şiiri ile etkinliğin 
ikinci bölümü başladı. Şiirin ardından ilerici 
gençliğin sesi Güneşli Dünya sahne aldı. Hep 
bir ağızdan türküler söylendi, marşlar okun-
du. Zılgıtlarla halaylar çekildi. Etkinlik, Bekir 
Karayel’in konuşmasıyla kapandı.

Gençliğin kendi rengini çaldığı etkinlikte 
son söz sunucu arkadaşlardaydı: “Biliyoruz 
bir gün, toprağı işleyen ırgat fırçayı eline alıp 
resim yapacak, bir bahçıvan bugünkü önyar-
gılarından silkiniverecek, Picasso’nun resim-
lerinin tadını çıkaracak. Şiirler çağın dili, sesi 
oluverecek. Bilginler ölümsüzlüğün sırrını 

yürüyor!
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Ürün Sosyalist Dergi, Türkiye işçi sınıfı-
nın öncü partisinin kurucuları olan Mus-
tafa Suphi, Ethem Nejat ve on üç yoldaşı-
nın 28-29 Ocak 1921 gecesi Karadeniz’de 
vahşice katledilişlerinin 90. yılında İs-
tanbul, Ankara ve Mersin’de anma etkin-
liği gerçekleştirdi.

Ankara

29 Ocak Cumartesi günü yapılan etkin-
lik saygı duruşuyla başladı. Daha sonra 
TKP emektarı Bekir Karayel, bir açılış 
konuşması gerçekleştirdi. Karayel’in ko-
nuşmasından sonra dünya kapitalizmi-
nin krizlerinin ve bu krizlerin Türkiye’ye 
yansımalarının anlatıldığı belgesel gös-
terimi yapıldı. Ardından Ürün Sosyalist 
Dergi Ankara Temsilciliği’nden Cihan 
Kılıçarslan ve Ürün Sosyalist Dergi yaza-
rı Fatma Şenden’in konuk olduğu panele 
geçildi. İlk konuşmacı Kılıçarslan, “Sos-
yalizm mücadelesinde Mustafa Suphi-
ler” adlı sunumunu yaptı. Kılıçarslan’ın 
ardından Ürün Sosyalist Dergi yazarı 
Fatma Şenden, “Mustafa Suphilerden gü-
nümüze sosyal politikada dönüşümler” 
başlıklı konuşmasında, kapitalizmin ilk 
dönemlerinden itibaren yoğun sömürüy-
le işçiler emekçiler üzerinde tahakküm 
kurduğunu ve emekçilerin hiçbir hakkı 
mücadele etmeden almadıklarını ifade 
etti. Verilen kısa aranın ardından Güneş-
li Dünya’nın 15’ler için söylediği türküler 
ve şiir dinletisiyle etkinlik sona erdi.

İstanbul
İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen et-
kinlik, başta Onbeşler olmak üzere dev-
rim şehitleri için yapılan saygı duruşu ve 
Enternasyonal Marşı ile açıldı. Açılışın 
hemen ardından Mustafa Suphi, Ethem 
Nejat ve on üç yoldaşını konu alan kısa 
bir sunum yapıldı. 

Gerçekleştirilen kısa sunumu “Sosyalizm 
Mücadelesinde Sendikalar ve İşçi Sınıfı” 
başlıklı panel takip etti. Panelde DİSK’e 
bağlı Sosyal-İş Sendikası Genel Sekreteri 
Celal Uyar “Sendika ve Siyaset İlişkisi”; 

Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) 
temsilcisi Mert Büyükkarabacak “Siyaset 
ve Sosyal Hareketler Diyalektiği”; Petrol-
İş Sendikası Sendikal Eğitim Uzmanı 
Erhan Kaplan da “Devrimci Bir Emek 
Odağı Yaratmanın Olanakları” başlıklı 
konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte TÜM-İGD Genel Merkezi’nin 
ve İlerici Liseliler’in de mesajı okun-
du. Mesajların ardından Güneşli Dünya 
Türkçe ve Kürtçe şarkılar, türküler ses-
lendirdi. Halaylar eşliğinde söylenen tür-
külerin ardına etkinlik ilk anki coşkusu 
ile sona erdi.

Mersin
30 Ocak 2011 Pazar günü Ürün Sosyalist 
Dergi Mersin Temsilciliği’nin açılışının 
yapılmasının ardından Akdeniz Beledi-
yesi Konferans Salonu’nda Karadeniz’de 
katledilen Mustafa Suphi ve on dört yol-
daşı anıldı.

Etkinlik geleneğe uygun olarak Enter-
nasyonal Marşı’nın okunması, devrim 
şehitleri için yapılan saygı duruşuyla 
başladı. Nazım Hikmet’in “TKP’em Be-
nim” adlı şiirinin seslendirildiği etkin-
likte İsmail Kaplan ve Celal Sonuvar “28 
Kânunisani’nin 90. Yılında Türkiye İşçi 
Sınıfı Hareketinin Ulusal Soruna Bakı-
şı” konulu bir  panel gerçekleştirdi. Pa-
nelin ardından şiir, müzik dinletisi ve 
Adil Okay’ın yazdığı “Karanlığın içinde 
aydınlık yüzler” oyunundan Suphilerin 
katliamını anlatan bölüm sunuldu. TKP 
Marşı’nın okunmasının ardından, artık 
geleneksel hale geldiği üzere “Akdeniz’den 
Karadeniz’e 15 karanfil” atıldı.

Onbeşler katledilişlerinin 90. yılında anıldı

Hrant Dink
ölümünün 4. yılında anıldı

19 Ocak’ta, Agos Gazetesi’nin Genel Ya-
yın Yönetmeni Hrant Dink, faşist katiller 

tarfından katledilişinin 4. yılında saat 
15.00’da vurulduğu yerde anıldı. Akşam 

saat 19.00’da ise binlerce kişi “faşizme 
inat kardeşimsin hrant” ve “katil devlet 

hesap verecek” sloganları eşliğinde Tak-
sim Meydanında buluşarak buradan me-

şalelerle Galatasaray Lisesi’ne yürüdü. 

İstanbul’dan yükselen ses: 
Tutuklananlar serbest bırakılsın!

21 Ocak 2010’da Ankara’da 5 devrimci, 
demokrat, yurtsever öğrenci son günlerde 

görmeye çok alıştığımız uyduruk ve hu-
kuksuz suçlamalarla tutuklanmıştı. Tutuk-

lamaların ardından yaşananları protesto 
etmek ve  öğrencilerin serbest bırakılması 

talebini yükseltmek amacıyla İstanbul-
Galatasaray Meydanı’nda bir basın açık-

laması gerçekleştirildi. Eyleme aralarında 
TÜM-İGD’li öğrencilerin de olduğu çeşitli 

devrimci, demokrat, yurtsever çevreler 
destek verdi. “Başkaldırıyoruz” ve “Edi 

Bese” dedikleri için Ankara’da tutuklanan 
Didem Ezgi Serap, Yusuf Can Yıldırım, Ali 
Haydar Yıldız, Uğur Can Soyubelli, Rıdvan 
Akbaş’ın özgür bırakılması talebi yinelendi.

Taksim’de Tunus ve Mısır halklarıyla 
dayanışma eylemi

2 Şubat’ta içinde bulundukları diktatör-
lük rejimiyle artık yönetilmek istemeyen 
ve direnişte olan Tunus ve Mısır halkla-
rına destek için Galatasaray Lisesi’nden, 
Taksim Tramvay Durağı’na yürüyüş ve 

basın açıklaması gerçekleştirildi. Eyleme 
Tüm İlerici Gençlik Derneği de katıldı.
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SES Ankara Şube Öğrenci 
Komisyonu “Sosyal Hizmet nedir?” 
konulu bir panel düzenledi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) Ankara Şube Öğrenci 
Komisyonu’ndan öğrenciler 3 Aralık 2010 
Cuma günü bir söyleşi düzenledi. Söyleşi, 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 
Bölümü’nde yapıldı. “Sosyal Hizmet 
nedir; sosyal hizmetin sosyal politika 
ve sosyal devletle olan ilişkisi” ile sosyal 
hizmet çalışma alanları anlatıldı.

Hacettepe Üniversitesi’nde 
öğrenciler yasaklara karşı 
yürüyüş düzenledi
Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampüsü’nde TÜM-İGD’li öğrenci-
lerin de örgütleyicisi olduğu “Özgür 
Beytepe İnisiyatifi”, üniversitedeki 
yasaklara, baskılara ve soruşturma-
lara karşı yürüttükleri kampanyanın 
sonunda bir yürüyüş düzenledi.

TÜM-İGD Ankara Şubesi, 
“Üniversitelerde neler oluyor?” 
konulu tartışma düzenledi
18 Aralık 2010 Cumartesi günü Tüm 
İlerici Gençlik Derneği Ankara Şubesi’nde 
yapılan tartışmaya Ankara Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi 
ve ODTÜ’den öğrenciler katıldı. Açılış 
konuşmasında dünyada kapitalist 
krizin faturasının, emekçilere ve emekçi 
çocuklarına kesilmeye çalışılmasıyla 
har(a)ç paralarının arttırılmasından, 
sağlıkta yıkım politikalarından ve 
yükselen gençlik hareketlerinden 
bahsedildi. İngiltere, Fransa, Almanya 
ve Yunanistan’daki öğrenci direnişleri 
hakkında bilgi verildi. Daha sonra 
Türkiye’de son 10 yıllık süreç içinde 
gençlik mücadelesi değerlendirildi. 

İzmir Genç-Sen’den eylem: 
“Yemekhane fiyatları düşürülsün!”
Genç-Sen KYK İzmir Bornova yurdunda, 
yemeklere gelen zamlarla ilgili yaptığı 

çalışmaların ardından,  23.12.2010 
tarihinde yurdun önünde bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. “Yemekhane 
fiyatları düşürülsün! Bir fişle doymak 
istiyoruz!” yazılı pankartı taşıyan 
sendika üyeleri ellerindeki boş tabak ve 
çatallarla eylem yaptı. Okunan basın 
metninde yemek fiyatlarını protesto eden 
öğrencilerin yurt yönetimi tarafından 
tehdit edildiği belirtildi.

Hacettepe Üniversitesi’nde 
Özgürlük Günleri düzenlendi

Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampusu’nda TÜM-İGD’nin de örgütle-
yicisi olduğu “Özgür Beytepe İnisiyatifi”, 
22-23 Aralık 2010 günlerini Beytepe’de 
“Özgürlük Günleri” ilan etti. Bu kapsam-
da tiyatro gösterimi, müzik dinletileri, 
şiirler, karikatür ve fotoğraf sergileri 
gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi’nde dergi 
standı açıldı 
İlerici öğrenciler, 29.12.2010’da İstanbul 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
İlerici Gençlik Dergisi standı açtı.

ODTÜ’den AKP önüne yürümek 
isteyen öğrencilere polis 
müdahalesi

05.01.2011 tarihinde Ankara’da ODTÜ, 
Hacettepe ve Ankara üniversitelerin-
den gelen yaklaşık 500 öğrenci, ODTÜ 

A1 kapısı önünde toplanarak AKP Genel 
Merkezi’ne yürümek istedi. Ancak Ankara 
polisi okul kapısını kapatarak öğrencilere 
biber gazları ve tazyikli suyla müdahale etti.

Erzurum görüşmesine bir cevap da 
Taksim’den
Cumhurbaşkanı, YÖK Başkanı ile yapılan 
görüşmelerin ardından Başbakan’ın “jaguarlı 
öğrenci” temsilcileriyle Erzurum’daki görüş-
mesine “özgürlük ve eşitlik isteyen” öğren-
cilerden cevap gecikmedi. Erzurumdaki gö-
rüşmenin sürdüğü dakikalarda İstanbul’da 
toplanan öğrenciler, Galatasaray’dan Taksim 
Tramvay Durağı’na bir yürüyüş gerçekleş-
tirdi. TÜM-İGD’li öğrencilerin de katıldığı 
eylemde, İstiklal Caddesi üzerinde ve Taksim 
Meydanı’nda oturma eylemleri gerçekleşti-
rildi, basının yoğun ilgisini çeken eylemde 
AKP’nin sermaye yanlısı ve baskıcı üniver-
site politikaları bir kez daha teşhir edildi. 

İlerici Gençlik okurlarıyla buluşmaya 
devam ediyor
10 Şubat Cuma günü işçi, köylü, öğrenci 
gençliğin ortak sesi olan İlerici Gençlik 
Dergisi’nin 27. sayısı Kadıköy’de okur-
larıyla buluştu. Kadıköy halkıyla, dergi 
içeriği ve güncel politika hakkında kar-
şılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 

Mersin Üniversitesi’nde polis 
öğrencilere saldırdı
22 Şubat’ta Mersin Üniversitesi’ne Rektör 
Süha Aydın ile görüşmek, üniversitedeki 
Teknopark ve yeni yapılan havuzun açı-
lışını yapmak üzere gelen Abdullah Gül’e 
seslerini ve taleplerini duyurmak için 
toplanan,150’ye yakın muhalif öğrenciye 
Gül’ün gelmesine 1 saat kala polis müdahale 
etti. Polis okul içinde gaz ve cop kullana-
rak 43 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına 
alınan öğrenciler aynı gece serbest bırakıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Öğrencileri 8 
Mart paneli gerçekleştirdi
8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” 
dolayısıyla, Sağlık ve Sosyal Hizmet Öğ-
rencileri bir panel gerçekleştirdi. SES 
Öğrenci Komisyonu, SHU-DER Gençlik 
Komisyonu’nun örgütlediği, TTB Tıp Öğ-
renci Komisyonu’nun da imzacısı olduğu 
panel 7 Mart Pazartesi günü TTB’de yapıldı. 
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İlerici, devrimci öğrenciler
16 Mart katliamlarını
Ankara ve İstanbul’da protesto etti

16 Mart 1978’de Beyazıt’ta İstanbul Üniver-
sitesi önünde 7 ilerici, devrimci öğrencinin 
ve 16 Mart 1988’de Halepçe’de havadan 
yağan nükleer silahlarla Kürt halkından 
binlerce insanın katledilmesinin yıl dönü-
münde yüzlerce ilerici, devrimci, demokrat, 
yurtsever öğrenci alandaydı. Geçen senelere 
oranla daha yoğun bir katılım olduğu 
dikkat çekerken,  eylemlerin merkezinde 
ise İstanbul ve Ankara Üniversiteleri vardı. 
Bu yıl da, İstanbul Beyazıt Meydanı’nda 
düzenlenen protesto eyleminde çeşitli sos-
yalist, devrimci demokrat gençlik yapıları 
ve TÜM-İGD’li öğrenciler buluştu. Ayrıca 
Eğitim-Sen, ÇHD, 78’liler Derneği, Direniş-
çi PTT taşeron işçileri, Ontex ve Canbebe 
işçileri de eyleme destek verdiler. Beyazıt 
Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında: 
“Beyazıt ve Halepçe katliamlarının failleri 
hâlâ yargılanmamış, cezalandırılmamışken 
katliamların sorumlularının bugün gele-
ceğimizi çalmaya, dilimizi ve kimliğimizi 
inkâr etmeye devam ettiği” belirtildi. Basın 
açıklamasının ardından Eczacılık Fakültesi 
önünde kısa bir anma yapıldı. Bu arada 
Çağdaş Hukukçular Derneğine üye avukat-
lar da Fakültenin önünde temsili bir yargı-
lama yaptılar. Kitle atılan sloganlar ve oku-
nan marşların ardından katliamın olduğu 
kapının önüne kırmızı karanfiller bıraktı

Ankara’da da 16 Mart unutulmadı. Be-
yazıt ve Halepçe katliamlarında hayatını 
kaybedenler Ankara Üniversitesi Cebeci 
Kampüsü’nde anıldı. 16 Mart 2011 günü 
yapılan eylem ilerici, devrimci, demokrat, 

Enerji-Sen 5. yılında dayanışma 
gecesi düzenledi
Elektrik, gaz, su ve baraj çalışanları sendi-
kası (Enerji-Sen) 24 Aralık’ta İstanbul’un 
Küçükçekmece ilçesinde düzenlediği bir 
dayanışma gecesiyle kuruluşunun 5. yılını 
kutladı. TÜM-İGD’de de Enerji-Sen’in 
dayanışma gecesini kutlayan bir açıklama 
gönderek yanlarında olduğunu belirtti.

Torba yasa geri çekilsin ! 

İşçi ve emekçilere yönelik yeni hak 
gaspları içeren Torba Yasa ülkenin çeşitli 
bölgelerinde protesto edildi. Bu protesto-
larda TÜM-İGD’de ön saflarda yerini aldı.

yurtsever öğrenciler tarafından örgütlen-
di. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte 
kısa bir müzik dinletisinin ardından 
katliamlardan karelerin yer aldığı bir 
sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler 
daha sonra kampüsün önünde bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada “bu 
katliamların sorumlusunun emperyalist-
kapitalist sistem olduğu” vurgusu ön plan-
daydı. Üniversitede yapılan etkinliğin ar-
dından saat 17.30’da Sakarya’dan Yüksel 
Caddesi’ne yürüyüş düzenlenerek burada 
da bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitelerinde Newroz 
coşkusu
Newroz yurdun pek çok yerinde olduğu 
gibi Ankara’daki çeşitli üniversitelerde 
de coşkuyla kutlandı. Newroz haftası 
içerisinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampüsü yemekhane önünde, Edebiyat 
Fakültesi’nde ve hazırlık binasında Türkçe, 
Kürtçe ve Arapça Newroz’un kutlandığı 
bildiriler dağıtıldı. Öğrencilerle yapılan 
sohbetlerde, Newroz’un Kürt halkı için 
Demirci Kawa’nın önderliğinde zalim 
hükümdar Dehak’a karşı ayaklanma 
günü, Filistin halkı için İsrail siyoniz-
mine karşı “Toprak Günü” ve “Irkçılıkla 
Mücadele” günü olduğu anlatıldı. 
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsün’de 
ise 18 Mart’ta ilerici, devrimci, yurtse-
ver öğrenciler düzenlen bir etkinlikle 
Newroz’u kutladı. İlerici öğrencilerin de 
örgütleyicisi olduğu eyleme, davul zurna 
eşliğinde fakülteler gezilerek, öğrenciler 
newroz etkinliğine davet edildi. Daha 
sonra yemekhane önünde ateş yakılırken 
ateş başında Newroz’un tarihi anlatıl-
dı. Etkinlik Kürtçe ve Türkçe ezgiler 
eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

Buna göre 22 Aralık 2010 tarihinde 
İzmir’de, 2 Şubat’ta Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen işçiler ve emekçi-
lerlerin katılımıyla Ankara Kurtuluş 
Parkı’nda, 8 Şubat’ta Kamu Emekçileri 
Sendikası (KESK) öncülüğünde İstan-
bul Taksim Tramvay Durağı’nda basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Yasanın 
onaylanması üzerine 13 Şubat tarihin-
de “Herkese Sağlık Güvenceli Gelecek 
Platformu” çağrısıyla İstanbul Kadıköy’de 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

Deri-İş Sendikası İstiklal 
Caddesi’nde yürüyüş yaptı 
22 Ocak’ta Deri-İş Sendikası Tak-
sim Tramvay Durağı’ndan, İstiklal 
Caddesi’ndeki DESA Mağazası’na 
kadar sloganlar eşliğinde protesto 
yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyü-
şe TÜM-İGD de destek verdi. DESA 
önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Ankara’daki patlamalarda 
yaşamını yitiren işçiler anıldı  

Ankara’da 3 Şubat tarihinde meydana 
gelen patlamada 14 kişi yaşamını yi-
tirdi. İlk patlama saat 11.00 civarında 
Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merke-
zi’ndeki (OSTİM) Mega Center adlı, 4 
katlı bir iş merkezinde, ikinci patlama 
ise akşam 19.30 civarında İvedik Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. 
5 Şubat’ta OSTİM ve İvedik organize 
sanayi bölgesindeki patlamalarda yaşamını 
yitiren işçileri anmak ve ailelerinin acıla-
rını paylaşmak için patlamaların olduğu iş 
yerleri TÜM-İGD’nin de aralarında olduğu 
siyasi kurum ve demokratik kitle örgütü 
temsilcileri tarafından ziyaret edildi. 
7 Şubat’ta OSTİM metro çıkışında “Gü-
vencesiz çalışmaya, Torba Yasasına 
ve işçi katliamlarına hayır!” talebiyle 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

SHÇEK çalışanları oturma 
eylemlerini sürdürüyor
26 Kasım 2010 tarihinde DEV SAĞLIK-
İŞ’te örgütlü sosyal hizmet emekçileri 
tarafından İstanbul İl Sosyal Hizmetler 
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Öğrenci Gençlik Sendikası Genç-Sen’in 4. 
Olağan Genel Kurulu, 19 Mart Cumartesi 
günü Ankara Tuzluçayır’da gerçekleştirildi. 
Beyaz Köşk Düğün Salonu’nda saat 11.30’da 
devrim ve demokrasi şehitleri anısına yapılan 
saygı duruşuyla başlayan Genç-Sen kongre-
sine ükenin dört bir yanından gelen yaklaşık 
900 öğrenci katıldı.
Genç-Sen genel kurulu, geçmiş dönem çalış-
ma raporunun sunulmasıyla devam etti. Ra-
porda paralı eğitim, soruşturmalar ve YÖK’e 
karşı örgütlenen eylemlerden, İzmir’deki 
öğrencilerin ulaşım hakkı mücadelesine, 6 
Kasım merkezi YÖK mitinginden, polis kur-
şunuyla katledilen öğrenci Şerzan Kurt ve 
maden işçileri için yapılan oturma eylem-
lerine, Dolmabahçe’deki rektör buluşması 
protestolarından, söz, yetki, karar hakkı için 
Başbakan’ın ÖTK’larla yaptığı toplantı için 
Erzurum’a gidilmesine kadar birçok sürece 
değinildi. Çalışma raporundan sonra sunulan 
mali raporda, Genç-Sen’in hukuki masrafları, 
matbaa giderleri, otobüs masrafları ile öden-
mesi gereken diğer giderler aktarıldı. Bunun 
üzerine 1 TL’lik aidatların düzenli sağlanma-
sı gerektiği belirtildi. 

Rapor sunumlarının sonrasında DİSK tem-
silcisinin kongreyi selamlayan konuşması ve 
DİSK eski genel başkanı Süleyman Çelebi’nin, 
BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, Spor-
Sen’in ve yeni oluşturulan Genç-Sen Dersim 
Şubesi’nin kurula gönderdikleri selamlama 
mesajlarının okunmasıyla kongre programı-
na devam edildi. 
Mesajların okunmasından sonra kongrenin 
en yoğun tartışmalarının yapıldığı gelecek 
dönem çalışmaları ve politik hatta dair öner-
gelerin sunulduğu bölüme geçildi.

Sunulan önergeler ve sonuçlar
İlk önerge Genç-Sen’in seçim usulünün de-
ğişmesi üzerine verilen önergeydi. Blok liste 
yerine nispi seçim tarzının tüzük değişikli-
ğiyle benimsenmesini öneren önerge, uzun 
tartışmaların ardından kabul edildi. Genç-
Sen 5. Genel Kurulu için 10 Aralık 2011 tarihi 
kongrede belirlendi.

Ardından Genç-Sen’in yeni dönem çalışma-
larının YÖK üzerinden örgütlenmesini dü-
zenleyen ikinci önerge sunuldu; ancak eksik 
olduğu yönünde yapılan itirazların ardından 
kabul edilmedi.

Sunulan üçüncü önerge Genç-Sen’in politik 
gençlik öznelerinden bağımsız bir çizgi izle-

Müdürlüğü önünde taşeron çalıştırılmaya 
karşı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Birlik Dayanışma Hareketi emekçilerinin 
pankartlarıyla yerlerini aldığı eyleme 
TÜM-İGD’li gençler, Spor-Sen ve Sosy-
oloji Mezunları Derneği de destek verdi.

12 Şubat tarihinde ise Devrimci Sağlık 
İş Sendikası’nda örgütlü sosyal hizmet 
emekçileri tarafından taşeronlaşmaya 
karşı Taksim Gezi Parkı’nda oturma 
eylemi yaptılar. Oturma eylemlerinin 
her cumartesi günü görmeyen gözler 
görene, duymayan kulaklar duyana 
kadar devam edeceği aktarıldı.

Sağlık emekçileri, tek ses 
olup sağlıkta özelleştirmelere 
“Hayır!”dedi 

Sağlık emekçileri 13 Mart’ta “Sağlıkta 
Özelleştirmelere Hayır” dedi. Ülkenin 
çeşitli yerlerinden Ankara’ya akın edenler 
saat 11.00’da Ankara Garı önünde 
toplandıktan sonra Sıhhiye Meydanı’nda 
taleplerini haykırdı. TÜM-İGD’nin de 
içinde olduğu çeşitli ilerici, devrimci, 
demokrat kurumlar da destek verdi.

Grev treni kutlama trenine döndü

Birleşik Metal-İş Sendikası, Metal Sanay-
icileri Sendikası’na (MESS) karşı yürüttüğü 
2010-2012 metal işkolu grup toplu iş 
sözleşmeleri görüşmelerinin uzlaşmazlıkla 
sonuçlanması nedeniyle alınan grev 
kararlarını uygulamaya başladı.  

Bu kapsamda ilk grev 22 Mart’ta Eskişehir 
Doruk Fabrikası’nda başladı. İkinci grev 
ise 29 Mart’ta da  Gebze’de bulunan 
Areva’da devam edecekti. Ancak son 
anda Areva patronu Birleşik Metal-İş’in 
şartlarını kabul ederek sözleşmeye imza 
attı. Sözleşmeyle birlikte Birleşik Metal 
İş üyeleri saatlik ücretlerine 51 kuruşluk 
zam ve bazı sosyal haklar kazandı. Böyl-
ece aralarında TÜM-İGD’nin de olduğu 
Haydarpaşa Garı’ndan kalkan “grev treni” 
de kutlama trenine dönüşmüş oldu.

Genç-Sen 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
mesi ve akademik-demokratik mücadele yü-
rütmesini öneren önergeydi. Önergede farklı 
bölümler olması sebebiyle iç işleyiş, üye kam-
panyası ve diğer politik gençlik örgütleriyle 
ittifak başlıkları altında üç kısıma ayrılarak 
oylanan önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Dördüncü önerge, YÖK’e karşı söz, yetki, 
kararın öğrencilere verilmesi talebini içeren; 
önümüzdeki dönem çalışmalarında YÖK’e 
karşı ve geleceksizlik, işsizlik üzerine örmeyi 
öneren önergeydi. Bu önergenin ikinci önerge 
ile birleştirilip Temsilciler Meclisi’nde tartı-
şılmasına karar verildi.

Eşcinsel, biseksüel, gay, lezbiyen ve trans öğ-
rencilerin kampuslarda uğradıkları ayrımcı-
lığa karşı Homofobi Karşıtı önerge sunuldu. 
Önerge, aday olunması halinde, LGBTT öğ-
rencilere %10 pozitif ayrımcılık kotası konul-
ması oy çokluğuyla kabul edildi.

Altıncı olarak Birleşik Mücadele önergesi su-
nuldu. Genç-Sen’in diğer gençlik örgütleriyle 
bir arada eylem örgütlemesinin gerekliliğine 
ve ileriki dönem çalışmalarının bu hatta yü-
rütülmesi gerektiğini belirten önerge, bir süre 
tartışıldıktan sonra üçüncü önerge ile birleş-
tirilerek yeniden değerlendirmek üzere Tem-
silciler Meclisi’ne bırakıldı.

Balıkesir Üniversitesi Şubesi’nin önergesi 
olan, Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Bandır-
ma kampusunun, diğer kampuslara uzaklığı 
nedeniyle Bandırma Şubesi olarak ayrı bir 
şube açılması önergesi tartışıldı. Ancak bu 
ileride, tüm üniversite kampuslarının ayrı 
şube olma durumunu beraberinde getirece-
ği ve karışıklığa neden olacağını için önerge 
kabul edilmedi. 

Saatin oldukça ilerlemesi ve henüz Merkez 
Yürütme Kurulu (MYK) seçimlerine geçile-
memesi sebebiyle konuşulamayan 4 önerge oy 
çokluğuyla Temsilciler Meclisi’ne bırakıldı. 
Tartışmaların Temsilciler Meclisi’ne bırakıl-
masının sonrasında seçimler başladı. İleri, 
Daima, Umut, K ve Bağımsızlar listeleri ol-
mak üzere 5 farklı listeden, en yüksek oylar 
alan toplamda 13 MYK üyesi seçilerek genel 
kurul sonlandırıldı.

Belirlenen yeni MYK şu isimlerden oluşuyor: 
Aylin Mert, Barış Çırpan, Cansu Akkılıç, De-
niz Doğruer, Gamze Çetiner, Işıl Kurt, İlkin 
Sarı, Juliana Gözel, Özbey Türk, Seçkin Erdo-
ğan, Uğurcan Bayer, Ulaş Taştekin, Yiğithan 
Kabukçu.
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Zincirleme Sömürü Tamlaması
Kapitalizmin hüküm sürdüğü bir ülkede 
yaşasam da sosyalist bir aile ortamında 
büyümüş bir birey olarak, liseden sonra 
MİGROS çatısı altında çalışmaya başla-
dım. Ben bir işçiyim ve MİGROS Ticaret 
A.Ş ise bir işveren. Bu şirkette hem taşeron 
firma elemanı olarak çalıştım, dört sene-
dir de kendi kadrosunda çalışmaktayım. 
Ben firma elemanıyken MİGROS’u kendi 
gözümde çok büyütmüşüm o zamanlar.  
Kadrolu elemanlar kafa olarak daha rahat 
sanıyorduk, kadroya geçince anladım ki 
pek de öyle değilmiş. 

İşler 2008’in sonlarında MİGROS’un İn-
gilizlere satılmasıyla daha kötüye gitti.  
MİGROS’un el değiştirmesiyle farklı bir 
yapılanmaya gidildi. İlk önce yıllık izin-
lerden başladılar. 21 iş günü olan izinleri 
14 güne düşürdüler, izinlerle başlayan sö-
mürünün devamı gelmeye başladı, “az ele-
man çok iş” mantığıyla çoğu mağazadaki 
part time şarküteri ve kasap elemanlarını 
kaldırdılar. Bu da yetmiyormuş gibi mü-
dürlerin baskısı, işe çok ihtiyacı olan ele-
manların istifasına neden oldu. Müdürle-
rin tavrı o kadar değişti ki üst yönetimden 
onlara yapılan baskılar sonucu toplantılar, 
ikazlar, ihtarlar, savunmalar çoğaldı. Ar-
tık ağlanacak halimize güler hale geldik. 
Mağazada savunması veya ihtarı olmayan 

eleman kalmadı, en ufak bir problemde sa-
vunma yazdırmaya başladılar. Daha sonra 
bu savunmalar imzalanarak sömürünün 
başkenti olan Ataşehir’deki genel merkeze 
gönderiliyordu. En son işçilerin bayram 
mesailerine göz diktiler. Para sıkıntısı çe-
ken elemanlar bayramları sevdikleriyle ge-
çirmek yerine çalışarak biraz olsun mesai 
ile bütçesini rahatlatmak istiyordu. Son iki 
bayramdır mesailer verilmiyor, sendika-
nın direnişine karşı ise,  işçi çıkartmakla 
tehdit ediyorlar. Bayram mesailerinin yeri-
ne izin veriyorlar; fakat bu izinleri ancak 
işçi işten ayrılırken alabiliyor. İşimize gi-
derken ayaklarımız geri geri gidiyor. İşi-
mizi çok sevdiğimiz için değil gerçekten 
işe ihtiyacımız olduğu için çalışıyoruz. Son 
günlerde “aman bugün mağazada ne olur”, 
“aman müdür bir şey der mi”, “aman izni-
mi iptal eder mi” endişesiyle çalışıyoruz.

İngilizlerin baskısı genel müdürlere, onla-
rın baskısı müdürlere, müdürlerin baskısı 
biz emekçi işçilere yansıyor ve bu durum 
karşısında sendikayı işçi çıkartmakla teh-
dit ediyorlar. Sömürü bu şekilde zincirle-
me devam ediyor. 

 ∎MİGROS İşçisi

Nurhak’tan merhaba.
Türkiye’de devrim ateşinin yandığı yer-
lerden biri de K.Maraş’ın küçük ilçesi 
Nurhak’tır. Üzerine şiirler, türküler, ağıt-
lar yakılan Nurhak özellikle 31 Mayıs 1971 
Kadir Manga, Alparslan Özdoğan, Sinan 
Cemgil gibi üç yiğidini, üç canını, üç dev-
rimcisini sonsuzluğa uğurlamıştır. Tarih-
ten beri devrimci kimliği ile egemen sınıfa 
başkaldırmıştır, bu yüzden de Nurhak hal-
kı devletten kötü çocuk muamelesi gören 
ve asimile edilmeye çalışmış bir halktır.

Nurhak’ta topluma hizmet grubu kura-
rak kamu yararına yönelik çalışmalar 
yaptık. Belediyeden de çıplak alanların 
yeşillendirilmesi için istediğimiz fidan-
ların getirtilmesi için söz aldık. Nisan 
ayı içersinde fidan dikimine başlamayı 
planlıyoruz. Topluma hizmet grubundaki 
amacımız yardıma muhtaç kişilere yardım 
etmek, kamuya yönelik çeşitli hizmetler 
sunmaktır. Böylece toplum parasız, karşı-
lıksız çıkarsız sadece ihtiyacını gidermek 

Okur Mektubu:

için çalışılabileceğini görerek karşılıksız 
bir dünyanın hayâl olmadığını görecek ve 
buna alışacaktır.  İnsanların aralarında-
ki çıkar ilişkisinin yok olmaya başlayarak 
dostluk, sevgi, birlik ve yardımlaşmanın 
büyüyeceğini düşünüyoruz.

Son olarak da Nurhak’ta afişleme çalışma-
ları yaparak halka TÜM-İGD dolayısıyla 
İGD’nin düşüncelerini paylaşıyoruz. Bu 
çalışmalarla diğer illerdeki arkadaşların 
yükünü birazcık olsun taşıyabilirsek ne 
mutlu bize.

Sınıfsız, özgür, eşit bir dünya yolunda iler-
leyebilmek için örgütlenmeliyiz. Kendimi-
zi ve emekçileri bilimsel, sosyal ve fiziksel 
yönden geliştirmeli; sömürüye, kapitaliz-
me karşı daha güçlü ve daha kararlı, keskin 
ve dik bir şekilde karşı durmalı ve savaş-
malıyız.

 ∎Mehmet Çadır

Güvercin’e

Ona kurdular pusu,
Gazeteler mahkeme haberleriyle dolu,

Türklük düşmanı,
301’in son aslanı,

Birilerinin kuyruğuna basmıştı,
O birileri linç için kampanyaya tuşladı,

Sistemin içinde hareket etmiyordu Hrant,
Onun derdi değildi rant,

Ermeni lobisi de T.C. devleti de karşısında,
İnanmış yüreği ise arkasında,

Bilirdi o başına gelecekleri,
Valilikte tehdit ettikleri günden beri,

Biz tanırız Hrant bey sizi,
Ama yoldan geçen biri bilemez ki sizi...

Maksatlı eleştiriler,
Malzeme oldu mahkemeler,
Son yazısında yazdığı gibi,

Ürkek bir güvercinin tedirginliği,
Buldu onu zamansız bir köşede,

Arkasından peşi sıra mermilerle,
Devlet’in katili,

Gene şaşırtmadı bizi,
Faşistlerle devlet el ele,

Yıllarca inkâr etseler bile,
4 sene geçti üstünden,

O yolun üstünde vurulmuş uzanırken,
Tabanı delik ayaklarında,

Soğuk kefen arkasında,
Kara toprağa karıştı bedeni,

Bedeli ise hâlân ödetilemedi…

Kaan Karagöz
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Bu; şeref ve gururun, azim ve kararlılığın 
tarihi anıdır. Bu; halkın hakları için ayak-
landıkları, mücadele edip baş kaldırdıkları 
ve kazandıkları andır. Büyük Mısır halkı-
nın kazandığı bu büyük zafer, ülkelerinin 
ve ayrıca bölgedeki diğer halkların gele-
ceğini yeniden şekillendirebilir. 30 yıllık 
diktatör Mübarek rejiminin halk tarafından 
devrilmesinin ardından, ABD ve İsrail’in 
bu bölgedeki çıkarlarını korumak için gece 
gündüz çalışan emperyalizmin bölgedeki 
kuklası, Mübarek rejiminin bütün resmi 
destekçileri, dünkü müttefiklerini alaşağı 
ederek bugün tüm riyakârlıklarıyla Mısır 
halkının zaferini selamlamak için medyada 
boy gösteriyor.

Bu bağlamda, DDGF (Dünya Demokratik 
Gençlik Federasyonu) halkın zaferini ve 
örgütlenmesini kutlamakta ve Mısır halkı-
nın talep ettiği anayasal düzenlemeler, hü-
kümetin yıkılması ve yenisinin seçilmesi, 
halkın tercihini yapması için yeni, özgür ve 
açık seçimlerin düzenlenmesi konusunda 

Mısır halkıyla dayanışmasını açıklamakta-
dır. DDGF ayrıca, anayasal düzenlemeler 
ve politik reformlarla birlikte sivil sistemin 
bir an önce iyileştirilmesi için gerekli talep-
leri de desteklemektedir.

DDGF Mısır halkının bütün haklarını ta-
mamen kazanana kadar mücadeleyi devam 
ettirmeye ve ayrıca Mısır Devrimi’nin böl-
gedeki diğer tüm gençliğe örnek olarak gös-
termeye, dünyada değişimin mümkün oldu-
ğunu ve aslında gücün yalnızca kitlelerin 
ellerinde olduğunu göstermeye çağırıyor.

Devrimin ateşi bölgede giderek yayılıyor, 
Tunus’tan sonra Mısır’a geldi ve Mısır’dan 
sonra halklar daha büyük zaferler için mü-
cadele etmeye devam edecek.

Haydi, mücadeleyi güçlendirmeye ve de-
vam ettirmeye!

Haydi, emperyalizme karşı, demokratik ile-
rici Ortadoğu için mücadeleye!

ve bunu ancak halkın gücü başarabilirdi!

Hüsnü Mübarek’in Mısır halkını baskılar-
la yıldırmaya çalıştığı ve halkın taleplerine 
kulak tıkadığı günlerde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan “Sokağın sesini dinle” di-
yerek Mübarek’e telkin de bulunmuştu. Bu 
tavsiyeyi yaptığı günlerde Kıbrıs’ta düzen-
lenen “Toplumsal Varoluş Mitingi’nde açı-
lan kimi pankartlar bahane eden Erdoğan, 
Mübarek’e söylediklerini unuttu, Kıbrıslı 
kardeşlerimizin taleplerine kulaklarını tı-
kadı ve “nankörler” diye hakaret etti.

Toplumsal Varoluş Mitingi ve 
Kıbrıslıların talepleri

KKTC’nin Türkiye’den dayatılarak yü-
rürlüğe koydukları ekonomik önlemleri 
protesto etmek için 28 Ocak’ta on binler-
ce Kıbrıslı alanları doldurmuştu. Kıbrıs 
halkı TC’nin dayatmalarına karşı çıkarak 
kendi kendilerini yönetmek istediklerini 
haykırmıştı. Erdoğan’ın Kıbrıslılara yap-
tığı hakaretlerin ardından Kıbrıslılar bir 
kez daha sokaklara çıktılar.

2 Mart’ta ikincisi gerçekleştirilen Toplum-
sal Varoluş Mitingi’nde yoğun güvenlik 
önlemleri vardı. Polisin Ankara’yı rahat-
sız eden pankartları ve Kıbrıs Cumhuri-
yeti bayraklarını miting alanına almaması 

Kıbrıslı Türkler ve talepleri

üzerine polisle arbedenin de yaşandığı mi-
tinge on binlerce kişi katıldı.

AKP ve Erdoğan’a yönelik pankartların 
açıldığı mitingde yapılan konuşmalarda, 
Türkiye’nin işgalci ve sömürgeci olduğu 
belirtilerek, Ankara’nın kardeş halkların 
arasına düşmanlık tohumları ekmeye ça-
lıştığı söylendi.

Haydi, Mısır gençlerine ve halkına destek 
olmaya!

Kaynak:
http://www.wfdy.org/2011/02/11/the-tyrant-
has-fallen-down-and-its-only-the-power-of-

the-people-who-could-achieve-it/

 ∎Çeviri: Emine Bozan

Bizler İlerici Gençlik olarak Kıbrıslı kar-
deşlerimize yapılan bu hakaretleri kı-
nıyoruz. Haydi, kardeşimiz, eşitimiz ve 
dostumuz olan Kıbrıs halkıyla dayanış-
maya!

 ∎ Fethiye Kabataş

Diktatörlük yıkıldı
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Ocak ayının ortalarından bu yana, 
Ortadoğu’dan gelen halk ayaklanma haber-
leriyle çalkalanıyor dünya gündemi. On yıl-
lardır baskı altında yaşayan, emperyalizm ve 
uşakları tarafından sömürülen halk kendisi-
nin olanı almak için sokaklara çıkıyor, fira-
vunları alaşağı ediyor.

Bouazizi’nin yaktığı ateş Tunus’u 
sardı!
Bilgi işlemci Muhammed Bouazizi, işsizdi. 
Sidi Buzid sokaklarında sebze satarak kaza-
nıyordu yaşamını. Bir gün seyyar arabasıyla 
satış yaparken zabıtalarca durdurulur, ruhsa-
tının olmadığı gerekçesiyle dövülür ve araba-
sına el konulur. Yapılan bu zulme daha fazla 
katlanamayan Bouazizi kendini ateşe verir ve 
işte böyle başlar Tunus’u saran yangın.

Yakılan bu ateşin ardından Sidi Buzid’de baş-
layan halk protestoları hızla diğer kasabala-
ra ve başkente de yayıldı. Tunus Genel İşçi 
Sendikası ve Barolar Birliği’nin çok etkin rol 
oynadığı ve günlerce süren sokak gösterile-
ri, protestolar, mitingler ve boykotlar yapıldı. 
Komünist parti ve sol örgütlerin de güçle-
ri oranında katıldığı bu eylemler ise polisin 
halka öldürmeye varacak kadar saldırgan-
laşmasına ve bitmek tükenmek bilmeyen bir 
gözaltı terörüne yol açtı. Tüm bu baskıların 
halk ayaklanmasını bastıracağı düşünülür-
ken, protestolar ve eylemler artarak devam 
etti. Varılan bu nokta egemenlerin gözünü 
öyle korkuttu ki; yıllarca halkı sömürenler, 
işsizlikle ve yoksullukla ilgili hiçbir politika 
üretmeyenler üç yüz bin kişiye iş sağlanaca-
ğını, temel ihtiyaç maddelerini ucuzlatacağı-
nı açıkladılar. Ancak artık sokağa inen halkın 
boş vaatlere karnı toktu.

Bu yaşananların üzerine Tunus Cumhurbaş-
kanı Zeynel Abidin Bin Ali halkın öfkesini 
yatıştırmak için üç yıl sonra yapılacak seçim-
lerde aday olmayacağını açıkladı ve birçok 
bakanının görevden aldı. Fakat tüm bu Ali 
Cengiz oyunları tutmayınca, altı ay sonra 

seçim yapacaklarını söyledi, olağanüstü hâl 
ilan ederek sokağa çıkma yasağı getirdi ve 
ordudan kitleleri silahla tarayarak olayları 
yatıştırmasını istedi.  Genelkurmay Başkanı 
Raşid Ammar, ordunun silahsız sivillere ateş 
açmayacağını söyleyerek Ali’nin bu talebi-
ni reddetti. Böylelikle ordunun da desteğini 
kaybeden 23 yıllık diktatör Bin Ali, 14 Ocak 
2011 günü ailesini de yanına alarak Suudi 
Arabistan’a kaçtı.

14 Ocak’ın ardından Raşid Ammar görevine 
geri döndü ve 17 Ocak’ta “Ulusal birlik hü-
kümeti” oluşturuldu. Bu hükümete Tunus 
Genel İşçi Sendikası’ndan üç, ana muhalefet 
partisi Demokratik Forum’dan bir bakan ve 
Zeynep Abidin Bin Ali’nin iktidar partisi olan 
Demokratik Anayasal Birlik’ten 23 bakan 
atandı. Eski kokuşmuş iktidardan bu kadar 
bakanın tekrar hükümetin içinde yer alması 
üzerine halkın tepkisi arttı, bu durum üzeri-
ne Genel İşçi Sendikası’ndan ve Demokratik 
Forum’dan olan bakanlar istifalarını verdi 
ve devrimci güçler hükümetin istifasını ve 
yönetimin halka devredilmesini talep ettiler. 
Yapılan protestolar sonuç verdi ve eski rejim 
döneminde görev yapmış olan 12 bakan göre-
vinden alındı.

Tunus halkı bir diğer başarısını 27 Şubat günü 
kazandı. Zeynel Abidin Bin Ali döneminde 
Başbakanlık yapan ve Ali’nin devrilmesinin 
ardından da görevine devam eden Muham-
med Gannuşi, görevinden ayrılması talebiyle 
halkın yaptığı protestolara daha fazla dayana-
mayarak 27 Şubat günü istifasını açıkladı.

Tunus halkının bu başarısı komşu halklar açı-
sından bir örnek oldu. Milyonlarca kişi aynı 
Tunus halkının yaptığı gibi kendi firavunla-
rını devirmek için sokaklara döküldü. Tunus 

halkını nasıl günlerin beklediğini şimdiden 
söylemek zor ancak daha şimdiden bir yan-
gının ilk kıvılcımını çakan ve bir sürecin baş-
latıcısı bir halk olarak direnenlerin tarihinde 
önemli bir yer tuttuklarını söylemek müm-
kün.

Emekçi halkların sömürenlere yeni 
sloganı: “Sonun mübarek olsun!” 
Mısır; Tunus’un hemen yanı başında, doğu-
sunda. 17 Ocak’tan önce Mısır dendiğinde 
akla piramitleriyle gelen “egzotik” Arap 
ülkesi. 30 yıldır bir firavunun yani Hüsnü 
Mübarek’in yönettiği bu ülkeyi düşününce 
şimdi, akla komşu Tunus halkından etkile-
nerek sokaklara dökülen milyonlarca Mısırlı 
geliyor: Bir tarih yazan yiğit Mısırlı halkı ve 
geleceğin getirecekleri.

Mısır’daki halk ayaklanmasını anlamak için 
kısaca bir yakın tarihine bakmak gerekiyor. 
İkinci Dünya Savaşı’nın sonrası Mısır, Kral 
Faruk’un yönetimi altında. Mısır halkı yok-
sulluk içerisinde. İsrail’le yaşanan savaş hal-
kı daha da fakirleştirmiş durumda. 26 Ocak 
1952’de Mısır’da dipten gelen dalganın sesleri 
duyuluyor. Kral Faruk görevden alınıyor an-
cak fayda etmiyor ve gelen hükümetlerin hep-
si kısa süreli oluyor.

Firavunların piramitleri yıkılırken...

Tahrir Meydanı / MISIR

Muhammed Bouazizi
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Bu kargaşa döneminin ardından, ordu içeri-
sinde güçlü olan General Naguib ve Cemal 
Abdül Nasır eski yönetimini lağvederek ve 
Sovyetler Birliği’nin de desteğini alarak 23 
Temmuz 1952’de yönetime el koyuyorlar. 
Kral Faruk’un İtalya’ya sürgün edilmesinin 
ardından Mısır Cumhuriyeti kuruluyor ve 
Muhammed Naguid Mısır Cumhurbaşkanı 
olarak bir yıl görev yapıyor. Naguid’in ardın-
dan ise Nasr Cumhurbaşkanı oluyor.

Nasr dönemi ise Mısır açısından parlak bir 
dönem oluyor. Mısır halkının sevgiyle bağ-
landıkları ve Süveyş Kanalı’nı millileştiren 
liderin döneminde Mısır, Süveyş Kanalı’ndan 
dolayı İngiltere, Fransa ve İsrail’in saldırısına 
maruz kalıyor. Ancak Sovyetler Birliği’nin 
füze kullanma tehdidi üzerine bu saldırı geri 
püskürtülüyor.

Nasr’ın 1970’de ölümünün ardından dönemin 
iç işleri bakanı Enver Sedat Cumhurbaşkan-
lık görevine geliyor. İsrail’le ilgili ılımlı bir 
politika izleyen Sedat’ın ömrü de pek uzun 
olmuyor. Mısır’ın kurtuluş günü olarak kut-
lanan 6 Ekim 1981’de düzenlenen törende öl-
dürülüyor. Sedat’ın başkan yardımcısı Hüsnü 
Mübarek o gün düzenlenen saldırıdan şans 
eseri kurtuluyor ve Sedat’ın ardından göreve 
o geliyor.

30 yıldır Mısır’ı baskıyla, engellemelerle 
yöneten Hüsnü Mübarek, Amerika’yla olan 
sıcak ilişkileriyle biliniyor. Her zaman işgal-
cilerin yanında, kardeş Arap halkların karşı-
sında yer alan halk düşmanı Mübarek, İsrail 
Filistin’e saldırdığında birçok kez Mısır sını-
rını Filistinlilere kapatmasıyla da akıllarda 
kalmıştı.

Yıllardır Mübarek’in zorba rejimi altında 
yaşayan halk, Tunus’ta yaşananlardan da et-
kilenerek baskıya ve zulme karşı sokakları 

züyle yetinmediler, eylemlerine devam ettiler. 
Milyonlarca kişi Mübarek’in ve işgalcilerin 
yanlısı yeni kukla hükümeti protesto etmek 
için Tahrir Meydanı’nı doldurdu. Meydana 
birçok kez milyonlarca Mısırlının inmesinin 
ardından emekçi halklar ilk büyük kazanım-
larını elde ettiler ve otuz yıllık diktatör Hüsnü 
Mübarek 11 Şubat günü halkın baskısına daha 
fazla dayanamayarak istifa etti ve yönetimi 
orduya devrettiğini açıkladı.

Şüphesiz Mısır halkının bu zaferi, 30 yıl-
dır baskıyla ve zulümle ülkeyi yöneten 
Mübarek’in alaşağı edilmesi açısından çok 
önemli ancak unutmamak gerekir ki giden 
sadece diktatör, diktatörlükse hâlâ yerinde 
duruyor. Halk kitleleri tüm iktidarı eline ge-
çirinceye kadar Mısırlı işçilere, emekçilere, 
kadınlara ve gençlere çok görev düşüyor.

Diğer Arap ülkelerinde de halklar firavunla-
rını devirmek için sokaklara iniyor. Cezayir, 
Ürdün, İran bunlardan sadece birkaçı. Gele-
cek günlerin ne getireceği belli değil. Emek-
çi halklar, işbirlikçilerin kapitalistlerin Ali 
Cengiz oyunlarına kanacak mı; yoksa kendi 
firavunlarını hak ettikleri yere gönderebile-
cek mi bunu ilerleyen günlerde hep birlikte 
göreceğiz.

Daha şimdiden dünyanın dört bir yanından 
emekçi halklar kendi işbirlikçi firavunları-
na seslenerek “Sonun mübarek olsun!” diye 
haykırıyor. Haydi gençler, direnen halklarla 
dayanışmaya! Haydi, gençler kendi firavunla-
rımızı yıkmaya!

 ∎ Fethiye Kabataş

doldurdu. Bunun üzerine işbirlikçi kapitalist 
rejim internet erişiminin engellenmesinden 
cep telefonlarının devre dışı bırakılmasına, 
tüm gösteri ve mitinglerin yasaklanmasına 
kadar birçok uygulamayla halk hareketinin 
önünü kesmeye çalıştı. Ancak sokakları dol-
duran Mısır halkı bu engelleri de aştı ve ülke-
nin dört bir yanında Mübarek’in iktidar parti-
si Ulusal Demokrat Parti’nin binalarını ateşe 
verdi. Git gide iktidardaki gücünü kaybeden 
Mübarek bu sefer de sıkıyönetim ilân ederek 
sokağa çıkma yasağı getirdi.

Halk yaktığı ateşi harlamaya devam 
etti.
Yaptıkları gösterilerde Mübarek’in istifasını 
ve ordunun da halk hareketine katılmasını ta-
lep eden Mısır halkı işbirlikçi diktatörlükten 
aldıkları ilk tavizle yani Mübarek’in hüküme-
tin istifası ve yeni bir hükümet kurulacağı sö-
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Kapitalist bir sistemin doğası, onu destek-
leyen ve biçimlendiren kurumsal çerçeveye 
dayanır.

Petrol, büyük Amerikan şirketlerinin elin-
de tuttuğu en önemli zenginliklerden biri-
ne dönüşmüştür; bu enerji kaynağı aracı-
lığıyla da, dünyadaki siyasi gücünü ciddi 
şekilde arttıran bir araca sahip oldular. 
Ülkemizdeki ilk adil ve egemen kanunlar 
çıkarılır çıkarılmaz, Küba Devrimini ko-
layca ortadan kaldırmaya karar verdikle-
rinde ellerindeki asıl silah buydu: ülkemizi 
hemen petrolden mahrum etmek.

Mevcut medeniyet, bu enerji kaynağı üze-
rinde geliştirildi. Venezüella, bu yarımkü-
renin en büyük bedel ödeyen ülkesi oldu. 
Amerika Birleşik Devletleri, bu kardeş ül-
keye tabiatın bahşettiği engin petrol yatak-
larının sahibi olmuştur.

Son Dünya Savaşı sona erdiğinde, İran’da-
ki petrol yataklarından petrol çıkarmaya 
başladılar, tıpkı Suudi Arabistan, Irak ve 
bu ülkelerin yakınındaki, yüksek miktarda 
petrol rezervine sahip diğer Arap ülkele-
rinde yaptıkları gibi. Bu ülkeler, dünyanın 
başlıca petrol tedarikçileri oldular. Dünya-
daki tüketim, Amerika Birleşik Devletleri 
topraklarından çıkarılanlar ve hatta daha 
sonra buna bir de gaz, hidrolik ve nükleer 
enerji de dahil olarak, günde yaklaşık 80 
milyon varil gibi muhteşem bir rakama 
aşama aşama yükseldi. XX. Yüzyılın baş-
larına kadar, sıvı yakıt tüketen milyarlarca 
motor ve otomobil üretilmeden önce, sana-
yi gelişimini mümkün kılan başlıca enerji 
kaynağı, kömürdü.

Petrol ve gaz israfı, insalığın mağdur oldu-
ğu, kesinlikle çözümlenemeyen, en büyük 
trajedilerden biriyle yakından alakalıdır: 
iklim değişikliği.

Devrimimiz zafer kazandığında, Cezayir, 
Libya ve Mısır henüz petrol üreticisi de-
ğillerdi ve Suudi Arabistan, Irak, İran ve 
Birleşik Arap Emirliklerindeki rezervlerin 
büyük bir kısmı hâlâ keşfedilmeyi bekli-
yordu.

Libya; 1951 yılının Aralık ayında, İkinci 
Dünya Savaşından sonra bağımsızlığını 
kazanan ilk Afrika ülkesidir, toprakları 
Komutan Erwin Rommel ve Bernard L. 
Montgomery’i tüm dünyaca tanınmasını 
sağlayan, Alman ve İngiliz birlikleri ara-
sındaki önemli savaşlara sahne olmuştur.   

Topraklarının %95’i, tamamen çöldür. 
Teknoloji, bugün günde bir milyar 800 

milyon varil ve yüklü miktarda doğal gaz 
kaynaklarına ulaşan üstün kalitede önemli 
hafif petrol kaynaklarının keşfedilmesini 
mümkün kılmıştır. Bu zenginlik, yaklaşık 
75 yaşa kadar uzanan yaşam beklentisine 
ve Afrika’nın kişi başına düşen en yüksek 
gelirine erişmelerini sağlamıştır. Çölleri, 
Küba’nın yüzölçümünden üç katı büyük-
lüğünde, devasa bir fosil su gölü üzerinde 
bulunmaktadır, bu da tüm ülkeye yayılan 
geniş tatlı su şebekesinin kurulmasını sağ-
lamıştır.

Libya, bağımsızlığını ilan ettiğinde bir 
milyon nüfusa sahipti, bugün ise 6 milyo-
nun üzerinde nüfusu vardır.

Libya Devrimi, Eylül 1969’da gerçekleş-
miştir. Başlıca önderi, genç yaşlarından 
itibaren Mısırlı lider Cemal Abdül Nasır’ın 
fikirlerinden ilham alan, bedevi kökenli 
asker Muammer Kaddafi’dir. Şüphesiz, ka-
rarlarının birçoğu, tıpkı Mısır’da olduğu 
gibi, Libya’da da güçsüz ve yolsuzluklara 
bulaşan monarşi yıkıldığında meydana ge-
len değişimlerle birebir alakalıdır.

Bu ülkenin vatandaşlarının binlerce yıla 
uzanan savaş gelenekleri vardır. Tüm gü-
cüyle Alpleri geçen Eski Roma’yı tam yen-
mek üzereyken Anibal’in ordusunda Lib-
yalıların da yer aldığı söylenir.

Kaddafi’yle hemfikir olunabilinir de olun-
mayabilir de. Tüm dünya, başta kitlesel ya-
yın organları kullanılarak, gelen her türlü 
haberin işgali altındadır. Hangilerinin 
yalan hangilerinin gerçek olduğunu, ya 
da bir kaos ortamında Libya’da meydana 
gelen türlü olayların bir karışımı olup ol-
madığını kesin olarak öğrenmek için ye-
terli bir süre beklemek gerekecektir. Benim 
için kesinlikle aşikar olan, Libya’da barışın 
kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri Hü-
kümetini ilgilendirmediğidir ve belki de 
birkaç saat veya gün içerisinde, bu zengin 
ülkenin işgal emrini NATO’ya vermekte 
terreddüt etmeyeceğidir.

Hain emeller besleyenler, Kaddafi’nin 
Venezüela’ya gittiği haberini uydurdular,     
20 Şubat Pazar günü akşam saatlerinde 
bunu ortaya atanlara, Venezüella Dışişleri 
Bakanı Nicolas Maduro bugün haysiyetli 
bir cevap verdi ve “Libya halkının, ege-
menliğinin gereklerini yerine getirerek, 
içinde bulunduğu zorluklara barışçıl bir 
çözüm bulmasını, emperyalizmin müda-
helesi olmaksızın Libya halkının ve ulu-
sunun bütünlüğünü korumasını temenni 
ediyoruz...” dedi.

Ben kesinlikle, Libya’lı önderi, ülkesini 
terkederken, kısmen ya da tamamen yan-
lış olsun ya da olmasın kendisine verilen 
sorumluluklardan kaçarken hayal edemi-
yorum.

Dürüst bir insan; dünyanın herhangi bir 
halkına karşı işlenen her türlü haksızlığa 
daima karşı çıkacaktır ve en kötüsü de, 
şu anda, NATO’nun Libya halkına vermek 
üzere hazırlandığı ceza karşısında sesiz 
kalmak olacaktır.

Bu savaşçı teşkilatın başkanlığı, bunu ger-
çekleştirmek için acele etmektedir. Bunu 
herkese duyurmak lazımdır!

21 Şubat 2011

Kaynak:
h t t p : //e m b a . c u b a m i n r e x . c u / D e f a u l t .

aspx?tabid=35449

 ∎ Fidel Castro Ruz

Nato’nun Libya’yı işgal planı
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Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah. Arı, si-
nek, kuş sesi. Bir siyah gözlükten görülen 
yerde ve ağaçlarda güneş parçaları. Sonra 
uzak, göğün, kendi renginden biraz daha 
koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz... İşte 
böyle bir yerde köyün insanlarını düşünü-
yorum. Kitaplar, bir zaman bana, insanları 
sevmek lazım geldiğini, insanları sevince 
tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevilece-
ğini, oradan yaşama sevinci duyulacağını 
öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanları, kitap-
ların öğrettiği şekilde sevmiyorum. Şiirler, 
romanlar, hikâyeler, masallar bana bu ilmi 
tahsil ettirmişlerdir. Beyinin vapurdan iner 
inmez çantasını kapan uşaktan iğrenmemeyi, 
sabahleyin altı buçukta tabiatla kavga için so-
kağa fırlamayan adamın çalışmadığını kendi 
kendime öğrendim. Ama şu sabahleyin altı 
buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlamayan 
adam, isterse akşama kadar insanları aldat-
mak için didinsin. Kaç para eder! Gözümde, 
milyonu olsa da, kalp para ile metelik etmez.

Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duy-
duğumu biliyorum. Günlerden beri kafamı 
bir adam kaplıyor (işgal ediyor dememek 
için).

Köyde ona, “Kör Mustafa” derlerdi. Bir gözü 
sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının be-
yazı ile gözkapağı arasına ciğer kırmızısı 
bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuş-
tur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?... 
Bu arızalı göz, öteki gözden daha parlaktır, 
daha siyah, daha canlı, daha zekidir. Bana, 
bir kamburu hatırlatıyor bu göz; tuhaf değil 
mi: Bir kambur insan çirkindir ama, bütün 
kamburlar iyi yürekli, sevimli insanlardır. 
Arkadaş canlısıdırlar, şendirler. Ne severim 
kamburları!...

İşte, Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur 
insanın ruh haletini içine sindirmiş, şıkır şı-
kır, pırıl pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir göz-
dür. Öteki doğru dürüst göz, onun yanında, 
mahcup, sönük, tatsız tuzsuz, pek de kibirli-
dir.

Kör Mustafa, bahçelerde çalışır, gündeliğe gi-
der, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazar...

Bizim köyün lodos tarafı gayri meskûndur. 
Orada fundalar, yabani meşe palamutları, 
kocayemişler, çalı süpürgeleri bir türlü ağaç 
haline gelmeden, ama ağacı taklit edercesine 
gelişir, birbirinin içine girmiş yaşarlar. Bü-
tün bu fundalıklar Fino kilisesinin malıdır. 
Kocaman, kirli sakallı, cin gibi bir papaz fun-
dalıklar “bizimdir” diye, arada bir dolaşır. 
İsteyen olursa ucuza kiraya verir. Ama kimse 
kiralamaz. Çünkü orman memuru buraları, 
Orman Kanunu gereğince orman sayar. Ara-

larında üç beş ufacık çam ağacının boğuldu-
ğu yabani, cüce, oduna bile gelmez çalı çırpı; 
orman memurunun, Orman Kanunu sayesin-
de mesut yaşar.

Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem... Denize 
diklemesine inen bu çalılığın bir kısmını ne 
pahasına ayıkladı, biliyor musunuz; tırnak-
ları pahasına. O çalı çırpının sere serpe ge-
liştiği, bu denizlere diklemesine inen toprak 
öyle taşlık, öyle taşlıktı ki... Sonra Mustafa 
gündüzleri başka yerde çalışmak zorundaydı.

Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kaz-
masını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, 
koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdık-
ça taş. Bütün bir yaz, bütün bir kış, orman 
memurunun tazyiki, çalı, palamut, defne, 
kocayemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. 
Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için 
Mustafa’dan başka bizim köyde kimse girişe-
mezdi.

Kaya bitip de yumuşak, esmer, pembe bir fun-
da toprağı bir karış meydana çıkınca bir meşe 
palamudunun korkunç yılan gibi kökü önü-
ne çıkardı. Onu sökünce, orman memurunu 
karşısında bulurdu. O gidince, zehirli bir di-
ken başparmağını şişirirdi; kazma körlenir, 
kürek bulamaz, taş dağ gibi yığılırdı. İnsan 
büyüklüğünde bir kaya, yumuşak toprağın 
üstünde, altındaki bir insan büyüklüğünde 
cüssesini hiç belli etmeden yosunlu yüzüyle 
dikilir. Ormanları, tırnakları, ayakları, göğ-
sü, sırtı, bütün kuvvetiyle dayanır, onu yener, 
yıkardı. Kazma iş görmediği zaman yumru-
ğu, yumruğu yetmediği zaman parmakları, 
parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile 
toprağı tırmalardı...

Bir sonbahar günü baktı ki, küçük çam ağaç-
ları filizi, körpe diken yapraklarıyla, üç beş 
kocayemiş çıngıl çıngıl yemişleriyle yer yer 
esmer pembe, kül rengi toprağa saye salar. Biz 
görenler:

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur, dedik.

Bilmedik ki dişle, tırnakla, kanla, canla tabi-
at denilen canavarı yenmek lazımdır. Bende-
niz bu mücadeleye şahidim. Mustafa’nın kör 
gözü, hiddetten ala bulandığı günleri hatırlı-
yorum. “Hay aslan Mustafa”, der; uzakta bir 
çam gölgesinden korkunç kavgayı seyreder-
dim. Bu kavga, Romalı esirlerin aslanla dö-
vüşmesinden şu itibarla farklı idi ki, Romalı 
esir, aslana bir çeyrek saat içinde yeniliyor-
du. Mustafa, ejderhayı bir sene içinde, bazen 
ümitsizlikten, bazen ümitten yeniyordu.

Bir sabah her zamanki çamın altına vardım 
ki, bir köylü kadın, üç yarı çıplak çocuk garip 

birtakım taşlar, tahtalar, saçlarla bir şeyler ya-
parlar. Bu, her tarafından poyraz, lodos, gün-
doğusu, keşişleme, yıldız, karayel rüzgârı gi-
ren bir evdi. Mustafa arkasına yeşiller giymiş 
güçlü kuvvetli bir kadın takmış, üç evleğine 
çizgiler, ocaklar açıyordu.

Aslan Mustafa, dedim, su buldun mu, su?

Deniz kıyısında eski bir kuyu vardı. Tuzlu bir 
parça ama idare edeceğiz. Şuraya bir sarnıç 
kazabilsem...

Onu gördün mü toparlanıyor; hayret, sevgi ve 
saygı ile bakıyorum. Koca yaylamızın üzerin-
de böyle milyonlarca insan bulunduğunu dü-
şünüyorum. Yine dünya yuvarlağı üzerinde 
böyle milyonlarca insanın tırnakları, nasırla-
rı, çirkinlikleri, tek gözleri, tek kollarıyla, bir 
ejderha ile kavga etmek için bekleştiklerini 
düşünüyorum.

Küçük hanımlar! Bugünlerde bir gün nişan-
lınız size koyu al renkli karanfiller göndere-
cektir. Dikkat edin, belki Mustafa’nınkiler-
dir. Küçük beyler, domatesler göreceksiniz 
çarşıda. Elmalar, ferik elmaları gibi kokulu, 
şekerli, tatlıdır. Keserseniz içinde çekirdekleri 
altın gibi parlar. Belki de lokantada bir gün 
şişelere doldurulmuş bir domates suyu içer-
siniz ve tadını fevkalade bulursunuz. Yunan 
tanrılarının ölmemek için içtiği nektar lezze-
tini damağınızda hissedersiniz, emin olun ki 
Mustafa’nın domateslerinden bir tanesi, içti-
ğiniz suya katılmıştır.

 ∎ Sait Faik Abasıyanık

Karanfiller ve domates suyu
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Karadeniz’de, memleketinden uzakta, inşaat 
işçisi Abdullah bir şeyler mırıldanıyor. Mem-
leketinde ona Apo diyorlar. Biz de kulak veri-
yoruz sesine diyor ki; ben bir fakir uşağamm/ 
arar seni buluram, vay/ ölürem ben ölürem/ 
nire gitsey gelirem/ ben bir âşık çocuğam/ 
arar seni buluram, vay. Dilinde türküsü gur-
bet eldedir Apo . 

Gülsüm nine de Uşak’tadır. O da söyler elbet 
türkü. Evlerinin önü marul/ Sular akar harıl 
harıl/ Var git oğlan dengine sarıl/ Uyan Ali’m 
nenni neni/ Eller gelmiş sen de gel.

Diyarbakır’dan Zeynep söylüyor türkü. Ve di-
yor; Hangi bağın bağbanısan gülüsen/ Aldın 
aklım ettin beni deli sen, amman/ Kırk yıl 
kalsa gene kendi malımsan, İsterem ki bir gün 
evvel gelesen,  amman/ Diyarbakır etrafında 
bağlar var/ Fitil işler, yüreğimde yaram var, 
amman/ Sen gidersen benim başka kimim 
var/ İsterem ki bir gün evvel gelesen, amman/ 

Müslüm dede Zonguldak’ta mırıldanıyor. 
Kestaneci köyünün ufacık tefecik taşları/ 
aman ibram taşları/ halime de hanımın in-
cecik kaşları/ aman ibram kaşları/ al beşlik 
ver beşlik/ her zaman bulunmaz bu gençlik/ 
aman ibram bu gençlik. 

Van’da Hamza söyler türküsünü bu defa Bu 
dağda maral gezer/ Zülfünü darar gezer/ Dağ 
bizim maral bizim/ Avcı burda ne gezer.

 Ardahan’dan Kadir söylüyor: Bir gemim var 
salıverdim engine (aman)/ Kaderim yok düşe-
medim dengime/şimdi rağbet güzel ile zengi-
ne (efem). 

İstanbul’da henüz daha on ikisinde sümük-
lü Süleyman söylüyor türkü. Mini mini ha-
nımlara, sevdalı beylere/ Parasını almadan 
tattırmam/ Âlâ kaymaklı dondurmam/ Mini 
mini hanımlara, sevdalı beylere/ Parasını 
vermeden tattırmam/ Âlâ kaymaklı dondur-
mam/ Dondurmam telli telli/  Güzeller ince 
belli/ Dondurmamı yiyenler/ Oynuyor çifte-
telli. 

Erzurum’dan söyler Erhan, Halkalı şeker 
şam fıstık(aman) arpalar karakılçık/ Eğer 
beni seversen(aman)/ al çeyizi yola çık, 
Halkalı şeker/ Hasiretlik çeker/ çok salınma 
sevdiğim (güzel yârim)/ Cahilim aklım gi-
der (çeker). 

Şehmuz söylüyor Elazığ’dan, Oy akşamlar 
akşamlar/Yine geldi akşamlar/ Evli evine 
gider bağlar gazeli/ Garip nerde akşamlar 
avşar güzeli/ Oy beni beni yar beni beni/ 
Yar değimlisin/ Beni bu hallara koyan sen 
değimlisin.

Herkesin dilinde bir başka türkü… 
Türküler, bizim türkülerimiz. Onlar 
Abdullah’ın, Müslüm dedenin, Süleyman’ın, 
Zeynep’in, Gülsüm ninenin, senin, benin, 
BİZİM türkülerimiz. Yaşadığımız coğraf-
yanın havasından, suyundan. Ve elbet en 
önemlisi derdimizden, tasamızdan, sevin-
cimizden, umudumuzdan var olan türküler 
bunlar. Belki Güney Doğu’da söylenen türkü 
Karadeniz’de bir başkasının da türküsü oldu. 
Hüzünler, sevinçler türkülerde bir oldu. Bu 
yüzden Türküler yüreğidir Halkın ikide bir 
türkü hikâyesi daha anlatacağız. Bu hikâye 
birbirine âşık, sevdalı, iki gencin hikâyesi. 
Sevdaların bile eskisi gibi yaşanmadığı, her 
şey gibi aşkın da tüketildiği bu düzende, bu 
türküye ve hikâyesine değinmek istedik. Hadi 
hikâyemizi anlatmaya başlayalım. Türkümü-
zün adı Bedir. Rivayete göre türkümüzün 
hikâyesi ise şöyle:

Ömer ile Bedriye
Birbirini seven iki âşık. Ömer ile Bedriye. 
Bedriye’ye yakınları kısaca Bedir derler. 
Bedir, Şarkışla’da çiftçilik yapan zengin bir 
ailenin kızıdır. Ömer ise bu ailenin yanında 
çalışan güçlü mü güçlü, yakışıklı mı yakışıklı 
bir delikanlıdır. Çocukluktan beri aynı havayı 
soluyan, birbirlerini çok seven, Ömer’le Bedir 
artık büyümüştür. Ve anlamışlardır ki bu bir-
birlerine karşı hissettikleri çocukça bir sevda 
değil. Öyle köklü öyle derin… Lakin ikisi de 
söyleyemez birbirlerine durumu. Ömer bazen 
söyleyiverecek olur; fakat tam diyecekken 
vazgeçer söyleyemez Bedir’e onu sevdiğini, 
açıklayamaz duygularını. Oysa bir iki kelime 
söyleyiverse yetecektir Bedir’e. O da rahatla-
yacak ve diyecektir Ömer’e onu ne çok sev-
diğini.

Günler aylar yıllar geçer. Şarkışlalılar güze-
lim yaz aylarında yaylalara çıkar, sürülerini 
otlatır, yaylanın o serin, insanı rahatlatan 
havasından faydalanır. Buz gibi akan güzel 
suyundan kana kana, avuç avuç içerler. Ee 
zengin fukaradan geri kalır mı? Bedir’in ai-
lesi de keyfi, yazları yaylaya çıkar. Kızanandı 
denilen yaylaya. Havası suyu bir başka olan 
bu Anadolu yaylasında insanların birbirleriy-
le ilişkileri dostçadır. Zaten çok kalabalık bir 
yer değildir Kızanandı. Bu güzel yaylada za-
man o kadar güzel geçer ki yaz ayı çok kısa 
gelir herkese. Akşam saatlerinde toplanıp ma-
sallar anlatır büyükler, sonra türküler yakılır 
geceden ve herkes halaya durur, coşkuyla oy-
narlar… Öylesine güzeldir yazlar burada.

Yaz biter. Gelecek yaz özlemle beklenir. 
Ömer ile Bedir yaylaya çıkıldığı dönemlerde 
yalnız kalabilecek daha fazla zaman bulur-
lar. Sonunda bir gün Ömer cesaretini toplar 
ve söyleyiverir Bedir’e onu ne çok sevdiği-

ni… Bedir heyecanlıdır bir şey söyleyemez 
ya zaten Ömer’de çokça konuşamaz. Lakin 
gözler konuşur anlatır dilin söyleyemedikle-
rini. Eeeh yürek vurur da, durur mu? Elbette 
durmaz. Sevdalılar gizli gizli buluşmaya baş-
larlar. Tabii gizli gizli kısmı biraz muallâk. 
Aslında onlar öyle sanarlar. Oysa herkes bi-
lir, görür ne deli severler birbirlerini… Ve 
uzun zaman geçmeden herkesçe konuşulur 
Ömer’le Bedir’in aşkları. Ama kimsecikler 
yadırgamaz onları. Aksine herkes yakıştırır 
birbirlerine ve bir an önce evlendirmek ister-
ler onları. Sonunda Ömer istetecektir sevdi-
ğini. Nihayet dünürcüler belirlenir. Her şey 
usulüne uydurulur ve istenir Bedir. Ancak kı-
zın ailesi olumlu yanıt vermez. Anası Gürcü 
Hatun, Ömer fakir olduğu için vermez kızını, 
karşı çıkar evlenmelerine. Bir süre sonra kızı, 
anası Gürcü Hatun, Şevki adında yaşlı ve 
zengin biriyle evlendirir. Düğün yaylada olur. 
Ömer yakın arkadaşıyla birlikte yaylaya çıkar 
ve çok üzgün bir şekilde sevdiğinin bir baş-
kasına verilişini seyreder. Artık yürek ağırdır 
Ömer için. Dayanamaz. Ağlayarak türkü söy-
lemeye başlar.

Aradan zaman geçer, Ömer gene de evlenmez. 
Eee öyle sevince gerçekten, hemide derinden, 
kolay değil unutmak, vazgeçmek. Üstelik Be-
dir de onu severken… Neyse Ömer ‘in duru-
mu böyleyken. Bedir de bir başına kalmıştır. 
Evlendikten bir süre sonra sevmediği ihtiyar 
kocası ölür. Bu iki aşığı yeniden evlendirmek 
ister ahali. Fakat Bedir bu teklifi kabul etmez. 
Ömer’i çok sevdiğini söyler ancak dedikodu-
ların çıkabileceğinden korkar. Ömer ikinci 
kez yıkılır. Bir türkü tutturur. Geriye bu türkü 
kalır yalnızca. Ve yayılır türkü dilden dile…

Bedir
Üğrünü üğrünü gelir dereden/  Benlerini 
sayamadım kareden/ Sevdiğimi bana yazsa 
yaradan/ Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor/ 
Şu dereden cıvıl cıvıl kuş gelir/ Armağanlar 
dolu gider boş gelir/ Sevda bilmeyene hayal 
düş gelir/ Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor/ 
Boğazımda lira Alnımda altın/ Bedir’i vermi-
yor şu Gürcü hatun/ Param çok değil alayım 
satın/ Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor/ Kı-
rık boğazında ardından yettim/ Kız yandığın 
yere kadar bende gittim/ Bedir’i yaylaya ema-
net ettim/ Şen ol yaylam şen ol Bedir geliyor.

Evet; Bizim coğrafyamızda, bizim yürekle-
rimizden doğar türkülerimiz. Bizim olan her 
dilde.

Nice türkü hikâyelerini paylaşmak üzere…

 ∎Hacer Baziki

Türküler yüreğidir halkın 2
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Hasan Hüseyin Korkmazgil

ralır. Dergiye yeni bir hava ve yön verir. 
Forum’da Nazım Hikmet özel sayısını çı-
karır. Bunun üzerine dergiye toplu abone 
olup ilan veren bankalar ve bazı kuruluşlar 
maddi desteğini çekince dergi büyük zor-
luklar yaşar. Öyleyken bu işi onur sorunu 
yaparak yayımı 1 Mayıs 1970 tarihe kadar 
sürdürür. Sırasıyla, Yenigün, Barış, Tanin, 
Yeni Halkçı gazetelerinde çalışmış, Dev-
rimci Belediyeler yayın organını yönetmiş-
tir. 

H.Hüseyin 22 Şubat 1983 günü beyin ka-
naması geçirir. Sevenlerinin umutlu bekle-
yişleri, 1 yıl sonra yerini üzüntüye bırakıp, 
26 Şubat 1984 günü sona ermiştir. Bütün 
ömrü emek ve mücadele ile geçen onurlu 
bedeni Ankara Karşıyaka Gömütlüğü’nde 
yatmaktadır. Onun yaşamı boyunca sergi-
lediği onurlu duruşu yeni kuşaklarda be-
nimseyip, büyük Ozan’a görevlerini eksik-
siz olarak yapacaklardır. 

Sanatı:
Hasan Hüseyin şiirlerinde dolayımlı bir 
anlatıştan yana olduğu için eleştirilmiş-
tir. Onun bu eleştirilere yanıtı şöyle ol-
muştur: 

“Yeşili yeşil boya yığınıyla değil; otlarla, 
yapraklarla, denizle vermek gerekir. Hızı 
hızla anlatmaya çalışmak boşunadır. Hızı 

Yaşamı:
1927 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğ-
muştur. İlkokulu ilçesinde bitirir. Çocuk-
luğu savaş yıllarına denk düştüğü için her 
şey karne ile veriliyordu. Korkmazgil’in 
evinde buğday yerine arpa ekmeği yeni-
yordu. Ortaokulu Niğde Devlet Parasız 
Yatılı okulunda, liseyi Adana Devlet Para-
sız Yatılı okulunda bitirir. İstanbul Çapa 
Eğitim Enstitüsü’ne başlar. Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü 1950 
yılında bitirir. Kendine özgü bir yöntemle 
Arap harf leriyle okuyup yazmayı da öğ-
rendi. Bununla yetinmeyerek Yeni bir al-
fabe üretti. Ancak bu özel alfabe şifre sa-
nısıyla 1951 yılında başına büyük dertler 
açtı. Sırasıyla Ankara, Kahramanmaraş’ın 
Afşin ve Göksun ilçelerinde Türkçe öğret-
menliği yapar. Göksun’a sürgün gönderil-
miştir. Burada devrimci halk ozanı Âşık 
Mahsuni Şerif ’in öğretmenliğini de yap-
mıştır. Ünlü Ozan eserlerinde kullandığı 
dilin ve siyasi kişiliğinin gelişmesinde 
Hasan Hüseyin’in etkisinin büyük oldu-
ğunu söylemiştir.

Göksun’da bir gece evi basılır. 141-142. 
maddelere aykırı eylemlerinden dolayı tu-
tuklanır. Şiirleri, oyunları, kitapları yok 
edilir. Öğretmenlik, yedek subaylık ve 
kamu hakları tamamen elinden alınmış 
olur. Göksun, Elbistan, Nevşehir hapis-
hanelerinde yatar. Kuzgun renkli, aslan 
yelesi saçları tamamen ağarır. Nevşehir 
cezaevinde Barışseverler Derneği üyele-
rinden Aziz Nesin ve Adnan Cemgil ile 
tanışıp dost olur. Bu tanışma dolayısıyla 
Aziz Nesin 1960’lı yıllarda kendi gazetesi 
Zübük’te öykü, taşlama ve fıkra yazmasını 
sağlar. Korkmazgil takma adını da o verir. 

H.Hüseyin’in mahkûmluk süresi bitince, 
parasızlık ve işsizlik mahkûmiyeti başlar. 
Karayollarına geçici işçi olarak başlasa 
da; durumu öğrenilip üç gün sonra işten 
kovarlar. Bu sıkıntılarla uğraşırken birde 
asker kaçağı işlemi yapılır. İstanbul Seli-
miye Kışlası’nın hapishanesinde bir süre 
yatar, böylece er olarak 27 ay askerlik 
görevini 1953’de bitirir. Askerlikten son-
ra İstanbul’da Kitapevleri, dergiler ya da 
gazetelerde iş bulabileceğini sanıyordu. 
Oysa bulamadı. Memleketi Gürün’e dö-
nemiyordu. Çünkü parasız yatılı okuduğu 
için, mecburi hizmet davası açılmıştı. Bu 
hizmet tabii ki öğretmenlik olmayacaktı 
ve karşılığında para alması olanaksız-
dı. Bu yılları arzuhalcilik, tabelacılık, 
dava vekilliği ve resim yaparak geçirdi. 
H.Hüseyin o yıllardaki yaşantısını şöyle 
belirtir: “1958’lerde hiçbir belirli işim, bir 
sıfatım yoktu. Almışlardı elimden. As-

ker ve köylü sigarası 
içiyor, yayımlanmaya-
cağını bile bile şiirler 
ve hikâyeler yazıyor, 
köylülerin ve yoksul 
halkın dertleri ve da-
valarıyla ilgileniyor, 
ekmeği ekmeğe katık 
ederek yaşamaya çalı-
şıyorum”

1959 yılında Dost Der-
gisinde ilk kez “Ağus-
tos Şiiri” yayımlanır. 
Şiirdeki adının “Ha-
san Hüseyin” olması-
nı da derginin sahibi 
Salim Şengil önermiş-
tir. O günlerde tekrar 
iş bulma şansını de-
nemek için Sivas’tan 
İstanbul’a gider. Ne var 
ki; kendilerine ısmarla-
ma şiir yazdırmak iste-
yen yayıncılarla, büyük 
kentin lüks ve sefaletiy-
le karşılaşır. İşsiz kalır, 
İstanbul’dan tiksinir. 
1960 Temmuz’unda 
Ankara’ya gelir. Hayatının sonuna kadar 
da bu kentte yaşar. 

Haftalık siyasal bir dergi olarak çıkan 
Akis’te işe başlar. Dergi 1967’de kapanın-
caya kadar bu görevini sürdürür. Dost, 
Ataç, İmece, Yelken, Varlık, Sosyal Adalet, 
Yön dergilerinde şiirleri çıkmaya başlar. 
1962’de Aziz Nesin Düşün Yayınevi için 
bir şiir kitabı ister. O da “Hiroşima” adını 
verdiği kitabını gönderir. Ne yazık ki; ya-
yınevinde çıkan yangında bir kopyası daha 
bulunmayan bu kitap tümüyle yok olur. 

Bu yıllarda İstinye’deki Kavel Kablo Fabri-
kası işçileri, henüz grev hakkı yasası çık-
madan bir eyleme girişmişler, Bu olayda 
toplumda büyük yankılar uyandırmıştı. 
Hasan Hüseyin hazırladığı şiirleri kitap-
laştırmış adını da devrimci avukat Halit 
Çelenk Kavel koymuştu. 1963’de Kavel ba-
sılınca Ozan’ın ünü ülke çapında birden 
bire yayıldı. 1967 de Kızılırmak şiir kita-
bından dolayı 142. maddeye göre tutuk-
landı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi 3 yıl ağır 
hapse ve ayrıca sürgün cezasına mahkûm 
etti. Ankara Merkez Cezaevinde bir süre 
yatan Ozan, avukatları Halit Çelenk ve Ni-
yazi Ağırnaslı’nın büyük çabaları sonunda 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 

Akis dergisi kapanınca 1968’de Forum 
Dergisini bütün yükümlülükleriyle dev-
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koşan atlarla, rüzgârla, soluyan lokomo-
tif lerle, füzelerle anlatmak gerekir.”

Şiirlerinde destansı bir yapı, sağlam bir 
düşünce, sonsuz bir duyarlılık ve uyumlu 
bir ses vardır. Şiirin konularını tamamen 
toplumcu anlayışla besler. Tarihe ve ger-
çeklere diyalektik bir gözle bakar. Onun 
şiiri doğanın, kardeşliğin, barışın, emeğin 
ve emekçinin mücadele sesidir. Ona göre 
şiir; “Cılız olduğu zaman işe yaramaz. 
Ancak bomba gibi güçlü olduğu zaman 
soygun çarkı ve sömürüyü dize getirir.” 

Asırlardır geri bırakılmış Anadolu halkı-
nın sorunları onun şiirlerinde Kızılırmak 
gibi çağlamıştır. Sesi halkının tarihe kar-
şı bir çığlığıdır. Bu yolda bazen yalnız da 
kalmıştır. Yakınır yine gür sesiyle; “Eme-
ği, sömürüyü, hakkı, üretimi kitaplardan 
bilenler, tanıyanlar benim şiirimdeki öf-
keyi de elbette anlamayacaklardır.”

Evrensel bir barış yanlısı olduğu için din, 
mezhep ve kişilerle sorunu olmayıp; kav-
gasının gerçek nedeni bozuk düzendir. 
Doğaya ve insana yapılan zulmü ozan du-
yarlılığıyla şöyle dizelemiştir;

“ağaçtan dal kırsalar kırılır mı kolların
yolsalar çiçekleri daralır mısın?
dilenen bir ana bir çocuk
hıçkırmak gelir mi içinden
sabahları çığlık çığlık ürperir misin
depreşir mi yaraların akşam olunca
sen ozansın be oğlum”

(Kandan Kına Yakılmaz)

Açlık ve yoksulluğun en güç olay olduğunu 
savunur. 

“ölmek bir şey değil dostlar
hergün ölmek güç
açlık
o başka ölüm
açlık korkusu
beter
ne atom ne hidrojen ne yangın
dağları dümdüz etmeğe-dostlar
aç çocukların çığlığı yeter

(Kızılırmak)

Emek ve emekçiler onun şiirinin vazgeçil-
mez öğeleridir. Kömür ocaklarında grizu 
patlamasıyla ölen emekçilere yakar ağıdı-
nı; 

“gidiyorlar katar katar
bir böylesi karanlıktan
bir öylesi karanlığa

(Koçero Vatan şiiri)

Kurtuluş Savaşı’nın oluşturduğu birlik 
ruhunun dağılışından ve özünün saptırıl-
dığından yakınır.

“kimi kurşun sıkar kimi cop sallar
kan akar okulların kapılarında
defteri kan kitabı kan günaydını kan
böylemi doğmuştu güneş samsun’dan

(Koçero Vatan şiiri)

Haksızlıklara başkaldırı şiirlerinde sert 
bir dille hayat bulur. Bu olaylara tepki 
göstermeyen insanlara kendi deyimiyle 
“bekleroğlu” adını verir. Öfkesini bu tür 
insanlara şöyle seslenir;

“buludu yok yağmuru yok yeli yok
kalmış vatan çırılçıplak ortada
ne bakınıp durursunuz bre gözsüzler
ne söylenip durursunuz bre dilsizler
ormanı yakan alçak
buludu yakan deyyus
gezip durur sokakta
daha ne duruyorsunuz
yapışın yakasına

11 Temmuz 1978 günü faşist bir saldırı 
sonucu öldürülen Profesör Bedrettin Cö-
mert, Hasan Hüseyin’in sanatı ve kişiliği-
ni şöyle betimlemiştir;

“Hem şiiriyle, hem hikâyesiyle geldiği 
emekçi kitleden göbek bağını koparmayan 
bir sanatçı. Öznel bütün yeteneklerinden 
önce gelen en önemli özelliği; ezilen sınıfın 
ezilen sanatçısı. Bu bir övgü değildir. Tersi-
ni savunabilen varsa buyursun!

İşte emekçi sınıfı sanatı için baş koşul, 
ilk koşul budur. Bu koşulu sağlamadıkça, 
dıştan gelenlerden emekçi sınıfın sanatını 
yapmalarını beklemek boşunadır. Emekçi 
sınıf kendi sanatını kendisi yapacaktır. 
H.Hüseyin Kormazgil’in bir benzetmesi-
ni kullanayım. ‘Küçük burjuvaziden gelen 
sanatçı veya aydınla, gerçekten emekçi 
sınıf lardan gelen sanatçı ve aydın arasın-
daki fark, birinin damat ötekinin evlat ol-
duğudur.’”

En önemli şiirlerinden “Haziranda Ölmek 
Zor”un öyküsünü şöyle anlatır;

Gecenin herhangi bir saatinde işten çı-
kıyor, yorgun argın evime dönüyorum. 
Hava leylak ve tomurcuk kokuyor. 3 Ha-
ziran 1963. duyuyorum ki Nazım Hikmet 
ölmüş. Bir sanatçı için, böyle bir haberi 
soğukkanlılıkla karşılamak olanaksız! 
“Hava leylak/ve tomurcuk kokuyor/uy 
anam anam/haziranda ölmek zor.” Dize-
leri dökülüyor dudaklarından…

2 Haziran 1970… Duyuyorum ki Orhan 
Kemal ölmüş. Yine aynı dizeler, yine ken-
diliğinden…

1976’lara değin bu türden acılarla dol-
dum; dizeler beni bir kitaba zorluyordu. 
İşte Haziranda ölmek zor böyle oluştu.

 ∎ Atilla Delibaşı
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Kültür-Sanat haberleri

Hasankeyf, AKM ve Emek Sineması’nın 
ardından, sıra Kars’taki “İnsanlık Anıtı” 
heykeline de geldi. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Kars’taki “İnsanlık Anıtı” hey-
kelini “ucube” diye tanımlaması Başbaka-
nın sanattan ve sanatçıdan hoşlanmadığını 
bir kez daha ortaya çıkardı. İleri demokra-
sinin gereği olarak İnsanlık Anıtı heykeli 
ucube olarak görüldü ve yık emri verildi.

Başbakanın “ucube” tanımlamasına başta 
anıtın yapımcısı heykeltıraş Mehmet Ak-
soy olmak üzere sanatçılar ve sanatseverler 
tepki gösterdi. Heykeltıraş Mehmet Aksoy, 
“Ben orada bir insanın ortadan ikiye bö-
lünmüş ve karşı karşıya konulmuş halini 
tasvir ettim. O parçalar tekrar birleştiğinde 
kendisi olacak. Onu anlatmaya çalışıyo-
rum. Yapılmayan kısımda da bir göz var, 
ilahi bir göz. Göz de savaşları anlatıyor. 
Gözden akan bir gözyaşı olacaktı. Bunlar 
yok şimdilik. Buna bir anda ucube denmez 
ayıptır, günahtır, vicdansızlıktır. Önce bir 
bütünü anla” diyerek tepkisini dile getirdi. 
Aksoy anıtın yıkılması durumunda Taliban 
gibi bir görüntü olacağını Türkiye’nin bu 
duruma düşmek istemeyeceğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2008 
yılından beri yıkılması istenilen İnsanlık 
Anıtı heykelinin yapım, yapımının dur-
durulma ve yıkım kararı dönemin beledi-
ye başkanı Naif Alibeyoğlu zamanında (o 
dönem AKP’deydi), anıtın “tarihi Timur 
Paşa tabyası üzerine yapıldığı” gerekçesiy-
le Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’na başvurmuş ve Koru-

“İnsanlık Anıtı” için yıkım emri
ma Kurulu baştan verdiği onayı geçersiz-
leştirmişti. Sürecin başından beri MHP 
anıtın Ermenilere karşı bir özrün ve tavi-
zin sembolü olduğunu ileri sürdü. Tartış-
malar sürerken 1 Şubat’ta Kars Belediye 
Meclisi’nden AKP ve MHP ittifakıyla yı-
kım kararı çıktı. “İnsanlık Anıtı” heykeli-
nin SİT alanında olduğu gerekçesiyle yı-
kılacağı açıklandı. Heykelin yıkılması için 
Kars Belediyesi tarafından teknik heyet 
oluşturuluyor. Teknik heyetin çalışmaları-
nı kısa sürede tamamlayacağı ve heykelin 
yıkılacağı belirtiliyor. Kars’taki “İnsanlık 
Anıtı”nın heykeltıraşı Aksoy, yıkım kararı-
nın imzaladığı sözleşmeye aykırı olduğunu 
söyleyerek Erzurum İdare Mahkemesi’ne 
itiraz etti. Kafkasya Kültürleri Araştırma 
Merkezi (Kafkas Kültür) ve PolitiKARS.
com öncülüğünde insanlık anıtının yıkıl-
maması için başlatılan “Kafkasya’da barış, 
Türkiye’de demokrasi temelinde bu adalet-
sizliği reddediyoruz.” imza kampanyası da 
sürüyor. 

Kuşkusuz bir heykelin estetik değerleri 
kabul edilmek zorunda değildir. Ancak o 
heykelin yapılış amacı da göz önünde bu-
lundurularak bakıldığında “ucube” ola-
rak tanımlandırılması ne kadar doğrudur? 
Heykelin yıkılması durumunda AKP neyi 
kanıtlamış olacak? Bu durum heykelin SİT 
alanında olmasıyla ya da estetik değeriyle 
ilgili bir durum mudur ya da aşılamayan 
Ermeni düşmanlığının mı? Başbakan ol-
mayan insanlığın, anıtı da olmaz diye dü-
şündü herhâlde! Ya da insanlığı “ucube” 
olarak gördüğünü söylemek istedi.

 Sanatçı Sağ ve Özcan, Kaypakkaya’yı 
övmekten mahkûm oldu
Hizbullah sanıklarının tahliye edildiği ülke-
mizde sanatçılara yargı terörü uygulanıyor. 
Düşünce ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan uy-
gulamalara bir yenisi daha eklendi. Türkücü 
Pınar Sağ ve ozan Mehmet Özcan hakkında, 
29 Mart seçimlerinde Tunceli’den bağımsız 
aday olan Murat Kur’a destek vermek için 
katıldıkları etkinlikte Türkiye Komünist Par-
tisi-Marksist Leninist (TKP-ML) ve Türkiye 
İşçi Köylü Ordusu’nun (TİKKO) kurucusu 
İbrahim Kaypakkaya’yı övdükleri gerekçe-
siyle 27 Ocak 2011 tarihinde 10’ar ay hapis 
cezasına çarptırıldılar.

Pınar Sağ “İbrahim Kaypakkaya gibi ser 
verip sır vermeyen siz Dersim halkını se-
lamlıyorum.” dediği için Tunceli Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Tunceli Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddia-
namede etkinliğe katılan Mehmet Özcan ve 
Pınar Sağ’ın yaptıkları konuşmalarda “suç 
ve suçluyu övme” suçu nedeniyle iki yıla ka-
dar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. 
İddianameyi kabul eden Tunceli Sulh Ceza 
Mahkemesi, davayla ilgili “görevsizlik” ka-
rarı vererek dosyanın Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiş-
ti. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gön-
derilen dosyada, terör örgütüyle ilişkili oldu-
ğu için suç vasfı değişerek, Özcan ve Sağ’ın 
“Terör örgütü propagandası yapmak” suçun-
dan bir ile beş yıl arasında değişen hapisle 
cezalandırılmaları talep edilmişti.

Pınar Sağ, duruşmada sanatçı duyarlılığını 
dile getirdiğini söylemişti. Sağ, “Konser sı-
rasında İbrahim Kaypakkaya’dan söz ederek 
suç işlediğimi düşünmüyorum. Hiçbir şekil-
de örgüt propagandası yapmadım. İbrahim 
Kaypakkaya’nın suçlu olduğunu da düşünmü-
yorum. Kaypakkaya Diyarbakır Cezaevi’nde 
katledilmiştir.” dedi. Sağ, Başbakan’ın Erdal 
Eren ve daha birçok kişinin adını andığında 
alkışlandığını, sanatçıların ise sahnede bu 
isimleri andıkları için yargılandığını, örgüt 
propagandası yapmış sayıldıklarını belirtti.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar 
Sağ’ın katılmadığı 27 Ocak’taki duruşmada, 
sanatçıları 10’ay hapis cezasına çarptırdı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, dağıtım yasağı 
kaldırılan “Dersim 38” belgeseline sansür 
için yeni bir girişimde bulundu. Sinemacı-
lar bakanlığın sansür ısrarına tepkili. Çayan 
Demirel’in yönettiği “Dersim 38” belgeseline 
Denetleme ve Sınıflandırma Kurulu tarafın-
dan dağıtım yasağı getirilmiş, bu karar daha 
sonra mahkeme tarafından iptal edilmişti. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ise, iptal kararını 
Danıştay’a götürerek, yasağın tekrar uygula-
maya konması için yeni bir girişimde bulun-
du. Altyazı Sinema Dergisi, Documentarist - 
İstanbul Belgesel Günleri, Sinema Emekçileri 
Sendikası, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 
Yeni Film Dergisi ve Yeni Sinema Hareketi, 
ortak bir açıklamayla, “Dersim 38” belgeseli-
ne yönelik sansür ısrarını kınadılar.

Arzu Köksal’ın “Son Kumsal” belgeselinin 
gösterimi İnebolu’da belediye başkanı tarafın-

Kanuni Sultan Süleyman dönemi üzerine 
kurulan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin, 11 
Aralık’ta tanıtım fragmanları yayımlandı-
ğında ve billboardlarda tanıtıldığında daha 
yayınlanmadan yayından kaldırılması talep 
edildi. 5 Ocak’ta yayınlanmaya başlanan dizi,  
Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) 
verdiği bilgilere göre 11 Aralık 2010 tari-
hinden dizinin yayınlandığı günün ertesine 
kadar (6 Ocak) 74 bin 911 şikâyet geldi, bu 
dönemde kaydedilen şikâyetlerin yüzde 93’ü 
diziyle ilgiliydi. 5 Ocak’ta izleyicilerin kar-
şısına çıktığında yayınlandığı televizyonun 
önünde eylemler yapıldı. 

Muhteşem Yüzyıl dizisi, TRT, Anadolu Ajan-
sı ve RTÜK’ten sorumlu başbakan yardımcısı 
Bülent Arınç’ın, milliyetçi ve İslamcı parti-
lerin hedefi oldu. Bülent Arınç diziyle ilgili, 
“Kanuni Sultan Süleyman gibi bütün dünya-
da ve Osmanlı döneminde büyüklüğü bilinen 
ve ‘Muhteşem Süleyman’ olarak tanıtılan bir 
insanın; harem, içki düşkünü, hatta bazı sah-
nelerinde söylemeye dilim varmayan bir ilişki 
içerisinde göstermeye matuf... Fragmanların-
dan böyle anlaşıldığı düşünülebiliyor. Böyle 
büyük bir masraflarla dizinin çekilmiş olması 
ve gösterilmeye bir kaç gün önce başlanmış 
olmasından üzüntü duyuyorum” demişti. 
Saadet Partisi ve Anadolu Gençlik Derneği 
üyesi bir grup da mehteran eşliğinde “Da-
vamız kuru bir cihangirlik davası değildir, 
davamız bilakis İslam davasıdır.”, “Bizans’ın 
çocukları, Osmanlı’dan rahatsız”, “Ya sev ya 
sövme”, “Kanunlar Kanuni’yi koruyamadı” 

Sinemacılar sansüre “hayır” diyor!
dan yarıda kesilmesine, 
Hüseyin Karabey’in 
“Gitmek” ve Kazım 
Öz’ün “Fotoğraf” filmlerinin de Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın müdahalesiyle ulusla-
rarası festivallerin programlarından çıkarıl-
masına da değinilen açıklamada, sinemacılar 
sansürün sinema alanındaki etkisinden kay-
gı duyduklarını dile getirdiler. Açıklamada, 
“Sinema sektörünü desteklemesi ve yaratıcı 
filmlerin yapımını teşvik etmesi beklenen bir 
kurumda, belgesel yapımını akla ziyan kalıp-
lara sokmaya çalışan, yaklaşımını beğenme-
diği filmleri ise yasaklamayı marifet sayan 
bir zihniyetin egemen olması biz sinemacıları 
utandırmaktadır. Bu çağdışı ve yasakçı yak-
laşımı kınıyor, hem ‘Dersim 38’ belgeselinin 
üç yıla yayılan hukuk mücadelesinin hem de 
bundan sonraki bütün yasakçı girişimlerin ta-
kipçisi olacağımızı bildiriyoruz.” denildi.

vb. dövizlerle kanala yürüdü. Billboard ve 
reklam panolarındaki dizi afişleri yırtıldı; 
tekbir getirilerek “Hükümet uyuma tarihine 
sahip çık”, “Osmanlı’ya uzanan eller kırılsın” 
sloganları atıldı. Alperen Ocakları İstanbul İl 
Başkanlığı’na bağlı bir grup da protesto için 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Ca-
misi bahçesindeki türbesi önünde toplanarak 
bir süre tekbir getirdi. MHP grup başkanve-
kili Oktay Vural, “Bu dizinin bu şekilde ta-
rihimiz, ecdadımız hakkında farklı kanaat-
ler uyandırması konusunda umarım gerekli 
adımlar atılır” dedi. MHP milletvekili Âlim 
Işık da  “Kanal kendisi yapmıyorsa, RTÜK 
tarihimize küfreden bu diziyi derhal yayın-
dan kaldırmalı.” dedi.

Senaryo yazarı Meral Okay, “Biz okullarda 
gösterilecek bir belgesel çekmiyoruz. Padi-
şahın çocukları da polen yoluyla dünyaya 
gelmediğine, onun bir cinsel hayatı haremi ve 
ailesi olduğuna göre biz de televizyon kural-
ları içerisinde “kurmaca” bir dizi çekerken 
tarihi gerçekler ve karakterlerden ilham alı-
yoruz.” diyerek tepkilere anlam veremediğini 
dile getirdi.

RTÜK, 12 Ocak’ta dizinin yayınlandığı ka-
nalı uyardı. Gerekçe, “toplumun millî ve 
manevî değerlerine aykırı yayın yapmak”. 
3984 Sayılı Yasanın 33. maddesi gereğince 
uyarıya karar kılan RTÜK, uyarının dikkate 
alınmaması durumunda “ihlâle” konu olan 
programın yayınını, 1 ile 12 kez arasında dur-
durulacağını bildirdi.

“Muhteşem Yüzyıl” dizisine tepki
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Arap Halkları Tarihi
ALBERT HOURANİ

İletişim Yayınları

Yirminci yüzyılın başından bu yana 
emperyalizme karşı savaşan Arap halkları, 

baskılara karşı hiçbir zaman boyun eğ-
medi. Her zaman zalime karşı ayaklandı. 
Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Ne 
Iraklılar yüz yılın başında İngiliz emper-

yalizmine pabuç bıraktı ne de Cezayirliler 
onlarca yıl sürse de Fransa emperyalizmi-

ne karşı mücadele etmekten vazgeçti.

Bugünlerde Arap halkları kendileri-
ne uzun yıllar zulmeden diktatörleri 

birer birer deviriyor. Tunus ve Mısır’da 
köhnemiş diktatörlükleri deviren 

Araplar; Yemen’den Ürdün’e, Bahreyn’den 
Cezayir’e çürümüş rejimlere kafa tutuyor. 

Arap halklarının kapsamlı bir tarihini 
bulacağınız Albert Hourani’nin “Arap 

Halkları Tarihi” kitabı coğrafi olarak 
sadece Ortadoğu’yu anlatmıyor. Arapların 
yaşadığı her bölgenin tarihine değinen ki-
tap Arap halklarının yaşayışları, kültürleri, 

geleneklerini de ortaya koyuyor. Yine ki-
tapta sadece din savaşlarını konu alan bir 

yazımla karşılaşmıyorsunuz. Sınıf oluşu-
mu ve Arap işçilerinin hakları için savaşı-

mı, ezilen Arap halklarının emperyalizmle 
mücadele tarihini de bulacaksınız kitapta. 

Yavuz Alogan tarafından dilimize kazandı-
rılan kitap yayına Tanıl Bora tarafından 
hazırlanmış. Birinci baskısı 1997 yılında 

yayımlanan kitabın en son 8. baskısı 
“İletişim Yayınları”ndan yayımlanmıştır.  

Şimdiden iyi okumalar.
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Yaşanılmışlar hayatımızda ciddi tecrübe-
ler oluşturuyor. Bunlardan biri de Richard 
Stallman’nın mesleki tecrübesi. Kendisi Ame-
rikalı özgür yazılımcı, sistem uzmanı ve ya-
zılım geliştiricisi. Çalıştığı kurumlarda kul-
lanılan programları tasarlayan ve geliştiren 
Stallman, genel olarak bu iş sektörünün temel 
sorunlarından birini keşfetmişti. Kullanılan 
ya da geliştirilen yazılımların tüm hakları şir-
ketlerindi ve bunu kendi şirket politikalarına 
göre kullanıyorlardı. 

Bugün uluslararası enerji kartelleri, kendi 
karlarına kar katmak için rüzgar, güneş gibi 
yenilenebilir enerji kaynakları varken, top-
luma fosil yakıtları dayatarak kendi çıkarları 
uğruna toplumu zarara uğratabiliyor ve do-
ğanın dengesini bozuyor. Aynı şekilde bilişim 
şirketleri de kendi bilgisayar yazılımlarını ya 
da diğer ürünlerini daha fazla satmak için 
özgür yazılımlara karşı gizli boykot uygu-
lamakta, sektöre hakim konumlarını kulla-
narak kendi dışındaki fikir ve düşünceleri 
karalamaktadır. Bu şirketler kendi yazılım-
cılarının geliştirdiği kaynak kodları, şirket 
dışı yazılımcılara ve bu yazılımları kullanan 
kullanıcılara kapatarak, gelişimelerden sade-
ce kendilerinin faydalanmasını istiyor. Hal-
buki Stallman’ın bir röportajında dediği gibi 
“Nasıl yemek tariflerinin paylaşımı aşçılığın 
tarihi kadar eski ise, yazılım paylaşımı da 
bilgisayarların tarihçesi kadar eski” idi.

Bu programların çalıştırdığı elektronik aygıt-
lar ve bilgisayarlar artık günümüzde her yerde 
kullanılır durumda. En anlaşılır hali ise cebi-
mizdeki telefonlar, ev ve iş yerlerindeki bilgi-
sayarlar. Bu cihazları çalıştıran programların 
içeriğini görememek, görmek istediğimizde 
ya da kendi kullanışımıza göre değiştirmek 
istediğimizde karşımıza hukuki engellemeler 
ve yasaklar çıkması tıpki yemeğin içinde ne 
olduğunu bilmeden yemeğe benziyor. Yeme-
ğin tadının kötü olması nedeniyle ya da ağız 
alışkanlığımıza göre yemeğin tadını değiştir-
mek isteğimizde böyle bir hakkımızın olma-
dığını görüyoruz.

Yaşadığı yığınla sorun ve yıllardır üzerinde 
yürüttüğü projelerin şirket politikaları sebe-

biyle heba edilmesine daya-
namayan Stallman, bu yüz-
den arkadaşlarıyla özgür 
yazılım hareketini başlattı. 
Özgür yazılım hareketi ve 
bu projeyi destekleyenler 
özgür yazılımları ve  işle-
tim sistemleri geliştirilme-
sine başladılar. Dönemin 
yaygın ticari işletim sistemi 
UNIX’i geliştirenlerin yu-
karıda değindiğimiz şirket 
politikaları sonucu buna 

alternatif oluşturmaya çalışanlar Stallman 
öncülüğünde 1983’te GNU Project’i başlat-
tı. 1985’de bu proje Özgür Yazılım Vakfı’nı 
(Free Software Foundation; FSF) oluştur-
du. Vakıf Stallman’nın yazdığı Genel Kamu 
Lisansı’nın (GNU GPL) 2007’de son halini 
verdi. Buna göre: 

Özgürlük 1: Programı sınırsız kullanma öz-
gürlüğü. 

Özgürlük 2: Programın nasıl çalıştığını ince-
leme ve amaçlara uygun değiştirme özgürlü-
ğü. 

Özgürlük 3: Programın kopyalarını sınırsız 
dağıtma özgürlüğü. 

Özgürlük 4: Programın değiştirilmiş halini 
dağıtma özgürlüğü.

Özgür yazılımlar LibreOffice ile 
satılamayacağını gösterdi
Biliyorsunuz sadece işletim sistemi bir iş yap-
mak için yeterli değil. Örneğin bu yazıyı ya-
zarken bir de ofis programına ihtiyacınız var, 
internete girerken bir internet tarayıcısına, 
müzik dinlerken bir medya oynatıcısına... Öz-
gür yazılımcılar A’dan Z’ye tüm programla-
rın açık kaynak kodlu olmasını ve GNU/GPL 
lisanslı olmasını istiyorlar. Bu adımlardan 
belki de en önemlilerinden biri ofis araçları. 
Bugün fahiş fiyata satılan Microsoft Office’e 
(Word, Excel vs.) alternatif ve bize göre ondan 
daha iyi çalışan GNU/GPL lisanslı ve ücretsiz 
bir çok Ofis programı mevcut. Bunlardan biri 
de openoffice.org’tu.

Kapitalist kurallar silsilesi içersinde Open 
Office’in geliştirici şirketini alan Sun 
Microsystems’i daha sonra Oracle firması 
satın alarak, eski şirketin tüm ürünlerinin 
marka sahibi olmuş oldu. Open Office’i geliş-
tiren topluluk 28.09.2010 tarhinden itibaren 
The Document Foundation adlı vakıf çatısı 
altında hareket ediyordu.  Oracle şirketinin 
vakıf üyelerini şirketten uzaklaştırma çalış-
masıyla beraber akıllarda soru işareti bırak-

tı. Durumu şansa bırakmak istemeyen The 
Document Foundation üyeleri openoffice.
org kodlarını temel olan LibreOffice’i (Özgür 
Ofis) yarattılar. Bugün LibreOffice GNU/GPL 
lisansıyla herkesin kullanımına açık ve  ücret-
sizdir. Microsoft Windows, Mac OS, GNU/
Linux, Unix gibi işletim sistemi çekirdekle-
riyle uyumludur.

Vakıf “Önümüzdeki Onyıl için Manifesto” 
başlığıyla yayınladığı bildiride kısaca:

•   Herkese ofis araçlarına ücretsiz ulaşma 
olanağı sağlayacağını,
•   Ofis araçlarımızı kendi dillerine 
tercüme etme, o dillerde belgeleme, 
destekleme ve yaygınlaştırmaya teşvik 
etmeye,
•   Açık belge biçemi ve açık standartlar 
yoluyla, ofis yazılımı kullanıcılarına 
yarattıkları belgelerin fikri mülkiyetine 
sahip çıkma olanağı vermeye
•   Teknik mükemmeliyete önem 
verilen, çalışma arkadaşlarının birbirini 
eleştirebildiği, açık ve şeffaf bir yazılım 
geliştirme süreci sağlamaya 
karar verdi. Açıklamada her türlü tekelci 
anlayışı reddeden vakıf, insanların kendi 
dillerinde, özgürce ofis programlarının 
kullanılmasını, kapalı kaynak kodlu yazı-
lımları gelişimi öldürdüğü söylüyor.

Son aylarda yaşanan bu süreç, özgür yazılı-
mın ne kadar güçlü, çeşitliliğe açık ve sahip-
lenebilir olduğunu gösteriyor. “Açık Kaynak 
Kod” (Open Source) ve “Özgür Yazılım” (Free 
Software) kakvramı teknoloji geliştikçe temel 
ideolojik taleplerimizin bilimsel sektörlerdeki 
yansıması oluyor.

Gözünü kar hırsı bürümüş küçük bir azınlığa 
inat, kamunun ortak mülkiyetine dayalı açık 
kaynak kodlu özgür yazılımların kullanımını 
artırarak, bilgisayar tekellerini kırabiliriz.

Unutmayalım, özgür düşünce ancak özgür 
ortamda ortaya çıkar.

Bakınız:
 � Richard Stallman www.stallman.org

 � GNU http://www.gnu.org
 � GNU/Linux http://www.linux.org.tr/

 � The Document Foundation http://www.
documentfoundation.org/

 ∎Mehmet Şafak

OpenOffice öldü yaşasın LibreOffice

ig_28_v22.indd   35 11.04.2011   10:46:10



2 TL.   ISSN: 977-1303-7910-01

ig_28_v22.indd   36 11.04.2011   10:00:50


