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Umut dolu, mücadele ile elde edeceğimiz 
kazanımlarımıza daha da yaklaşacağımız 
yeni yılda, yeni yaşımızla ve yeni sayımız-
la merhaba diyoruz okurlarımıza.

2011’e Bir Bakış ve 2012
2012’nin henüz ilk günlerindeyiz. Yeni 
yılın tüm emekçiler, kadınlar, ezilenler, 
halklar, çocuklar, yaşlılar ve gençler için 
umut, mücadele dolu bir yıl olmasını di-
liyoruz.

Ancak bu yeni yıla dair sözler iyi dilekler-
le sınırlı değil, insanlık için daha yaşanı-
labilir bir dünya yaratma mücadelesinin 
daha fazla yükseldiği bir yıl olsun.

Geçtiğimiz yılın kısa bir özeti
2011’de kapitalistlerin, emperyalistlerin 
hizmetkarı AKP’nin toplumun her kesi-
mine yönelik saldırılarıyla karşılaştık.

Çıkartılan Torba Yasa ile tırpanlanan 
haklarımızın yanı sıra emekçilerin yüz-
lerce yıllık mücadelesiyle kazanılmış hak-
kı olan kıdem tazminatına bile göz dikil-
di.

Kardeş halklara yönelik savaş politikaları 
benimsendi, yetmedi, topraklarımıza bu  
kirli savaşın füze kalkanı kuruldu, em-
peryalist NATO ve ABD çıkarları doğrul-
tusunda AKP hükümeti tarafından taşe-
ronluk rolü üstlenildi.

Ülke içerisinde ilerici, devrimci, sosya-
list kişi ve kurumlara yönelik saldırıların 
ardı arkası kesilmedi. Kürt halkının hak-
ları ve talepleri siyasal iktidar tarafından 
baskılar, gözaltılar, cezaevileri ve savaşla 
karşılandı.

Günde ortalama dört kadın katledildi. 
Kadın katillerine cezai indirimler uygu-
landı, bazılarıysa hiç yargılanmadı. Erkek 
egemen sistem kadına yönelik tüm hak-
sızlıklara en başta tacize, tecavüze, cina-
yetlere göz yumdu.

Öğrenciler elemeci eğitim sisteminin pi-
yasacı, kâr amaçlı şirket koşullarına ma-

ruz bırakıldı. Bu çarpıklığa ses çıkaran, 
okullardaki anti-demokratik uygulama-
ları istemeyen, eşit, parasız, bilimsel ve 
anadilde eğitim hakkını savunan öğren-
ciler okullarda soruşturmalarla, sokakta 
biber gazı ve jopla susturulmaya çalışıldı. 
600’e yakın öğrenci siyasi sebeplerle ifade, 
düşünce ve örgütlenme hakkı ihlal edile-
rek tutuklandı.

İnsanlığın en temel hakkı olan sağlık ise 
ülkemizde hak olmaktan çıkarılıp, kâr 
etmek amacıyla satılığa çıkarıldı. Hasta-
neler özelleştirildi, sağlık çalışanları köle-
leştirildi.

Tüm bu yapılanların amacı; kapitalizme 
daha fazla boyun eğilmesi, bu çürümüş 
düzende emekçilerin daha fazla ezilmesi, 
yoksullaşması, kapitalist efendilerin ise 
daha fazla kar etmesi ve kasalarına daha 
fazla para girmesidir.

Bugünün gençleri, yarınların 
umuduyuz
2011 mücadele yılı işte bu amansız saldırı-
lara karşı gerçekleşti. İlerici gençler olarak 
2011’in bu yakıcı sorunlarına ve yazama-
dığımız daha birçok soruna bulunduğu-
muz her alanda cevap ürettik ve mücadele 
ettik. Sokaktan kampüse, fabrikalara, ya-
yınlarımıza, dövizlerimize, mitinglerden 
yürüyüşlere, panellerden kampanyalara 
kadar her şekilde ve bulunduğumuz her 
yerde ezilenlerin, emekçilerin, kadınla-
rın, öğrencilerin, halkların sesini yükselt-
tik, taleplerini dillendirdik. Tüm bunları 
daha özgür, daha yaşanılabilir, insan onu-
runa daha yakışır bir toplum, bir ülke ve 
dünya için beslediğimiz umut ve inançla 
gerçekleştirdik. 

2012’de bu mücadeleyi ve inancı daha 
da yükseltecek, İGD’den TÜM-İGD’ye 
uzanan 36. mücadele yılımızda da tüm 
insanlık için yaptığımız daveti sürdüre-
ceğiz.

Yeni mücadele yılımız kutlu olsun!
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“Kendinden bağışta bulunmanın gerektiği bir 
savaşımın başında her zaman gençlik  
olacak. Öncü sınıfımızın içinde biz her zaman 
gençliğin partisi olacağız.”

Lenin - Menşevizmin Bunalımı 1906

Sınıf mücadelesinin dünyada ve ülkede yep-
yeni bir evreye girdiği artık kesinleşmiş du-
rumda. Sovyetler Birliği’nin başını çektiği 
sosyalist bloğun 80’lerin sonunda çözülmesi 
ile birlikte egemenliğini ilan eden kapitalizm, 
dünya coğrafyasını kendi çıkarları doğrul-
tusunda dizayn etmek için yeni bir hamleye 
girişmiş bulunuyor. Irak’ın işgaliyle başlayan 
süreçte Ortadoğu’da yaşananlar bunun son 
örnekleri. Öte yandan uzun zamandır liberal 
ekonomistler de dâhil olmak üzere pek çok ki-
şinin öngörüdüğü ekonomik kriz Avrupa’nın 
merkez devletlerini ve tabi ABD’yi ciddi ola-
rak etkiliyor. Yunanistan başta olmak üzere 
bir dizi ülkede çok ciddi bir emekçi kalkışma-
sının ayak seslerini duymak mümkün. 

Tam bu dönemde egemen medyadan kimi 
kalemler ise; Amerika gibi toplumsal muha-
lefetin yıllardır bastırıldığı bir ülkede bile 
çoğunluğu genç binlerce insan sokaklara 
dökülüp “Wall Street’i işgal et!” (Amerikan 
kapitalizminin finans merkezi) deyip, mili-
tan bir duruş sergilerken Türkiye’de niye bu 
türden bir tepkinin örgütlenemediğini; da-
hası “neden bizim ülkemizde böyle şeylerin 
olamayacağını” kendilerince yazdılar. Elbette 
herkes durduğu yere göre yorum yapıyor. De-
mek ki medya plazalarından bakınca, dönen 
büyük siyaset oyunları arasında ülkedeki 
emekçi muhalefetini ve yaptığı onca işi gör-
mek pek kolay olmuyor. Daha da vahimi var. 
O da kendisini solcu, demokrat hatta devrim-
ci ilan eden kimilerinin de benzeri bir algıya 
sahip olabildiğini görmek.

Gençlik ve devrim
Yukarıda kabaca iki katagoriye ayırdıkları-
mızdan ilkine söylenecek çoklaf yok. Ancak 
konuyu özellikle gençlik bağlamında değer-
lendirdiğimzide ikinci gruptakiler daha ciddi 
bir değerlendirmeyi hakkediyor. Bu çevreler-

gençliğin talebi net: DEVRİM!

de işçi sınıfına ve onun devrimci misyonuna 
olan güven bunalımı olumsuz  ve hatalı bir 
algının gelişmesine yol açıyor. Kendini dev-
rimci demokrat ya da halk devrimcisi olarak 
gören kimi devrimci çevrelerde işçi sınıfına 
olan güven tıpkı 1960’lı yılların Türkiye’sinde 
işçi sınıfının varlığından şüphe üzerine ku-
rulu sunni tartışmalarda olduğu gibi yeniden 
sınıfı ve onun devrimci gücünü küçümseme 
noktasına geldi. Sınıfı bile küçümseyen bu 
algı aynı zamanda gençliğin devrimci özünü, 
onun özgün talepleriyle devrim talebinin za-
ten içiçe olduğunu görmezden gelerek esasın-
da gençlik mücadelesini ve dahası gençliğin 
devrimdeki rolünü inkara da ulaştı. 

Oysa ki Lenin daha Ekim devriminden yak-
laşık 12 yıl önce, 1905’te Bogdanov’a yazdığı 
ünlü mekubunda satırı satırı şöyle diyordu: 
“Genç güçler gerekiyor... Savaşımın sonucu-
nun gençlik, öğrenci gençlik ve daha da çok 
işçi gençlik belirleyecek.” Daha sonraki yıl-
larda iyice gelişerek devrimi kazanacak olan 
Bolşevizm’in çok önemli tespitlerinden birisi 
olarak kabul edilen bu satırların devamında 
bugün ilki kadar hatırlanmasa da en az bu 

kadar önemli bir başka şey daha 
söylüyordu Lenin: “Ya sosyal-de-
mokrasinin (dönemin devrimci-
leri kastediliyor. y.n.) devrimci 
çalışmasını bütün yönleriyle, 
bütün çevrelerde yerine getirmek 
için genç, taze, gözüpek yeni sa-
vaşçı örgütleri oluşturacak, ya 
da mühürlere sahip “komiteciler” 
ünüyle sönüp gideceksiniz.”

Bugün geniş gençlik kesimlerinin 
kapitalizminin krizinin öncelikli 
madurlarından olduğu su götür-

mez bir geçek. İster öğrenci veya işçi isterse 
kırsalda yaşayan milyonlarca genç neoliberal 
sosyal yıkım politikarından doğrudan etki-
leniyor. Sayıları her geçen gün artan milyon-
larca genç işşizde listeye eklendiğinde genç-
liğin işçi sınıfıyla ve dahası sınıfın politik ve 
ekonomik talepleriyle buluşması hayati bir 
öneme sahip. Lenin’in daha 20. yy.ın başında 
gördüğü bu gerçek sadece Türkiye veya ben-
zeri az kalkınmış ülkelerin değil Kapitalimin 
merkez ülkelerini de kapsayan bir durum. Bu 
durumda gençliğin sınıfın siyasal gündemle-
riyle ve tabi ki bu gündemin bir numarasında 
büyük harflerle yazılı olan “devrim” talebiyle 
buluşmasının önünü açmak gerekiyor.

İşçi sınıfının yolunda yürümek 
devrim istemektir

Son yıllarda TÜM-İGD’li gençler tarafından 
yükseltilen “gençlik devrim istiyor” sloga-
nı içinden geçmekte olduğumuz şu günlerde 
daha da anlam kazanıyor. Emekçi talepleri-
nin giderek ön plana çıktığı şu günlerde logo-
sunda “yolumuz işçi sınıfının yoludur” diye 
yazılı olan bir gençlik örgütünün ulaşmayı 
kafasına koyduğu geniş ve farklı gençlik kat-
manlarını devrim istemi doğrultusunda yü-
rütebilmesi sadece simgesel değil büyük ve 
önemli bir hamledir. Hiçbir politik hat yoktur 
ki nihai amacını öncelemeden siyaset yürüte-
bilsin. Dolayısıyla bugün dünden daha çok ve 
artarak sosyal ve ekonomik taleplerin dev-
rim talebiyle harmanlanması gereken gün-
dür. Dünya gençliğinin haklı taleplerle ayağa 
kalkmakta olduğu bu dönemede ülke gençli-
ğinin sıkı bir çalışma ve örgütlü mücadele ile 
birlikte “devrime” sahip çıkacağını ummak 
için çokça sebep bulunmakta.

Krizlere, açlığa, hukuksuzluğa ve eşitsizliğe karşı
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23 Ekim 2011’de 7.2 şiddetinde depremle sar-
sılan Van, gönüllü yardımlarıyla ayağa kalk-
maya çalışıyor. TÜM-İGD’li gençler depre-
min hemen ardından bölgeye yardımlarıyla 
ulaşmış ve bulunduğu her bölgede Van hal-
kıyla dayanışma çağrısı yapmıştı. Van’daki 
çalışmalarını sürdüren ilerici gençler yardım 
malzemesi toplayarak ve Van’daki çalışma-
larda gönüllü olarak yaraları sarmaya çalışı-
yor.

Van’da devlet kış uykusunda!
Van’daki ilerici gençlerin verdiği bilgiye 
göre 5.6’lık ikinci depremle birlikte Van-
Merkez’de hayat tamamen durmuş durumda. 
İlk depremin ardından bölgede faaliyetini 
sürdüren mağazalar özellikle gıda ihtiyacının 
sağlanması noktasında önemli bir yer teşkil 
etmekteydi. İkinci depremin ardından Van-
Merkez’deki tüm mağazalar kapanarak, şehir 
kentin dış bölgelerine kurulan çadır kentlere 
taşınmış. Kışın bastırması Van’da barınma 
sorununu ağırlaştırıyor. Valilik ve Kızılay’ın 
yardım çalışmalarının çok zayıf olduğu böl-
gede, yardımlar BDP’li Van Belediyesi ve 
KESK üyesi sendikalar aracılığıyla yürütül-
mekte.

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dola-
şılarak dağıtılmakta. Yardımların dağıtılma 
yöntemi hem ihtiyacı olana ihtiyaç duyduğu 
malzemelerin doğrudan ulaşmasını sağla-
makta, hemde ana akım medyada sıklıkla 
gösterilen yardım dağıtımlarında izdiham 
sahnelerinin yaşanmasını engellemektedir.

Van Belediyesi, KESK ve çeşitli ilerici, demok-
rat, yurtsever kurumların tüm imkanlarını 
zorlayarak yardıma koştuğu Van’da devletin 
tutumu gönüllülerin organizasyonu konu-
sunda da kendini gösteriyor. Bölgeye gönül-
lü olarak yardıma koşan 100 doktor, devletin 
barınma imkanı sağlayamaması sonucu Ka-
sım ayı sonunda Van’dan ayrıldı. Sağlık so-
runlarının ciddi boyutlara ulaştığı, ölümlerin 
arttığı Van’da devlet bu tavrıyla gönüllülere 
gelmeyin, depremzedelere yaşamayın diyor. 

Onlarca hastanın sağlıklarını tehdit eden ça-
dırlarda hayat mücadelesi verirken, Van dep-

remi çadırkent şehitleri kavramını gündemi-
mize soktu bile. Çadırkentte çıkan yangın 
sonucu yaşamını kaybeden iki çocuk kazanın 
değil, yetkililerin kayıtsızlığının sonucu yaşa-
mını kaybetmiştir.

Her fırsatta sosyal devlet vurgusu yapan 
hükümet ise sosyal devlet olmanın gerekle-
rinden olan afet bölgesine nitelikli, yaygın 
yardım görevini ancak basın aracılığıyla yap-
maktadır. Televizyon ekranlarında, gazeteler-
de Van hakkında uzun uzun demeçler veren 
yetkililer bölgede 10’larca tır yardımı depo-
larda bekletmektedir. 29 Kasım 2011’de Van 
Valiliğine ait depoda harap olan 8 tır dolusu 
yardım malzemesinin ne kadar zamandır de-
poda bekletildiği ve neden dağıtılmadığı so-
ruları hala yanıt beklemektedir. Gönüllüler-
ce sürdürülen yardım çalışmalarının hızı ve 
etkisi karşısında bölgeye yardımı ulaştırmak 
yerine gücünü Kürt halkına yönelik sınırdışı 
operasyonlara, Suriye halkına saldırıya, aka-
demisyenleri, avukatları zaptetmeye harca-
yan devlet Van sınavından kalmıştır. 

Yaşasın Halkların Kardeşliği
Van Belediyesi ise oluşturduğu kriz masası ile 
hem yardımların dağıtımını hem de Van’a şe-
hir dışından gelen gönüllü birliklerin barın-
ması ve yönlendirilmesini sağlıyor. Yetkilile-
rin verdiği bilgiye göre Van’da TÜM-İGD’li 
gençler de dahil 60’ın üzerinde il dışından ge-
len gönüllü bulunmakta. Okullarda soruştur-
maları, çalıştıkları yerden atılmayı göze alan 
ilerici, devrimci, demokrat onlarca gönüllü 
bölgede çalışma yürütmektedir.

Çeşitli illerden Van’a giden TÜM-İGD’li 
gençler yardımların Van halkına ulaştırıl-

Van dayanışmayla ayağa kalkıyor!

ma çalışmasında aktif olarak yer alıyor. Gün 
boyu dağıtım işinde görev alan ilerici gençler, 
akşamları depremzedelerin daveti üzerine ça-
dır ziyareti gerçekleştiriyor. Çalışmaları sıra-
sında Van halkıyla sıcak ilişkiler kuran ilerici 
gençler Van’daki tavırlarıyla “Yaşasın halkla-
rın kardeşliği” şiarını yükseltiyor.

Van yardıma uzanan dost elleri 
bekliyor!
Aktardığımız bilgilerden anlaşıldığı gibi Van 
soğuğa, gıdasızlığa, barınma sorunlarına 
karşı mücadele ediyor. Depremin hemen ar-
dından çeşitli yardım kampanyalarının dü-
zenlendiği Van halkı bu mücadelesini ancak 
Türkiye emekçi halklarının dost yardımla-
rıyla kazanabilir. Van halkıyla dayanışma he-
pimizin görevidir. İlerici gençler dün olduğu 
gibi bugün ve yarında Van halkının yanında 
yer alacaktır. 

Tekrar belirtmeliyiz ki Van’ı tekrar ayağa 
kaldırmak ve halkların kardeşliğini yükselt-
mek için bugün bize düşen görev Van’a geçici 
kampanyalar düzenlemek değil, yardımların 
sürekliliğini sağlamaktır.  Haydi Van’la daya-
nışmayı yükseltelim!

 ∎ Ersu Han



5

Günümüzde dünya genelinde enerji gereksi-
niminin çoğunluğu petrol, kömür ve doğal-
gaz tarafından karşılanmaktadır. Bunların 
ardından barajlarda biriktirilen su gücünden 
elde edilen hidroelektrik ve kötü bir sicile sa-
hip olan nükleer enerji gelmektedir. Hidroe-
lektriğin dışında dalga, rüzgâr ve güneş ener-
jisi gibi çevre dostu enerjiler de bulunmakta, 
ancak bunlar henüz toplam üretim içinden 
oldukça küçük bir pay almaktadırlar.

Birleşmiş Milletler’in düzenlediği küresel 
ısınma panelinin 9 Mayıs 2011 tarihli rapo-
runa göre, yeterince kaynak ayrılırsa, tekno-
lojik gelişmeler aynı hızda ilerlerse ve dünya 
nüfusu aynı düzeyde artarsa; hidroelektrik, 
dalga, rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edi-
lebilecek alternatif enerji kaynaklarının top-
lam üretiminin, dünya enerji gereksiniminin 
neredeyse yüzde 80’ini karşılayabilecek po-
tansiyele sahip olduğu tahmin edilmektedir.  
Ayrıca mevcut koşullar dâhilinde bunun 
2050 yılından önce gerçekleştirilemeyeceği 
öngörülmektedir. 

Enerji gereksiniminin mümkün olduğunca 
alternatif enerji kaynaklarından karşılanma-
sı üzerinde genel bir oydaşma söz konusudur. 
Ancak alternatif kaynakların karşılayamaya-
cağı yüzde 20’lik payı hangi kaynağın yük-
leneceği konusu tartışmalıdır. Nükleer enerji 
işte bu noktada gündeme getirilmektedir.  

Nükleer enerjinin tercih edilme sebebi en 
başta verimliliğidir. Söz gelimi 1 gram uran-
yumdan elde edilen enerji miktarı yaklaşık 
3 ton yüksek kaliteli kömürün yakıldığında 
sağladığı enerji miktarına eşittir. Nükleer 
enerji esas itibariyle alternatifi kömür ve do-
ğalgaz enerjisinden daha temizdir. Havaya 
salınan zehirli gazlar açısından sorun yara-
tan petrol, kömür ve doğalgaz, küresel ısın-
maya yol açan sera gazı salınımına neden 
olurken, nükleer enerji sera gazı salınımına 
yol açmamaktadır. Nükleer enerjinin yarat-
tığı çevre sorunları ise radyoaktif atıklar ve 
özellikle muhtemel bir kazada meydana ge-
lebilecek radyoaktif sızıntılar şeklinde kar-
şımıza çıkmakta ve halk sağlığını tehdit et-
mektedir. 

Atık sorununa karşı ilk olarak “yeniden işle-
me reaktörü” adı verilen sistemlerle çözüm 
aranmıştır. Bu sistemler atığı da yakıt olarak 
kullanarak elektrik enerjisi üretirler ve elde 
kalan radyoaktif atık miktarını azaltırlar. 
Ancak bu da atık sorununu ortadan kaldıra-
mamıştır. Soruna kesin çözüm “dönüştürme” 
reaktörleriyle gelmiştir. Bu reaktörlerdeki 
işlem, arta kalan ve artık kullanılamayacak 
durumda olan atıkların da yüzlerce yıllık 
radyoaktivite ömürlerini, elektron ekleme 
yöntemiyle dakikalara indirebilmektedir.  
Ancak dönüştürme reaktörünün teknolojisi 
ve patenti bazı Amerikan ve İngiliz enerji te-
kellerinin elindedir. Bu durum önümüzdeki 
süreçte nükleer enerjiyi yoğun olarak kulla-
nan ülkeler için ciddi bir bağımlılık ortamı 
yaratacaktır.

Geçtiğimiz aylarda Japonya’da meydana ge-
len radyoaktif sızıntı faciasının dışında geç-
mişte iki büyük nükleer santral kazası yaşan-
mıştır. Bunlardan biri 1978 yılında meydana 
gelen, A.B.D.’deki Three Miles Island kazası, 
diğeri ise 1986’daki Çernobil kazasıdır. Saydı-
ğımız bu kazaların örnek teşkil ettiği güven-
lik ya da “sızıntı” sorunu daha çok kapitalist 
işletmecilik mantığının ürünü olan kâr-zarar 
hesabının sonuçları şeklinde karşımıza çıkar. 
Bugüne kadar meydana gelen nükleer kazala-
ra giden süreçlere baktığımızda bunu açıkça 
görebiliriz. Örneğin, Çernobil kazası, 1985 
yılında iş başına gelen Gorbaçov yönetiminin 
23 Nisan 1985  kararlarıyla başlattığı ve eko-
nomide yenilenme adını verdiği kapitalistleş-
me sürecinin bir sonucu olarak, nükleer enerji 
üretimini hızla arttırıp, kömür, petrol ve do-
ğalgaz kullanımını azaltmak. Böylece batılı 
kapitalist ülkelere petrol, kömür ve doğalgaz 
ihracatını arttırarak para kazanma derdine 
düştüğü bir dönemde gerçekleşmiştir.

Çernobil’deki kaza, daha az yakıtla daha 
çok enerji elde etmenin nasıl mümkün ola-
bileceğini incelemesi istenen teknisyenlerin, 
santralin güvenlik sistemini devre dışı bırak-
mak zorunda kalmaları ve işlerin ters giderek 
kontrolden çıkması sonucu olmuştu. Yani 
Çernobil kazası, Rusya’da 80’lerin ortasında 
yeniden kendini göstermeye başlayan kapita-
list mantığın dayatmalarıyla yapılan bir de-
neyin sonucunda meydana gelmişti. 1954 yı-
lında, Obninsk’de, tarihteki ilk sınaî nitelikli 
nükleer santrali inşa etmeyi başarmış olan 
SSCB, bu kez de büyük bir nükleer kazaya 
karşı mücadele etmek durumunda kalıyordu.

Geçtiğimiz aylarda Japonya’da meydana ge-
len kaza da yine kapitalizmin elinde “kâr 
etme” ve “zenginleşme” aracı haline getiri-
len nükleer teknolojinin bir ürünüdür. Vakti 
zamanında Japon yetkililer santralin çok gü-
venli olduğunu, 20 şiddetindeki bir depreme 
dahi dayanıklı olduğunu, tsunami olma ih-
timalinin de milyonda 1 olduğunu söylüyor-
lardı. Bunun için de Daichi santralinin etra-
fına yapılan duvarlar 20-30 metrelik tsunami 
dalgalarından daha küçük olabilirdi. Nasıl 
olsa bu büyüklükte dalgaların gelme olasılı-
ğı düşüktü. Sonuçta bunlara para harcamak 
“kârlı” bir iş değildi. Oysa kârlılık kaygısı 

Kapitalizmin doğa katliamı

Nükleer bomba testi  Mururoa / Fransa 1973

HES protestosu Loç Vadisi
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Fukuşima / Japonya 2011

Siyanür barajı Kütahya

Japonya’da, Çernobil’i bile gölgede bırakan 
bir faciaya yol açtı.

Nükleer santrallerin güvenlik kriterlerine 
“kâr” haddini azaltacağı gerekçesiyle “asgari” 
düzeyde uyan, yerleşim yerlerinin yakınında, 
deprem riski olan bölgelerde nükleer sant-
raller kuran kapitalist zihniyet, dünyamıza, 
ekosistemimize ve halk sağlığı-
na zarar vermektedir. Ancak bu 
durum nükleer santrallerle de 
sınırlı değildir. 

Bir diğer tehdit siyanür
Kâr hırsı uğruna ülkemize nük-
leer santraller inşa ederek hem 
halk sağlığını tehdit etmeyi, hem 
de nükleer atık sorunu açısından 
da yurdumuzu dışa bağımlı kıl-
mayı göze alan burjuvazinin son marifeti 
Kütahya’da meydana gelen siyanür kazası 
olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Kütahya’nın 
Köprüören köyü yakınlarındaki Eti Gümüş 
tesislerinde kullanılan siyanürün akıtıldığı 
göletin üç bendinden ikisinin yıkılması da, 
yine halk sağlığını kâr-zarar hesabına kur-
ban eden kapitalist zihniyetin bir sonucudur. 

Kütahya’da meydana gelen olayın ardından, 
siyanürlü suyu tutan duvarlardan sağlam 
kalan sonuncusunun da hasar gördüğü ve 
siyanürün içme suyu şebekesine karıştı-

ğı söylentilerinin ardından bölgeye gelen 
teknisyenlerin çeşmeden akan su üzerinde 
yaptığı tahlillerde, siyanür oranının normal 
olanın çok üstünde olduğunu tespit etme-
si, “hiçbir sorun yok, her şey kontrolümüz 
altında” diyen yetkilileri komik duruma 
düşürmektedir. Ayrıca felaketin ardından 

Kütahya’da meydana gelen ve 
merkez üssü Simav olan depremle birlikte 
kalan son duvarın da sarsıntıdan etkilenip 
etkilenmediği kuşkusu halkı endişeye dü-
şürmektedir.  Zira barajın bütünüyle yıkıl-
ması durumunda çevredeki tarımsal alan 
tamamen kullanılamaz hale gelecek ve çok 
sayıda insan zehirlenme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalacaktır. 

Yakın zamanda gözümüzün içine baka baka 
“şifre de, kopya da yok” diyenler, radyoaktif 
sızıntının da, siyanürün de olmadığını söy-
leyebilecek aymazlığa sahiptir. Dünyamızı 
ve yurdumuzu benzeri sözler sarf eden mik-
roplardan ve asalaklardan kurtarmak için 
mümkün olan her kanaldan mücadele etmek 
zorundayız.  TEMİZ VE YAŞANABİLİR 
BİR DÜNYA İÇİN MÜCADELE ETMEZ-
SEK ELİMİZDE YAŞAYABİLECEĞİMİZ 
BİR DÜNYA BIRAKMAYACAKLAR!

Kaynaklar:
Bilim ve Teknik Dergisi, Mart 1999, sayı 376, s. 27-28
Meydan Larousse Ansiklopedisi, ek cilt 3, 1994, s. 

1434

 ∎ Ozan Gökbakar
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?
İstanbul’da şu aralar gündemde olan ko-
nulardan biri çılgın proje diye adlandırılan 
“Kanal İstanbul” projesi. Kısaca bu proje, 
İstanbul’da ikinci bir şehri hedef alan proje-
nin ana ekseninde, ikinci boğazın yapılma-
sı. Sözde, bu ikinci boğaz Silivri ile Çatalca 
bölgeleri arasında, Karadeniz ile Marmara 
Denizi’ni bir kanalla birbirine bağlayarak 
İstanbul’u, Boğazı’ndan geçen tehlikeli tan-
kerlerden ve gemilerden korunmak.  

Bizim de bu proje ile ilgili endişelerimiz, 
tepkilerimiz var. Endişelerimizde haklı olup 
olmadığımızı öğrenmek üzere bir uzmanla, 
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sek-
reteri Sami Yılmaztürk ile konuştuk.

İlerici Gençlik: Sizce “Kanal İstanbul” pro-
jesi gerçekçi bir proje mi, en önemlisi halkın 
ihtiyacına yönelik midir?

Sami Yılmaztürk: 27 Nisan’da Sayın Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
“Kanal İstanbul” ya da “Çılgın Proje” konu-
sunda henüz yandaş medya, müteahhitler, 
kendini inşaat rantına adamış birkaç mi-
mar dışında, destekleyen gerçek uzmanlarla 
karşılaşmadım. Ne jeologlardan, ne ziraat 
mühendislerinden, ne ormancılardan, ne je-
ofizikçilerden, ne deniz bilimi ile uğraşan-
lardan, ne de ekonomistlerden bu konuda 
sağlıklı bir açıklama göremedim. Burada 
bir inşaat yapılması demek yeni konutların 
yapılması, yeni bir havaalanının yapılması, 
yeni bir kentin oluşturulması demektir. Bu 
da doğal yaşamı yok edeceği gibi İstanbul 
nüfusuna ek nüfusun katılması ve nüfusun 
20 - 25 milyona ulaşması demektir. Ger-
çeklerimize bakalım. İstanbul bugün dep-
remini bekliyor. Daha kısa bir zaman önce 
19 Mayıs’ta Kütahya’da bir deprem yaşadık. 
Biliyorsunuz Kütahya’da siyanürle gümüş 
madeni çıkarılıyor. Biz henüz oradaki siya-
nür havuzuna sahip çıkamıyor, gerekeni ya-
pamıyoruz. Ve insan yaşamını tehdit eden 
bu gerçeği görmezden gelerek, bir de “Kanal 
İstanbul” projesini kamuoyuna sunuyoruz. 
İki deniz arasına yapay bir kanal açmak, 
yeni bir kent kurmak. 10 milyonluk nüfu-
sa kapı açacak projeye adım atıyoruz. Bu 
projeyi ortaya atanlar depremini bekleyen 
İstanbul’u, İstanbulluyu düşünmüyor. 

Kanal İstanbul projesi açıklanırken 2023’e 
kadar beş yüz bin konutun yapılacağı ve 
İstanbul’un konut sorununun ucuza çözü-
leceği Başbakan tarafından dile getirildi. 
Oysa bu bütçe ile konut sorununu bu şekilde 
çözmek yerine yüzde 60’ı kaçak, güvensiz 
ve sağlıksız olan yapıların yerine planlama-
sı yapılmış, bir tedaviye ihtiyacı olduğunu 
görmek gerekir. İstanbul’daki okulların bir-

çoğu sağlıksız, altyapısız ve çürüktür. Baş-
bakan, altyapı sorunumuz, ulaşımı sağlayan 
yollarımız, doğalgaz borularımız, su boru-
larımız onarılmayı ve yenilenmeyi bekler-
ken, halktan kopuk, halka hitap etmeyen bir 
yeni İstanbul alanı yaratmayı, bu mevcudu 
yok sayan, akıl kârı olmayan bir proje ile 
karşımıza çıkıyor. 

Milliyet gazetesinde yayımlanan bir habere 
göre “Kanal İstanbul” projesi ABD’de bir 
üniversitede öğrencilerin hazırladığı ve bir 
yere özel olmayan bir proje. Mimarlar odası 
olarak biz de öğrencilerin projelerini barın-
dırıyoruz. Ve biliyoruz ki öğrenci projeleri 
çoğu zaman hayâli bir yerde oluşturulan, 
uç fikirleri içinde barındıran projelerdir. 
Yani uygulanması gerçekçi olmayan proje-
lerdir. “Kanal İstanbul” projesi de yapıla-
cağı bölgenin özellikleri, doğası, ihtiyaçları 
göz önünde bulundurulmadan yapılmış bir 
projedir. Bu proje Marmara Denizi ile Ka-
radeniz arasındaki oldukça önemli olan 30 
cm. yükseklik farkını, Karadeniz’i besleyen 
nehirleri ve bu kanal ile ortaya çıkacak fela-
keti bilmeden, İstanbul’u bekleyen depremi, 
bölgenin daha birçok hayati özelliklerini ve 
sonucunda toplumu bekleyen felaketi hesa-
ba katmayan bir projedir. Kısaca bu proje-
nin aklı, bilimi ve insanı esas almadığını, 
gerçek ihtiyaçlara yönelik olmadığını söyle-
yebilirim.

İlerici Gençlik: 3. köprü projesi bölgeyi ve 
bölgedeki halkı nasıl etkileyecek?

Yılmaztürk: Biliyoruz ki İstanbul’da bun-
dan öncede 3. köprü ile her iki yakada da 
yeni kentlerin oluşturulacağı öngörüleri 
vardı. En büyük itirazlar bu projenin su kay-
naklarını olumsuz etkileyeceği, yok edeceği 
yönündeydi. Nüfusu karşılamakta zaten 
yetersiz olan su kaynakları, yeni projelerle 
hem yok edilecek hem de projenin ardından 
artacak nüfusu karşılamayacaktır. Projeyi 
sunanlar o zaman nüfusu nereye yollaya-
caklar? Hepsini geldikleri yere geri mi yolla-
yacaklar? Nüfusun çoğu işsizlik, yoksulluk, 
toplumsal birçok nedenden ötürü göç et-
mişken, geri dönmeleri onları daha kötü ko-
şullara terk etmek anlamına gelir. Ayrıca bu 
planlamalar yapılırken bölgede yaşayan in-
sanların yaşam alanları ellerinden alınacak. 
Bütün yeşil alanlar, toprak, tarım arazileri 
satışa çıkarılacak, orada yaşayan insanların 
elinden alınacak. Bu planlamalar sırasında 
hiçbir belediye, hiçbir kamu görevlisi ya da 
hükümet görevlisi bundan etkilenecek in-
sanların fikrini almadı ya da bilgilendirme-
di. Biz hükümeti kendini adeta inşaat işine 
adadığı ender ülkelerden biriyiz. Bugün hü-
kümet icraatlarını sıralarken inşaatlardan 

öteye gitmiyor. Bunlar tüp geçitler, köprü-
ler, TOKİ’nin yaptığı konutlar.

Türkiye’nin 2001’den beri kamuya karşı, top-
luma karşı, geleceğimize karşı üstüne düşen 
görevleri yerine getirmediğini görüyoruz. En 
azından sağlık ve eğitim alanında bu durum 
açıkça ortadır. Okulların yüzde 50’si depre-
me karşı dayanıksız, hastaneler hâlâ verim-
siz, bakımsız ve depreme dayanıksız. Kamu 
yapılarında hâlâ hiçbir önlem alınmış değil. 
Sağlıksız yapılara sahip olduğumuz gerçeği 
önümüzde dururken bu tür sermaye yanlısı 
projelerle ortaya çıkmak yine sadece serma-
yedarlara getirim sağlayacaktır, onların cep-
lerini dolduracaktır. 

İlerici Gençlik: Bu çılgın proje karşısında si-
zin çılgın projeniz var mı? 

Yılmaztürk: 15 Mayıs Pazar günü Ankara’da 
geleceğimiz, işimiz ve güvenliğimiz için bir 
miting gerçekleştirdik ve çılgın proje ile ilgili 
eleştirilerimizi dile getirdik. Ve bazı üyeleri-
miz ellerinde kendi çılgın projelerini içeren 
şu dövizleri taşıyorlardı. “Sahilleri topluma 
açıyorum!”, “3. köprü yerine tüp metroyu ya-
pıyorum!”, “Ormanlarımızda inşaat yerine 
ağaç dikiyorum!” diye projelerini açıkladı-
lar. Bugün inşaat yapmak değil yeşili, doğayı 
korumak çılgınlıktır. Çünkü yaşam sistemle, 
dünyadaki küreselleşme ile insanları tüket-
meye itmiştir, tüketim toplumu yaratmıştır. 
Bunun tersi düşünceyi savunmak çılgınlık-
tır. Bugün bencillik yerine toplumsallığı, ben 
yerine kamuyu, egoizm yerine toplumsal ya-
şamı savunmak çılgınlık. Eskiden egoizm, 
ben kavramı ifade edilemezdi ve toplumca 
hor görülen ifadelerdi. Bugün ise toplumsal-
lık enayilik olarak görülüyor. Benim çılgın 
projem ise tüm kamusal alanların topluma 
açılması ve korunmasıdır. Haydarpaşa’nın 
yakılmamasıdır, onarılmasıdır. Haydarpaşa, 
bir toplu ulaşım aracının boğazla birleşen, 
Anadolu’nun denizle bütünleşen penceresi-
dir. Bu şekilde çevresinin korunması, çev-
resindeki tüm boşlukların bir Ali Sami Yen 
stadının ve likör fabrikasının yerine bir yeşil 
alan yapılması ve Şişli halkına sunulması, 
kamuya açılmasıdır. Benim çılgın projem 
hemen şuradan denize ulaşabilmektir, insan-
ların denizle bütünleşebilmesidir. Beyoğlu 
halkı bugün denizle buluşamıyor, İstanbul 
halkı bugün denize erişebilmek için bodruma 
gidiyor. Benim çılgın projem İstanbul halkı-
nın denizle buluşmasını ve barışmasını sağ-
lamaktır. Toplumu düşünen, halkı düşünen 
kişinin projesi halka, topluma yönelik olur. 
Bilimi ve aklı reddetmez.

 ∎ Ecem Korkmaz

AKP’nin,

Söyleşi:

“Kanal İstanbul”çıldırtan
 projesi

nedir, ne değildir
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ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ül-
keyi etkisi altına almış olan ekonomik kriz 
her gün biraz daha ağırlaşarak üzerimize 
çökerken, emekçi halklar artık yeter diyor. 
Kapitalist kriz  emekçiye daha fazla işsizlik, 
kazanılmış halkarın gasp edilmesi, halkın 
daha fazla açlığa ve yoksulluğa itilmesi olarak 
karşımıza çıktı.

Aynı tarihlerde Ortadoğuda işsizliğe, yoksul-
luğa, egemenlerin dayattığı her türlü baskı 
ve haksızlığa karşı milyonlarca ses yükseldi. 
Tunus’ta 17 Aralık 2010’da başlayan grev, ey-
lem ve miting dalgası ülkeyi sarmakla kalma-
dı, tüm Ortadoğu’ya yayıldı. Tunus’ta Zelnel 
Bin Abidin, Mısır’da Hüsnü Mübarek rejimi 
halklar tarafından alaşağı edildi. Halk iktida-
rı henüz alamadı ancak direnişler meydanlar-
da ses bulmaya devam ediyor. Bunların dışın-
da birçok Ortadoğu ülkesinde ayaklanmalar, 
gösteriler gerçekleşti. Yemen, Cezayir, Irak, 
Fas, Ürdün, Bahreyn hatta Suudi Arabistan 
ve Kuveyt’te bile mitingler, gösteriler, eylem-
ler gerçekleşti. Ancak bölgedeki emperyalist 
işbirlikçiler ve gerici ülkeler bu isyanları kan-
la bastırma yoluna girişti, yüzlerce emekçi, 
yoksul, ilerici, devrimci bu saldırılar sonu-
cunda hayatını kaybetti. Açıkça ortadadır ki 
Ortadoğu’da oluşturulan devrimci çember, 
başta kapitalist egemenler ve emperyalistleri 
huzursuz etti, bölgedeki egemenliklerini sars-
tı.

Emperyalistlerin bildik senaryosu 
Ortadoğu’da!
Ortadoğu halkları zulme ve açlığa karşı ayak-
lanırken, yarattığı krizden çıkmak için kapi-
talist efendilerin çözümü ise bilindik bir se-
naryo oldu; emekçilere sefalet, halklara savaş 
dayatmak. Bu senaryonun hedefi ise uzun sü-
redir dikensiz gül bahçesine çevirmek istedik-
leri Ortadoğu oldu.  Asıl kökü soğuk savaşa 
kadar uzanan ancak Amerika’nın 2003 yılın-
da Irak’a saldırısıyla büyük ortadoğu projesi 
adını alan savaş politikası, devrimci dalganın 
yeniden Ortadoğu’da yükselmesi ile yeniden 
aktif olarak yürürlüğe girdi. Başta Ameri-
ka ve Avrupa emperyalistleri Ortadoğu’da 
ki sömürüyü yeniden inşa etmek, toprakları 
rahatça kullanabilmek ve halkları boyundu-
rukları altına alabilmek için hedeflerini seçti. 
Amerika ve Avrupa’daki ortakları, ortadoğu 
devrimci çemberini kırmaya Libya’dan baş-
ladı. Ülkede karşı devrimci aşiretlere daya-
nan gerici isyan emperyalistlerce beslendi ve 
desteklendi. Ardından ülkesini emperyalist 
emellere karşı koruyan Kaddafi, sözde ayak-
lanan Libya halkına zulmeden, katliamcı bir 
diktatör olarak gösterildi. Amaç Libya’nın 
emperyalistlerce 19 Mart 2011’de gerçekle-
şecek olan kanlı işgalinin altyapısını oluş-

turmaktı. Libya’da özgürlük, demokrasi va-
atleriyle binlerce sivili katledip ülkeyi gerici 
güçlerin kontrolüne bırakan emperyalistler, 
Libya topraklarının ve zengin kaynaklarının 
kontrolünü ise kendi ellerine aldı. Türkiye ise 
AKP eliyle ve sözde muhalefet CHP desteğiyle 
bu kirli oyunda emperyalistlerin yanında yer 
aldı. Libya’ya asker yollarak kardeş Libya hal-
kının kanının dökülmesine, yaşamlarının, 
haklarının emperyalistlerin esareti altına 
alınmasına, topraklarının emperyalistler ta-
rafından parsellenmesine koruculuk yaparak 
ortak oldu. Binlerce sivilin yaşamını yitirdiği 
Libya işgali, işbirlikçi gericilerin iktidarı ele 
alması ile bitmedi. Kaddafi insanlık dışı bir 
yöntemle vahşice öldürüldü, emperyalistlere 
teslim olmak istemeyen, direnen halk nam-
luların ucundaki kurşunlarla susturulmaya 
çalışıldı. Libya petrol, doğalgaz, su kaynakla-
rıyla artık yabancı şirketlerin elinde, işte em-
peryalist demokrasi!

Libya’da görece savaşı kazanan emperyalist-
lerin özgürlük ve demokrasi yalanının yeni 
hedefi ise Beşar Esad yönetimindeki Suriye.

Suriye’yi kontrol altına almak; Filistin’i, 
Lübnan’ı, İran’ı desteksiz bırakmak demek 
olacaktır. Bu plan doğrultusunda başta ABD 
olmak üzere işbirlikçisi AKP hükümeti 
Suriye’ye karşı uyguladıkları ambargolarla, 
bölgeye yığdıkları silahlarıyla savaşı haklı 
göstermeye çalışırken, medya Esad hüküme-
tinin katliam yaptığına ilişkin yalan haberle-
riyle savaşı meşru kılmaya çalışmakta. Bildik 
yöntemlerle bildik senaryoları uygulayan em-
peryalistler Suriye’de gerici dinci grupların 
silah ihtiyacını, finansal ihtiyacını karşıla-
yarak güçlenmesini sağlamaktadır. Bölge-
nin önemli güçlerinden olan Suriye’ye karşı 
başlatılan savaş hazırlıklarında Türkiye’nin 
rolü ise büyük: Amerika, İsrail ve Avrupa ül-
kelerinin provakasyonla başlattıkları savaşta 
emperyalizme taşeronluk!

Emperyalizme Değil, Kardeş 
Halklara Kalkan Olalım!
Beşar Esat’a durmadan 
nasihatler veren, ülke yö-
netimine ilişkin dersler an-
latan Tayyip Erdoğan kısa 
sürede niyetini belli etti. İşgal-
cilerin politikalarına paralel hare-
ket eden Erdoğan, Ortadoğu’da em-
peryalizmin borusunun çalması için 
elinden gelen tüm şaklabanlıkları ya-
pıyor. Erdoğan ve kuklaları ülkemizde 
özgürlüğünü, haklarını, siyasal bağım-
sızlığını isteyen kürt halkına zindanları, 
ölümleri bahşederken nasıl oluyor da başka 
ülkelere demokrasi ve adalet konusunda na-

sihatler verebiliyor? Emekçilerin kıdem taz-
minatı hakkını gasp eden, en temel hakkımız 
olan sağlığı satılığa çıkaran, eğitimi sadece 
parası olanın alabileceği konuma düşüren, 
ünversite kapılarını emekçi çocuklarına ka-
patan, sesini yükselten herkesi cezaevlerine 
tıkan AKP hükümeti bir yandan da savaş 
çığırtkanlığı yaparak elini kardeş halkların 
kanıyla yıkamak istiyor. Emperyalistlerin 
bir dediğini ikiletmeyen Tayyip Erdoğan, 
Suriye’ye ambargo uygulanması, ultimatom-
ların verilmesi ve en önemlisi füze kalkanı 
projesi ile kapitalist efendilerden böylece tam 
not aldı.

Hükümet ve kuklaları bu kirli savaşta ülke 
topraklarının NATO üssü olarak kullanıl-
masına müsaade etmektedir. Emperyalizme 
sadakat yemini etmiş olan AKP imzalamış 
olduğu füze kalkanı projesi ile Türkiye’nin 
bu savaşta kardeş halklara karşı savaşacağını 
ilan etmiş durumdadır. 

Lizbon’da ki NATO görüşmeleri sırasında 
gündeme gelen füze kalkanı projesi ABD ile 
Türkiye arasında 14 Eylül 2011’de imzalnan 
anlaşma ile kesinleşti. AKP tüm ikiyüzlülü-
ğüyle imza attığı gün  İsrail’e sözde yaptırım 
kararlarını açıkladı. Oysa İsrail füze kalka-
nından yararlanacak ve kendi çıkarları doğ-
rultusunda kullanacak ilk ülkelerden biridir. 

Aralık ayı sonunda Malatya’nın Kürecik bel-
desinde tamamlanacak olan füze kalkanı, 
kendilerine karşı tehtit olduğunu düşünen 
ülkelerce Türkiye’yi bu savaşta hedef tahta-
sı koyacaktır. Daha şimdiden olası bir savaş 
sırasında ilk hedef alacağı noktanın Kürecik 
olduğunu açıklayan İran ve Rusya bu tespitin 
kanıtı. Kapitalist egemenlerin vahşi çıkarla-
rına ortak olan ve savaş cephesini toprakla-
rımıza kuran  AKP, sonuçları ölüm olan bir 
yolda emperyalizmin rampası halindedir.

NATO’nun ABD patentli “füze kalkanı” bölge 
halklarını açıkça tehtit etmektedir. Suriye’ye 

doğrultulan namlular Kürdistan’ı , 
Avrupa’yı, Asya’yı da hedef almış-

tır. Emperyalistlerin kendi 
çıkarları doğrultusunda 

planlanladığı bu savaş, 
dünya emekçilerinin 

ve ezilen halkla-
rının yükselttiği 
devrimci dalgaya 
karşıdır.

İşte Savaşın 
Bilançosu!

Amerika 2003’te başlattığı 
Irak savaşını 15 Aralık 2011’de 

Emperyalizme kalkan,
kardeş halklara düşman

olmayacağız
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bölgede bulunan 170 bin askerini geri çeke-
rek, sona erdirdiğini duyurdu. Irak savaşı-
nın bilançosu ise korkunç, yüzbinlerce Iraklı 
öldü, yüzbinlercesi yaralandı. İşte Irak em-
peryalist saldırganlıganların insana düşman 
olduğunun yanı başımızda ki örneği.  Binler-
ce çocuğun katledildiği savaşta, kadınlar sa-
vaş ganimeti olarak görüldü ve yine birçoğu 
fuhuşa zorlandı, göç ettirildi. Irak’ın bütün 
doğal kaynakları ve toprakları Amerika’nın 
ve yandaşlarının hizmetine girdi.

Sesimiz Çığlık Olsun Hep Beraber!
Türkiye ise bu savaşa dahil olmak için çok uğ-
raştı, Irak’a asker göndermek için hazırlanan 
tezkerenin geçmesi için bu iktidar çok çaba 
sarf etti. Ancak bu ülkenin ilerici, devrimci-
leri bu savaşa karşı sesini yükseltti, ordunun 
Irak’a gitmemesi için bir çok çalışma yaptı. 
Yanı başında patlayacak silahlara sessiz kal-
madı kimse, Irak halkının özgürlüğünden, 
bağımsızlığından yana tutum alındı. Dün 
Irak halkına yaşatılan acılar, Libya’da yaşa-
tılıyor ve Suriye büyük bir aldatmacayla bu 
sonuca mahkum edilmeye çalışılıyor. Bugün 
karşımızda duran görev işte budur. Irak’a 
neden savaş açıldıysa, bu savaş ne kadar in-
sanlık dışı yürütüldüyse, sonuçları Irak hal-
kının esareti, katledilmesi olarak karşımıza 
çıktıysa, görevimiz tüm gücümüzle bu em-
peryalist saldırganlığa karşı ayakta durmak-
tır. Suriye’de kendilerini “Suriyeli muhalif-
ler” adlandıran ları koruyan, silahlandıran ve 
para yardımında bulunan emperyalistler, bu 
defa yöntem olarak işbirlikçilerin yarattığı 
orduyu seçti. AKP’nin adım adım ortadoğu 
halklarına karşı emperyalist savaşa hazırlan-
dığı bugünlerde görevimiz daha fazla “Yaşa-
sın Halkların Kardeşliği!” diye haykırmak 
gereklidir. Suriye, emperyalizmin ve taşeronu 
AKP’nin açık tehtidiyle karşı karşıyadır.  Gö-
revimiz Kürecik’te kurulan ve ortadoğu halk-
larının ölümü anlamına gelen füze kalkanını 
kurulmasını engellemek ve tüm emekçi halka 
bu taşeronluğu anlatmaktır. Görevimiz Em-
peryalizme değil, kardeş halklara kalkan ol-
mak, “ulusların kendi kaderlerini tayin hak-
kını” daha fazla dillendirmektir. Görevimiz 
kardeş halkların bu kirli savaşta ezilmesine, 
sömürülmesine, kanlarının dökülmesine 
“DUR” demektir.  Sesimizi her alanda yüksel-
terek anaların, bebeklerin acılarına göz yum-
mamak, tüm gücümüzle Suriye halkının ya-
nında olduğumuzu haykırmaktır görevimiz.

Biz ilerici gençler olarak izin vermeyeceğiz.
Sesimizi her alanda duyurup yapılacak kat-
liama göz yummayacağız. Suriye halkına ya-
pılacak emperyalist müdahaleye karşı bütün 
halkımızı bizimle bu yolda mücadeleye çağı-
rıyoruz.

Batının faaliyetleri ve başta jeopolitik öne-
me sahip Suriye olmak üzere bölgenin içiş-
lerine müdahale yönelimi, “Yeni Ortadoğu 
Projesi… BOP… Yapıcı kaos… Arap Baha-
rı” program ve teorileri gibi Ortadoğu’nun 
güvenlik ve istikrarını sarsmaya neden olan 
sürekli çalışmalarda, siyasi ve ekonomik if-
lastan kaynaklanıyor.

İşin aslı, batının uyguladığı “içişlerine doğ-
rudan müdahale” politikası bugün tehlikeli 
bir dönemecin eşiğine gelmiş durumda. Bu 
uygulama, Arap ulusal kurtuluş hareket-
lerinin uzun ve süregelen mücadelesinden 
sonra ulaştığı yönetimin yürütmekte oldu-
ğu “ulusal sistemleri” hedef alma aşamasını 
da kat etmiş görünüyor.

Ortak çıkarlar, bağlılık ve bilinçle yoğrul-
muş halk iradesini hedef alan girişimler, 
medya dolduruşları, gerçeklerin çarpıtıl-
ması, algı yönlendirmesi, kiralanmış kişi 
ve gruplar, politika ve hareketler yoluyla, 
batının ve İsrail’in çıkarlarıyla uyuşma-
yan Arap ulusal çıkarlarına darbe indirme 
amacı taşıyor.

Bu hedef alma operasyonu, toplumsal ve 
siyasi hareketlilik, medya ve kültüre odak-
lanarak, bazı Arap aydınlarını da tuzağı-
na düşürerek, acı verici bir bahara kendi 
gözleriyle tanık olmalarına rağmen, “Arap 
Baharı” konusunda sürekli olarak yazılar 
ele almalarına neden olmuştur. Geçtiği-
miz yüzyılın başında batının “hasta adam” 
olarak ortaya çıkan nitelendirmesi, nasıl 
Sykes-Picot Anlaşması’nı gündeme getir-
diyse; batının şimdiki girişimleri, şimdi 
Arap coğrafyasında gündeme gelmiş gibi.. 
Türk kardeşlerimizden bazıları, batının 
birinci “hasta adam” stratejisinin, şimdiki 
sömürge stratejileri arasında yer almadığını 
zannediyor.

Üç yıldır süregelen global ekonomik kriz, 
bugün batıda ekonomik çöküş, gösteriler ve 
mitingler ile birlikte Euro kriziyle devam 
ediyor. Şimdi batı, kalkınma ve refahı ko-
nusunda ilerleme sağlama gücü kalmamış 
durumda iken, yapay krizler yaratma ve 
yeni sömürge kaynaklarına ulaşmaya çalı-
şıyor. Bunu için de hakim oldukları ulus-

Siyasi ve ahlaki bir

lararası toplum, BM ve Güvenlik Konseyi 
yoluyla gerçekleştiriyorlar.

Rusya ve Çin’in vetosu, uluslararası poli-
tikada ve çağımızda, resmi ve toplumsal 
açıdan sadece Suriye’nin çıkarına olmamış-
tır. Bu durum aynı zamanda batının içinde 
bulunduğu iflas yansımalarına karşı bölge 
halklarının çıkarına olacak şekilde gelişti-
rilebilir.

Bugün batının siyasi ve ahlaki olarak iflas 
ettiğine tanık olmaktayız. Sayısız örnekten 
önemli olanlar… Fransız ve ABD politika-
larında ucuz stratejik kayboluş…

Her iki taraf da, Şalit’in kurtarılmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yüz-
lerce Filistinli esirin acılarını görmezden 
geliyor...

Clinton, Kaddafi vahşice katledilmeden 
iki gün önce, ölü ya da diri yakalanması 
gerektiğini dile getirirken, aniden katledil-
mesiyle ilgili tahkikat başlatılmasını talep 
ediyor…

İngiliz ve ABD basının Suudi büyükelçisine 
yönelik suikast planı konusunda İran’ı he-
def alırken, el-Hayat gazetesinin bir sayfa-
sında Suudili gençlerin “Suudi Arabistan’da 
trafik yoğunluğunun nedeni İran’dır… Su-
udili el-Nasır spor kulübünün kupayı ala-
mamasının nedeni İran’dır…” gibi satirik 
yorumlarına yer veriliyor.

Suriye’nin politikası, ahlaki, sosyal ve siyasi 
temellerden hareketle ilke ve değerlere bağlı 
olarak işliyor. Bir yandan reform çalışma-
larını destekleyen ulusal diyalogun başla-
yacak olması, ulusal muhalefetin katılımı 
ve Arap çabaları gibi güçlü gelişmeler söz 
konusu iken, diğer yandan ulusal olmayan 
muhalefeti destekleme ve silahlı çetelerin 
varlığı artık, batının iflasını daha da kö-
rüklüyor. Bu iflas batının ahlaki, dini, top-
lumsal ve siyasi çöküşünü de beraberinde 
getirecek gibi görünüyor.

 � 5 Kasım 2011 tarihli Suriye resmi haber ajansı SANA’dan 
alınmıştır.

iflas….
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PTT işçileri haklarını aramaya devam 
ediyor.
Taşeronlaşmaya karşı mücadele ettikleri için 
keyfi bir şekilde işten çıkarılan PTT işçileri, 
2011 Ocak ayında direnişlerine başlamışlardı. 
İşçilerin bu direnişi çeşitli eylemlerle destekle-
nerek devam etti. Seslerini duyurmak için imza 
kampanyası ve meclis önünde oturma eylemi 
gerçekleştiren PTT işçileri ardından Avrupa 
Posta İşleme Merkezi önünde 8 ay boyunca ça-
dır kurdu. İlerleyen günlerde mücadelelerini 
hukuki yollarla sürdüreceklerini açıklayan işçi-
ler direnişlerine son verdi.

Bankalarda işçi kıyımı var!
Kriz dönemlerinde karlarına kar katan fakat 
bunu işçilerin çalışma koşullarına veya ücret-
lerine  yansıtmayan bankalar, tasarruf etmek 
istediğiklerinde ilk olarak işçilerini gözden 
çıkarıyor.  Kapitalizmde karlar patronlar tara-
fından paylaşılırken tasarrufun bedeli işçilere 
ödetiliyor.

Sürekli karına kar katan ve banka satın alma 
haberleri ile bilinen HSBC bankası Ağustos ayı 
başında 2.5-3.5 milyar dolar tasarruf etmek için 
2013’e kadar 25 bin kişiyi işten çıkaracağını 
açıklamıştı. Bu haberin ardından işten çıkar-
maların Türkiye’de söz konusu olmadığı yö-
nündeki açıklamalar asılsız çıktı ve HSBC ban-
kası 28-29 Eylülde toplam 97 banka emekçisini 
işten çıkardı.  İşten çıkarılan işçilerin büyük 
bölümünün operasyon bölümünde olduğu ve 
ilerde de benzer çıkarmaların söz konusu ola-
cağı belirtildi. 

Bir diğer işten çıkarmaların gerçekleştiği banka 
ise Finansbank. Bir yıl içinde 33 yeni şube açan 
Finansbank personel sayısını arttırmak yerine 
işçilerini daha fazla çalışmaya zorlayarak sayı-
larını azalttı. İnternet sayfasında çalışanlarına 
verdiği değerden bahseden Finansbank kasım 
ayı sonunda 500’e yakın çalışanının bir kısmını 
telefonda “yarın işe gelmeyeceksin” diyerek çı-
kartırken bir kısmını da “ilerde iş bulamazsın” 
diyerek istifaya zorladığı belirtildi.

Kıdem hakkıma dokunma
Hepinizin bildiği gibi, kıdem tazminatı, işçinin 
emek gücünün ve işteki yıpranmasının karşılığı 
olarak ödenen bir paradır. Her bir yıl için aldığı 
30 günlük ücretinin karşılığıdır. Dolayısıyla iş-
verenin işçiyi keyfi bir şekilde  işten çıkarması 
için bir engeldir. Yani kıdem tazminatı işçinin 
iş güvencesini sağlama almak için işlevsel bir 
öneme sahiptir. 

Fakat ne yazıki ki İşçiler açısından önemli bir 
güvence olan, kıdem tazminatları fon adı altın-
da yok edilmeye çalışılıyor.  Getirilmeye çalışı-
lan şartlara göre kıdem tazminatında öngörülen 
değişiklikler şöyle; 

•   Kıdem tazminatı kaldırılacak ve her bir 
işçinin bireysel hesabının olduğu  kıdem 
tazminatı fonu oluşturulacak.
•   İşverenler yeni kurulacak bu fona her ay 
personelin aylık ücretinin belli bir oranında 
prim ödeyecek.
•   Kıdem tazminatı ödemeleri bu fondan 
yapılacak. İşçiler kıdem tazminatlarını bu 
durumda patronlardan değil, oluşturulan bu 
fondan alacak.

Evet, ilk başta güzel görünse de sonrasında bu 
fon kesintilerinin bizim ücretlerimizden kesi-
leceğini tahmin etmek çok zor değil. Hatırlar-
sanız geçmiş senelerde her yıl toplanan vergi 
iade paraları artık asgari geçim indirimi olarak 
bilinen AGİ adıyla aylık belirli bir tutara sabit-
lendi. Fakat normalde işverenin maaşın dışında 
tutması gereken bu tutar birçok işyerinde maaşa 
dahil edilerek patronlar tarafından gasp edili-
yor. Benzer bir şekilde kurulmaya çalışılan bu 
fonun da patronlarca değişik oyunların aracı 
olacağını tahmin etmek hiç de güç değil.

Aynı şekilde işsizlik sigorta fonu da şu anda na-
sıl patronların yararına kullanılıyor, bizim üc-
retlerimizden kesiliyorsa kıdem için düşünülen 
fonun da işsizlik sigortası fonu durumuna geti-
rilmesi an meselesidir. 

Getirilmesi düşünülen sistemde fondan yarar-
lanmak için işçinin 10 yıllık bir kıdeme sahip 
olması gerekecek. 10 yılı tamamladıktan sonra 
fondan kısmen para çekebilecek. Kalan bakiyesi 
de işten atılma durumunda değil, ancak emek-
lilik durumunda ödenecek. Yani işten atmalara 
bir nebze de olsa engel olan ve işçinin güvencesi 
olan kıdem tazminatından patronlar kurtulmuş 
olacak.

Bunla da bitmiyor! Kıdem tazminatı miktarı da 
düşürülüyor.

1 yıl için 1 aylık asgari ücret tutarı olarak hesap-
lanan kıdem tazminatı, 20 yıl için 6 ay olarak 
hesaplanması planlanıyor. Bu durumda işçinin 
eline geçen miktar daha da aşağılara çekiliyor. 

İşçinin emeği tamamen görmezden gelinerek 
en önemli hakkı olan güvencesi de gasp edilmiş 
oluyor. 

Kıdem tazminatının kaldırılması ile esnek ça-
lışma şeklinin de önü açılmış olacak. İşçi ve 
emekçilerin hayattaki tek güvencesinin de elin-
den alınması ile işçi kıyımlarının ve işten atma-
ların daha da fazlalaşmasına neden olacak.

Bu durum karşısında sınıfın yanında olan 
sendikacılar,  işçi ve emekçiler seslerini yük-
seltmeye başladı. Birleşik Metal-İş Sendikası 
Çorlu’dan Konya’ya birçok bölgede “Kıdem 
Tazminatımıza Sahip çıkacağız” adı altında 
eylemler düzenledi. Benzer bir şekilde Türk-İş 
içersindeki emek yanlısı sendikalar İstanbul 
Taksim’de kıdem tazminatlarına sahip çıkmak 
için basın açıklaması düzenlediler. 8 Ekim’de 
ise birçok emek dostu kurumun katıldığı bir ey-
lem Ankara’da gerçekleşti.

Kıdem hakkını korumak adına sesini duyur-
mak isteyen sendikalar, sivil toplum örgütle-
ri ve diğer emek dostu kuruluşlar hükümet ve 
patronlar geri adım atana kadar kararlılıkla bu 
mücadeleyi sürdürmeli. 

Eğitim emekçileri haklarını arıyor
Bildiğiniz gibi AKP hükümeti 55 bin öğretme-
nin atamasını yapacağını söylemiş, fakat sadece 
11 bin atama yaparak öğretmen adaylarını mağ-
dur etmişti. Okullarda yığınla öğretmen açığı 
varken, hükümetin az sayıda atama yapması, 
verilen vaatlerin yerine getirilmemesi, eğitim 
emekçilerinin tepkilerine neden olmuştu. Eği-

İşçi haberleri
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İnsan hangi koşullarda yaşarsa, dünyayı o 
gözle sorgulamaya başlar. Sahip olduğu ve 
olamadığı her şeyi, kendini ve başkalarını 
düşünür, karşılaştırır. Bir zaman sonra da 
dünyada yüzyıllardır hüküm süren insan-
lığın düşmanı olan, acımasız, iğrenç ve 
zavallı bir düzeni fark eder.

Dünyada hayatı boyunca çalışmak, ekme-
ğini kazanmak zorunda olan insanlarla, o 
insanların emeklerini sömürerek milyon-
larca liranın sahibi olan insanlar olmak 
üzere iki sınıf vardır. Bunun haricinde 
hiçbir dil, din ve ırk ayrımı yoktur, sadece 
‘insan’ ve ‘insan emeğini sömürenler’ var-
dır. 

İnsanlar bu ayrımı ancak belirli bir za-
man sonra anlayabildiler. Çünkü insanlar 
yaşamlarını sorgulamasın diye her geçen 
gün cahilleştirilmeye çalışıldılar, eğitim-
den yoksun edildiler. Sorgulanan ve kar-
şılaştırılan her yaşam, emek sömürücü-
lerinin yok olması demekti. Yani, eşitlik 
içinde hiçbir ayrıcalığı olmaksızın “her-
kes” gibi yaşamak demekti.

Çoğu insan daima kendi çıkarlarının pe-
şindedir; insanlıktan yoksun ve zavallı bir 
şekilde. Para onların afyonu gibidir, onsuz 
kalma düşüncesi, daha fazlasına sahip ol-
mak varken azıyla yetinememek düşüncesi 
içerisinde hapsolurlar. Kendi çıkarları uğ-
runa insan hayatını hiçe sayan bu insan-
lar kendi iğrenç yaşamlarında boğulmaya 
mahkûmdurlar. Çünkü bencillik insanı 
bataklığın içine çeker, önce fark edilmez 
ama zamanla insanı olduğu yerde yutma-
ya başlar. İşte tüm bu bencillikler sömü-
rüyü doğurur ve insanların emekleri daha 
rahat sömürülsün diye, sömürüye karşı 
çıkan, ezileni ve kendisini savunan kesim 

yok edi-
lir, farklı 
düşündükleri 
için hayatları hiçe sayılır ve öldürülürler. 
Zaten yaşamıyorlardı denilip öldürülen 
insanlar için vicdan azabı bile duyulmaz. 
Evet, doğru yaşamıyorlardı, daha doğru-
su yaşayamıyorlardı; çünkü birileri, emek 
sömürücüleri, onlara hak ettiklerini ver-
miyor, kendileri için alıyorlardı.

İşte bu yüzden, yaşayabilmek için, yapıl-
mıştı isyanlar, karşı çıkmalar. Umut vardı 
içlerinde, bir umut… Sımsıkı tutunarak 
umutlarına yola çıkmışlardı ve tek bir 
düşünce hâkimdi umutlarında; eşitlik, 
insanca yaşam… Çünkü birileri lüks oto-
mobillere binebilsin diye diğerleri çıplak 
ayakla yürümek zorunda değildi! 

Gerçekleşebilirdi tüm umutlar, ama tıpkı 
yere düşen vazo gibi parçalandılar. Kabul 
edilmedi düşünceleri; çünkü sömürücü-
ler için, mal varlıklarını kaybetmek, baş-
kalarıyla paylaşmak demek. Bir çocuğun 
şekerden vazgeçmesi gibiydi, imkânsızdı! 
Yüzyıllarca şeker yiyebilmek içinse yapa-
mayacakları şey yoktu. Bunun için de eşit-
lik isteyen, kendi düzenlerine karşı çıkan 
herkesi öldürdüler ve öldürmediklerini de 
kendilerine bağlı hâle getirerek kırılan va-
zonun parçalarını da süpürüp attılar.

Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öl-
düremezsiniz. Yok edildiği sanılan dü-
şünceler de yaşam şartları böyle oldukça 
yeniden hayat bulacaktır…

 ∎ Berna Bozduman
Çorum Anadolu Lisesi

Eşitlik
düşüncesi
üzerindeki 
baskılar

ve

tim emekçileri yer yer protestolar ve basın açık-
lamaları ile  kendilerini ifade edip, seslerini du-
yurmaya çalışmışlardı.

Seslerini duyurmaya devam eden ataması yapıl-
mayan öğretmenler, 31 Ekim’den beri sorunla-
rına dikkat çekmek için Samsun’dan Ankara’ya 
bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, “Ücretli 
öğretmenlik kaldırılsın, verilen sözler tutul-
sun, kadrolu atama güvenceli çalışma istiyoruz”  
“Ücretli- diplomalı köle olmayacağız”, “Zafer 
direnen öğretmenin olacak”, “Atama yoksa is-
yan var”, “24 Kasım’da 44 bin atama”, “Direne 
direne kazanacağız” sloganları ile kendilerini 
ifade etmeye çalıştılar. 

Başta Eğitim Sen olmak üzere birçok sendika 
başkanı da yürüyüşe destek verdi. Milli Eği-
tim Bakanlığı önünde taleplerini dile getirmek 
isteyen, ataması yapılmayan öğretmenler en-
gellenmeye çalışıldı. Fakat ataması yapılmayan 
öğretmenlerin kararlılığı ile 150 kişilik bir heyet 
şeklinde MEB önünde basın açıklaması yapıldı. 
Ataması yapılmayan öğretmenler, kendilerinin 
öğretmen adayı değil, yıllarca emek vererek 
okullarını bitirdiklerini ancak devlet tarafın-
dan kadro açılmadığı için ataması yapılmamış 
öğretmenler olduklarını, KPSS adında bir sı-
nava tabi tutulduklarını fakat bu sınavın neyi 
ölçtüğünün belirsiz olduğunu, atama bekleyen 
mevcut öğretmen sayısının 300 bin civarınday-
ken, atama sayılarının 11 binlerle sınırlandırıl-
masının alınan puanları da anlamsızlaştırdığı-
nı, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ettiler.

Atanamayan öğretmenler bu sorunları yaşı-
yorken, kadrolu olarak çalışan eğitim emekçi-
lerinin de  özlük hakları ellerinden alınmaya 
çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 
“Öğretmenler 3 ayın tamamında tatil yapma-
yacaklar. İhtiyaç duydukları kadar tatil yapa-
caklar, onun dışında eğitime tabi tutulacaklar. 
Saygınlık kazanmamız için bu durumu öğret-
menler de kabul edecekler. 08.00-17.00 çalışa-
caklar.” açıklamaları eğitim emekçilerinin tep-
kilerine neden oldu.

Eğitim emekçileri özlük haklarına yönelik ya-
pılmaya çalışılan bütün bu hak gasplarına ve  
kayıplarına karşı birçok yerde eylem gerçek-
leştirdi. Eğitim emekçileri eylemlerde Ömer 
Dinçer’i istifaya çağırarak, “Sözleşmeli köle ol-
mayacağız!”, “Parasız eğitim, parasız sağlık!”, 
“Bakan istifa!”, “İnsanca yaşam istiyoruz!”, “Ya-
şasın demokrasi mücadelemiz!” sloganları ile 
seslerini duyurmaya çalıştılar.

Eğitim Sen’in yaptığı bu eylemlerin yanısıra, 
eğitim emekçileri, özlük haklarındaki hak gaspı 
için,  grevli toplu sözleşme ve örgütlenme hakkı 
için, kamu emekçilerinin gücüne güç katmak 
için 8 Ekim’de alanlardaydı.
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33 yıllık geleneğine sahip çıkan İlerici Liseli-
ler uzun yıllardan sonra ilk kez 2010 1 Ma-
yıs’ında pankart açtılar. 2011 1 Mayıs’ına da 
büyük bir özveriyle hazırlanan İlerici Liseliler 
aradan geçen bir yılda daha kitlesel ve daha 
örgütlü bir kortej oluşturdu.

Bu yıl 1 Mayıs hazırlıklarına yoğun emek 
harcayarak başlayan İlerici Liseliler örgütlen-
meye; okullarında, dershanelerinde, elemeci 
sınavlardaki haksızlıklara karşı çeşitli kam-
panyalar düzenleyerek, haklarını aramaya 
kadar birçok faaliyet gösterdiler. 1 Mayıs ya-
zılamaları, afişleriyle ve stikırlarıyla her yeri 
donattılar. 1 Mayıs’a haftalar kala hazırlıkla-
rına başlayıp, bütün enerjileri ve heyecanları 
ile çalışmalarını tamamladılar.

1 Mayıs günü Kartal’dan araç kaldıran “Ya-
rınımızı bugünden kurmaya” diyen İlerici 
Liseliler tüm coşku ve heyecanlarıyla, slo-
ganlarıyla, 1 Mayıs Marşı’nı söyleyerek bu-
luşma yeri olan Şişli’ye doğru hareket ettiler. 
Mecidiyeköy’e varıldığında, “Duvarları yıkı-
yoruz geleceğe yürüyoruz” pankartlarını aça-
rak, üzerlerinde liseli ve dershaneli gençliğin 
taleplerinin yazdığı, kendi hazırlamış olduk-
ları önlükleri giyerek ve özgürlüğün simgesi 
olan mavi bilekliklerini de takarak emin ve 
büyük adımlarla yürüyüşlerini başlattılar. 

İlerici Liseliler halkın büyük ilgisini çekerek 
alkışlar, tebrikler ve sloganlar eşliğinde Şiş-
li’deki korteje doğru sloganlarıyla ilerlediler. 
“Elemeci sınavlar kaldırılsın”, “İLD yaşıyor, 
savaşıyor”, “YGS, LYS, SBS çöpe”, “Şifresiz-
hilesiz üniversiteye giriş”, “Çeteleşmeye, tek 
tipleştirmeye, uyuşturucuya, faşizme geçit 
yok”  sloganlarıyla devrimci coşkularını yan-
sıttılar. İlerici Liseliler, YGS’de yaşanan şifre 
skandalını protesto etmek amacıyla yazıp klip 
çekmiş oldukları “şifreye karşı hep birlikte” 
şarkısını da söylediler.

Taksime doğru yürüyüş başladığında düzenli 
bir şekilde oluşturulmuş olan kortejimiz slo-
ganlar eşliğinde yoluna devam etti. Yürüyüş 
sırasında İlerici Liseliler “Geçmiş geleceği-
mizin aynasıdır, geçmişimizi unutursak ya-

İLD’den İlerici Liseliler’e mücadele sürüyor

rınlara güvenle bakamayız” diyerek, kanlı 1 
Mayıs’ı unutmadıklarını dile getirdiler. Alan-
da Grup Yorum ve Kardeş Türküler’in şar-
kıları eşliğinde halaylar çekildi. Sloganlarını 
atmaya alanda da devam eden İlerici Liseliler 
1 milyona yakın emekçiyle beraber 1 Mayıs 
Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi.

1 Mayıs’ı, hazırlıklarının yorgunluğuna rağ-
men büyük bir coşkuyla kutlayan İlerici Li-
seliler geçmişine sahip çıkarak “İLD yaşıyor 
mücadele büyüyor” diyerek liselilerin müca-
delesini İlerici Liseliler saflarında büyütüp 
İLD’den devraldığı bayrağı daha yukarı taşı-
yarak mücadelesine devam edecek.

 ∎ Elif Merdamert
 ∎Merve Kara

1 Mayıs 2011 / Taksim
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İktisat ve Maliye bölümleri olarak birçok ar-
kadaşımız ve hocamız ile rahatsız olduğumuz 
iktisat eğitimi için bir çıkış aramaktayız. Da-
yatılan, ezberletilen kapitalist iktisada karşı, 
soyutlaştırılmış gerçek hayattan koparılmış 
tanımlara, grafiklere ve kavramlara karşı; bir 
sözümüz, bir çığlığımız var: “Bu iktisat eğiti-
mini İ-S-T-E-M-İ-Y-O-R-U-Z!”

İşte bu karşı duruşun adına da, geçen sene, ilk 
defa toplanan arkadaşlarımız ile İktisada Çı-
kış demeye başladık. Bu insandan koparılmış 
iktisada, bir çıkış aramaya devam ediyoruz. 
Ve mutlaka bulacağız. Resmi devlet ideolojisi 
altında ezilmekte olan, gerçekte özgür akade-
mik düşünün ve bilimin yuvası olması gere-
ken üniversitelerin kurtuluşu, daha en baştan 
İktisat bölümlerindeki eğitimin değişmesi ile 
başlayacaktır. Çünkü bugün gerçekten bizle-
re verilmekte olan iktisat eğitimi, daha iyiyi, 
daha doğruyu aramamızı destekleyen değil, 
var olan çürümüş düzenin devamını sağlayan 
bir araç durumundadır. Buna karşı sözümü-
zü söylemediğimiz müddetçe de böyle olmaya 
devam edecektir. Üniversitelerde memur zih-
niyetli akademisyenler yetişirken; tek derdi iş 
bulmak, para kazanmak olan insanlar mezun 
olacaktır.

İnsan için iktisat
Bugün aldığımız iktisat eğitimi ne kadar 
toplumsaldır? Halkın ihtiyaçlarına, gelir 
durumuna, geçim sıkıntısına, açlığa, ücretli 
kölelik diye yerdiğimiz güvencesiz işçiliğe, 
taşeron işçiliğe ve sorunlarına, tüm emekçi-
lerin (Tüm emek-gücünü satarak geçimini 
sağlayan insanlar; mühendis, doktor, hâkim, 
müsteşar, müfettiş, akademisyen, işçi, memur 
ve bunun gibi birçok meslek sahibi emekçi-
dir) sorunlarına duyarlı mıdır? Bugün iktisat 
eğitimi bize tüm bunları sorgulayacak bilgiyi 
sağlamakta mıdır? Tüm bunların sorgulama-
sı gereken bilim, yoksa iktisat değil midir? Bu 
nasıl bir iktisattır, nasıl bir iktisada giriştir 
ki tüm iktisadi felsefeden, sosyolojiden, en 
önemlisi de insandan, insanın sorunların-
dan kopuktur? Bu nasıl bir iktisattır ki, bolca 
grafik ve tanım dışında bir şey yoktur? İk-
tisat derslerimiz daha sorgulayıcı, düşünsel 
daha toplumsal olamaz mı? Neden bu kadar 
ezbersel neden toplumdan ve toplumun so-
runlarından kopuk? Ve neden sadece grafik 
ve tanımdan ibaret? Farklı bakış açıları, farklı 
iktisat teorileri neden yok sayılmakta? Tüm 
bilimler insan içinse, iktisat neden insan için 
değil? Yoksa iktisat bir bilim değil mi? Gü-
nümüzde üniversitelerde verilen iktisat eği-
timini, kendi okulumuz ve derslerimizden 
yola çıkarak, eleştirmek ve daha gerçek bir 
iktisat öğrenmeyi talep ediyoruz. Hep giriş 
yaptığımız bu sorunlu iktisattan çıkmayı is-

tiyor, gerçekte olması gereken iktisat bilimine 
kavuşmak istiyoruz. İnsan ve ihtiyaç temelli 
yeni bir iktisat eğitimi almak istiyoruz.

Bugün ülkemizde ve dünyada birçok üniversi-
tede verilmekte olan iktisat eğitimi,  neo-kla-
sik kapitalist iktisat boyunduruğu altındadır. 
Bu iktisat modeli hâkim, geçerli olan iktisat 
modeli olarak nitelendirilerek adeta bir tanrı 
yaratılarak, sahip olunabilecek en doğru mo-
del olarak öğretilmektedir, daha doğrusu ez-
berletilmektedir. Peki, gerçekten öyle midir? 
Tek geçerli doğru iktisat modeli neo-liberal-
kapitalist iktisat mıdır? Eğer öyleyse neden 
dünyanın bilim üreten tüm saygın üniversi-
telerine, bu saygın üniversitelerin tüm iktisat 
hocalarına rağmen bugün içinde yaşamakta 
olduğumuz adaletsizlik, yoksulluk, açlık ve 
krizler için, neden bir iyileşmeden söz edemi-
yoruz? Yoksa bir yerde yanlış mı yapıyoruz?

Kapitalist iktisat ezberini bozalım
Nasıl bir iktisat, nasıl bir yöntem, nasıl bir 
model sorularından önce sormamız gereken 
daha hayati bir soru vardır, o da; üniversitede 
iktisat eğitiminin amacı, yöntemi, bilimselli-
ği ve toplumsallığı nedir, ne olmalıdır, soru-
sudur. Çünkü içinde yaşadığımız bu iktisadi 
hayatın yanlışlarını, eksiklerini görmek, daha 
güzel daha doğru bir iktisadı kurabilmek için 
en önemli şey iktisatta kazanmış olacağımız 
eleştirel, felsefi ve sosyolojik bakış açısı de-
ğil midir? Üniversite eğitimi insanları bilgi 
ve kültür olarak geliştirmektedir; ama üni-
versite eğitiminin en önemli kısmı belki de 
eleştirellik, çok yönlülük, problem çözücülük 
kazandırması olmalıdır. Ülkemizi ele alır-
sak, üniversiteden ve üniversite eğitiminden 
beklenenin bu olduğunu söyleyebiliyor mu-
yuz? Cevap açıktır; hayır. Bugün maalesef 
ülkemizde üniversitelerden beklenen, aydın, 
mahir insan oluşturması, bilgi ve kültür ile 
zenginleşmiş bireyler yaratması değildir, hele 
hele eleştirel, sorgulayıcı, araştırmacı düşün-
ceye sahip bireyler yaratması hiç değildir. 
Belirtmeliyiz ki üniversitelerden beklenen 
mezununa kârlı iş kapıları açmasıdır, dolayı-
sıyla da öğrenci için alınan her ders ya ortala-
ma için ya da meslek sınavları için önemlidir. 

İçinde bulunduğumuz sistemin biz öğrencile-
ri ve öğretim görevlilerini hapsettiği bu cen-
dereden çıkış yine biz öğrenciler ve öğretim 
görevlilerinin elindedir. Bu çıkış için hemen 
şu anda ilk adımı atmalı, eleştirel, çok yönlü, 
toplumdan insandan kopmamış bir eğitim is-
tediğimizi duyurmalıyız.

Ülkemizin ilk iktisat eğitimi veren kurumu, 
en köklü üniversitesi, yıllarca hep düşünsel, 
insan merkezli fikirlerin önde giden temsilci-
lerinden Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, bizler 
neden bu basmakalıp eğitime mecbur tutulu-
yoruz? Bize ezberi dayatmadan, sorgulama-
yı, araştırmayı, eleştirmeyi ve geliştirmeyi 
öğretecek dersler mümkündür diyoruz ve en 
önemlisi temel hakkımız olarak birey değil 
toplum temelli iktisat eğitimi talep ediyoruz. 

Kapitalist iktisadın eğitimi, bugün kapitalizm 
geçerlidir, tüm dünyada hâkim olan iktisat bu 
olduğu için bunu öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz 
şeklinde savunulmaktadır. Kapitalist iktisadı 
öğrenmeyerek onu yok saymak elbette doğru 
bir tutum değildir. Kapitalist iktisat modeli 
bugün birçok ülkede uygulanmaktadır. Bu 
sebeple karşı olduğumuz kapitalizmi de ma-
tematiğine, teorisine hâkim olarak öğrenme-
liyiz; ama öğrenirken farklı bakış açılarını da 
görmeli, sorgulamalı, bu iktisadın yanlışları-
nı bulabilecek derecede eleştirel bir bakış açısı 
kazanarak öğrenmeliyiz. En yaygın model şu 
anda kapitalist iktisatsa da, bu en doğru ikti-
sat olduğu anlamına gelmez. Şayet ki, en doğ-
ru olduğundan söz edebiliyor olsaydık, bugün 
dünyadaki adaletsiz gelir dağılımından, işsiz-
likten, açlıktan, güvencesiz işçilikten, taşeron 
işçiliğinden, insan ticaretinden ve daha nice 
ekonomik temelli toplumsal sorundan da hiç 
bahsetmiyor olmaz mıydık? Ama bugün aç-
lık, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-
tünün açıklamasına göre, 1 milyarı geçmiştir. 
Her gün yüzlerce insan açlıktan ölmektedir, 
bırakın yoksulluğu, adaletsizliği ve diğer tüm 
sorunları, bu açlıktan ölüm verileri dahi, bu 
iktisadın yanlış bir tarafları olduğunu kanıt-
lar adeta. Bizim bu yanlış giden iktisadı de-
ğiştirebilmemiz, tüm insanlara daha insanca 
yaşam olanağı sağlayacak olan ekonomi-po-
litiği geliştirebilmemiz için, çok yönlü ikti-
sat eğitimi almamız gerekmez mi? Daha çok 
sorgulamaya, tartışmaya, eleştirmeye teşvik 
eden, güncel hayattan, toplumdan yani aslın-
da sadece insandan kopmayan bir iktisat eği-
timine ihtiyacımız var diyemez miyiz? Evet, 
kesinlikle acilen buna ihtiyacımız var. Aldığı-
mız derslerin, bu tutarlı dayanaklar nedeniy-
le, değişmesini ve yeniden düzenlenmesini 
talep edebiliriz ve değiştirebiliriz.

 ∎Buket Bozduman

Üniversiteden yükselen çığlık:

“Bu iktisat eğitimini istemiyoruz!”



14

Gözümü çeviriyorum savaşlar, ölen ço-
cuklar, ağlayan insanlar... Gün doğumun-
dan gün batımına kadar çalışan işçiler, 
işsizlik yüzünden yoksullukla boğuşan 
binler… Samsun’da daha yeni açlıktan ölü-
me mahkûm olan 2,5 aylık Kübra bebek... 
YGS’deki şifreler yüzünden intihar eden 
genç arkadaşlarım… Bir yanda yanı başı-
mızda devlet politikası hâline gelmiş kirli 
savaş ve her iki taraftan da ölen emekçi ço-
cukları… 

Dünyada olup biten olaylar, ülkemizde yaşa-
nanlar ve genel olarak hayata dair hepimizin 
bir düşüncesi vardır mutlaka. Düşünmeyen 
insan olur mu? Elbet herkes düşünür. Siyaset 
sevmem diyenimizin bile mesela şu üniversi-
te sınavında ortaya çıkan şifrelere dair söy-
leyecek sözü vardır. Üniversitede okurken 
yaşadığımız sıkıntılara dair hiç fikrimiz yok 
mu? Ya da alın terimizle çalışırken, emeği-
mizin karşılığını aldığımızı söyleyebiliyor 
muyuz? İşte nasıl ki içinde yaşadığımız top-
lumdan kopuk, gerçeklerden yalıtılmış bi-
reyler değilsek; aynı şekilde bu topluma, bu 
düzene, bu dünyaya dair hepimizin söyleye-
cek sözü, hepimizin de bir dünya görüşü var. 

Umut soldadır
İnsanlık olarak sahip olduğumuz bu gö-
rüşler, çok uzun yıllardır sol ve sağ olarak 

temel iki kavramla nitelenerek ayrılıyor. 
Duymuşsunuzdur, sol ve sağ kavramlarının 
ilk ortaya çıkışı 1789 Fransız Devrimine da-
yanıyor. Devrim zamanında toplanan bir 
mecliste; var olan işlemez düzenin devamını 
isteyen mülklerin yüzde 90’ına sahip soylu-
lar ve ruhbanlar sağda; düzenin yeniliklerle 
değişmesini isteyen ve o dönem hak sahi-
bi olmayan burjuvalar ve köylüler ise solda 
oturuyor. Buradan başlayarak siyasette de, 
eski düzeni koruyan ve hatta daha da geriye 
götürmek isteyen düşünceler sağı; var olan 
düzenin değişmesini isteyen, yeni ve daha iyi 
bir toplum ve düzen isteyen düşünceler solu 
temsil ediyor. Bizler de insanlığa açlık, ölüm, 
savaştan başka bir şey getirmeyen bu vahşi 
sistemin toplum yararına bir sistemle değiş-
mesini istediğimiz için, bu nedenle öncelikle 
solcuyuz.

Eğer bu dünyanın adil olmadığını düşünü-
yorsan, sana göre bir şeyler kötü gidiyorsa ve 
en önemlisi, her şeyi gördüğün, duyduğun, 
bildiğin hâlde bana dokunmayan yılan bin 
yaşasın demiyorsan, yüreğin hep başkaları-
nın acılarına ortak oluyorsa ve kızıyorsan bu 
sisteme; sen de bizdensin demektir.

Peki, insanların eşit, özgür olması gerekti-
ğini savunurken mesela, eğer tek başımıza 
isek neyi değiştirebiliriz ki? Evet, birer birey 

olarak hepimizin düşünceleri çok değerlidir 
ve belki etrafımızdaki insanlara derdimizi 
anlatabiliriz. Ama unutmayalım, düşünce-
ler ancak yeterli sayıda insana ulaştığında 
güçlü olur ve hayat bulurlar. Savunduğumuz 
düşüncenin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak 
tek yol örgütlenmek, bir arada olmaktır. Bir 
kibriti herkes kırabilir, ama yüz kibriti kimse 
kıramaz. 

Örneğin, üniversitede öğrencisin ve karşı-
nıza okul yönetimi hiç de adil olmayan bir 
uygulama getirdi. Bundan bütün üniversite 
öğrencileri rahatsız. Bu uygulamanın kaldı-
rılması için bu tek başına rahatsız olan bi-
reylerin birleşmesi, birlikte hareket ederek 
bir şeyler yapması gerekir değil mi? Birlikten 
kuvvet doğar sözünü hatırlayalım, birleşin-
ce güçlü oluruz ve söz sahibi oluruz. Ya da 
bir işyerinde çalışıyorsun. Çok uzun saatler, 
çok yorucu bir işte, hem de hiç karşılığı sa-
yılmayacak bir ücrete çalışıyorsun. Canın-
dan bezsen de, tek başına bu ağır çalışma 
koşulunu değiştirebilir misin? Peki, ya diğer 
çalışanlarla örgütlenir hep beraber patronun 
karşısına çıkarsanız? İşte, o zaman değiştire-
bilirsiniz. Tek başımıza, yalnızca bir su dam-
lasıyız ama birleşince nehir olur gürül gürül 
akarız.

Tek tek bulunduğumuz yerlerdeki sorun-
larımızı çözmekten tut, koskoca ülkelerin 
sistemlerini değiştiren devrimlere kadar; in-
sanlar hep bir amaç için birleşir, örgütlenir. 
Mesela Küba devriminde Che Guevara’nın 
yanında örgütlediği yoldaşları olmasaydı, 
Che tek başına bütün sistemi alt edip sosya-
list bir ülke kurabilir miydi? Büyük olasılıkla 
yapamazdı. Yani diyeceğim o ki, hep alışıl-
dığı gibi söylenmek, umutsuzluğa düşmek, 
duyarsız kalmak ancak bizi yönetenlerin işi-
ne yarar. Bunları bir kenara bırakıp, gerçekçi 
adımlar atmanın zamanı artık. Değiştirmek 
için tek yol örgütlenmek. Bu hayatı bir kere 
yaşıyorsak ve kendi hayatımızın ipleri baş-
kalarının elindeyse; bu ipleri neden kendi 
ellerimize almayalım ki? Neden onların 
bize reva gördüklerine razı olalım? Ya bizim 
düşlediğimiz dünya ne olacak? Kukla değil, 
insan olduğumuzu ve insanca yaşamak iste-
diğimizi haykıralım birlikte. Bütün insan-
lığın sömürüsüz, savaşsız, adil bir dünyada 
yaşaması için birleşmek… İşte esas özgürlük 
budur.

Nerede örgütlenmeli?
Bizimle benzer görüşleri paylaşan bir genç 
olarak; Tüm İlerici Gençlik Derneği’nde ol-
maman için hiçbir sebep yok. Elbette hiçbi-
rimiz yüzde yüz aynı şeyleri düşünemeyiz. 
Ancak bizim düşüncelerimize büyük oranda 

Bu davet sana!
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katılıyorsan ve bizi doğru buluyorsan, zaten 
bir ilerici, demokrat, sosyalist ya da devrimci 
genç olarak TÜM-İGD’li olabilirsin demek-
tir.

Peki, kimdir bu TÜM-İGD diye sorarsan; 
2002 yılında Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen ilerici gençlerle kuruldu. Anadolu’nun 
ilk komünistlerinden olan Mustafa Suphi’le-
rin geleneğinden gelir. 1940’larda kurulan 
İlerici Gençler Birliği, sonrasında 1980 önce-
si dönemin en büyük gençlik örgütlerinden 
İlerici Gençler Derneği’nin takipçisidir. Ken-
dini işçi, köylü, öğrenci gençliğin sosyalist 
yığın örgütü olarak tanımlayan TÜM-İGD, 
başta İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin olmak 
üzere çeşitli illerdeki gençleri çatısı altında 
toplar. 

Dünya kaynaklarını yok eden, insanlığı sö-
mürüp yoksullaştıran, savaşlarda öldüren 
kapitalizme ve emperyalizme karşıyız. Bu 
nedenle işçilerin öncülüğünde, köylülerin ve 
aydınların, öğrencilerin ittifakıyla gerçekleş-
tirilecek bir sosyalist devrimi savunuyoruz. 
“Yolumuz işçi sınıfının yoludur” ve “Gençlik 
devrim istiyor” iki temel sloganımızdır. Aynı 
zamanda enternasyonalistiz; yani dünya 
üzerindeki tüm insanların, hangi milletten 
olursa olsun eşitliğini, kardeşliğini savunu-
ruz. Bu bağlamda Dünya Demokratik Genç-
lik Federasyonu gibi kurumlarla dayanışma 
içindeyiz.

Eğitimin eşit, parasız, bilimsel ve anadilin-
de verilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve 
üniversite gençliğini zincire vuran YÖK’ün 
kaldırılmasını istiyoruz. Bugünün piyasacı, 
gerici, baskıcı üniversitelerine karşı herke-
sin eğitim alabileceği, toplum yararına bilim 
üreten Emekçi Üniversiteleri kurulmasını 
istiyoruz.

Bizim derneğimiz çatısı altında tüm diller, 
kültürler, inançlar insanlığın kardeş sofra-
sında buluşur. Halkların özgürlüğü, toplu-
mun özgürlüğüdür bizim için. Bu nedenle 
kimse başka bir kültürün, dilin, dinin bo-
yunduruğu altına girmeye zorlanamaz; Türk 
genci, Kürt ciwanı, Arap şebi, Laz uşağı eşit 
ve kardeştir. 

Dernekte genç kadınlar aktif olarak görev 
ve sorumluluk alırlar. İlerici kadınlar ola-
rak yürütülen kadın çalışmalarında erkek 
egemenliğine ve kapitalizme karşı müca-
dele ederiz. Kadına yönelik şiddete, tacize, 
tecavüze; kadınların ucuz iş gücü olarak 
sömürülmesine; savaş ganimeti olarak kul-
lanılmasına karşı örgütleniriz; yaşamın ya-
rısı bizsek, kavganın da yarısı biz olmalıyız 
çünkü.

Felsefe, tarih, politika, ekonomi alanlarında 
okuma çalışmaları yapıyoruz ki fikrimiz, 
bilgimizden gelsin. Ayrıca derneğimizde her 
birimizin yaratıcılığını teşvik eden sanat ça-
lışmaları yapıyoruz. Resim, müzik, fotoğraf, 
şiir, tiyatro gibi çeşitli dallarda emek harcı-
yor, birlikte üretiyoruz. Popüler kültüre karşı 
halkın kültürel değerlerini ve toplumcu sa-
natı koruyoruz. 

Doğanın hidroelektrik santrallerle, nükleer-
le, termik santrallerle, siyanürle yağmalan-
masına hayır diyoruz. Bunun için doğaya ve 
çevreye sahip çıkıyoruz. 

Sonra dayanışıyoruz, paylaşıyoruz ekmeği-
mizi. Nazım Hikmet’in dediği gibi, “Yârin 
yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep 
beraber”; bencilliğe, rakip olmaya, kariyerci-
liğe inat yaşıyoruz.

Unutma, sen yoksan bir eksiğiz. Ama sen 
varsan, bir adım daha yakınız demektir ek-
mek, gül ve hürriyet günlerine. Haydi, genç 
arkadaşım, sen de ver elini, düşlediğimiz ya-
rınlara tohum, insanlığa umut olalım.

“Sonra çocuklarınki
Gençlerinki
Tekel işçilerininki
Sonra, ellerin elleri...
Ne kadar çok elimiz oldu, baksana,
Tutuşa tutuşa
Bir orman yangını gibi…” 

Can Yücel

 ∎ Tuba Engel

Şarkılarımız
Şarkılarımız
Varoşlarda sokaklara çıkmalıdır.
Şarkılarımız
Evlerimizin önünde durmalı
Camlara vurmalı
Kapıların ellerini sıkmalıdır,
Sıkmalıdır
   Acıtana kadar,
Kapılar
   Bağlı kollarını açana kadar...

Biz anlamayız
   Tek ağzın türküsünü.
Her matem gecesi
   Her bayram günü,
Şarkılarımız
   Bir gaz sandığını yere yıkarak
   Sandığın üstüne çıkarak
        Kocaman elleriyle tempo tutmalıdır.
Şarkılarımız
   Çam ormanlarında
        rüzgar gibi bize kendini
 hep bir ağızdan okutmalıdır!!

Şarkılarımız
Ön safta en önde saldırmalıdır düşmana.
Bizden önce boyanmalıdır
 şarkılarımızın yüzü kana.

Şarkılarımız
Varoşlarda sokaklara çıkmalıdır!
Şarkılarımız
Bir tek yüreğin
 Perdeleri inik
 Kapısı kilitli evinde oturamaz!.
Şarkılarımız
Rüzgâra çıkmalıdır...

Nazım Hikmet Ran
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15-16 Haziran Direnişi’nin 41. yılında 
alanlar doldu
15 haziran 2011 günü 15-16 Haziran 
Direnişi’nin 41. yıldönümünde DİSK’in ön-
cülüğünde İstanbul’da bir yürüyüş gerçekleş-
tirildi. Yürüyüşe “Yolumuz işçi sınıfının yo-
ludur” diyen TÜM-İGD’li gençler de katıldı. 
Saat 11.30’da Genel-İş önünde DİSK, KESK, 
TTB, Enerji-Sen imzasıyla başlayan yürüyüş 
Unkapanı Bölge Çalışma Müdürlüğü önünde 
yapılan basın açıklamasıyla devam etti. 

16 Haziran 2011’de ise Taksim’de 15-16 Ha-
ziran yıldönümü dolayısı ile yapılan eyleme, 
Belediye-İş, Enerji-Sen, Tez-Koop-İş, Dev-
Sağlık-İş gibi birçok sendikanın katılımı ol-
dukça yoğun oldu. Taksim tramvay durağına 
yapılan yürüyüş ve ardından yapılan basın 
açıklamasında 15-16 Haziran ruhunun hala 
yaşadığına vurgu yapıldı. 

15-16 Haziran Ankara’da da coşkuyla kut-
landı. 15 Haziran 2011’de Ankara’da ilerici, 
devrimci, demokrat kurumlar yürüyüş ve 
ardından bir basın açıklaması gerçekleştir-
di. Yüksel Caddesi’nde bulunan Madenci 
Anıtı’nın önünde yapılan açıklamada, bugün 
yaşanan Ontex, Canbebe ve Helen Harper’da-
ki direnişlerin 15-16 Haziran’daki kararlılık 
ve azimle yapıldığı ve 15-16 Haziran Büyük 
İşçi Direnişi’nin günümüzdeki işçi direnişle-
rine ışık tuttuğu belirtildi.

Casper önünde “Dayanışma Şöleni” 
gerçekleştirildi
Sendikalı oldukları için işten çıkarılan  Cas-
per işçileri tarafından 25 Haziran 2011 tari-
hinde saat 13.00’da Ümraniye’deki Casper 
Fabrikası önünde bir “Dayanışma Şöleni” 
gerçekleştirildi. Dayanışma Şöleni’nde ara-
larında TÜM-İGD’nin de olduğu çok sayıda 
ilerici, devrimci kurum yerini aldı.

BEDAŞ işçileri zaferle direnişlerini 
sonlandırdı
Enerji-Sen üyesi işçileri 10 Ekim 2011’de BE-
DAŞ Genel Merkezi önünde işten çıkartılan 
156 arkadaşı için direniş çadırı kurdu. İhale-
yi başka bir firma aldığı için işten çıkarılan 
BEDAŞ işçileri güvenceli bir iş için mücadele 

başlattılar. İşten atılan işçilerin tamamının 
Enerji-Sen üyesi olması AKP’nin taşeronlaş-
tırmaya karşı direnen işçileri cezalandırma 
politikası olduğunu ve taşeron sisteminin 
güvencesiz, insan onurunun hiçe sayıldığı bir 
çalışma hayatı olduğunu belirten enerji çalı-
şanları taleplerini basın açıklamalarıyla dile 
getirdi. Direniş çadırında ve basın açıklama-
larında enerji işçilerini yalnız bırakmayan 
ilerici gençler de sınıf dayanışmasını ellerin-
den geldiğince yükseltmeye çalıştı. 25 gün 
boyunca kötü hava şartlarına rağmen direniş 
çadırında nöbet tutan enerji işçileri direnişle-
rini zaferle bitirdi.

Kıdem tazminatıma dokunma, 
dokunan yanar!
Hükümetin kıdem tazminatını kaldırmak için 
başlattığı saldırıya karşı İstanbul-Taksim’de 
“Sendikal Güç Birliği Platformu” tarafından 
1 Ekim’de yürüyüş ve basın açıklaması ger-
çekleştirildi. Aralarında TÜM-İGD’nin de 
olduğu pek çok kurumun hükümetin kıdem 
tazminatına göz dikmesine engel olmak için 
biraraya geldiği basın açıklaması; “Hiçbir hak 
bize bahşedilmedi, hiçbir hak ricayla minnet-
le korunamaz. Hakları korumanın yolu bir-
lik, dayanışma ve mücadeleden geçer.” cüm-
leleriyle son buldu.

Kemal Türkler katledilişinin 31. 
yıldönümünde anıldı!
DİSK ve Maden-İş’in Genel Başkanı Kemal 
Türkler faşistlerce katledilişinin 31. yıldönü-
münde 22 Temmuz Cuma günü saat 11.00’da 
İstanbul Topkapı Mezarlığı’nda anıldı. Bun-
dan 31 yıl önce evinin önünde haince katledi-
len Kemal Türkler’in anmasına; dostları, aile-
si, omuz omuza verdiği mücadele arkadaşları, 
sendikalar, demokratik kitle örgütleri, Tüm 
İlerici Gençlik Derneği katıldı.

Harun Karadeniz mezarı başında 
anıldı!
68’in engin denizi Harun Karadeniz 15 
Ağustos 2011’de ailesi, dostları, mücadele 
arkadaşları ve mücadele bayrağını yükselten 
TÜM-İGD tarafından mezarı başında anıldı. 
Anısına şiirlerin okunduğu, kişiliğine ve mü-

cadelesine dair anıların anlatıldığı anmada 
ilerici gençler Harun Karadeniz’in “Yolumuz 
İşçi Sınıfının Yoludur!”  şiarını bugün bulun-
dukları her alanda yükselttiklerini belirtti.

Bozışık ölümünün 13. yıldönümünde 
mezarı başında anıldı
Mehmet Bozışık ölümünün 13. yılında Sup-
hiden Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi ve 
TÜM-İGD tarafından saat 11.00’da mezarı 
başında anıldı. TÜM-İGD adına yapılan ko-
nuşmada, Bozışık’ın, devrimciliği ilk zorluk-
ta vazgeçilecek bir heves olarak değil, bütün 
yaşamımıza anlam veren üst değer olarak 
gördüğü, yeni kuşakların onun bu tavrını ör-
nek aldığı belirtildi.

Anadolu Grubu Gerze’yi terket
9 Eylül Cuma günü Gerze’ye kurulmak iste-
nen termik santrali protesto etmek ve Yaykıl 
Köyü’ndeki direnişe destek vermek için İstan-
bul Taksim’de bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Yeşil Gerze Çevre Platformu’nun örgütledi-
ği, TÜM-İGD’li gençlerin de destek verdiği 
yürüyüş, Taksim Tramvay Durağında saat 
19.30’da başladı. “Termikçi şirket Gerze’yi 
terket! Gerze halkı yalnız değildir!” yazılı 
pankartın arkasında toplanan kitle ıslıklar, 
sloganlar eşliğinde Galatasaray Meydanı’na 
yürüdü.

91. yılında TKP yaşıyor, savaşıyor!
Türkiye Komünist Partisi’nin 91. kuruluş yıl-
dönümü “TKP 91 yaşında, Likidasyona Son” 
belgisiyle, 10 Eylül Cumartesi günü Birleşik 
Metal İş Sendikası’nda yapılan etkinlikle 
kutlandı. Suphi’den Bilene Gelenek Yaşıyor 
Girişimi’nin düzenlemiş olduğu etkinlik saat 
14.00’da başladı.

Etkinlik öncelikle TKP saflarında şehit düş-
müş tüm devrim şehitleri için saygı duruşun-
da bulunulması ve Enternasyonal Marşı ile 
başladı. Hep birlikte söylenen marşın ardın-
dan TKP’nin asırlık çınarları Bekir Karayel, 
Şahap Bakırsan ve Rasih Nuri İleri 91. yılı se-
lamlamak için kürsüye çıktı. Ardından kür-
süye davet edilen Ürün Sosyalist Dergi yazarı 
İsmail Kaplan, 91. yılı bugünün gözüyle anla-
mak ve sınıfın partisine olan ihtiyaca yönelik 
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bir konuşma gerçekleştirdi. TKP tarihinden 
kısa notları aktaran sunucular sözü etkinliği 
selamlamak isteyenlere bıraktı.

Etkinlik işçi, öğrenci, çeşitli meslek grup-
larında çalışanlar, işsiz, kadın, liseli, sendi-
kalı katılımcıların konuşmalarıyla devam 
etti ve yurtdışından TKP dostları etkinliği 
internet aracılığıyla selamladı. Etkinliğin 
coşkusunu arttıran konuşmaların ardın-
dan “Sardunya’nın Hikayesi” adlı kısa oyun 
sahnelendi. Etkinlik tüm coşkusuyla devam 
ederken sıra TKP’nin şanlı tarihini günümü-
ze kadar anlatan film gösterimindeydi.

İlerici gençlerin de katıldığı etkinlikte TÜM-
İGD Genel Sekreteri Fethiye Kabataş TÜM-
İGD Genel Merkezi adına 91. yılı selamlayan 
bir konuşma gerçekleştirdi. Oldukça yoğun 
ve coşkulu geçen etkinlikte sıra ezgilerdeydi. 
Güneşli Dünya müzik grubu, türküleri, ha-
layları ve marşlarıyla etkinlikte yerini aldı. 
Yapılan müzik dinletisinin ardından etkinlik 
geleneğine uygun olarak hep bir ağızdan oku-
nan TKP marşı ile sona erdi.

12 Eylül darbesi protesto edildi
Otuz yıl önce, 12 Eylül 1980 tarihinde, giderek 
güçlenen işçi sınıfının iktidarı ele geçirmesi-
ne engel olmak için düzenlenen askeri darbe 
ve onlarca kişiyi idam eden, yüzlerce kişinin 
ölümüne sebep olan, binlerce kişiyi işkence-
den geçiren, tonlarca kitap yakan, işçilerin, 
emekçilerin dişleriyle tırnaklarıyla mücadele 
ederek elde ettiği kazanımları gasp eden fa-
şist cuntanın başrol oyuncuları, adalet iste-
yen emekçi halkımızın, çeşitli sendikaların, 
partilerin ve TÜM-İGD’nin de arasında yer 
aldığı sosyalist kitle örgütlerinin katılımıyla 
Türkiye’nin çeşitli illerinde protesto edildi. 

Emperyalizme kalkan olmayacağız!

Türkiye’nin ABD ile imzalamış olduğu füze 
kalkanı anlaşması ülkede protesto ediliyor. 
Füze kalkanın Malatya’nın Kürecik beldesine 
kurulacağı belirlendi. Bu gelişmeleri protesto 
etmek ve dur demek için 24 Eylül Cumartesi 
günü NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik’in 
düzenlemiş olduğu, TÜM-İGD’li gençle-
rin de katıldığı bir eylem gerçekleştirildi. 
Galatasaray’dan Dolmabahçe’ye yürüyüşün 
gerçekleştiği eylem basın açıklaması ile sona 
erdi.

İstanbul halkı Füze Kalkanı’na hayır 
diyor!
13-14 Ekim 2011 günlerinde İstanbul-İs-
tiklal Caddesi’nde “NATO ve Füze Kalkanı 
Karşıtı Birlik” tarafından 16 Ekim 2011’de 
Kadıköy’de gerçekleştirilecek eyleme çağrı 
yapılarak füze kalkanına karşı bildiri dağı-
tımı gerçekleştirildi. TÜM-İGD’li gençler de 
bildiri dağıtımında yer aldı.

Emperyalizme ve siyonizme kalkan 
olmayacağız!
16 Ekim Pazar Günü saat 14.00’da Kadıköy 
Altıyol’dan, vapur iskelesine; Ürün Sosyalist 
Dergi’nin de bileşenlerinden olduğu NATO 
ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik tarafından 
“Emperyalizme ve Siyonizme Kalkan Olma-
yacağız” yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe 
TÜM-İGD’li gençler ve “Suphi’den Bilen’e 
Gelenek Yaşıyor Girişimi” de destek verdi.

Suriye, Suriye halkınındır!
Ürün Sosyalist Dergi’nin de bileşenlerinden 
olduğu NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik, 
3 Aralık Cumartesi Günü saat 15.00’da İstan-
bul Taksim tramvay durağında gerçekleştir-
diği basın açıklamasıyla emperyalistlerin ve 
yerli işbirlikçilerinin Suriye’ye yönelik saldır-
gan politikalarını protesto etti. TÜM-İGD’li 
gençler de eylem alanında yerini aldı.

Kasım ayında yitirilen devrimci 
önderler anıldı
16 Kasım Çarşamba Günü Suphi’den Bilen’e 
Gelenek Yaşıyor Girişimi ve TÜM-İGD’nin 
gerçekleştirdiği etkinlikle, Mustafa Asım 
Hayrullahoğlu, Talip Öztürk, Ali İhsan Öz-
gür ve İsmail Bilen anıldı. Saat 11.00’da Ku-
laksız’daki Kimsesizler Mezarlığı’nda 12 
Eylül faşist askeri cuntasının işkencehanele-
rinde yaşamı pahasına direnerek 16 Kasım 
1982’de şehit düşen TKP Merkez Komite üye-
si Mustafa Asım Hayrullahoğlu’nun mezarı 
başında gerçekleştirilen anma Enternasyo-
nal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yapılan 
konuşmalarda İsmail Bilen ve Mustafa Asım 
Hayrullahoğlu’nun anılarının ışığında mü-
cadelenin devam ettiği dile getirildi. Mustafa 
Asım Hayrullahoğlu’nun ailesinin de katıldı-
ğı anma etkinliği okunan TKP marşıyla son-
landı.

Ardından 16 Kasım 1979’da öğretmenlik 
yaptığı okuldan çıkarken faşistlerce katledi-
len, Barış Derneği savunucusu, TÖB-DER’li 
öğretmen Talip Öztürk ve 25 Kasım 1978’de 
faşistler tarafından kaçırılıp işkenceyle öldü-
rülen Politika Gazetesi ve ‘80 öncesi’ yayın-
lanan Savaş Yolu Dergisi’nde önemli sorum-
luluklar almış Ali İhsan Özgür’ün anmaları 
için Kozlu Mezarlığı’na geçildi. Saat 13.00’da 
Talip Öztürk’ün mezarı başında Enternasyo-
nal Marşı ile başlayan anma etkinliği, Talip 
Öztürk’ün öğretmen arkadaşlarının Talip 
Öztürk’ü anlatmalarıyla devam etti. Ardın-
dan Ali İhsan Özgür’ün anması için mezarı 
başına geçildi. Genç yaşında katledilen Ali 
İhsan Özgür’ün mücadelede yaşamaya de-
vam ettiği dile getirildi. Okunan TKP Marşı 
ile etkinlik sona erdi.

Üç sevdalı komünist kavgamızda 
yaşıyor!
Haziran ayında yaşamlarını yitiren komünist 
şair ve yazarlardan; Nazım Hikmet, Ahmed 
Arif ve Orhan Kemal 3 Haziran 2011 saat 
18.30’da TÜM-İGD Ankara Şubesi’nde bir 
etkinlikle anıldı. Yaşamını eşit ve özgür bir 
dünya için mücadeleye adayan bu üç ismi, 
şiirleri, yazdıkları ve adlarına bestelenen tür-
külerle andı ilerici gençler.
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4 Haziran 2011 saat 14.00’da İstanbul’da 
TÜM-İGD Genel Merkez bürosunda da üç 
sevdalı komünisti anmak için TÜM-İGD’li 
gençler tarafından bir etkinlik gerçekleştiril-
di. Oldukça coşkulu geçen etkinliğe gençlerin 
yanı sıra 1960’lı, 1970’li yıllarda ilerici, dev-
rimci mücadeleye katılan dostları da katıldı.

Tarsus’ta “1. Yeşil Mahalle Halk 
Şenliği” yapıldı
9-10 Temmuz tarihleri arasında Mersin 
Tarsus’ta  Arap, Türk, Kürt,  Alevi, Sunni 
halklarının bir arada kardeşçe yaşadığı Mu-
salla Mahallesi’nde 1. Yeşil Mahalle Halk 
Şenliği gerçekleştirildi. Şiirlerin okunduğu, 
farklı dillerde türkülerin söylendiği, barış ko-
nuşmalarının yapıldığı şenlik başladığı gibi 
coşku ile sona erdi.

Yenice 8. Barış ve Kültür Festivali 
gerçekleştirildi
Mersin’in Yenice ilçesinde geleneksel hale 
gelen Yenice Barış ve Kültür Festivali çeşitli 
etkinliklerle 27 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirdi. İlerici gençler festival 
alanında açtıkları stand ile festivale gelenlerle 
sohbetler etti. Festival 1 Eylül günü coşku ile 
sona erdi.

Kadınlar Hülya Tazegül için 
sokaktaydı!
Hülya Tazegül, boşanmak istediği için eski 
kocası tarafından istanbul kumburgaz’da 
sokak ortasında başından vurularak öldü-
rüldü. Örgütleyicileri arasında TÜM-İGD’li 
kadınlar’ın da bulunduğu Kadın Cinayetleri-
ni Durduracağız Platformu bir kadının daha 
cinayete kurban gitmesine karşı seslerini 
yükseltmek için 20 Haziran 2011’de Taksim 
Tramvay durağından Galatasaray Lisesi’ne 
kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. 

Kadınlar haykırdı; “Sophia’nın katili 
hesap verecek”
Beyoğlu Büyükparmakkapı sokakta Sophia 
adlı Gürcüstan’lı bir kadın sevgilisi tarafın-
dan bıçaklanarak öldürüldü. Öldürülme se-
bebi ise sevgilisinden ayrılmak istemesiydi. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu  
bu durumu teşir etmek ve bir kadının daha 
en yakınları tarafından öldürülmesine göz 
yummamak için 3 Haziran 2011 saat 19.00’da 
Sophia’ın öldürüldüğü yerde bir basın açıkla-
ması yaptılar. Basın açıklamasına çevredeki 
kadınların ilgisi de oldukça yoğundu.

Kadınlar Sultanahmet Adliyesi 
önünde haykırdı; “Kadın 
cinayetlerine son!”

Bayrampaşa’da 8 Temmuz 2011 tarihinde, 
eski eşi tarafından yakılarak katledilen Tuğba 
Özbek için, bileşeni olduğumuz Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platformu 12 Tem-
muz 2011’de Sultanahmet Adliyesi önünde 
kadın cinayetlerine dur demek için bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Tuğba Özbek öldü-
rülmeden önce 17 kez savcılığa şikayette bu-
lunmasına ve koruma talep etmesine rağmen 
korunma talebini kabul etmeyen savcı hak-
kında da suç duyurusunda bulunuldu.

Kadın cinayetlerine karşı “Büyük 
Kadın Yürüyüşü” yapıldı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
24 Temmuz Pazar günü kadın cinayetlerinin 
son bulması amacıyla “Büyük Kadın Yürü-
yüşü” gerçekleştirdi. Saat 13.30’da Taksim 
Tünel Meydanı’nda başlayan yürüyüş Taksim 
Tramvay Durağı’na kadar sürdü.

Kadınlar barış için Ankara’da buluştu
Diyarbakır’dan İzmir’e, Van’dan Antalya’ya, 
İstanbul’a kadar birçok ilden Ankara’ya ge-
len binlerce kadın, “Operasyonlar dursun, 
silahlar sussun, barış istiyoruz” diye haykır-
dı. Aralarında TÜM-İGD’li kadınların da 
olduğu “Kadınlar Barışa Yürüyor İnisiyatifi” 
tarafından organize edilen miting, 17 Eylül 
Cumartesi günü saat 12.00’da Sıhhiye’deki 
Toros Sokak’tan başlayan bir yürüyüşle Abdi 
İpekçi Parkında devam etti. Barış ve kardeşlik 
gelene kadar mücadele edeceklerini belirten 
kadınlar savaş politikalarını boşa çıkartacak-
larını söyledi. Hep birlikte çekilen kardeşlik 
halaylarıyla miting sona erdi.

Kadınlar barış talebini yükseltti
Meclisin açıldığı 1 Ekim’de kadınlar barış 
taleplerini haykırmak ve meclise “bu savaşı 
bitir” mesajı vermek için bir eylem gerçek-
leştirdi. Savaşsız bir toplumda yaşamı sa-
vunan farklı halk, meslek ve yaş grupların-
dan kadınlar, meclis’in açıldığı gün Taksim 
Meydanı’ndan bu savaşı istemediklerini hay-
kırdı ve bir kez daha barış talebini yükseltti.
TÜM-İGD’li Kadınların da bileşini olduğu 
eylem saat 13.00’da Galatasaray Lisesi önün-
de başladı. Kadınların farklı dillerde yazılmış 
barış dövizleriyle, beyaz yazma ve giyisileriyle 
katıldığı eylem coşkulu yürüyüşün ardından 
Taksim Meydanı’nda yapılan basın açıklama-
sıyla sona erdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu üyeleri tehditlere karşı 
suç duyurusunda bulundu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu’nun sözcülerinden ve İstanbul Sos-
yalist Kadın Meclisleri Sözcüsü olan Tuğba 
Gümüş’ün telefonda tecavüzle tehdit edil-
mesinin ardından platform üyeleri 13 Ekim 
2011 tarihinde Cevizli’deki Kartal Adliyesi 
önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Gü-
müş, açıklamanın ardından kendisini tehdit 
edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kadınlar cinayetlere son demek için 
yine alanlardaydı
28 Ekim 2011 tarihinde saat 19.00’da Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu Tak-
sim Tramvay Durağı’ndan Galatasaray Lisesi 
önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Cem Garipoğlu’na 24 yıl hapis
“Tasarlayarak, canavarca hisle adam öldür-
mek” suçundan 18 ile 24 yıl arasında ağır 
hapis cezasıyla cezalandırılması istenen Cem 
Garipoğlu’na herhangi bir indirim uygu-
lanmayarak en üst sınırdan ceza verildi. 18 
Kasım Cuma Günü saat 13.30’da Bakırköy 
Adliye’sinde görülen dava için Kadın Cina-
yetlerini Duruduracağız Platformu da ad-
liye önündeydi. Platform üyelerinin adliye 
önünde yaptıkları basın açıklamasını Kadın 
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Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına 
Yetgül Karaçelik okudu.

Okunan basın açıklamasının ardından ka-
dınlar adliye önünde sloganlar eşliğinde bek-
lemeye devam ettiler. Bu sırada içeride Cem 
Garipoğlunun avukatı mahkeme heyetine sa-
vunma dosyasını sundu. Dosyada katil Cem 
Gariboluğu’na indirim isteyen savunma avu-
katı Münevver’in iyi yemek yapamamasın-
dan, telefonuna gelen mesajlara kadar birçok 
nedenle Cem Garipoğlunun’un cezasında in-
dirim olmasını sağlamaya çalıştı.

Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule 
Garipoğlu, amcası Hayyam Garipoğlu, şir-
ket müdürleri Mehmet Karakayalı ve Habip 
Kurt ile şoför Ahmet Batur suçu ve suçluyu 
kayırmak suçundan 3’er yıl hapis cezası aldı. 
Cinayete iştirakten yargılanan Cem’in babası 
Mehmet Nida Garipoğlu ise beraat etti.

KESK’li kadınlar tutuklu 
arkadaşlarına kart atma eylemi 
gerçekleştirdi
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mü-
cadele Günü” kapsamında KESK’li kadınlar, 
Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile tutuklu sayısı seki-
zi bulan kadın arkadaşlarına destek için kart 
atma eylemi gerçekleştirdi. Ankara Kızılay’da 
23 Kasım 2011 saat 12.30’da, PTT Mithatpaşa 
Şubesi önünde gerçekleştirilen eyleme, arala-
rında TÜM-İGD’li kadınların da bulunduğu 
25 Kasım Kadın Platformu da destek verdi. 
Ellerinde tutuklu kadın arkadaşlarının fotoğ-
raflarını taşıyan kadınlar adına basın açıkla-
masını KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan 
yaptı. Açıklamanın ardından kadınlar tutsak 
arkadaşlarına PTT şubesinden destek kartla-
rını göndererek eylemi sonlandırdı.

Kastamonu’da kadına 
yönelik şiddete “hayır” denildi

Kastamonu’da kadınlar “25 Kasım Kadı-
na Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” 
dolayısıyla ortak bir basın açıklaması ger-
çekleştirdi. 25 Kasım Cuma günü Nasrullah 
Meydanı’nda gerçekliştirilen basın açıkla-
masını KESK Kastamonu Şubeler Platformu 
Başkanı Zahide Tufanyazıcı okudu. Basın 
açıklamasının okunmasının ardından eylem 
sona erdi.

TÜM-İGD Ankara Şubesi’nde kadına 
yönelik şiddetle ilgili etkinlik yapıldı
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü’nde, Ankara’da 
TÜM-İGD’li Kadınlar 26 Kasım Cumarte-
si günü bir etkinlik gerçekleştirdiler. Film 
gösterimi, kadına yönelik şiddet üzerine tar-
tışma ve müzik dinletisi ile gerçekleştirilen 
etkinlikte kadınların yaşadığı şiddet, kadın 
hakları ve devletin kadın düşmanı politikala-
rı tartışıldı.

“Madde 438” isimli yerli filmin izlenmesi ile 
başlayan etkinlik Sosyal Hizmet Uzmanı Aysu 
Ertan’ın, geçmişten günümüze Türkiye’de 
kadın hakları ve verilen mücadeleleri aktar-
dığı sunum ile devam etti. Sunumla birlikte 
kadına yönelik şiddet, devletin kadını çocuk 
doğurma mekanizması olarak ve yalnızca 
cinsel bir organizma olarak algıladığı, kadın 
düşmanı politikaları beslediği konuşuldu; sı-
ğınmaevleri sorunu, üniversitelerde, köylerde 
kadınların durumu, aile içi miras hukukunda 
kadına pay verilmemesi, erkek egemenliğinin 
her alanda görüldüğü tartışıldı. Tartışmanın 
sona ermesinden sonra hep birlikte yemek ye-
nildi ve eşitlik, özgürlük türküleriyle TÜM-
İGD’li kadınlar etkinliği sonlandırdı.

İstanbul’da TÜM-İGD’li Kadınlar 25 
Kasım etkilinliği gerçekleştirdi
TÜM-İGD’li Kadınlar 25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Günü dolayısıyla 27 Kasım Pazar 
günü TÜM-İGD Genel Merkezi’nde bir et-
kinlik gerçekleştirdi.

Saat 14.00’da başlayan etkinlik 25 Kasım’ın 
tarihçesi ve Mirabel kardeşlerin mücadelesi-
nin anlattığı konuşma ile başladı. Açılış su-
numunun ardından kadına yönelik şiddetin 

toplumsal boyutu, medyanın kadına yönelik 
şiddete bakışı ve TÜM-İGD’li Kadınların bu 
sorun karşısında çözüm önerilerinin tartışıl-
dığı panel gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci bölümünde TÜM-İGD Ti-
yatro Topluluğu’nun hazırladığı “Adı: Kadın” 
adlı skeç sahnelendi. Oyunda bir kadının 
evde, sokakta, fabrikada yaşadığı şiddet bi-
çimlerine kısaca değinelerek çözümün birlik-
te hareket etmekte olduğu vurgulandı. TÜM-
İGD’li Kadınların gerçekleştirdiği 25 Kasım 
etkinliği skecin ardından sona erdi.

4. İlerici Gençlik Yaz Kampı 
gerçekleştirildi

İlerici gençliğin birlikte eğlenip, birlikte tar-
tıştığı 4. İlerici Gençlik Yaz Kampı 5-8 Ağus-
tos 2011 tarihleri arasında İzmir Dikili Sotes 
Tatil Köyü’nde gerçekleştirildi. Ülkenin dört 
bir yanından işçi, köylü, öğrenci gençlerin 
katılımıyla gerçekleştirilen yaz kampı, ileri-
ci gençler için hem yeni bir döneme hazırlık 
hem de geçmiş dönemin değerlendirilmesi 
anlamını taşıyordu.

Açılış konuşmasını ilerici gençliği eylemlerin-
de, etkinliklerinde ve kamplarında yalnız bı-
rakmayan, TKP emektarı Bekir Karayel yaptı. 
“Türkiye ve dünyada güncel durum”, “Sosyal 
devlet, kadın ve sosyalizm”, “Kapitalizmle 
mücadelede sendikaların rolü” panellerinin 
yanı sıra işçi, üniversiteli ve liseli atölyeleri ile 
oldukça verimli tartışmalar gerçekleştirildi. 
İlerici gençler pankart boyama, voleybol, sat-
ranç ve tavla turnuvaları, uçurtma, fotoğraf, 
ritim ve drama atölyeleri ve sürpriz oyun ile 
eğlenmenin yanı sıra birlikte üreterek dolu 
dolu bir kamp geçirdiler.
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Herkes ritmin bir parçasıydı
Kampın son akşamında kamp sakinlerini 
ve ilerici gençliği Güneşli Dünya’nın ezgileri 
ve atölyelerin süpriz gösterileri bekliyordu. 
Sahneye önce “Yaratıcı Drama Atölyesi”nde 
üç gün boyunca sergileyecekleri oyunu hep 
birlikte tasarlayan ilerici gençler geldi. Daha 
önceden repliklerini yazmadan, doğaçlama 
oynadıkları ve Başar Usta’nın hayata karşı 
verdiği mücadeleyi anlatan oyun izleyicile-
rin alkışlarıyla ödülünü almış oldu. “Yaratı-
cı Drama Atölyesi”nin ardından sıra “Ritm 
Atölyesi”ndeydi. Bu sefer davullar, darbuka-
lar, marakas, bendir konuştu. Müziğin ritmi 
gençliği sardı. Ritm atölyesinin bir de süprizi 
vardı. Gösteriye tüm izleyicilerin alkışlarıyla 
katılımını sağlayan “Ritm Atölyesi” izleyenle-
re güzel anlar yaşattı.

Bir şey yapmalı, Devrim yapmalı!
Atölyelerin ardından ilerici gençliğin sesi Gü-
neşli Dünya, “Merhaba” diyerek sahneyi dev-
raldı. Ellerinde pankartlar derken fabrikaları, 
tarlaları, okulları, alanları dolduran biz ile-
rici gençliği anlatıyor gibiydiler. Neredeyse 
tüm izleyenlerin katıldığı halaylar gençliğin 
coşkusunu dosta, düşmana duyurmaktaydı. 
“Bir şey yapmalı”nın cevabı izleyenlerden 
yanıt bulmakta gecikmedi; ilerici gençler 
şarkıya “Devrim yapmalı” diye cevabını yük-
seltti. Güneşli Dünya, seslendirdikleri Kürt-
çe parçalarla tüm Türkiye halklarına selam 
ederken, Polyuşka Poli ile enternasyonalist 
dayanışmanın bir örneğini sergilemekteydi. 
Güneşli Dünya sahneden ayrılırken tüm izle-
yenlerin kulaklarında “Gelip geçenler diyecek 
merhaba, merhaba ey kızıl çiçek” ezgisi çınla-
maktaydı.

Güneşli Dünya’nın konserinin ardından 
kumsaldaki kamp ateşi etrafında toplanan 
ilerici gençler bir yandan hep beraber çektir-
dikleri fotoğraflarla bu anı ölümsüzleştirir-
ken bir yandan da Türkçe, Kürtçe, Arapça ez-
gilerle, çektikleri halaylarla konseri kumsala 
taşıdılar. İlerici gençliğin 4. yaz kampı arka-
sında bizi anlatan şu mısraları bıraktı:
Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı,
demiri oya gibi işleyip hep beraber,
hep beraber sürebilmek toprağı,
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
yarin yanağından gayrı her şeyde
her yerde
hep beraber...

İstanbul ve Ankara’da ulaşım zammı 
değil soygunu!
12 Ağustos 2011 tarihinde İstanbul ve An-
kara Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden 
(UKOME) yapılan açıklamalarda “personel 
giderleri, akaryakıt fiyatları” bahane edilerek 
“görülen lüzum üzerine” yapılan zamlar açık-
landı. Yeni zamlar İstanbul’da 15 Ağustos’tan, 
Ankara’da 1 Eylül’den itibaren devreye girdi. 
Getirilen ek uygulamalarla birlikte yapılan 
%15 oranındaki ulaşım zammı İstanbul hal-
kını çileden çıkarırken, Ankara’da hali hazır-
da cep yakan ulaşım üzretlerine %5 oranında 
zam getirildi. Emekçiye %4 zam yapan ancak 
ulaşımı karşılanamayacak bir lüks haline 
getiren AKP hükümeti ve bağlı belediyeler, 
İstanbul’da ve Ankara’da TÜM-İGD’li genç-
lerin başlattıkları kampanya ile karşılaştı. 
“İktidar Ustalaştıkça Halk Yoksullaşıyor, Ula-
şım Zamları Geri Çekilsin!” sloganıyla ilerici 
gençliğin başlattığı imza kampanyası İstan-
bul ve Ankara illerinde yapılan basın açıkla-
malarıyla kamuoyuna duyuruldu. Günlerce 
İstanbul’un ve Ankara’nın farklı ilçelerinde 
bir araya gelen ilerici gençler halktan “Zamla-
ra Karşı Dur, Tepkini Göster, Bir İmza da Sen 
Ver!” sloganıyla binlerce imza topladı.  Yapı-
lan kampanya işçisinden öğrencisine, emek-
lisinden işsizine, memuruna kadar toplumun 
tüm kesimlerinden yoğun ilgi gördü, ilerici 
gençler halkı mücadeleye çağırdı.

Kampanya sonucunda 22 Eylül Perşembe 
günü TÜM-İGD Ankara Şubesi’nin çağrı-
sıyla bir araya gelen gençler, saat 15.00’da Sa-
karya Meydanı’ndan Mithatpaşa Caddesi’ne 
gerçekleştirdikleri yürüyüş ile topladıkları 
imzaları posta yolu ile Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne gönderdiler.

Kastamonu Üniversitesi’nde faşist 
saldırı
22.08.2011 tarihinde Kastamonu 
Üniversitesi’nde faşist bir grup, Eğitim Fakül-
tesi çıkışında aralarında TÜM-İGD’lilerinde 
bulunduğu devrimci ve yurtsever öğrencile-
re saldırdı. Son günlerde ülke gündeminde 
artan ırkçı söylemlerin sonucunda yaşanan 
saldırı sonucunda bir yurtsever öğrenci hafif 
yaralandı.

İstanbul 
Üniversitesi’nde 
Soygun 
vaaaaaaar!
26 Eylül 2011 Pazar-
tesi günü İstanbul 
Üniversitesi Mer-
kez Kampüsü’nde 
TÜM-İGD’li öğ-
renciler yemekha-
ne zamlarına karşı 
imza kampanyası 
başlattı. Yemek üc-
retlerinin %50 art-
masını protesto 
eden ilerici gençler 
İstanbul Üniversitesi’nin diğer birçok fakülte 
ve kampusunda imza kampanyasına devam 
ediyor.

TÜM-İGD’li öğrencilerden 
üniversitene hoş geldin çalışması
TÜM-İGD’li öğrenciler üniversiteyi yeni ka-
zanan öğrencilerle tanışmak, yardımcı ol-
mak, üniversiteyi anlatmak,  bilgilendirmek 
için öğrencilerle birlikte üniversite kayıt ma-
salarındaydı. Hazırladıkları bildirilerle gün-
lerce süren kayıtlarda kampuslarda yerlerini 
alan ilerici gençler, öğrencilerden ve ailelerin-
den yoğun ilgi ve destek aldı. Hazırladıkları 
bildirilerde üniversitene hoşgeldin yazıları ve 
yardımcı bilgileri bulunduran ilerici gençler, 
çalışmalarını Haccettepe, Ankara, İstanbul, 
Marmara, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
sürdürdü. 5-9 Eylül tarihleri arasında hergün 
bildirileriyle kampüslerdeki yerini alan ilerici 
gençler “Bu okul bizimdir arkadaş! Söyleye-
cek sözümüz, yapacak işlerimiz var! İşimiz ve 
sözümüz: EMEKÇİ ÜNİVERSİTESİ kapıla-
rı emekçi çocuklarına ardına kadar açık bir 
üniversite kuracağız!”  şiarlarını yükseltti.

İstanbul Üniversitesi’nde rektörlüğe 
yürüyüş yapıldı
7 Ekim Cuma günü İstanbul Üniversiteli ileri-
ci öğrenciler, %33’lük yemekhane zammının 
geri çekilmesi için topladıkları 2000’den fazla 
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imzayı yaptıkları yürüyüş ile rektörlüğe tes-
lim etti. Saat 13.00’da Merkez Kampus’ta bu-
lunan Havuzlu Bahçe’de “Yemekhane zam-
ları geri çekilsin! Müşteri değil öğrenciyiz!” 
pankartı açan ilerici öğrenciler, bahçede ve 
yemekhanede bulunan öğrencilere yürüyüşe 
katılma çağrısında bulundu. Öğrencilerin de 
destek verdiği yürüyüşte “Yemekhane zamla-
rı geri çekilsin!”, “Yemeklere değil emekçiye 
zam!”, “Müşteri değil öğrenciyiz!” sloganları 
eşliğinde rektörlük önüne gelindi. İmzaları 
iletmek üzere iki ilerici öğrenci içeri girerken 
dışarıda bekleyen öğrenciler de oturma eyle-
mi gerçekleştirdi. İmzaların rektörlüğe bıra-
kılmasının ardından “Yaşasın emekçi üniver-
sitesi!” sloganıyla yürüyüş sonlandırıldı.

GENÇ-SEN’e açılan dava kapatma 
kararı ile sonuçlandı!
Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) hak-
kında İstanbul Valiliği’nin açtığı kapatma da-
vası 29 Eylül Perşembe günü İstanbul 3. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin 2821 Sayılı Sendika-
lar Kanunu’nu gerekçe göstererek kapatma 
kararı vermesiyle sonuçlandı. 2008 yılından 
beri devam eden davanın kapatma kararı ile 
sonuçlanmasına Genç-Sen üyeleri birçok ilde 
yaptıkları basın açıklamaları ve yürüyüşlerle 
karşılık verdiler.

İÜ öğrencilerine polis müdahale etti
İstanbul Üniversitesi’nde 20 Ekim Perşembe 
günü yaşanan faşit saldırının ardından ile-
rici, devrimci öğrenciler saldırıyı protesto 
etmek için 21 Ekim Cuma Günü bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. İlerici öğrencile-
rin gerçekleştirdikleri basın açıklamasından 
sonra okuldan toplu çıkış yapıldı. Toplu çıkış 
yapan öğrencilere iki kez biber gazı ile müda-
hale eden polis 6 ilerici, devrimci öğrenciyi 
gözaltına alırken faşistler fakültelerde yalnız 
buldukları 2 öğrenciyi saldırarak yaraladılar.

Ankara’da YÖK’e karşı yüründü
Ankara Kolej Meydanı’nda 30 Ekim 2011 Pa-
zar günü saat 12.00’da bir araya gelen öğren-
ciler, “YÖK’e ve YÖK düzenine başkaldırıyo-
ruz” pankartı arkasında Sakarya Meydanı’na 
yürüdü.

“YÖK’ü yıkacağız çözüm: Emekçi Üniversi-
tesi” pankartıyla eyleme katılan TÜM-İGD’li 
gençler yürüyüş sırasında düzenli korteji ve 
sloganlara gür şekilde katılımıyla eylemin en 
dikkat çeken grubu oldu. 

Yürüyüşün ardından Sakarya Meydanı’nda 
bulunan heykel etrafında toplanan kurumlar 
burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

İzmir’de YÖK karşıtı panel 
gerçekleştirildi

YÖK’ü protesto etmek için İzmir’de birçok 
çalışma yürüten TÜM-İGD’li öğrenciler 1 
Kasım Salı günü Ege Üniversitesi’nde devrim-
ci kurumlarla birlikte bir panel gerçekleştir-
di. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sergi 
Salonu’nda 16.00’da yapılan “Eşit, parasız, bi-
limsel, anadilde eğitim için YÖK’ü tartışıyo-
ruz!” panelinde üniversitenin ne olduğundan 
Bologna sürecine, paralı eğitim ve har(a)çlar-
dan Sovyetler Birliği’ndeki eğitim sistemine 
değin birçok konu tartışıldı.

Panelde TÜM-İGD’li öğrencilerin hazırladığı 
ve dünyadaki öğrenci hareketinin son döne-
mini konu alan kısa bir film de izlendi.

Mersin Üniversitesi’nde öğrenciler 
YÖK’ü protesto etti
1 Kasım Salı günü Mersin Üniversitesi Çift-
likköy Kampüsü’nde YÖK protestosu ger-
çekleştirildi. Devrimci, demokrat, yurtsever, 
ilerici öğrencilerin gerçekleştirdiği yürüyüş 
Fen-Edebiyat Fakültesi önünden başladı. Yü-
rüyüş esnasında sık sık “YÖK, polis, medya 
bu abluka dağıtılacak”, “Öğrenciler aç, me-
zunlar işsiz; işte sizin YÖK düzeniniz” , “Fa-
şizme karşı omuz omuza”, “AKP defol üniver-
siteler bizimdir” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Alanı’nda 
basın açıklaması gerçekleştirildi. 

İzmir’de YÖK protesto edildi
YÖK kuruluşunun 30. yıldönümünde 
İzmir’de hem Ege Üniversitesi’nde hem de 
Alsancak’ta yapılan eylemlerle protesto edil-
di.

Ege Üniversitesi eylemi
2 Kasım Çarşamba günü Ege Üniversitesi’nde, 
YÖK’ü protesto etmek için TÜM-İGD’li 
öğrencilerin de örgütleyicisi olduğu bir ey-
lem gerçekleştirildi. Saat 12.30’da Edebiyat 
Fakültesi’nin önünden başlayan eylemde sık 
sık “Yek, du, se! Disa disa serhıldan, disa disa 
berxedan!”, “YÖK kalkacak üniversiteler bi-
zimle özgürleşecek!”, “Öğrenciler aç, mezun-
lar işsiz, işte sizin YÖK düzeniniz!” sloganları 
haykırıldı.

Üniversite içerisinde yapılan yürüyüş boyun-
ca birçok fakültede YÖK’le ilgili konuşmalar 
yapılarak YÖK’e karşı öğrenciler tek yumruk 
olmaya çağrıldı. Yürüyüşün ardından Öğren-
ci Çarşısı’nda basın açıklaması metni okun-
du. Sloganlarla Edebiyat Fakültesi önüne geli-
nerek eylem sonlandırıldı.

Alsancak eylemi
İzmir’de YÖK protestosu 2 Kasım Çarşamba 
günü saat 18.30’da Alsancak’ta da gerçekleş-
tirildi. TÜM-İGD’li öğrencilerin de örgüt-
lediği eylem Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki 
ÖSYM Bürosu önünde başladı.
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Yürüyüş boyunca “YÖK, polis, medya, bu ab-
luka dağıtılacak!”, “Katil polis üniversiteden 
defol!” ve “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde 
eğitim!” sloganları atıldı. TÜM-İGD’li genç-
lerin de bayraklarıyla ve dövizleriyle katıldık-
ları eylemde birçok kişi alkışlarıyla ve ıslık-
larıyla YÖK’e karşı yürüyen gençlere destek 
verdi. 

YÖK düzenini yıkacağız!

2 Kasım Çarşamba günü ilerici, devrimci 
öğrenciler İstanbul Beyazıt’ta YÖK’e ve YÖK 
düzenine karşı meydanları doldurdu. Haf-
talar öncesinden okullarda çalışma yürü-
ten öğrenciler Sirkeci Tramvay Durağı’nda 
buluşarak Laleli’ye geçti. İstanbul Üniver-
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden çıkış ya-
pan öğrencilerle diğer üniversitelerden ve 
liselerden gelen öğrenciler Laleli’den Beyazıt 
Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Ana Kapı önünde TÜM-
İGD’li öğrencilerin de içerisinde yer aldığı 
eylemin örgütleyicisi olan YÖK Karşıtı Birlik 
adına okunan basın metninin ardından dire-
nişte olan Bedaş ve Çelmer işçilerinin selamı 
iletildi. Grup Emeğe Ezgi ve Adalılar’ın ses-
lendirdikleri marşların ve şarkıların ardın-
dan mücadele alanlarında, meydanlarda bu-
luşmak üzere eylem sonlandırıldı.

A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Yargıtay’ın 
N.Ç. kararı protesto edildi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2 Ka-
sım 2011’de kuruluşunun 86. yılını kutlamak 
için hazırlanırken, etkinliğe YÖK Başkanı’nın 
katılacağı haberini alan ilerici, devrimci öğ-
renciler üniversitede sermayenin temsilci-
lerini istemediklerini belirterek Yusuf Ziya 
Özcan’ın etkinliğe katılımını iptal ettirdi.
“Bu üniversite bizim, bu salona girmek 
bizim de hakkımız!”
3 Kasım Perşembe günü ie Anayasa Mahke-
mesi Başkanı’nın, Yargıtay’ın ve Sayıştay’ın 
etkinliğe katılacağı haberini alan ilerici, 
devrimci öğrenciler Hukuk Fakültesi’nde-
ki etkinliğe katıldılar. Hukuk Fakültesi 
Dekanı’nın fakültede gerginlik istemediğini 
söylemesi üzerine yapılan konuşmalar sonu-
cunda sivil polislerin üniversiteden çıkarıla-

cağına dair teminat alan öğrenciler, dekanın 
verdiği sözü tutmaması üzerine salonda slo-
ganlarla, konuşmalarla bu durumu protesto 
ederek sivil polisleri salonun dışına çıkarma-
yı başardılar. Slogan atılması ve sivil polisleri 
dışarı çıkarma girişimi üzerine öğrencilerle 
ÖGB arasında yaşanan arbede sonucunda 
Hukuk Fakültesi Dekanı etkinliğin yapılma-
yacağını belirtti.

Bu utanca ortak olmayacağız!
Hukuk Fakültesi Dekanı’nın kürsüden yap-
tığı konuşmanın ardından ilerici, devrimci 
öğrenciler adına bir konuşma yapıldı. 13 ya-
şındaki bir çocuk olan N.Ç. ile ilgili kendisine 
tecavüz eden 26 kişiyle kendi rızasıyla birlikte 
olmuştur kararını veren Yargıtay temsilcileri-
ni üniversitede istemediklerini, bu utanca or-
tak olmayacaklarını belirten öğrenciler, Ana-
yasa Mahkemesi Başkanı’nın, Yargıtay’ın ve 
Danıştay’ın üniversiteyi terk etmelerini iste-
di. Anayasanın sokakta yapılması gerektiğini 
belirten öğrenciler, “öğrenci odaklı üniversite 
yönetimi” istediklerini de belirtti.

ÖGB-Polis defol, üniversiteler bizimdir!
Fakülteleri dolaşarak öğrencileri üniversitede 
yaşananlarla ilgili bilgilendirmek için slogan-
larla yürüyüşe başlayan öğrencilerin önüne 
barikat kuran ÖGB geri adım attırıldı. Bu kez 
de üniversite içine girerek Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi önüne barikat kuran çevik kuvvet po-
lisini gören öğrenciler sloganlarla çevik kuv-
vet polisine doğru koşmaya başlayınca, çevik 
kuvvet ekipleri üniversiteden koşarak çıkmak 
zorunda kaldı. Fakültelerde günün değerlen-
dirmesi öğrencilerle paylaşılarak sermayenin 
temsilcilerinin üniversiteye gelmesi ve çevik 
kuvvet polisinin üniversite içerisine girmesi 
protesto edildi. Saat 17.00’da toplanan ilerici, 
devrimci öğrenciler Cebeci Kampusu önünde 
bir açıklama gerçekleştirerek üniversiteden 
ayrıldılar.

Yeni dönemde TÜM-İGD bayrağı daha 
daha yukarı!

Tüm İlerici Gençlik Derneği’nin 4. Olağan 
Genel Kurulu 23 Ekim 2011 saat 13.00’da 
TÜM-İGD Genel Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. Kongreye Türkiye’nin çeşitli bölgelerin-
den ilerici gençler katılım gösterdi.

İGB’den İGD’ye, DSG’den TÜM-İGD’ye
TÜM-İGD Genel Kurulu’nu selamlayan bir 
konuşmayla başlayan 4. Olağan Genel Kurul 
ilerici, devrimci mücadelede hayatını kaybe-
den tüm yoldaşlar için yapılan saygı duruşu 
ile devam etti. Saygı duruşunun ardından 
kongreyi yönetmek üzere divan seçildi. Seçi-
len divanda 80’li yılların sonunda ve 90’lı yıl-
ların başlarında ilerici gençlik mücadelesini 
omuzlamış dostlarımız da görev aldı.

Divan kurulunun görev devri sırasında ger-
çekleştirdiği konuşma geçmişten günümüze 
bayrağı hiç yere düşürmemiş ilerici gençlik 
hareketi için büyük önem arzetmekteydi. Di-
vanın konuşmasının ardından TÜM-İGD 3. 
Olağan Genel Kurulu sonrası belirlenmiş yö-
netim kurulunun idari ve mali faaliyetlerinin 
aklanması gerçekleştirildi. Yeni yönetim ku-
ruluna ve denetim kuruluna aday olan ilerici 
gençlerin kendilerini tanıtmasının ardından 
ilerici gençler önümüzdeki dönem politika-
larını tartıştılar ve yeni yönetim ve denetim 
kurulunun üyelerini belirlediler.
Gençlik devrim istiyor!
TÜM-İGD 4. Olağan Genel Kurulu’nda ger-
çekleştirilen tartışmalar sonucu TÜM-İGD’li 
gençler HES, Füze Kalkanı, kadın sorunu, 
kültür-sanat ve daha birçok konuda gerçek-
leştirecekleri çalışmaların ana hatlarını or-
taya koydu. Gerçekleştirilen tartışmaların 
ardından ilerici gençler TÜM-İGD’nin yeni 
yönetim kurulunu ve denetim kurulunu seç-
ti. Seçimlerin ardından TÜM-İGD’nin 4. Ola-
ğan Genel Kurulu sona erdi.

TÜM-İGD’nin son genel kurulu tüm dünyada 
işçi sınıfının bir kalkışma sürecinde gerçek-
leştirildi. Ülkemizde de Karadeniz’de, Kürt 
illerinde halk HES’lere, hükümetin ırkçı ta-
vırlarına karşı örgütlü tepki gerçekleştirmek-
te, emekçiler kıdem tazminatı ve pek çok ko-
nuda mücadeleyi yükseltmektedir.

TÜM-İGD 4. Genel Kurul’unda aldığı ka-
rarlarla ilerici gençliğin sosyalist yığın örgü-
tü olma iddiasının gerçekleğini bir kez daha 
kanıtlayan ilerici gençler “TÜM-İGD bayrağı 
daha daha yukarı” sloganını ve gençliğin dev-
rim çağrısını daha da yükselttiler.

Batıkent’te TÜM-İGD yazılaması 
yapıldı
Ankara’nın Batıkent semtinde 11 Kasım 
Cuma günü TÜM-İGD’li gençler yazılama 
yaptılar. Batıkent Lisesi çevresinde yazılama-
ya çıkan ilerici gençler, Batıkent duvarlarını 
“Yolumuz işçi sınıfının yoludur”, “Gençlik 
devrim istiyor”, “Yaşasın devrim ve sosya-
lizm” ve TÜM-İGD yazılarıyla donattı.
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Bu gün de diğer günlerden bir farkı yoktu 
benim için. Tek farklı olan içimden geçenleri 
sizlerle paylaşmaya karar vermemdi. Öncelik-
le kendimden biraz bahsedeyim. 

Ben üniversite mezunu hem bir kadın hem de 
bir işsizim. Yüküm ağır. Tıpkı anneniz, tey-
zeniz, ablanız, komşu kızı Melek gibi. Sabah 
her şeye rağmen bir şeyleri yapabilmek adına 
uyanırız. İlk iş perdeleri açmak, güneşi gö-
rebilmek için. Ardından kahvaltı hazırlanır. 
Bir işsizin kahvaltısında neler olur siz tah-
min edin. Bulaşık yıkanır. Sıra diğer işlerde; 
çocuğun altı değiştirilip karnı doyurulur, ev 
süpürülüp silinir, evin tozu alınır, yaz geldi 
camları silme vakti. Komşu Perihan Abla da 
camda. Dördüncü katta camları siliyor. Ço-
cukları okulda. Onlar yokken işleri bitirme-
nin telaşıyla kan ter içinde kalmış. Artık ru-

Yazılarımda kendimi tanıtmak âdetim de-
ğildir ama bu kez kendimden taviz verip işe 
kendimi tanıtmakla başlayacağım. Ben Di-
yarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
-sözüm ona- en iyi okulu olan Diyarbakır 
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi’nde 
okuyan bir öğrenciyim. Öncelikle şunu bilin 
ki bu yazı da ne kendi adımı vereceğim ne de 
diğer bahsedeceklerimin. Zaten şahıslar üze-
rinden gitmek değil niyetim. 

Şunu söyleyeyim ki ben bu liseye gelmeden 
önce birazdan okuyacaklarınızı okusaydım 
inanmazdım ama bizzat kendim her gün 
yaşadığım için ve sonraki yıllarda bu okulu 
tercih edecekleri de uyarmak için bu yazıyı 
yazıyorum. Sizden ricam bu yazıyı okurken 
iyi düşünün ve bu okulla ilgili düşüncelerini-
zi yeniden gözden geçirin. Çünkü kalite çok 
ama çok bozulmuş. Ve şunu da söyleyeyim ki 
böyle düşünen sadece ben değilim. Arkadaş-
larımın çoğu da böyle düşünüyor. Örneğin 
benim yakın arkadaşlarımla beraber yaklaşık 
14 - 15 kişiyiz ve eğer özel bir lise bize sınıf 
açarsa bir an bile düşünmeden oraya geçece-
ğiz. Yanlış anlamayın bu okuldan memnun 
olmayan sadece 14 - 15 kişi değil öğrencile-
rin çoğu böyle düşünüyor ama benim yakın 
arkadaşlarımla oluşturduğumuz grup 14 - 15 
kişilik.

Bu lisenin bu hale gelmesinin en büyük sebebi 
önceki yıllarda öğretmenler de tıpkı öğrenci-

ler gibi sınava girip kazandıktan sonra gelebi-
liyorlardı ancak AKP dönemindeki değişik-
likle bu yazılı sınav kaldırılıp yerine mülakat 
getirildi. “Mülakat=Torpil=İktidar Yalakası 
Olma” olduğundan “atanan” öğretmenlerin 
hemen hepsi torpilli. Daha önce sınavı ka-
zanıp gelen öğretmenlerin çoğu da yerinden 
olmamak için iktidara oynayınca ve onlar 
da torpille “yerlerini sağlamlaştırınca” doğal 
olarak öğrencilere bir şeyler öğretmekten çok 
günlerini geçirmeye bakıyorlar. Zaten çoğu-
nun emekliliği de gelmiş.

Benim şu anda Gaziantep’te, İstanbul’da, 
Elazığ’da okuyan arkadaşlarım var ve hepsi 
de okullarından memnun. Diyarbakır’ın bu 
halde olmasının sebebiyse bence AKP’nin 
birinci parti olmamasıdır. İzmir’in AKP’li 
olmamasına karşın öğretmen kadrosundan 
memnun olunmasının sebebiyse basının dik-
katini çekmemek içindir. Çünkü Diyarbakır 
basında yer alınca “terör” olayları ile yer al-
dığı için zaten kamuoyu da “teröristin hak-
kıdır” diyor ve tepki toplamayınca da iktidar 
istediğini yapıyor.

Sizlere sormak isterim okula Jeep’le gelip gi-
den bir öğretmenin öğrenciye bir şeyler öğ-
retmek gibi bir derdi olabilir mi? Ya da bir öğ-
retmen kendi alanının diğer alanlardan üstün 
olduğunu kanıtlamak için iki haftalık dersi-
ni ayırırsa konularını yetiştirebilir mi? Veya 
ders kitabındaki konuyu anlattıktan sonra 

bunların yalan olduğunu söyleyip her cüm-
lesinden sonra iktidarı ve baştakileri öven ve 
cuma namazına gitmeyen öğrenciye tam not 
vermeyen bir öğretmeni öğrenci nasıl sever de 
ondan bir şeyler öğrenmek ister?

Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer nokta 
da halk arasında “Fethullah Eğitim Merkezi” 
adıyla anılan FEM Dershanesi’nin rehber-
lik öğretmenin haftanın hemen her günü bu 
okulda olmasıdır. Bunun yanında etkinlik adı 
altında yapılan ama asıl amacın iktidar pro-
pagandası yapmak olan yerlere de öğrencileri 
“haremlik-selamlık” şekliyle götürmeleridir.

Doğal olarak soracaksınız “Peki madem öyle 
nasıl oluyor da bu okul G.Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin en iyi okulu oluyor ve Türkiye’nin 
en fazla Tıp kazandıran ikinci lisesi oluyor?”

Bu sorunun cevabını biliyorsam yukarıda 
bahsettiğim öğretmenler gibi olayım.

Umarım bu yazı birilerinin harekete geçmesi-
ne ve kamuoyunda bu konunun yer bulması-
na ön ayak olur.

En derin saygı ve sevgilerimle,

 ∎ Peyayê Şevê 
(Gece Yolcusu)

Diyarbakır Rekabet Kurumu “Mecburiyet” Fen Lisesi
Okur Mektubu:

tin yapılan bir diğer işte. Yemekte. O da bitti. 
Herhangi bir günümüzün kısa bir öyküsü bu. 
Bunlar yaptıklarımızın birkaçı. Bir de bunla-
rı her gün yaparız. Hiçbir karşılığı olmadan. 
Saatler geçer, günler geçer, aylar geçer, yıllar 
geçer. Koca zaman dilimlerini kendimize, ya-
şama, doğamıza yabancılaşarak geçiririz.   

Size işsizliği anlatmak istiyorum. İşsizlik top-
lumda kadın ve erkek açısından farklı tanım-
lanır. Genel tanımlardan biri, boş gezenin boş 
kalfasıdır. Erkek için evini geçindiremeyen, 
kaldırım mühendisidir. Kadın için işsizlik bir 
sorun değil, işsiz kalabilir. Çünkü zaten onun 
tanımlanmış işleri var. Çocuk doğurur onu 
büyütür, kocasına bakar, ev de onca yapıla-
cak işler var. Ne okumuşsunuz, hangi alanda 
üretim yapabiliyorsun bunun bir önemi yok. 
Çükü siz kadınsınız. İşiniz çok. Bu tanımlar 

ununu eleyip duvara asanların, ay sonunu na-
sıl getireceğini düşünmeyenlerin, karnı tok 
sırtı peklerin tanımıdır. Peki, işsizlik nedir 
bizim için. Açlık, umutsuzluk ve intihardır…

Onca iş ilanları olmasına rağmen hâlâ işsi-
zim. Garson olmak, anketör olmak, el ilanı 
dağıtmak, kasiyer olmak, stant hostesi olmak 
istemiyorum. Çünkü 5 yıllık bir üniversite 
mezunuyum. Hangi alandan mezun olduğu-
mu söylemek istemiyorum; önemi yok. Öğ-
retmenlerin, gazetecilerin, mühendislerin iş-
siz kaldığı bir sistemde yaşıyoruz. Biliyorum 
yalnız değilim. Biz kalabalık olan tarafız. 
Yine de yarından umudum var. Bir gün yine 
erken uyanacağım ve bir insan gibi üretimin 
içinde yer alacağım.

 ∎ İşsiz bir İlerici Genç

Merhabalar ilerici gençlik
Okur Mektubu:



2424

’den haberler

Merhaba sevgili yoldaşlar daha ön-
ceki yazımda Migros’un İngilizlere 
satılmasıyla başlayan sömürüden 
bahsetmiştim, bu konuyu biraz daha 
ele alıp sendikanın neler yaptığın-
dan daha doğrusu neler yapmadı-
ğından başlamak istiyorum. 

Sen-di-ka nedir?
Çok fazla süslü cümleler kurarak 
laf kalabalığı yapmak istemiyorum. 
Benim ve arkadaşlarımın bildiği 
sendika, işçi ile işveren arasında bir 
köprü olan gerek işçi için gerek iş-
veren için olumlu sonuçlar doğuran 
bir kurumdur. Benim ve arkadaşla-
rımın bildiği sendika dedim çünkü 
kendisi sendika üyesi olup da ne gibi 
haklara sahip olduğundan sendika-
nın ne iş yaptığından başı sıkışın-
ca ne yapacağını bilmeyen yüzlerce 
hatta binlerce arkadaşım var. Yaşça 
benden büyük abilerimizle sohbet 
ettiğimizde zamanında verilen mü-
cadeleye ve sendikal örgütlenme-
ye imrenmemek elde değil. Yapılan 
grevler , iş yavaşlatma eylemleri, 
emeğinin karşılığını isteyen binlerce 
cesur yürek ...

Günümüzde sendika ve emekçiler 
arasında bir bağ kopukluğu var ve 
bu kopukluk işçi sınıfına çok pa-
halıya mal oluyor. Sendikanın işve-
renle yaptığı görüşmeler sonucunda 
alınan kararlar hiçbir zaman işçiyi 
mutlu edecek türden olmuyor. 

2006 yılında çalıştığım şirket ile 
bağlı olduğum sendika yapılan gö-
rüşmelerde bir türlü anlaşamadı. 
Daha doğrusu öyle gösterildi ve o 
gecenin sabahında  tam greve çı-
kacağımız zaman bir gece yarısı 
emekçileri hayal kırıklığına uğratan 
sözleşme imzalandı. Sendika bizi 
satmıştı işverene, hemde çok ucu-
za! Bu olaydan sonra bizim sendika 
oldu sarı sendika. Bunda bütün suçu 
sendikada aramak haksızlık olur. 
Bizler yeterince örgütlenip mücade-
lemizi sonuna kadar sürdüreceğimi-

zi gösterememiştik. Çünkü içimizde 
korkak, işinden ekmeğinden olmak 
istemeyenler vardı. Bunun için de 
her şeye boyun eğiyorlardı. Onların 
da gözü korkutulmuştu. Herhangi 
bir eylemde işlerinden olacaklardı. 
Fakat verilen mücadelenin sonunda 
alınan zafer tüm emekçiler için ge-
leceğe dair hep umut olacaktı. Şimdi 
çok üzülüyorum. Zamanında büyük 
fedakarlıkla alınan haklarımız ka-
pitalist sistemde faşist yönetimden 
yana olan sendikayla elimizden tek 
tek geri alınıyor. Artık öyle bir duru-
ma geldik ki bırakın hakkımızı ara-
mayı hakkımızdan olmamayı tercih 
eder hale geldik. 

Her şeyin başı birlik ve beraberlik-
ten geliyor. Eğer bizler yani işçi sını-
fı birlik olamazsak sadece hiç oluruz 
ve ezilmeye sömürülmeye mahkum 
kalırız. 

İşçi sınıfının “nar” meyvesi gibi ol-
masını arzu ediyorum. Dışarıdan 
bakıldığında kırmızı bir meyve gibi 
görünse de onu yemek için çok çaba 
sarf etmek gerekiyor. Birbirine yapı-
şık birini alırken diğeri de onla gelen 
onlarce küçük taneler... “Nar” ı nar 
yapan da o küçük taneler oluyor. 

Eğer bilinçli hakkını arayan bir 
toplum olmak istiyorsak küçük nar 
taneleri gibi bir olmalıyız. Biri git-
tiğinde diğeri de onla giden küçük 
taneler...

Şu da bilinmeli ki “nar” yemeyi bil-
mek onun ne kadar faydalı bir mey-
ve olduğunu da görmektir. Eğer iş-
çiye, emekçiye hakkını verirseniz o 
da bu hakkın karşılığını fazlasıyla 
verecektir.

Halk dilinde bir söz vardır “ne verir-
sen onu alırsın” söz meclisten dışarı 
lafım patronlara...

Saygılar.

Okur Mektubu:

Nar tanesi
Tanıklıklar’dan
  ..................
  ..................
girdiler akşam sofralarında evlerimize
         yoksul sabah çaylarında girdiler
girdiler öpüşürken kuytuda
okşarken saçlarını çocuğumuzun
avutmaya çalışırken acılımızı
duyumsarken sevincini in-
san oluşumuzun
girdiler bağlarken mektubumuzu
dertleşirken kapısında 
kırkıncı odamızın
                             girdiler evlerimize

en ağrıtan yerinde bir öz-
lem türküsünün
bunalmış bir kahkahanın ortayerinde
taş gibi yorgunluğun-
da bir güzelim düşün
Ölümcül sayrılıkta umarsız yalnızlıkta
kağıttan kayıklar yüzdürür-
ken geçmiş sularımızda
uçurtmalar salarken umut göklerimize
kucaklarken dostlarımızı telefonlarda
                             girdiler evlerimize

çirkindiler
     korkaktılar
           yarınsızdılar
geldiler itilerek
girdiler irkilerek
kararttılar gecemizi
Isırdılar karanlıkta
     kanattılar türkümüzü
kırdılar çiçekli dallarımızı
tükürdüler içine ekmeğimizin
ağrıttılar ağrımızı
ağrıttılar vatan vatan
ağrıttılar dünya dunya
ve çekip gittiler
    kanlı izler bırakarak
      göğümüzün merdivenlerinde

yoktu yarınları onların
çünkü onlar
   suç taşıyan sandık gibi
                 karanlıktılar

 ∎ Hasan Hüseyin Korkmazgil
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Geçtiğimiz aylardan bu yana Başkan Piñera 
yönetimine ve özellikle eğitimin özelleştiril-
me planına karşı Şilili öğrencilerin, gençliğin 
ve halkın yürüttüğü mücadele tüm dünyada 
biliniyor.

DDGF olarak özellikle, Pinochet’den bu yana 
en gerici olan yönetimin daha yaşanası, adil 
bir alternatifi yaratabilmek için yapılan ba-
rışçıl ve meşru tüm protestolara, yürüyüşlere 
ve çeşitli mücadele yöntemlerine şiddet kulla-
narak saldırdığı bu süreçte Şili gençliğini ve 
halkını selamlıyoruz ve dayanışmamızı yük-
seltiyoruz.

Biliyoruz ki ülkenin değişimi için birleşik ve 
kitlesel mücadele en gerekli şeyler. Bizler de 
enternasyonal desteğimizle gücümüzün yet-

DDGF (Dünya Demokratik Gençlik Fede-
rasyonu) içlerinde 6 Ağustos’ta Tel-Aviv’de 
300.000 eylemcinin katılımıyla gerçekleşen 
bir gösterinin de olduğu, son bir buçuk aydır 
İsrail’de hızla yayılan büyük gösteri dalgasını 
çok yakından takip ediyor. Eylemlerde verilen 
mesaj ise açık: İşçi sınıfının geneli ve özellikle 
de genç kesim, artan ev ve temel ürünlerin fi-
yatlarındaki artışlara karşı ayaklandı ve artık 
büyük çoğunluğun menfaatlerine karşı azın-
lığın menfaatleri için çalışan sosyal bir siste-
me sessizce riayet etmeyi reddediyor.

Ülke çapında kurulan binlerce eylem çadırıy-
la simgeleşen bu sosyal eylem hareketi, genç-
ler tarafından yürütülüyor ve genel nüfusun, 
özel olarak da gençliğin ve öğrencilerin ihti-
yaçlarını belirten taleplerini yükseltiyor.

İsrailde’ki kitle hareketi üzerine
Baskı ve yoksulluğa karşı ortaya çıkan ener-
jiyi demokrasi ve sosyal adaletin yararına 
gören Arap ülkelelerindeki devrim dalgası, 
İspanya, Yunanistan ve diğer başka yerler-
de öğrencilerin sokağa döküldüğü Avrupa’yı 
sarsmış durumda. Şimdi ise İsrail’de de ben-
zer bir mücadeleye şahitlik ediyoruz. Çoğu 
hareketsiz ve pasif olan gençler şimdi siyasetle 
ilgileniyor, kitleler halinde sokakları hareket-
lendiriyor ve demokratik bir şekilde bu hare-
ketin taktik ve stratejilerini tartışıyorlar.

DDGF aşağıdaki talepleri vurgulayıp destek-
lemektedir:
•   Arap kent ve köylerini ve ipotek yardımla-
rını kapsayan, büyük devlet iskân projesi ha-
zırlamalıdır.
•   Kira artışlarını durdurmak için, en yüksek 

limiti belirleyecek düzen-
lemeler yapılmalı. Ayrıca, 
devlet daha fazla öğren-
cinin eğitim gördükleri 
yere yakın olması için 
üniversite ve yüksekokul-
larda daha fazla öğrenci 
yurdu sağlamalıdır.
•   Devlet temel gıda 
ürünlerinin fiyatları-
na, yakıt, toplu taşıma, 
elektrik ve su fiyatlarına 
müdahale edip fiyatları 
düzenlemeli ve her işçiye 
geçimini sağlayacak mik-
tarda aylık maaş ödemeli-

dir.
•   Topraklara el konulması acilen durdurul-
malı ve geçmişte el konulan topraklar geri 
verilmelidir. Arap kent ve köyleri için yapılan 
bölgesel ve yerel plan taslağı, arazileri konut-
landırmanın geliştirilmesi için ayırmalıdır. 
Devletin yalnızca işgal edilmiş bölgedeki Fi-
listinlilere değil, ayrıca İsrail’in güneyindeki 
Bedevi kabilelerinin “Tanınmayan köyler” 
olarak adlandırılan bölge de dahil İsraildeki 
Filistin vatandaşlarına yönelttiği, bina yıkım-
larıyla ilgili insanlık dışı politikası ortadan 
kaldırılmalıdır.

DDGF komünist gençliğin mücadelelerini 
ve İsrail genelinde haklı taleplerini başarıya 
ulaştıran gençleri saygıyla selamlıyor.

 � http://www.wfdy.org/2011/09/01/on-the-mass-movement-in-
israel/ adresinden çevrilmiştir.

Çeviri:
 ∎ Emine Bozan

tiği ölçüde üzerimize düşeni yapacağız. Barı-
şın, dayanışmanın ve devrimci bir toplumsal 
dönüşümün olduğu bir Şili, bir Latin Ameri-
ka ve bir dünyanın inşası için verilen mücade-
leye katkıda bulunmak bizim elimizde.

Ayrıca bu süreçte çok önemli rol oynayan üye 
kuruluşumuz olan Şili Komünist Gençliği’ni  
(JJCC) selamlıyoruz. 79. yılının hem örgütle-
rini hem mücadelelerini daha güçlendirmesi-
ni temenni ediyoruz.

 � http://www.wfdy.org/2011/08/31/solidarity-with-the-chilean-
youth-and-salute-to-jjcc/ adresinden çevrilmiştir.

Şili Gençliği’yle dayanışma ve
Şili Komünist Gençliği’ne selam
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Ortadoğu’nun ardından genel grevlerle ve 
kitlesel mitinglerle çalkanan Avrupa’da geç-
tiğimiz Mayıs ayı İspanya, Tahrir Meydanı’nı 
hatırlatacak meydan işgallerine sahne oldu 
ve medyada “çok şaşırtıcı” bulunan seçim so-
nuçlarıyla haberlerde yerini aldı.

15 Mayıs Hareketi
22 Mayıs’ta yapılacak seçim öncesi on binler-
ce insan sokaklara döküldü, kemer sıkma po-
litikalarına karşı alanları doldurdu ve işsizlik 
sorununu protesto etti. 150’den fazla kasaba 
ve şehirde gerçekleştirilen protestolarda öncü 
güç doğal olarak İspanya’da işsizlik ve gele-
ceksizlik sorunuyla karşı karşıya kalan genç-
ler oldu.

Ancak hareket kısa sürede toplumun diğer 
kesimlerine yayıldı. Sağlık reformunu pro-
testo eden doktorlar, maaş kesintilerinden 
mağdur olan öğretmenler, maaşları düşürü-
len emekliler kısacası; kadın, erkek, işçi, iş-
siz, köylü ve öğrenci on binler sokağa çıktı. 
Çadırlarını alanlar Madrid ve tüm İspanya 
boyunca meydanlarda sabahlamaya başladı, 
kimisi torununu ziyaret etmek için katıldı 
direniş alanlarına kimisi çocuğu, yeğeni için.

“En sonunda protesto ettikleri için mutlu-
yum. Zamanı gelmişti.” diyor Puerto de Sol 
(Güneşin Kapısı) Meydanı’ndaki torununu 
ziyaret eden Maria BBC’ye ve “Bizi kamu 
sağlığı ve eğitiminden mahrum bırakmak is-
tiyorlar.” diyor bir diğeri. “Gençlerimizin ya-
rısı işsiz ve emeklilik yaşını yükselttiler.” diye 
ekliyor öteki. Ve herkes aynı şeyi söylüyor: 
“Bizim neden olduğumuz değil, bankaların 
sebep olduğu bir ekonomik krizin faturasını 
ödemek zorunda bırakılıyoruz.”1

Eyleme katılanların sayısı artıkça meydanlar-
da seyyar tuvaletler ve komün mutfaklar oluş-
turuldu. Daha önce hiç bir eyleme katılmamış 
binlerce insan, hakkı olanı almak için bu sefer 
ayağa kalktı ve seçimlere bile gölge düşürecek 
denli şanlı bir tarih yazdı. Katalunya’da her 
bir bölüme farklı bir meydanın adı verildi, 
kimi Tahrir kimi Filistin.

Tencereler boş, karnımız aç!
Çok çeşitli eylemlerin yapıldığı İspanya bo-
yunca belki de en çok dikkati çeken boş ten-
cere eylemleri oldu. İlk önce protestocuların 
ellerindeki boş tencerelere vurarak başlattık-
ları eylem balkonlardan gelen yankı sesleriyle 
çoğalarak devam etti.

İspanyol baharı Avrupa’yı yeşertecek
Tüm bunlar yaşanırken diğer Avrupa ülkele-
rindeki gençler de boş durmadı, İspanya’dan 
gelen bahar esintisini ülkelerinde yeşertmek 
için alanlara çıktılar. Başta İtalya’da olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesinde İspanya kon-
soloslukları önünde eylemler yapıldı.

Seçim gününe yaklaşıldığında ise yanlı bası-
nın gerginlik çanlarına rağmen alanlar boşal-
madı. Madrid’in kalbi olarak bilinen Puerta 
del Sol Meydanı’nda seçim öncesi yasaklara 
rağmen on binlerce insan alanlardan ayrıl-
madı ve tüm baskılara rağmen orada sabah-
ladı.

Seçim sonuçları şaşırtıcı mı?
Seçim sona erdiğinde bizim yandaş medya 
da içinde olmak üzere tüm burjuva medya 
İspanya’daki seçim sonuçlarını “şaşırtıcı” 
buldu ve seçimin kaybedeni olarak solu gös-
terdi. Yüzde 65,72 katılımın olduğu seçimde 
oyların yüzde 37,53’ünü PP (Halk Partisi), 
oyların yüzde 27,79’unu PSOE (İspanya Sos-
yalist İşçi Partisi) aldı.2 PSOE 1983’den beri 
yönettiği Kastilya – La Mancha’yı kaybetme-
sine ek olarak birçok sanayileşmiş kentte oy 
kaybı yaşadı.

Tablo böyleyken tabii bir de partinin isminde 
sosyalist ve işçi gibi kelimeler varken solun se-
çimlerden yenik çıktığını düşünmek normal. 

Lakin ne bizim medya ne de yabancı medya 
tablonun bununla sınırlı olmadığını gayet iyi 
biliyorlar. El Cezire’nin Suriye’de yürüttüğü 
yandaş ve yalancı habercilik anlayışı burada 
da karşımıza çıkıyor. Daha monarşizmi bile 
karşısına alamayan PSOE şimdiye değin ne-
oliberal politikalar uygulayan, Avrupa birliği 
savunucusu, diğer düzen partileri gibi ona oy 
veren halkı daha da yoksullaştıran, bırakalım 
sosyalizmi, sosyal demokrasinin reformist-
liğilinden nasibini bile alamayan ve bir de 
üstüne solun adını kirleten bir parti. Peki se-
çimleri PP’nin kazandığı söylenebilir mi? Bu 
da pek denecek gibi durmuyor. PP belli bölge-
lerde PSOE’nin oylarını alsa da 2007 seçimle-
rinden bu yana ancak yüzde 2’lik bir oy artışı 
sağladı.3

Sonuç yerine
Seçimleri muhafazakâr parti kazanmış gö-
zükse bile ilerleyen günlerin kazananı değişe-
bilir.  15 Mayıs Hareketi ve diğer ülkelerdeki 
bağımsız kitle hareketleri ilerleyen süreçte 
daha derli toplu bir yapılanmaya giderek 
bunu aşabilir. Marksizmin ve Leninizmin yo-
lumuzu daha da aydınlattığı bu günlerde eşit 
ve insanın insan gibi yaşadığı bir dünya için 
çok daha sabırla ve çok daha inatla ileri yürü-
memiz gerekiyor.

Kaynakça
(1)Alan Woods, “The Spanish elections and 
the revolutionary movement”, 23 Mayıs 2011

(2)http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_
municipales_de_España_de_2011

(3)Alan Woods, “The Spanish elections and 
the revolutionary movement”, 23 Mayıs 2011

 ∎ Fethiye Kabataş

İspanya’da bir hayalet dolaşıyor
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ABD’yi sarsan ekonomik krizle birlikte, son 
yıllarda rekor seviyeye çıkan işsizlik oranları, 
güvencesizlik, şirket menfaatlerine göre şekil-
lenen ulusal ve uluslar arası politikalar ve hal-
kın yüksek meblağlarda borçlandırılması gibi 
pek çok nedenle geçtiğimiz Eylül ayında sis-
teme karşı ayaklanan binler, finans kapitalin 
merkezi olan New York’ta Occupy Wall Stre-
et/Wall Street’i İşgal Et hareketini doğurdu.

Wall Street’i İşgal Et hareketi, yüzbinlerce 
işsiz, işçi sınıfından ve orta sınıftan insanın 
yaklaşık üç aydır süren protestolarıyla bü-
tün dünyada yankı buldu. Mısır’da Tahrir 
Meydanı’nı kuşatarak iktidarı deviren halk 
isyanının diğer Ortadoğu ülkelerine sıçra-
masıyla Arap Baharı olarak literatüre geçen 
halk hareketinden esinlenerek yola çıkan 
Amerikalı sistem karşıtları, dünyanın kapital 
merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bir 
Amerikan Baharı yaratmayı istiyor. Occupy 
protestoları, sosyal ve ekonomik eşitsizlik, 
yüksek işsizlik oranı, kapitalist şirketlerin kar 
hırsı, yolsuzlukları ve özellikle finansal ku-
ruluşların hükümet politikalarına olan mü-
dahalesine karşı yapılıyor. Çok uzun yıllardır 
bu tür geniş çaplı eylemlere tanık olmayan 
ABD’liler, yaşananları Vietnam savaşına kar-
şı yapılan kitlesel protestolara benzetiyor.

Eylemciler, iktidardaki seçkinler ve halk ara-
sındaki gelir dağılımında veya siyasi güçte 
var olan eşitsizliği vurgulamak için en çok 
“We are 99%” / “Biz %99’uz” sloganını kul-
lanıyorlar. Nüfusun %99’unun, %1’lik elit 
kesimin zenginliğini büyütmek için hiç dur-
madan çalıştığını; buna karşılık borçlar, iş-
ten atılma, güvencesizlik, sağlık hakkından 
yararlanamama, evsiz kalma gibi sorunlarla 
karşı karşıya olduğunu belirtiyorlar.

Eylemler finans kapitalin merkezini 
hedef alıyor
New York’taki ilk toplanma çağrısı Temmuz 
ortasında Kanada kökenli tüketim karşıtı, 
antikapitalist bir kuruluş olan Adbusters’tan 
geldi. Sonrasında Ağustos ayında internet 
örgütlenmesi ile gündeme gelen Anonymous 
adlı grubun internette bu çağrıyı yaymaları-
nın da önemli bir katkısı oldu. 17 Eylül tari-
hinde, farklı; dil, etnik köken, politik düşünce 
ve dini inançlardan kadınlar ve erkekler, Wall 
Street karşısındaki Liberty Park’ta protestola-
ra başladılar. Wall Street, New York kentinde, 
Manhattan’ın güneyinde ülkenin önde gelen 
finans kuruluşlarının toplandığı bir sokak. 
Zamanla bu isim, bütünsel olarak ABD fi-
nansal pazarını ve New York merkezli mali 
çıkarları temsil eden bir metafor haline geldi. 
Bu nedenle protestolar ABD finans kapitalini 
ve soyguncularını temsil eden Wall Street’i 

Bir işgal hareketi: Occupy Wall Street

hedef alıyor. Önce Wall Street Amerikalı-
ların geleceğini kuşattı, sonra Amerikalılar 
Wall Street’i. Takip eden günlerde ise sosyal 
medyadan da hızla duyulan hareket başkent 
Washington, Boston, San Francisco, Los An-
geles, Denver ve Chicago’ya sıçradı. Sürekli 
daha fazla insanın katılımıyla eylemciler gece 
gündüz bulundukları kentlerin parklarında 
çadırlar kurarak kalmaya başladı. 

Daha ilk eylemlerden itibaren liberal Ame-
rika, sistemini polisin ardına gizledi. Wall 
Street’te resmi işi olanlar ve o sokakta ikamet 
edenler hariç sokağa girmek hatta yaklaşmak 
bile yasaklandı. 2 Ekim tarihinde Brooklyn 
Köprüsü’nde “Wall Street’e ve savaşa artık 
para yok, işçiler ve yoksullar için iş ve gelir 
talep ediyoruz” pankartıyla yürüyen eylem-
cilere polis saldırdı ve 700’ü aşkın gösterici 

gözaltına alındı. Geçtiğimiz 3 ay boyunca ey-
lemciler pek çok kez polis copu, biber gazı, gö-
zaltılarla yıldırılmaya çalışıldı. Ancak polisin 
zorba tutumu, büyük oranda halktan tepki 
toplayarak hareketin yayılmasını ve güçlen-
mesini sağladı.

Gerçek demokrasi hayata geçiriliyor
Wall Street’i İşgal Et hareketi kendini mer-
kezsiz ve lidersiz direniş hareketi olarak ta-
nımlıyor. Hareket, demokratik süreçleri her 
bireyin söz hakkına sahip olduğu ‘aktivist 
gruplar’ aracılığıyla işletiyor. Önemli kararlar 
çoğunlukla ‘Genel Meclis’ adı verilen, aktivist 
grupların ve isteyenlerin katılımıyla gerçekle-
şen toplantılarda alınıyor. Bu gruplar içinde 
Birleşik Araba İşçileri Sendikası’nın da 600 
aktif çalışanı yer alıyor.

Genel meclisler hemen hemen her işgal ala-
nında akşamları saat 19.00’da toplanıyor. 
Kararlar doğrudan demokrasinin oybirliği 
modeliyle alınıyor. Liderlerin sözleri yeri-
ne ellerin kaldırılıp konuşmaların yapıldığı, 
tartışılarak ortak bir sonuca varıldığı bir dü-
zen mevcut. Bu meclislerde aktivist gruplar 
katılımcılara önerilerini sunuyor, daha son-
ra ‘küme’ dedikleri, isteyen herkesin katılıp 
görüş bildirebildiği bir sistemle öneriler tar-
tışılıyor. Wall Street eylemcileri küme yön-
teminde, baskın olan gruplardan ziyade öte-
kileştirilen kesimlerden konuşmacılara söz 
hakkında öncelik tanıyor. Örneğin kadınlar 
ya da azınlıkta olan gruplardan kişiler önce 
konuşurken, beyaz bir erkek konuşma sıra-
sının kendisine gelmesi için bekliyor. Pozitif 
ayrımcılıkla da özdeş bu uygulamayla sayı-
sının az ya da çok olmasına bakılmaksızın, 

Söylemiştim!

Marx haklı

Amerikan Rüyası kabus olursa...
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halkın tüm kesimlerinin söz ve karar hakkı 
eşitlenmiş oluyor.

Eylemler yeni bir evreye giriyor
İmparatorluğun kalbindeki bu kriz yeni bir 
evreye girmiş bulunuyor. Parklar polis zo-
ruyla boşaltıldı. New York Valiliği öncelikle 
parkta temizlik yapılacağı bahanesiyle “Şim-
dilik çıkın, temizlikten sonra tekrar girersi-
niz” dedi. Sonra ikinci bahaneleri parkın bir 
şirketin özel mülkü olduğu ve şirketin parkın 
boşaltılmasını istediğiydi. İkisinde de tuttu-
ramayan Valilik, bir sonraki hamlesinde te-
reddütsüz zora başvurdu. Polis New York’ta 
Wall Street yakınındaki Zucotti Park’a gece 
yarısı baskını düzenleyerek çadırları söktü, 
bütün kamp alanını boşalttı. Göz ya-
şartıcı gaz kullandı, 200’e yakın kişiyi 
gözaltına aldı. Eylemcilerin oluşturdu-
ğu 5000 kitaplık kütüphaneyi dağıttı ve 
kitapları çöpe attı. Yaşananları özellik-
le basına kapalı tuttular, polisin parka 
müdahalesini görüntülemek isteyenle-
rin kameraları kırıldı. 

Parklara artık çadır ve uyku tulumu so-
kulmasına izin verilmiyor. Bu kez par-
kın içinde olmasa da çevresinde çadır 
kurma hazırlıkları yapılıyor. Eylemci-
ler Re-occupy / Yeniden İşgal dedikleri 
hamlelerle parkları geri almaya çalışıyor. Si-
telerinde yaptıkları açıklamada, ‘’Polis gü-
cünü gösterdi, biz de şimdi kendi gücümüzü 
gösteriyoruz. Burada olmamızın nedeni daha 
iyi bir dünyanın yaratılabileceğine olan inan-
cımız. Biz, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, 
örgütlenme hakkına zarar vermek isteyen 
milyarder Belediye Başkanı Michael Bloom-
berg ve diğer tüm siyasetçilere karşı direnece-
ğiz. Önümüze konan tüm engelleri aşacağız, 
kesinlikle davamızdan vazgeçmeyeceğiz’’ di-
yorlar. Asıl mücadelenin şimdi başlayacağını 
belirten işgalciler daha sert geçecek bir sürece 
hazırlanıyor. Bazıları parkın yakınında açlık 

grevi yapıyor. Parklar boşaltılsa da, hareket 
devam ediyor. 

Önümüzdeki dönem için farklı 
mücadele yöntemleri geliştiriyorlar
Kış aylarına girdiğimiz bu dönemde, hem 
parklarda konaklamaya izin verilmemesi, 
hem de bazı eylemcilerin kışın dışarıda çadır-
larda konaklamanın zaten çok güç olacağını 
düşünmesi, yeni mücadele yöntemleri geliş-
tirmelerinin önünü açtı. Mesela ‘Evsiz Aileler, 
Ailesiz Evlere!’ projesiyle, bankaların haciz ve 
tahliye emirlerinin olduğu evlerine fiilen geri 
giriyorlar. Mortgagelı evlerin yaklaşık üçte 

birinin hacizde ya da hacze 
düşmek üzere olduğu durum-
da, “Bu evler bizim evlerimiz 
ve hiçbir şey kışın soğuğunda 
bizi sokağa atma hakkını size 
vermez.” diyorlar. Pek çok aile 
çocuklarıyla birlikte evlerine 
yerleştirildi bile. Bir başka eski 
fakat güncelliğini koruyan 
yöntem ise bankalara yönelik: 
Toplu halde bankalardan pa-
ralarını çekiyorlar. Bankaları 
işgal ederek bütün borçların 
silinmesini talep ediyorlar. 
Hareketin ilerleyen günlerde 
ne gibi işlere imza atacağını 
hep birlikte göreceğiz.

Amerikan Baharı yaza mı döner kışa mı?
Amerika’da kapitalist sisteme olan inanç or-
tadan kalkıyor. Vatandaşların en temel ihti-
yaçlarını karşılamayan bir iktidar, bugün-
lerde halkın öfkesiyle yüzleşiyor. Geleceğe ve 
yönetenlere dair güveni kalmayan kitleler, bu 
sistemi kesin olarak istemiyor ve başka bir 
dünya özlemi duyuyor. İnsanlar, yüzde 1’lik 
kesimin her istediğini yaptırdığı iki partiye, 
Cumhuriyetçilere ve Demokratlara artık gü-
venmiyor. Taleplerine tahammül edemeyen 
kapitalistler, fiziki baskı ile hareketi bastır-
maya çalışsa da, halk artık evde televizyon 
başında iktidardakilerin yalanlarını seyredip, 
hamburgerle kütlesini genişletip, kredi kartı 
ve vergilerle ömrünün geri kalanını borçlu 
geçirmek istemiyor.

Wall Street’i İşgal Et hareketinin elinde bir 
sosyalist devrim programı yok belki ama; 
kesinlikle hareketin hedefleri ve talepleri var. 
Bu hedef ve taleplerin içeriği de, yaşanacak 
değişimin karakterini ortaya koyuyor. Eko-
nomik darboğazın aşılamadığı, kitlelerin iş 
ve ekmek taleplerinin karşılanmadığı her 
çözümün çözümsüzlük demek olduğunun 
farkındalar. Amerikan Baharı’nın yaza mı, 
yoksa kışa mı döneceğini hep birlikte görece-
ğiz. Ancak kesin olan bir şey var ki o da artık 
dünya emperyalist kapitalist sisteminin mali 
ve siyasi krizleri saman altından giderilemi-
yor. Ortadoğu’da, Avrupa’da ve Amerika’da 
sınıf hareketleri ilerliyor ve işçiler, emekçiler, 
işsizler, köylüler; eşit, sömürüsüz, savaşsız bir 
düzen istiyor. Dünyada yaşananlar ufuktan 
doğan güneşi işaret ediyor, bize de güneşi 
zaptedeceğimiz güne adım adım hazırlan-
mak düşüyor.

 ∎ Tuba Engel

Kapitalizm çöktü!
Yeni sistem kurulsun mu?

Biz %99’uz!
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Nazım Hikmet denilince söyleyecek söz o 
kadar çok ki. Komünist, şair, insan, yıllarca 
vatanına hasret yaşamış bir devrimci, dünya-
nın ayakta alkışladığı; ama kendi ülkesinde 
kitapları yıllarca yasaklanmış bir sanatçı. Fa-
kat bunların yanında Hikmet’in az bilinir bir 
özelliği daha var. Romancılığı.

Kan Konuşmaz, sayıları sadece dört olan ro-
manlarından biri Nazım Hikmet’in. Şiirle-
rindeki o eşsiz anlatımı romanlarına da taşı-
mış sanatçı.

Osmanlı Devleti’nin yıkılış Cumhuriyet’in 
kuruluş yılları arasında geçen roman, Nuri 
usta özelinde bize insanın dönüşümünü an-
latıyor. Bu dönüşüm sadece Nuri usta ile ger-
çekleşmiyor. Daha özgür ve eşit bir ülke öz-
lemiyle aslında Nuri usta ve çevresindekiler 
yaşıyor bu dönüşümü.

Torna ustası Nuri usta, zengin bir erkek tara-
fından evlenme sözü ile kandırılıp hamile ka-
lan, sonrasında Nuri usta ile evlenen Gülizar, 
Nuri ustanın büyük bir fedakârlıkla babalık 
yaptığı Ömer ve Nuri ustanın kendine örnek 
alıp daha sonra yaşadığı dönüşümle yanlışla-
rını fark edip yollarını ayırdığı Gâvur hoca. 
Ama belki de en önemli değişim kitaba adı-
nı veren sözün sahibi Ömer’e ait. Ömer emek 
kavramının her yönüyle kendi bilincinde 

kavramış bir kişi olarak çıkı-
yor karşımıza.

Karakterler ayrı ayrı içlerinde 
dönüşümü yaşarken Nazım 
usta bizlere diyalektiği, insa-
nın kendiyle birlikte toplumu 
da dönüştürme çabasını, eme-
ğin yüceliğini duru ve akıcı 
anlatımıyla bir kez daha gös-
teriyor. 

Sözün kısası Kan Konuşmaz 
Nazım Hikmet’in farklı bir 
yönünü öğrenmek ve diyalek-
tik ile emek kavramının insa-
nın hayatında ki öneme sahip 
olduğunu bir kez daha görmek 
için okunması gereken bir ki-
tap.

Yok, edilmeye çalışılan 
kitap: “Dokunan yanar”
Yayınlanmadan toplatılan ki-
tap “İmamın Ordusu”. Ahmet 
Şık bu kitap nedeniyle tutuk-
landı. Şık’ın tutuklanmasının 
kitapla bir alakası yok dendi 
ama söylenin aksine imamın 
ordusu tarafından kitap avı 
başlatıldı. Yazarı tutukla-

makta yetmedi, İthaki Yayınevi’ne, Radikal 
Gazetesi’ne baskın yapılarak kitabın kopya-
ları silindi. Kitap taslağını bulunduranların 
terör örgütü üyesi sayılacağı kararı savcılık-
tan çıkarıldı. Ancak “İmamın Ordusu” kitabı 
internette “Dokunan yanar” başlığıyla yayın-
landı. Bilişim yasak tanımadı. 

Peki, yok edilmeye çalışılan kitapta neler var? 
Ahmet Şık’ın kitabı Gülen cemaatinin devlet 
içinde, özellikle de polis teşkilatında örgüt-
lendiği tezini belge ve anlatımlarla aktarıyor. 
Kitapta devlet ile İslam arasındaki ilişki an-
latılıyor. Sol ve sosyalist akıma karşı İslami 
hareketin güçlendirildiği anlatılıyor. Kitap-
ta, Işık Evleri örgütlenmesi, Gülen okulları 
ve Sızıntı dergisinin cemaat tarafından nasıl 
kullanıldığı anlatılıyor ve medyanın Gülen 
cemaati için öneminden bahsediliyor.

Fethullah Gülen “altın neslini” yaratmaya 
Emniyet teşkilatı içinde başlıyor. “Emniyet 
cemaatin silahlı birimi mi?” sorusunu ortaya 
atan yazar, polis okulları, İstihbarat, Organize 
Suçlar, Personel gibi birimlerde Gülen cema-
atinin nasıl ince ince örgütlendiğini ayrıntılı 
olarak anlatıyor. Bu nedenle kitaba “İmamın 
Ordusu” adını vermiş. AKP döneminde de 
Gülen cemaatinin bakanlıklar ve bürokrasi 
içinde nasıl hızla örgütlendiği anlatılıyor. Şık, 

Gülen cemaatinin Emniyet içindeki örgütlen-
mesine Personel Dairesi’nden başladığını ve 
ardından İstihbarat Dairesi’ne geçtiğini anla-
tıyor. Çünkü İstihbarat Dairesi, teknik takip, 
izleme ve dinleme faaliyetleri konusunda son 
derece stratejik bir konumda. 

Işık Evleri’nde yetiştirilen gençler sistematik 
bir biçimde, polis kolejleri ve polis akademi-
sine alındığı, bu gençlerin polis yapılması ve 
sonra terfi etmelerinde çeşitli oyunlar da söz 
konusu olduğu kitapta yer alan önemli ay-
rıntılardan biri. Sınav sorularının çalınması, 
stratejik noktaları ele geçirmek için yapılan 
hileli kurallar kitapta ayrıntısıyla yer alıyor. 
Ne kadar da tanıdık değil mi? YGS’de yaşa-
nan şifre skandalı kitabın gerçekliğini ve ne-
den yok edilmek istendiğini ortaya koyuyor.

Nazım Usta’nın kaleminden bir roman;
Kan Konuşmaz

Dünya Bir Köy Olsa
Dünyada 6 milyarı aşkın in-
san yaşamaktadır! Bu kadar in-
sanı bir arada hayâl etmek olduk-
ça güç. Peki, dünyayı sadece 100 
kişiden oluşan bir köy olarak hayâl etsek? 

Bu köyde, 
22 kişi Çince konuşsa 
20 kişi günde 1 ABD Doları’ndan az 
kazansa 
17 kişi okuma yazma bilmese 
60 kişi sürekli olarak aç olsa 
Sadece 24 kişinin evinde televizyon 
olsa... 

Dünya Bir Köy Olsaydı kitabı, bizlere 
kim olduğumuzu, nerede yaşadığı-
mızı, ne kadar hızlı büyüdüğümü-
zü, hangi dilleri konuştuğumuzu, 
hangi dinlere inandığımızı ve çok 
daha fazlasını anlatıyor. Haydi, 
gelin küresel köyümüzü tanıyalım. 
Öğrendikleriniz sizi şaşırtabilir.

Bu kitabı 3-9 yaş aralığındaki kardeş-
lerimiz için öneriyoruz. Biliyoruz her 
yaştan okurumuz mutlaka bu kitabı 
okumak isteyecek.

Kitaplıktan
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
(BTK) Şubat sonunda onayladığı ve 22 
Ağustos’ta yürürlüğe gireceği açıklanan “İn-
ternetin Güvenli Kullanımına Dair Usul ve 
Esaslar Taslağı”na karşı 15 Mayıs’ta 31 ilde 
eş zamanlı eylemler düzenlendi. İstanbul’da 
da Taksim Meydanı’nda toplanan on binler-
ce kişi Tünel’e yürüdü.

Güneşli bir pazar günü. Taksim 
Meydanı’nda on birlerce kişi; Linux Kulla-
nıcıları Derneği’nde birleşen özgür yazılım-
cılardan, internet sözlükleri kullanıcılarına; 
İnci Sözlük, Ekşi Sözlük, bobiler.org, Uyku-
suz, Uludağ sözlük, Lambda İstanbul’dan 
İnternetime Dokunma İnisiyatifi’ne, futbol 
taraftarlarından ev işçilerine, işçilerden 
emeklilere, öğrencilerden işsizlere binlerce 
insan “İnternetime dokunma” ana pankar-
tının arkasında bir araya geldi. Her soka-
ğında, her köşesinde farklı bir hayat olan; 
bazen bir eğlence merkezi bazen de bir hak 
arama yeri olan Beyoğlu’nda bu kez birbi-
rinden farklı on binlerce insan, internet 
sansürüne karşı birlikte yürüdü. Herkesin 
elinde döviz. Dövizlerde ve pankartlarda 
sadece internet sansürüyle ilgili değil; son 
dönemlerdeki tüm baskılara ve yolsuzluk-
lara yönelik mesajlar da yazılıydı.

Saatler ilerledikçe, İstiklâl boyunca yü-
rüdüğünüzde eylemin bitmediğine tanık 
olursunuz. Kimi zaman bir kadın kimi za-
man bir erkek ya da bir çocuk elinde yasak-
lara ilişkin döviziyle karşınıza çıkıyor. Bu 
gün boyu süren eylemde işçi, işsiz, kadın, 
erkek birçok kişinin görüşünü aldık.

“İmamın Ordusu internetten defol”
Ceyda (24 / İşçi): Şimdi, bugün burada olmaz-
sak, bir daha hiç sokağa çıkamayacağız. İn-

 “Özgürlüğüme, düşüncelerime, kitaplarıma, internetime dokunma!”
“ÖSYM’de sehven, İstanbul’da kanal, internette sansür olmaz”

ternet en özgür platform, platformdu. Yasak-
ladıkları “İmamın Ordusu” kitabı internette 
yayınlandı. Bu çok korkuttu onları, korktular. 
Sarışın kelimesi (O sırada “baldızıma dokun-
ma” sloganları yükseliyor) keza ‘baldız’ keli-
mesi yasaklı kelimeler. Bunlar keyfi sansür-
lerdir. (Etrafı göstererek) Buradakilerin çoğu 
blogger. Bilginin önüne geçemeyecekler ama 
gölgesinden bile korkuyorlar.

“Biz pornocu değil, özgürlükçüyüz”
Veronica (20 / Öğrenci): Pornoyu bahane 
ederek böyle bir yasak getirilmesine karşıyım. 
İnsanlar izlemek istiyorsa engellenmemeli. 
Tabii ki çocuk pornosu yasaklanmalı ancak 
yöntem doğru bir yöntem değil.

“Özgürlüğümüze tıklamayın”
Burak (23, Öğretmen): Özgürlüklü bir in-
ternet istiyoruz. Hükümet başa geldiğinden 
beri adım adım özgürlükleri kısıtlıyor. 22 
Ağustos’ta da en büyük ödünlerden birini 
vermemizi istiyor. Özgürlüklerimizden ödün 
vermek istemiyoruz ve bu nedenle buradayız. 
Onlar gibi biz de özgürlük istiyoruz.

“Çocukları filtreler değil, aileler 
korur” , “Çocuk ölümlerine, töre 
cinayetlerine filtre”

Ceyhun (23, Öğrenci): İnternete getirilecek 
yasaklarla kişilerin düşünce özgürlüğünün 
kısıtlanacağını düşünüyoruz. Şeriatlaşma 
söz konusu. AKP’nin büyük adımlarından 
biri. 2023’te farklı bir Türkiye var diyor. Ben 
2023’ü şeriata geri dönülmesi olarak düşünü-
yorum. Eşcinsellerin siteleri yasaklandı, por-
nografik bir site değildi. Ayrıca burada halkı 

yönlendirme de söz konusu. Çocuk pornosu-
nu öne sürerek yapılan şeyi meşrulaştırmaya 
çalışıyorlar. Oysaki tecavüze, tacize uğrayan 
çocukların durumları ortada, tecavüzcülerin 
yaptıkları yanlarına kâr kalıyor. Çocuk por-
nosunu kullanıyorlar ve halk da bu sansürü, 
şeriatı istiyormuş gibi gösteriyorlar. Çocuklu 
aileler için internet paketleri zaten mevcut, 
aileler bu uygulamayı zaten uygulayabilirler. 

“Devlet kıyafetime, dilime, linkime 
karışamaz”
Emine (21, Öğrenci): Hepimizin aklı var. 
Hangi siteye girip girmeyeceğime karar vere-
bilirim. Onların istediği değil, kendi istediğim 
siteye girmek istiyorum. Devlet başka işlerle, 
kendi işleriyle uğraşsın. İnternet erişimini üc-
retsiz yapabilir mesela. Her ay 20 TL internete 
veriyorum, devletin yurdunda kalmama rağ-
men.

“Hüseyin Üzmez de Haydar üzer mi?”
Serpil (24, İşsiz): “İleri demokrasi” uygula-
malarından biri ile karşı karşıyayız. 138 ke-
lime yasaklı olacak. Buna yasak kelimesi de 
dâhil. ‘Sarışın, baldız’ kelimeleri yasak. Bu 
durum kadına bakış açısını da gösteriyor 
bir anlamda. “Hüseyin Üzmez de Haydar mı 
üzer” eylemde yer alan dövizlerden biri. Dö-
viz durumu çok iyi özetliyor aslında. Bu ne 
perhiz bu ne lahana turşusu. Gerçekten çocuk 
istismarı için önlemler alındı mı bu ülkede. 
Hüseyin Üzmez davası, kısa bir süre önce ya-
şanan N.Ç. davası. Hükümetin önlem almak 
istediği çok farklı bir şey. Düşünceye karşı 
önlem almak istiyor. İnternet o anlamda on-
lar için çok büyük bir tehdit. Bakınız İmamın 
Ordusu, bakınız YGS şifre protestoları, şimdi 
de buradayız. Tunus’ta ve Mısır’da yaşanan-
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lara bakın. İnternette örgütlendi insanlar ve 
internet ilk yasaklanan şeydi. Hükümet kendi 
istediği bir Türkiye’ye doğru hızlı adımlarla 
giderken buna engel olabilecek şeyleri de ya-
saklıyor. Şimdiden bazı şeyleri sağlama alıyor. 
Fişlemeye meraklı olan devlet, bu uygulamay-
la insanları daha rahat fişleyecek. Biz de buna 
karşı alanlardayız ve bu uygulamanın gerçek-
leşmesine izin vermeyeceğiz.

“Kitapları toplatan, interneti kapatan 
hükümet istifa”
Mete (19, YGS mağduru): Önce “İmamın 
Ordusu”, sonra şifre, şimdi internet, yarın 
da çılgın proje. Gün geçtikçe ülkeyi daha da 
yaşanmaz hale getiriyorlar. Zaten baştan kay-
bettiğimiz bir sınava giriyoruz, kendi yan-
daşlarına şifre veriyorlar. Sonra da sus otur 
diyorlar. Gerçekten de dokunan yanıyormuş; 
şifreyi protesto eden öğrenciler okullarından 
atıldı. Neyi okuyup okumayacağımıza karar 
vermeye başladılar. Şimdi de zaten elde avuç-
ta bir tek o vardı; internet, onu da almak is-
tiyorlar.

Röportaj:
 ∎ Ayşe Baziki
 ∎ Tayibe Önel

Son günlerde özellikle burjuva medyanın 
arap baharı olarak yayınladığı ayaklanma-
larda facebook, twitter, blogger gibi sitele-
rin, halkların örgütlenmesindeki rolüne 
çok kereler değinildi.. Tunus’ta seyyar sa-
tıcılık yapan bir bilgisayar operatörünün 
kendisini yakmasından sonra çığ gibi bü-
yüyen sokak gösterilerinde internet halkın 
biraraya gelmesinde etkili olmuştu. Benzer 
yöntemleri diğer arap ve avrupa ülkeleri 
halklarının da kullanması birçok medya 
kuruluşunun ayaklanmaların merkezinin 
sosyal paylaşım siteleri olduğu yönünde ha-
berler yayınlamasına neden oldu. 

Peki gerçekten yeni devrimler çağı sos-
yal paylaşım siteleri üzerinden mi yöne-
tilecek. Ya da gerçekten halkların ayak-
lanması bu siteler sayesinde mi oldu?

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni 
çıkan haberleşme yöntemlerini göz ardı et-
mek herhalde geri kafalılık olur. Tam tersi 
bir şekilde yeni haberleşme yöntemlerini de 
örgütlülüğün merkezi olarak görmek hayal-
perestlik olacaktır.

Sosyal paylaşım sitelerinin bilgiyi yayma 
gücü büyük önem taşımakla birlikte yan-
lış veya yanıltıcı bilgi iletme ihtimalleri de  
kuvvetle muhtemel. Büyük medya organ-
larının kendi yandaş politikaları doğrultu-
sunda yanıltıcı haber yaptığını birçok kere-
ler gördük. Buna benzer bir şekilde sosyal 
paylaşım siteleri de aynı şekilde manüple 
edilebiliyor. Örneğin El Cezire televizyo-
nu başka ülkelerde çekilmiş görüntüleri 
Suriye’de gerçekleşmiş gibi yayınladı. Aynı 
şekilde baskı gördüğü iddia edilen Suriye’li 
lezbiyen blogger hikayesini Amerika’lı biri-
nin uydurduğu otaya çıktı. Örnekleri art-
tırmak mümkün.

Arap ülkelerinde ve avrupada gerçekleşen 
protestoların internet örgütlenmeleriyle 
doğduğu,  arkasında herhangi bir merkezi 
örgütlenmenin olmadığı imajını vermek 
burjuva medyanın işine geliyor. Halbuki 
yıllardır ufak tefek de olsa Mısır’da grev-
lerin sürekli yaşandığını veya Yunanistan 
komünist geleneğinin ne kadar köklü oldu-
ğunu birçok kaynakta bulabiliriz. 

Burjuva medya bu haberlerle, özellikle biz 
gençlere, çok az emek sarfederek, sadece 
internet başında bir web sitesi açarak veya 
sosyal paylaşım sitelerinde  “en devrimci 
gençler grubu”nu oluşturarak halkı aydınla-
tabileceğimiz fikrini kafalarımıza sokmaya 
çalışıyor. Uzun yıllar boyunca kazanılan, 
kuşaktan kuşağa aktarılan eylem bilincimi-

İnternet devrim yapar mı?
zi ve pratiğimizi hafızalarımızdan silmeye 
çalışıyor. Salon solculuğu karşımıza şimdi 
de internet solculuğu olarak sürülüyor. 

Aşağıda internetin sadece bir iletişim aracı 
olduğunu, mücadelenin alanlarda verildi-
ğini gözler önüne seren röportajı bulabilir-
siniz.

Fransız Devrimi’nde twitter mı 
vardı?
 Amerikan Time dergisi tarafından, kamu-
oyunu bilgilendiren en etkili 140 kişiden 
biri seçilen Kasimi, Mısır’da protestola-
rın en yoğun yaşandığı günlerde Tahrir 
Meydanı’ndan 45 saniyede bir Twitter’dan 
aktardığı haberlerle sanal alemde de bir 
rekora imza attı. Amerikan yayın kurulu-
şu CNN başta olmak üzere birçok yabancı 
basın haberlerinde onun “tweet”lerini re-
ferans aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 
Şarjah Emirliği’nde bir sanat galerisi bulu-
nan Kasimi, twitter macerasını şöyle anlat-
tı: 

•   Mısır’da başlayan ayaklanmalarla 
beraber “twitter felsefemi” değiştirerek 
yalnızca bölgedeki gelişmeleri bildirmeye 
karar verdim.

•   Tahrir Meydanı’ndan canlı bildirdiğim 
sırada bir ara parmaklarımın acısına 
dayanamadım ama yine de kendimi 
yazmaktan alıkoyamadım.

•   Twitter hesabımda şu anda 68 binden 
fazla takipçim var.

•   Batı medyası, sosyal medyanın Arap 
Baharı ve isyancıları organize etme 
üzerindeki etkisini abarttı. Devrim için 
sosyal medyaya gerek yok. Fransız Devrimi 
sırasında twitter mı vardı?

•   Facebook ve twitter gibi sosyal medya 
araçlarının en önemli etkisi siyasetle 
ilgilenmeyen Arap gençlerini politik 
konular üzerinde düşünmeye ve yorum 
yapmaya teşvik etmesi oldu.

•   Sosyal medya iddia edildiği gibi 
ayaklanmaların fitilini ateşleyen değil, kaos 
içinde yalnızca tamamlayıcı oldu.

•   Twitter’da her soru sorana yetişmem 
imkansız, hepsine cevap vermiyorum. 
‘Ortadoğu barış süreci hakkında ne 
düşünüyorsunuz?’ gibi soru soran bile 
oluyor.
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