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BU SAYIDA

Dergi Tasarımı
Deniz ÖZMAN
Hamdi AKÇAY

İlkin SARI

Dergi Yazı Kurulu
Bekir CERİT

Ecem KORKMAZ
Ersu HAN

Yetgül KARAÇELİK
Yusuf KORTUN

Yeni bir İlerici Gençlik sayısı ile karşınızda-
yız. Yine ekin zamanı gelip çattı, tarlalar to-
humlandı, seralar kalktı hatta bazı mevsim 
ürünleri toplandı bile. Ama eksik olan artık 
sular altında kalan, HES’lere feda edilen top-
rağın ve canlıların olmayışı. Bu sayımızda 
doğayı katleden HES’lere dur demeye devam 
ediyoruz.

Son süreçte özellikle öğrenci gençlik üzerinde 
büyük baskılar yaşandı, öğrenciler bu sene de 
egemenlerin hedefinde oldu. Eğitimin paralı, 
piyasacı, bilim dışı yapısı pekiştirildi ancak 
egemenler buna da yetmez dedi ve yeni eği-
tim sistemi itirazlara, protestolara rağmen 
meclisten geçti. 4+4+4 eğitim sistemi bütün 
olumsuzlukları ile karşımızda duruyor. Bir 
de dindar nesil meselesi var ki gençlik olarak 
dokunmadan edemedik. Geleceğimizi ka-
ranlığa boğmak isteyenlere karşı gençliğin de 
söyleyecek sözü var elbet.

Yazı yaşarken rehavete kapılmayalım ve 
unutmayalım; bütün sene üzerimizden sağ-
lıkta dönüşüm projesini tamamlayan yasalar, 
kanun hükmünde kararnameler, sahte sen-
dika yasaları çıkarıldı, kıdem tazminatımızı 
elimizden alan yasal düzenlemeler yapıldı, 
özel yetkili mahkemeler aracılığı ile muha-
lif hangi ses varsa üzerine tutuklama terörü 
esip durdu. Önümüzdeki yeni dönemde de 
bu uygulamalar durmayacak, bu çürük çark-
lar ezmeye, sindirmeye devam edecek. Tüm 
bu saldırılara karşı gençlik olarak bilincimi-
zi, mücadelemizi diri tutmak bugün daha da 
önemli. Bu alanda yaşanan saldırılara karşı; 
fabrikalarda, atölyelerde, mahallelerde, okul-
larda, tarlalarda, bulunduğumuz her alanda 
gençliği bilinçlendirme, mücadeleye katma 
görevini hızlandıralım.

Roboski katliamının 6. ayına girdik ancak 
sorumlular ne katliamı üstlendi ne de Kürt 
halkının yarasına merhem oldu. Kürt halkına 
yönelik baskı ve sindirme politikası artarak 
devam etti. KCK adı altında binlerce Kürt 
kardeşimiz tutsak edildi, askeri operasyonla-
ra son verilmedi. Roboski’nin hesabını verme-
yen sorumlular 6 Haziran’da Yüksekova’da 
Özgür’ü katletti. Dayatılan bu baskı ve imha 
politikasına karşı birarada durarak halkların 

Merhaba
2     Merhaba
3     AKP’nin 4*4’lük 

demokrasisi
5     Gençlik ateşi sönmez, el 

uzatanı yakar!
7     Zamanaşımına uğrayan 

insanlık
9     Toplu işçi kıyımı yasa 

tasarısı mecliste! İşçiler 
sokağa!

10   4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları 
Yasası kamu emekçilerine 
neler getiriyor?

12   İşçi sınıfı yazı mücadeleyle 
karşılıyor

14   Kitap değerlendirmeleri ile 
ekonomi eleştirileri

16   AKP’nin kıdem tazminatı 
oyunu

17   Yürüyoruz karanlığın 
üstüne, 1 Mayıs’ta 
yüzbinlerle el ele!

20   Eğitimin kanayan yarası; 
ataması yapılmayan 
öğretmenler

22   YGS’ye giren öğrencilerle 
söyleşi yaptık

24   TÜM-İGD’den haberler
30   İlerici Kadınlar 8 Mart için 

alanlardaydı!
31   İlerici Kadınlar Derneği 

(İKD) yeniden!
32   Kıbrıs’ta özelleştirmelere 

son!
33   Dilsiz yaşam olmaz!
34   Katledilen doğa, katleden 

kim?
36   ODTÜ’nün Kafkas Tebeşir 

Dairesi’nden Brecht’e 
bakmak

38   Şehir Tiyatroları devir 
değiştiriyor, sermayeye 
devrediliyor!

39   Teknopolitik

kardeşliği şiarını yükseltmeye devam etmeli-
yiz.

Kadın bedenine sürekli tahakküm etmek is-
teyen hükümet ve zihniyeti, erkek egemen 
sisteme her gün harç karmaya devam ediyor. 
Sağlıkta dönüşümle kadınların doğum izni-
ne, süt iznine göz diken, kadın cinayetlerine 
göz yuman, kadını ikinci sınıf insan olarak 
okulda, iş yerlerinde binbir zorlukla baş başa 
bırakanlar kadınlar 3 çocuk doğursun diye 
çok uğraştı. Başbakanın ağzından dökülen 
kürtaj yasaklanmalı sözleri kadınların üzeri-
ne şimşek çaktı. Aile planlamasının yetersiz 
olduğu, çocuk doğurmanın ve yetiştirmenin 
büyük bir sorumluluk ve ciddi bir mali yü-
kümlülük getirdiği ülkemizde kürtaj yasak-
lanamaz. Tüm kadınların, kendi bedeni üze-
rinde söz ve karar sahibi olduğunu, yasalarla 
bedenlerine yasaklar getirilemeyeceğini hay-
kırmanın zamanıdır şimdi.

Bunların yanı sıra bu sayımızda da kültür, 
sanat alanını ihmal etmedik ve dolu dolu bir 
Brecht yazısını dergimiz sayfalarına ekledik. 
Bilim ve teknolojiye eleştirel bir bakış açısı 
ile teknopolitik yazısı, kamu emekçilerinin, 
işçilerin, taşeron çalışanlarının hak alma mü-
cadelelerini anlatan yazılarımız da bu sayıda 
yerini aldı.

Yeni sayımızda sadece egemenlerin saldırıları 
yer almadı elbette. Bu saldırılara üretilen ce-
vaplar, eylemler, protestolar, paneller ve daha 
birçok haberle mücadele gündemimizi aktar-
maya çalıştık.

Bir de dostlarımıza duyurumuz var. İlerici 
Gençlik Yaz Kampı 9-13 Ağustos tarihleri 
arasında İzmir Dikili’de bulunan Sotes Tatil 
Köyü’nde gerçekleştirilecek. 5. İlerici Gençlik 
Yaz Kampı’nda; birlikte tartışmak, birlikte 
üretmek ve geleceği birlikte planlamak için 
buluşalım.

Son olarak tüm İlerici Gençlik okurları der-
gimizin muhabiridir. Bulunduğunuz her 
alanda gündemle ilgili haberleri, duygu ve 
düşüncelerinizi anlattığınız okur mektupla-
rınızı bekliyoruz. Bir sonraki İlerici Gençlik 
sayısında görüşmek üzere...
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Kamuoyunda 4+4+4 olarak gündeme gelen 
AKP’nin zorunlu eğitimin bölünerek 12 yıla 
“çıkarılması”na ilişkin düzenlemesi hiçbir 
toplumsal kesim tarafından kabul edilmiyor.

27 ve 28 Mart’ta TBMM’de tartışmaların 
odak noktası olan 4+4+4 eğitim tasarı-
sı gerek mecliste gerekse sokaklarda AKP, 
AKP’nin güdümünde pervasızca hareket 
eden emniyet güçleri ile emekçiler arasında 
gerilimin tırmanmasına neden oldu.

AKP, pervasızlıkta sınır tanımıyor
TBMM’de iki günlük yoğun tartışmalara 
neden olan, eğitim sistemini kökten geriye 
götürmeyi hedefleyen yasaya öğrencilerden, 
öğretmenlerden, velilerden tepkiler geldi. 
KESK öncülüğünde 28-29 Mart’ta Ankara’da 
4+4+4 yasa tasarısına karşı biraraya gelmek 
isteyen kamu emekçilerine, sosyalist, ilerici 
siyasi parti ve kurumlara hunharca saldıran 
AKP iktidarı, yasa tasarısını meclisten ge-
çirmek için gözünü karartarak orantısız güç 
kullanmaktan çekinmedi.

Milyonlarca çocuğun, gencin geleceğiyle oy-
nayan AKP iktidarı dindar ve muhafazakâr 

AKP’nin 4X4’lük demokrasisi

nesil yetiştirebilmek için yaptığı hamlenin 
altından kalkamıyor. Her seferinde “ileri de-
mokrasi”, “halkın iradesi” laflarıyla demok-
rasi havariliği yapan AKP, Ankara’da buluş-
mak isteyen binlerce yurttaşı il sınırlarında 
durdurarak en temel yurttaşlık hakları olan 
seyahat özgürlüğünü, basın açıklaması yap-
ma hakkını ihlal ederek kitlesel protestoları 
önlemeye çalıştı.

Ülke genelinde alınan ileri düzeydeki “de-
mokratik” önlemler gösteriyor ki AKP hal-
kın iradesinden korkuyor. Gerek meclis ko-
misyonlarını işgal ederek yumruk sallayan 
gerek onbinlerce kişiye gözünü kırpmadan 
zehirli gazlarla saldıran AKP hükümeti, 
4+4+4 yasa tasarısına karşı yükselen her se-
sin meşruluğunu gün be gün kanıtlıyor.

28 Şubat’ın rövanşı: 4+4+4
Tasarı meclis genel kuruluna gelmeden tüm 
kamuoyunun tepkisiyle karşılaştı. Kesinti-
siz eğitimi 12 yıla çıkarma makyajı altında 
emekçi çocukları ve özellikle kız çocukla-
rı için eğitimi fiilen 4 yıla indiren yasa, 28 
Şubat kararlarına misilleme niteliğinde. 
4+4+4 düzenlemesi, 12 Eylül darbesi sonra-

sında yükselişe geçen muhafazakâr-liberal 
ideolojiye, eğitimin ve siyasetin artan din-
selleşmesine karşı 8 yıllık kesintisiz eğitim 
reformunu yaparak İmam Hatip okullarının 
orta bölümlerini kapatan 28 Şubat müdaha-
lesinin rövanşı.

12 Eylül darbesi sonrasında resmi ideoloji 
Türk-Batı sentezinden Türk-İslam-Batı sen-
tezine dönüştürülerek yorumlandı. Darbe 
sonrası iktidara gelen muhafazakâr-liberal 
iktidarların eğitimi ve siyaseti dinselleştir-
mesine karşı 8 yıllık kesintisiz eğitim refor-
mu yaparak İmam Hatip okullarının orta 
bölümlerini kapatan 28 Şubat 1997 müdaha-
lesinin etkilerini ortadan kaldırmak isteyen 
AKP, 4+4+4 yasası ile hedefine ulaşmaya ça-
lışıyor.

Yasanın içerdiği değişiklikleri 
başlıklandırmak gerekirse:
Eğitimin kurumsal olarak başlangıç nok-
tası olan okul öncesi eğitim kaldırılacak.

Mevcut 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu’nun 3. maddesinde geçen “Mecburi 
ilköğretim çağı, 6 - 14 yaş grubundaki ço-
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cukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitir-
diği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını 
bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı 
sonunda biter.” ibaresi “Mecburi ilköğretim 
çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. 
Bu çağ, çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın eylül 
ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşı-
na girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.” 
şeklinde değiştirilerek okul öncesi eğitim 
kaldırılıyor.

İlköğretim birinci kademe ve ikinci kade-
me olarak ikiye ayrılırken kademeler ara-
sı geçişlerin nasıl olacağı belirsizleşiyor.

Eğitimin artık dershaneler aracılığıyla 
ilerlediği, devlet okullarından daha 
fazla dershanenin olduğu eğitim sistemi 
içerisinde ilköğretimde iki kademenin 
oluşması elemeci sınavların önünü açarak 
öğrencilerin 8 yaşından itibaren dershaneye 
gitmek zorunda kalmasına neden olacak. 
Eğitimin iliklerine kadar ticarileşmesi 
anlamına gelen bu değişiklik aynı zamanda 
oyun çağındaki bir çocuğun uyku saatleri 
dışındaki zamanının tümünü ders çalışarak 
geçirmesini de beraberinde getirecek.

İlköğretim birinci kademeden ve ikinci ka-
demeden sonra rehberlik aracılığıyla mes-
lek seçimleri 10 yaşındayken yapılacak.

Bu değişiklik yasanın 8. maddesinde şu şe-
kilde ifade buluyor: İlköğretim birinci kade-
mesinin son ders yılında öğrencilere ikinci 
kademede devam edilebilecek okul ve prog-
ramların hangi mesleklerin yolunu açabi-
leceği ve bu mesleklerin kendilerine sağla-
yacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı 
bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince 
gerekli çalışmalar yapılır.

İzlediği çizgi filmlerdeki kahramanlar gibi 
olmayı hayal eden çocuklar artık 10 ya-
şındayken gelecek kaygısını taşımaya baş-
layacak. Böylece 10 yaşında yaptıkları se-
çimlerden pişman olan bireyler ve nesiller 
yetişecek.

İlköğretim ikinci kademeden sonra örgün 
öğretim yerine açık öğretime geçişin önü 
açılacak.

Yasanın 12. maddesinde “ilköğretim birinci 
kademe sonrasında hangi programların açık 
öğretimle ilişkilendirileceği ve zorunlu eği-
tim kapsamına alınacağı Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenir.” şeklinde ifade edilen 
değişiklik ile ilk 4 yıllık eğitimden sonra 
örgün öğretim zorunlu olmayacak, açık öğ-
retim ile yetersiz bir eğitim alınacak. Kız 

çocukları açısından ilk 4 yıllık eğitimin ar-
dından okula gönderilmemek, din kursları-
na gönderilmek, küçük yaşta evlendirilmek 
anlamına gelen değişiklik ile ataerkil yapı 
dinci gericilikle perçinlenecek.

İlköğretim ikinci kademede mesleki okul-
larda eğitim gören öğrenciler 11 yaşında 
çıraklık eğitimine başlayacak.

Yasanın 13. ve 14. maddesinde öngörülen 
değişiklik ile lisede başlayan mesleki eğitim 
ilköğretimin ikinci kademesinde başlaya-
cak. Mesleki eğitim alan 11 yaşını dolduran 
öğrenciler (önceki uygulamada 14 yaşını 
dolduran) çıraklık eğitimine başlayarak staj 
sömürüsüne maruz kalacak.

Tasarının 14. maddesi: 3308 sayılı Meslekî 
Eğitim Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkra-
sında yer alan “14 yaşını” ibaresi “11 yaşını”, 
“ilköğretim okulu” ibaresi “ilköğretim birin-
ci kademe” şeklinde değiştirilmiştir.

İmam Hatip Liseleri meslekî eğitim sta-
tüsüne girerek ilköğretimin ikinci kade-
mesinde de dini eğitim veren ilköğretim 
okulları adıyla açılacak.

Okullara yapılacak alımlara ilişkin usul 
ve esaslar Kamu İhale Kanunu’nun kap-
samından çıkartılarak Millî Eğitim Ba-
kanlığı ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı 
tarafından hazırla-
nacak yönetmelikle 
düzenlenecek.

Yasanın 20. ve 21. 
maddeleri ile okul-
lara alınacak olan 
materyallerin hangi 
ihale usulüne göre ve 
nasıl düzenleneceği 
Milli Eğitim Bakan-
lığı ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı’nın 
iradesine bırakılacak. 
Yapılacak olan ihale-
lerin sağlıksız olacağı 
ve bu ihalelere dönük 
AKP’nin şimdiden 
planlar kurduğunu 
gösteriyor.

Eğitim alanında-
ki değişiklikle-
rin dışında Rize 
Üniversitesi’nin ve 

Kayseri Üniversitesi’nin isimleri değişti-
rilerek Rize yerine Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi, Kayseri yerine Abdullah Gül 
Üniversitesi olacak. 

Yasanın bir diğer ayrıcalık tanıyan madde-
si ise 22. maddesi. Bu madde ile 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu’nun 85. maddesinde, 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 114. 
maddesinde, 660 sayılı Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Ku-
rumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. mad-
desinde yer alan ikinci kez atanmayı yasak-
layan “atanamazlar” ibaresi “atanabilirler” 
olarak değiştiriliyor. AKP, kadrolarının 
yerleştirildiği koltuklarda daha uzun kal-
masını sağlayan ayrıcalık da böylelikle ta-
nınmış oluyor.

Çocuk işçiliğini yasallaştırmak, kalem tut-
ması gereken ellere kına yakarak kız ço-
cuklarını gelin etmek, bilimsellikten uzak 
dinsel dogmalarla genç beyinleri yıkamak 
isteyen AKP’nin oyununu bertaraf etmek, 
Türkiye halklarının gelecek nesillerine kar-
şı herkesin önünde görev olarak duruyor.

 ∎ İlkin SARI
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Hepimizin bildiği gibi Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan kısa bir süre önce açıkça Türki-
ye gençliği üzerine kurduğu kirli hayallerini 
medya yoluyla herkesle paylaştı. AKP’nin si-
yaset sahnesinde kapitalizmin olabilecek en 
iyi hizmetkârı ve ABD’nin Ortadoğu üzerin-
de oynadığı emperyalist oyunların başkahra-
manı olmak gibi amaçları taşıdığını yaklaşık 
olarak on yıldır hepimiz görüyoruz. AKP 
tüm toplumsal kesimleri olduğu gibi gençli-
ği de kirli emellerine alet etmeye çalışıyor ve 
bunu yaparken elindeki tüm güçleri seferber 
etmekten de geri durmuyor. AKP tüm bu 
planlarını hayata geçirmek için dışta ABD 
emperyalizminden içte ise gerici faşist ce-
maatlerden, TUSKON ve MÜSİAD gibi ken-
disine yakın sermaye gruplarından ve ulusal 
medyadan destek alıyor.

İslam-Türk-NATO sentezinde 
gençliğe dindarlık rolü biçilmek 
isteniyor

AKP, toplumu emperyalizmin ve kendi ser-
mayesinin çıkarları doğrultusunda yeniden 
organize etme hedefinde. Bu hedef doğrultu-
sunda gençliğe biçilen rol de Tayyip Erdoğan 
tarafından “Dindar bir gençlik yetiştireceğiz” 
denilerek açıklanmış oldu.

Dindar bir nesil yetiştireceğiz(!)
Başbakan Erdoğan, 1 Şubat 2012 tarihinde 
partisinin il başkanları toplantısında “dindar 
bir gençlik yetiştirme” hedefi oldu-
ğunu söyleyerek “Biz muhafazakâr 
ve demokrat, milletinin, vatanının 
değerlerine, ilkelerine, tarihten 
gelen ilkelerine sahip çıkan bir 
nesil yetiştireceğiz.” diye ekle-
di. Böyle bir gençliğin nasıl 
bir nesil olacağını “Başınızı 
öne eğin de hem çağdaş hem 
dindar bir nesil nasıl yetiş-
tirilirmiş onu bir düşünün. 
Dindar bir nesil özgürlük-
lere saygılıdır; dindar bir 
nesil, farklı düşüncelere, 
farklı inanç gruplarına da 
saygılıdır. O terbiyeyi 
alarak yetişmiş bir 
nesiliz biz. Bu say-
gının nasıl göste-
rilmesi gerektiğini 
de bugüne kadar 
gösterdik”* söz-
leriyle açıkladı.

Bu konu birkaç 
farklı açıdan ele alı-

Gençlik ateşi sönmez,

nabilecek boyuttadır. Öncelikle “ılımlı İslâm” 
modeline fazlasıyla uygun, tam kendi zihni-
yetlerine göre bir fikirdir. Fakat şöyle bir dü-
şünmek gerekir ki bu ülkede Müslüman, Hris-
tiyan, Süryani, Yahudi vb. birçok farklı dine 
ve mezhebe mensup birey bulunmaktadır. Bu 
açıklama açıkça göstermektedir ki Müslüman 
(Sünni) olmayanlar için bu ülkede artık din 
doğrudan zorunlu bir seçim haline getirile-
rek, ya sev ya terk et zihniyetiyle bütünleşik bir 
hâl alacak. Bugün sözde laik olan Türkiye’de 
çeşitli çevrelerce zorunlu din derslerinin kal-
dırılması gerekliliği oldukça yüksek bir sesle 
dile getirilirken, Başbakan ısrarla bu yetkiyi 
Anayasa’nın 24. maddesine dayanarak elin-

de bulundurduğunu iddia etmektedir. 
Fakat bu noktada hatırlatıl-

ması gereken önemli 
bir nokta var, 

o da 24. 
maddenin 
içeriğidir:

•   Herkes, 
vicdan, dini 

inanç ve kanaat 
hürriyetine 

sahiptir.
•   Kimse, ibadete, 

dini ayin ve 
törenlere katılmaya, 

dini inanç ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamaz; dini 

inanç ve kanaatlerinden dolayı 
kınanamaz ve suçlanamaz.
•   Kimse, devletin sosyal, 
ekonomik, siyasi veya hukuki 

temel düzenini kısmen de olsa, 
din kurallarına dayandırma veya 
siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz 

sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, 
dini veya din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamaz.**

Yukarıda söz konusu maddenin üç paragrafı 
bulunmaktadır. Çok kültürlü (dini inanç açı-
sından) ve laik bir ülkede bu maddenin bu-
güne kadar nasıl işletildiğine hepimiz şahit 
olduk. Başbakanın dayanak aldığı maddenin 
yukarıda yer alan kısmını incelediğimiz za-
man dini inançları dayatma olarak kullan-
mak ve insanları bu konuda yönlendirmek 
kesinlikle yasaklanmıştır. Şimdi başbakan 
çıkmış bizleri dindar bir nesil olarak yetişti-
receğini yani bizleri Müslüman-Sünni olmak 
zorunda bırakarak, geleceğe dair umudun 
dindar nesilde olduğunu söylemektedir.

Âyinesi iştir kişinin lafına 
bakılmaz!

Ayrıca dindar bir neslin “farklı inançlara, gö-
rüşlere, özgürlüklere saygılıdır, biz de böyle 
bir nesliz” derken, hiç utanmadan sanki bu 
ülkede daha dün yaşanan Alevi kıyımların-
dan gençliğin haberdar olmadığını ve unut-
tuğunu düşünüyor olmalı. Hâlâ Alevilerin 
ibadethaneleri olan cemevlerini tanımamak-
ta ısrar eden zihniyet nasıl oluyor da bize hoş-
görülü olduğunu iddia ediyor. 

Başbakanın övgüler dizdiği ve bizzat dahil 
olduğu nesil bizlere zindanlar ardına atılan 
gazetecileri, tutuklu öğrencileri, hakkını ara-
yan işçiye-emekçiye vurulan jop ve sıkılan 
biber gazlarını miras bırakmaktadır. Kendi-
sinden olmayanı baskı altına almak için ya-
sama-yürütme-yargı üçgenini nasıl seferber 

el uzatanı yakar!
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ettiğini göstermektedir. İşçilerin toplu iş söz-
leşmesini, grev haklarını oyuncak haline ge-
tirmeyi, tarımı bitirerek köylünün ekmeğine 
el uzatmayı öğretmektedir. Bu nesil öğrenci-
lere, 4+4+4 gibi yasalarla çoçuk işçiliği, çocuk 
yaşta gelin olmayı kader haline getirerek, bi-
reyleri eğitim haklarından mahrum etmeyi, 
polis-rektör el ele yönetilen üniversiteleri, 
YÖK destekli soruşturma ve cezaları hayatı-
mızın olağan akışı haline getirmektedir. Bu 
nesil, açlık sınırının üçte ikisinden az asgari 
(sefalet) ücrete, paralı-sağlık, paralı-eğitim 
politikalarına ve bunlar gibi yüzlerce adalet-
siz uygulamaya imza atmaktadır.

Yukarıda verilen örneklere baktığımızda sa-
nırım gençliğin ne hale getirilmek istendiği 
daha doğrusu nasıl bir oyuna getirilmek is-
tendiği yaşanmışlıklardan ortaya çıkmak-
tadır. Peki, iktidarın yaptığı bu din vurgulu 
açıklamayı içeren hamle neden yapılmakta-
dır ve neden aslında yine yanlış ata oynamak-
talar?

Gün gelir hesap döner!
Gerici oluşumların ve burjuvazinin düştüğü 
hatalar, çıkmaza girdikleri anlarda yeniden 
ortaya çıkmaktadır. Dindar bir nesil yetiş-
tirerek kurdukları düzenin devamlılığını 
sağlayacak, karşı çıkmayacak, bahşedilenle 
yetinecek, haklarından ve güneşli bir dünya 
özleminden vazgeçecek bir neslin hayalleri ile 
yaşamaktalar. Gençliğe neden bu kadar önem 
veriliyor peki? Bu soruya bugün hâlâ güncel-
liğini koruyan ve yıllar önce verilmiş çok gü-
zel bir cevap bulunmaktadır:

Çünkü gençlik, toplumun en dinamik kesi-
midir ve bir şeylerin farkına varmadan “diz-
ginlenmesi” gerekir.

Çünkü gençlik; okulda, fabrikada, tarlada, 
sokakta biraraya gelerek ve zaten özünde ta-
şıdığı aydınlık bilincini dillendirip bunu bil-
meyenlere de aktaracak olandır.

Çünkü gençlik, artan işsizlik dolayısıyla -hele 
bir de yoksulluk içinde yaşıyorsa- her biraraya 
geldiğinde işsizliğe bir çözüm bulmaya 
çalışacak olandır.***

Burada hatırlanması gereken bir anektod var 
ki, bu aynı düşüncede olan bütün burjuvaziye 
çok yerinde bir cevap niteliğindedir: 2007 yı-
lında %51 hissesi kapitalist heveslerle pazar-
lanması sonucu özelleştirilmiş olan Petkim’e 
uzun yıllardan sonra yeni nesil(!) işçiler alın-
maya başlanmıştı. Söz konusu işçiler eskile-
re göre daha düşük ücretler almakta ve daha 
fazla hak yoksunluğu yaşamaktaydı. Bu işçi-
ler, sendikadan uzak tutulmak üzere yapılan 
hesaplar sonucunda lojmanlara yerleştirilmiş, 
ceplerine yöntecilerin telefon numaraları ve-
rilmişti. Konumuzla en alâkalı kısmı ise; iş-
çilerin bu işyerine dindar olmaları, çeşitli 
cemaat bağlantılarına sahip olmaları yahut 
en azından sağ görüşlü olmaları, patronun eşi 
dostu vasıtasıyla yerleştirilmiş olmalarıdır.

Yeni nesil işçilere sürekli olarak eski işçiler 
kötülendi. Grev hakları olmadığı iddia edildi 
ve olabildiğince sendikanın iletişim olana-
ğından uzak tutulmaya çalışıldı. Fakat gün 
geldi devran döndü ve 20 Temmuz 2011 tari-
hinde Petrol-İş Sendikası’nın kararıyla gereve 
çıkıldı. Bütün yeni nesil, gelecek vaadeden(!) 
işçiler greve tam katılım sağlayarak 24 Tem-
muz 2011 günü başarıya ulaştı.

Yukarıda örneklendirildiği üzere bu ülkenin 
işçi, emekçilerini yıldırmak sizin “gençlik ha-

yallerinizle” örtüşmedi. Gençlik devrim iste-
ğiyle bütün karanlık hayallerinizi yıkacaktır.

Gençlik nereye?
Gün geçtikçe yoksulluğun, işsizliğin arttığı; 
gençlerin eğitim, sağlık, ulaşım gibi hakla-
rından mahrum edildiği bir ortamda elbette 
toplumun her kesimi gibi gençler de gittikçe 
politikleşiyor ve mücadele saflarında birer bi-
rer yerini alıyor.

Lise sıralarına dökülen ter üniversite kapıla-
rında değersizleştikçe, üniversite sıralarında 
sarfedilen emek Bologna masalarında serma-
yeye peşkeş çekildikçe, işyeri önlerinde bek-
leyişler sefaletle sonuçlandıkça ne yaparsanız 
yapın gençliğin hamurunu istediğiniz gibi 
yoğuramayacaksınız.

Bu davet bizim!
Bütün bu yazılanların ardından “peki siz-
ler yani İlerici Gençler neler yapıyor ve bu 
gündemin neresindesiniz” diye sorduğunu-
zu duyar gibiyim. Bizler işçi, köylü, öğrenci 
gençlik olarak her türlü çalışma alanımızda 
kendi alternatiflerimizi sunarak işçi sınıfının 
öncülüğünde “Gençlik devrim istiyor!” şiarı-
mızla mücadelenin tam ortasında yer alıyo-
ruz. “Emekçi Üniversitesi” kampanyamız ile 
üniversitelerimizi bilimi, araştırmayı, halkın 
yararına çalışmayı en yakın hedefi olarak 
benimsemiş kurumlara çevirmeyi, YÖK’ü 
yıkmayı ve her öğrencinin kendi okulunun 
yönetiminde görmeyi hedefliyoruz. İlerici 
Liselileri, kaliteli bir eğitim alabilmeleri için, 
üniversite sınavlarında kaderlerinin akrep ile 
yelkovanın arasına sıkıştırmadan belirleye-
bilmeleri için sonuna kadar destekliyoruz.

Kaynaklar:
*         http://www.cnnturk.com/2012/
t u rk i ye/02/0 6/d in d ar. b ir. ne s i l . c ag d as .

olamiyor.mu/647970.0/index.html
** http://www.tbmm.gov.tr/develop/

owa/anayasa.maddeler?p3=24
*** http://urundergisi.com/makaleler.

php?ID=147
**** h t t p : // w w w. i l e r i c i g e n c l i k . o r g /
haberler/cagritum-ilerici-yurtsever-gencler-

gorev-basina

 ∎ Yücel AKTÜRK
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Karanlık bir sahne, bir projeksiyon, pro-
jeksiyondan sahnedeki karanlık perdeye 
yansıyan görüntüler. Görüntülerde yavaş 
yavaş yanan bir otel, yangına rağmen bina-
nın önünde daha da birikmiş, tekbir geti-
rip sevinç nidaları atan bir kalabalık. Sonra 
oyuncular geliyor o yanan otelin içindeki 
insanları temsilen, diyorlar ki; kapılar ka-
palı pencerelerden girmeye çalışıyorlar, bizi 
burada diri diri yakıyorlar. Genco Erkal’ın 
Sivas ‘93 adlı oynundan bu sahneler, adı ge-
çen otel Madımak Oteli, anlatılan da o gün 
yani 2 Temmuz 1993 günü o otelde diri diri 
yakılan insanlar ve orada aslında ne oldu-
ğuydu.

Sivas’ın “duyarlı vatandaşları” için aslın-
da herşey 26 Mayıs 1993’te Aziz Nesin’in, 
İslami çevreler tarafından İslam’a ve 
Hz.Muhammed’e hakaret ettiği düşünülen 
Salman Rüştü’nün Şeytan Ayetleri kitabını 
çevirmeye başlayıp bunu düşünce özgürlü-
ğü adına Aydınlık Gazetesi’nde tefrika et-
mesiyle başladı. Ülkenin dört bir tarafından 
Aziz Nesin’e gelen tepkiler ve protestolar, 1 
Temmuz’da Pir Sultan Abdal Şenlikleri için 
gittiği Sivas’ta da vücut buldu. Aziz Nesin 

yani radikal İslamcıların hedefindeki isim 
ise şenliklerin başkonuğuydu.

O gün 2 Temmuz günüydü
Şenliğe vali de katıldı ve bir konuşma yaptı. 
Aziz Nesin’in konuştuğu sırada ise dışarıda 
“Müslüman Kamuoyuna” başlığını taşıyan 
bildiriler dağıtılıyordu. Şöyle deniyordu 
bildirilerde, “Gün küfürlerinin hesabını 
sorma günüdür.” İşte o gün 2 Temmuz gü-
nüydü.

2 Temmuz Cuma sabahı olabildiğince ne-
şeli ve güzel başlamıştı, yazarlar kitapları-
nı imzalıyor, tiyatrolar oynanıyor, insan-
lar gülüyordu. O sabah çıkan Hakikat adlı 
gazetenin sürmanşetini gördüklerinde ise 
keyifleri kaçmıştı; “Müslüman mahallesin-
de salyangoz sattılar.” Ama hiçbiri büyü-
tülecek bir şey görmüyordu ortada, İHA 
muhabirinin Aziz Nesin’e yönelik kışkırtıcı 
sorularından ve araya giren “duyarlı” va-
tandaşın saldırgan tutumundan sonra bile.

Öğle namazında ortam iyiden iyiye geril-
mişti ve polis Nesin’i kaçırırcasına Madı-

mak Oteli’ne götürmeye karar vermişti. 
Bu sırada şenlik alanında bir grup tiyatro-
cunun oyunlarına insanları davet etmek 
amacıyla davul kullanması duvarın öte 
tarafında namaz kılan güruh için “ezan 
sesini bastırmak için yapıyorlar” şeklinde 
algılanınca gergin olan hava bir parça daha 
gerilmişti.

Namaz bitiminde birbirine yakın üç 
camiiden çıkan kalabalık bir anda birleşmişti 
ve yaklaşık 1000 kişiye ulaşan grup “Sivas 
Aziz’e mezar olacak”, “Vali istifa” sloganları 
ve olanca öfkeleriyle Hükümet Konağı’na 
yürümeye başlamışlardı. Valilik’ten 
sonraki hedefleri ise kültür merkezi ve 
burada Kültür Bakanlığı’nın diktirdiği 
Ozanlar Anıtı olmuştu, sayılarını yaklaşık 
üçe katlamışlardı. Merkezin içinde ise Arif 
Sağ konserini dinlemeye gelmiş yaklaşık 
1500 kişi vardı ve konser sonrasında 
dışarı çıktıklarında tekbir getiren öfkeli 
bir kalabalıkla karşılaşmışlardı. Bu öfkeli 
kalabalık konserden çıkan gruba taşlar 
ve sopalarla saldırmış, saldırıdan sonra 
darp edilen vatandaşlar ise polisin önlem 
almadığını bilakis saldırganların önlerini 
açtığını, önlem alınsaydı olayların bu denli 
büyümeyeceğini söylemişti.

Yaşatılan hiçbir şey masum 
değildi

Ankara ile yapılan telefon konuşmaların-
dan sonra beklenen ve istenen yardım gel-
meyince kalabalık kendilerini durdur(a)
mayan polis ve bir avuç askerden güç alarak 
Ozanlar Anıtı’nı parçalamaya, taşlamaya 
girişmişti. Bu sırada vali, içişleri bakanı, 
belediye başkanı arasındaki telefon konuş-
malarından sonra ortaya çıkan “Bunlar 
masum Müslümanlar, bunlardan bir zarar 
gelemez, bağırıp bağırıp dağılırlar.” hava-
sı kalabalıktan kaçan askerlerde de, yar-
dıma iş işten geçtikten sonra gelen itfaiye 
erlerinde de, yangından kaçarken BBP İlçe 
Teşkilatı’na rastlayan aydınları sopalarla 
yangına geri yollayan BBP’lilerde de hakim 
olan tavır aslında olayın vehametini ve hiç-
bir şeyin “masum” olmadığını gözlerimizin 
önüne sermeye yetecek cinsten.

Saatler akşam üzerini gösterdiğinde ise 
yaklaşık 15000 kişi Madımak Oteli’nin 
önündeydi, polis ve takviye için nihayet 
gelen askerler ise Madımak Oteli ve çevresi 
dışındaki caddeleri, kuyumcuları, dükkan-
ları korumakla meşguldü. Toplanan 15000 
kişiye konuşan Belediye Başkanı Temel Ka-

Zamanaşımına uğrayan insanlık
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ramollaoğlu ve BBP İlçe Başkanı’nın kala-
balığı ateşleyen konuşmaları ve kalabalığa 
karşı cılız kalarak çekilen askerlerin tutu-
mu adeta oteldeki aydınların infazının iz-
niydi.

Bundan sonra insanları kontrol eden sadece 
kitle psikolojisiydi. Arabalar yanmaya baş-
lamış, alevler zafer çığlıklarına karışmış, 
askerler ve itfaiye bu manzarayı uzaktan 
izlemekle yetinmişti. Yangından kaçmaya 
çalışanlar ise yağmurdan kaçarken doluya 
tutulmuş, BBP İlçe Teşkilatı’na açılan pen-
cerede sopalarla kendilerini bekleyen bir 
kalabalıkla karşı karşıya bulmuşlardı. Aziz 
Nesin ve Lütfü Kaleli de itfaiye merdiven-
lerinden koparılırcasına alınmış, yumruk, 
tekme ve sopalar eşliğinde polis arabasına 
bindirilerek kaçırılmıştı.

Önergeler 18 defa reddedildi!
Açılan davalardan 2000’de 35 sanık idam ce-
zasına çarptırıldı fakat 2002 yılında idam 
cezası kalktığı için ağırlaştırılmış müebbet 
hapis istemiyle yargılanmalarına devam 
edildi. Biliyorduk ki asıl suçlular, diğer kat-

liamlarda olduğu gibi bu katliamda da yar-
gılanmıyor, ortaya çıkarılmaları için hiçbir 
çaba harcanmıyordu. Bu yakınlarda ise ana 
davadan ayrılarak sürdürülen ve 7 firari 
sanığın yargılandığı kritik dava “zamana-
şımına” uğradı. Yoğun kamuoyu baskısı, 
meclisteki bazı milletvekillerinin uğraşları 
ve insanlığa karşı işlenmiş suçların zama-
naşımının olamayacağına ilişkin önergele-
rin 18 kere AKP tarafından reddedilmesine 
ve davanın zamanaşımından düşmesine 
engel olamadı. HSYK Başkanvekili İbrahim 
Okur’un da davanın akıbetinin ne olduğu 
henüz belli değilken, “Bu saatten sonra ya-
pacak fazla bir şey yok.” şeklindeki açıkla-
maları da yürekleri kanatan bu ayıbı daha 
da büyüttü.

Kirli ellerinizle katlettiğiniz
insanlığı yaşatacağız!
Tıpkı bundan 19 yıl önce olay cereyan 
ederken kimse gözlerini elleriyle bile ka-
patma gereği duymadan bu vahşeti izle-
diyse, 19 yıl sonra da değişen pek bir şey 
yok. Bu davada zamanaşımına uğrayan in-
sanlıktı, Sivas Madımak Oteli’nde 2 Tem-

muz 1993 Cuma günü kaldırım taşlarıyla 
parçalanan, tutuşturularak yakılan, itfaiye 
merdivenlerinden aşağıya çekilip duman-
dan boğulmadı yahut yanmadı diye yum-
ruklanan insanlığa bunların hepsine göz 
yumularak bir kez daha vuruldu. Tarih, 
bu topraklar, bu toprakların kardeş halk-
ları ne onların katilleriyle adlarının yan 
yana yazıldığını, ne yıllarca, utanç müzesi 
olması gereken yerde insanların afiyetle 
kebap yediğini, ne kırmızı bültenle aranan 
sanıklardan birisinin Sivas’ta, emniyete 
yüz metre uzaklığındaki evinde öldüğünü 
ya da bir başkasının evlendiğini, yurtdı-
şına çıktığını ne bu davada tüm bunları 
karanlıkta bırakmış hükümetleri, döne-
min Refahyol iktidarının Adalet Bakanı 
ve davada sanıkların avukatlığını üstlenen 
Şevket Kazan’ı ve avukat listesindeki çok 
sayıda Refah Partili’yi, daha sonradan Sa-
adet Partisi ve AKP içerisinde yöneticilik 
görevlerini üstlenen aynı kişileri ne de  ni-
celerinin kirli ellerini unutacaklar.

 ∎Hazal ÖZTAMAN
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Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da 
birbiri ardına gelen faşist iktidarlar, burju-
vazinin lüks yaşam koşullarını ve çıkarlarını 
korumak adına sendikal hak ve özgürlükleri 
askıya almıştı. Bununla birlikte işçi patron 
ilişkilerini ulusal çıkarlar bahanesiyle işve-
ren lehine düzenleyen “hakem kurulu” ve 
üyelerini devlet bakanlarıyla büyük sanayi 
tekellerinin temsilcilerinin teşkil ettiği “ge-
nel ekonomi konseyi” gibi kurumların çık-
masına vesile olmuşlardı.

Benzer yapıların 12 Eylül faşizmi ile birlik-
te kurumsallık kazanmış olduğu ülkemizde 
ise, özellikle son zamanlarda AKP iktida-
rının girişimleriyle yeni bir boyuta kavu-
şan işçi sınıfına yönelik neo-liberal saldırı 
dalgası, faşizmden ilham alan düzenleme 
ve uygulamalarla kendisini giderek daha 
fazla hissettirmektedir. Bu çerçeveden ba-
kıldığında, feodalizmden kapitalizme geçiş 
sürecinde sermaye sahiplerine ucuz emek 
gücü sağlamak adına emeğin serbest dola-
şımı esasını “özgürlük” adı altında savunan 
liberalizmin yerini bugün emek gücünün 
esnek kullanımını sağlamak isteyen neo-li-
beralizme bıraktığı bir ortamda, sendikal 
hak ve özgürlüklerin yok edilmesinin, dev-
let icazetli, işbirlikçi, “sarı” sendikaların 
güçlendirilmesinin AKP iktidarının temel 
hedefleri arasında olduğu görülebilir. Şubat 
ayı başında meclise gelen “Toplu İş İlişkileri 
Yasa Tasarısı” başlıklı taslak da söz konusu 
yeni liberal saldırı dalgasında yeni bir aşa-
mayı teşkil etmektedir.

Ne yok ki bu yasada?
Yeni yasayla birlikte burjuvazi, yine “yeni 
özgürlükler” ambalajı içinde biz emekçilere 
yeni prangalar sunmaktadır. Bizlere yenilik 
ve özgürlük adı altında dayatılan tasarı, 2821 
Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Top-
lu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Kanunu’nun 
birleştirilmiş ve değişikliklere uğratılmış 
halidir. Bu noktada ilk göze çarpan aldat-
maca yasaların mevcut hallerinde var olan 
ve bir sendikanın işçilerin haklarını yasal 
zeminde savunabilmek, patronla pazarlık 
edebilmek için sahip olması gereken toplu 
sözleşme hakkına karşı getirilmiş olan ilgili 
iş kolunda yüzde 10 üyeye sahip olma koşu-
lunun (diğer adıyla yüzde 10 barajının) yüz-
de 3’e çekiliyor oluşu. Oysa daha önceden 28 
olan iş kolu sayısı, yeni düzenlemeyle bir-
likte 18’e indiriliyor, ki bu 28 iş kolunun söz 
konusu olduğu bir ortamda yüzde 10 olan 
barajın, 18 iş kolu üzerinden hesaplanacak 
olan yüzde 3 barajına göre, çok daha fazla 
sendikaya toplu sözleşme hakkı vermiş ol-
duğu anlamına geliyor. Yani oransal olarak 
bakıldığında, onlarca iş kolunun birleştiril-
diği yeni yasayla, pek çok sendikanın yüzde 
3 barajının altında kalacağı anlaşılıyor.

Madde madde ele alacak olursak, yeni dü-
zenlemeyle, faşist dönemin kalıntılarından 
olan ve yalnızca işbirlikçi sarı sendikalarla 
patron temsilcilerinin yer alabildiği “Eko-
nomik ve Sosyal Konsey” nezdinde yapılmış 
olan ve iş kolu düzeyinde mesleki eğitim, iş 
sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve is-

tihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri 
vb. içeren çerçeve sözleşme kavramı yasaya 
girmektedir. Bir işyerinde yapılan toplu iş 
sözleşmesi oradaki işçilerin ne kadar lehine 
olursa olsun, çerçeve sözleşmeye aykırı ola-
mayacaktır.

Yeni yasayla sendikaya üye olmak için yaş 
sınırı 16’dan 15’e iniyor, ancak çırak ve sta-
jerlerin işverenle ilişkileri hizmet akdi sayıl-
mamaya devam ediyor. Böylece çırak ve sta-
jerler yine işçi statüsünde kabul edilmiyor ve 
böylece haklarından yoksun bırakılıyorlar. 
Yine yasanın eski halinde yer alan ve ulaş-
tırma, petro-kimya, bankacılık gibi sektör-
lerde söz konusu olan grev yasağı yürürlükte 
kalmaya devam ediyor.

Aynı şekilde yeni yasa, toplu sözleşme düze-
nindeki mevcut yasak ve engelleri, grev yasa-
ğı ve ertelemesi, yanı sıra faşist yönetimlerin 
bir ürünü olan zorunlu tahkimi; sendikalara 
ve toplu sözleşmelere patron lehine olacak 
şekilde devlet müdahalesini içinde barındır-
maya devam etmektedir.

Geleceğimiz açısından
Yeni “Toplu İşçi Kıyımı Yasa Tasarısı”, işçi 
sınıfını sindirmek, örgütsüz hale getirmek, 
sendikaları ve emek eksenli örgütleri berta-
raf etmek ve bu şekilde neo-liberal asalak-
ların arzuladığı esnek çalışma koşullarının 
oluşturulduğu ortamı yaratmak için onlarca 
yıldır yürütülen projenin yeni bir aşamasını 
işaret etmektedir. Resmin bütününe baktığı-
mızda, kıdem tazminatlarının başka amaç-
larla kullanımı yasal olarak mümkün olan 
bir fona aktarılarak gasp edildiği, genelini 
gençlerin teşkil ettiği işsizler ordusunun özel 
istihdam bürolarınca esir alındığı, sendikal 
hak ve hürriyetlerin kağıt üstünde kalmaya 
mahkum edildiği, beş yıl sonra toplu sözleş-
me hakkına nail olabilen sendika sayısının 
bir elin parmaklarını geçmeyeceği, üretken 
nüfusun yarısının günde 10 saat çalışıp as-
gari ücret aldığı, diğer yarısının ise çalışmak 
istediği halde iş bulamadığı böyle bir ortam-
da, genç emekçilerin dinamizmini atıl bıra-
kanlara, bizleri örgütsüzlüğe, güvencesizli-
ğe, geleceksizliğe, işsizliğe ve açlığa mahkum 
edenlere karşı sendikal örgütlülüğü güçlen-
dirmek üzere çalışmak ve direnmek zorun-
dayız. 

 ∎Ozan GÖKBAKAR

Toplu işçi kıyımı yasa tasarısı mecliste!

İşçiler sokağa!
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4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası

kamu emekçilerine neler getiriyor?

Biz işçi ve emekçilerin hakları her geçen gün 
birer birer elimizden alınıyor. Gözlerini kâr 
hırsı bürümüş egemen güçler şimdi buna bir 
yenisini daha eklemek istiyor. 

Evet! Her geçen gün haklarımızı gaspeden, 
özlük haklarımızı yok etmeye çalışanlar, bu 
sefer de kamu emekçilerinin hakkına göz 
dikti.

4688 sayılı değişiklik ve getirilmek istenen 
düzenleme ile, 20 yılı aşkın bir süredir sür-
dürdüğümüz grevli toplu sözleşme mücadele-
miz tamamen yok edilmeye çalışılıyor. Kamu 
emekçileri, grevli toplu sözleşme hakkını, 
örgütlenme özgürlüğünü, özlük ve demok-
ratik haklarını yok sayan, tamamen yandaş 
konfederasyonun taleplerine uygun olarak 
hazırlanan söz konusu yasa tasarısına karşı, 
taleplerini ifade eden onlarca eylem ve etkin-
lik gerçekleştirdi.

KESK ilk olarak 21 Aralık 2011’de grev ger-
çekleştirilerek, kamu emekçilerinin temel 
taleplerine dikkat çekti. Bu taleplere yer ver-
meyen bütün düzenlemelere karşı, mücade-
lelerini sürdüreceklerini vurgulayan kamu 
emekçileri eylemlerine basın açıklamaları ve 
çadır eylemleri ile devam etti. Kamu emek-
çileri, 3 günlük çadır eylemi gerçekleştire-
rek kar, kış, yağmur, soğuk demeden büyük 
bir kararlılık gösterdi. Yine “4+4+4” kanun 
teklifine ve 4688 sayılı yasada yapılacak de-
ğişikliklere karşı 28-29 Mart’ta 2 günlük 
grev gerçekleştirdi. Ankara’da alanlarda, so-
kaklarda taleplerini haykırdı. Devlet, kamu 
emekçilerinin bu mücadelesini cop, gaz 
bombası ve tazyikli su ile bastırmaya çalıştı.
Kamu emkçilerinin direnişi karşısında ya-
sakçı ve baskıcı bir tutum sergileyen devlet, 
adeta ülkeyi sıkıyönetim haline dönüştürdü. 
Kamu emekçileri her türlü baskıya karşı di-
reniş göstererek, mücadelelerine devam etti. 
Kamu emekçileri, Ankara’da Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmek ve talep-
lerini iletmek için işgal eylemi, diğer illerde 
de oturma eylemleri gerçekleştirerek, yasayı 
kabul etmeyeceklerini bir kez daha gösterdi. 
Kamu emekçilerinin bütün bu mücadelesine 
rağmen, 35 maddelik yasa 5 Nisan’da Meclis 
Genel Kurulu’nda kabul edildi. Peki meclis-
te kabul edilen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Yasası’nda yapılan değişiklikler 
neler? Bir göz atalım:

Kanun isimleri değişiyor!
İlk olarak Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’’nun adı, “Kamu Görevlileri Sendi-
kaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” olarak de-
ğiştiriliyor.

Devlet, grev hakkını yok sayarak, 
tek tip sözleşme getiriyor!

Her şeyden önce ‘toplu görüşme’ sözcüğü ye-
rine, ‘toplu sözleşme’ sözcüğü getirilerek, her 
hizmet kolunda ayrı ayrı toplu sözleşmeler 
yapılması gerekirken, toplu sözleşmenin mer-
kezi düzeyde ‘tek tip’ ve en çok üyeye sahip 
konfederasyonla yapılması planlanıyor. 

Bu değişiklik ile grev hakkını içermeyen, 
daha önceki “toplu görüşme” den bile daha 
geri bir sendikal düzen getirilmeye çalışılıyor. 
Uluslararası sözleşmelere, evrensel sendikal 
hak ve özgürlük normlarına aykırı davranı-
lıyor. Grev hakkını yok sayarak, yapılan bu 
yasa değişikliği ile ILO normlarının ve İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAM) kararları 
açıkça ihlal ediliyor. Oysa; Türkiye’nin onay-
ladığı 87 sayılı ILO sözleşmesi ve İnsan Hak-
ları Avrupa Sözleşmesi’ne göre kamu çalışan-
larının (memurların) grev hakkı yer alıyor. 

Önceden 1 yıl olan toplu sözleşme süresi iki 
yıla çıkarılıyor. Bununla da kalmayarak, top-
lu sözleşmenin içerik ve kapsamı sadece mali 
ve sosyal haklarla sınırlı tutuluyor. 

Böylece diğer sorunların çözümü konusunda 
sendikaların önüne set konmuş oluyor. 

Toplu sözleşme görüşmelerinde; sadece aylık 
ücretlerdeki oransal artış ve kamu görevlile-
rinin yararlanacağı genel konular konuşula-
bileceği maaş ve ücret sisteminde değişiklik 
talebinde bulunulamayacağı bir düzenleme 
de yapılmak isteniyor. 

Bu değişiklik ile hizmet kollarında örgütlü 
sendikaların etkinliği zayıflatılmaya çalışılı-
yor.

Ayrıca bu yasa ile demokratik ve siyasal talep-
ler de görmezden geliniyor.

Toplu sözleşme yapılma tarihi yine Ağus-
tos olarak belirleniyor. Toplu sözleşmede 
uyuşmazlık halinde 3 işgünü içinde Hakem 
Kurulu’na başvurulması gerekiyor.

Bu yasa değişikliği ile toplu sözleşme tarihi 
yaz dönemine geldiği ve tatil olduğu için sı-
kıntı olacaktır.

Ayrıca 1 aylık bir süre olacağı için gösterme-
lik bir durum söz konusu olacak, az konuşa-
lım hızlıca geçelim mantığı geçerli olacaktır. 
Daha önceki toplu görüşmelerde bu şekilde 
sorunlar olmuş, komisyon toplantı ve rapor-
larına uyulmadığı görülmüştür. Bu yüzden 
de sahici bir mantık olarak görünmüyor.

Değişiklikle toplu sözleşmeler 
‘uzlaşmalar diyarı’ haline 
dönüşüyor!

Değişiklikle toplu sözleşme masasında kamu 
emekçisini temsilen Memur Sen’den 3, Kamu 
Sen’den 2, KESK’ten 1 yetkili olacak.

Yasa taslağının hazırlanış sürecinin her adı-
mında sadece iktidara yakınlığı ile bilinen 
konfederasyonun talepleri dikkate alınmış, 
diğer konfederasyonların görüş ve önerile-
ri görmezden gelinmiştir. Yandaş konfede-
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rasyonla yapılan görüşmeler sonucunda ise 
beklenen gerçekleşmiştir. Bu değişiklik toplu 
sözleşme masasında kamu emekçisini tem-
silen Memur Sen’den 3, Kamu Sen’den 2 ve 
KESK’ten 1 yetkilinin olması ile toplu sözleş-
menin aslında ‘uzlaşmalar diyarı’ olacağını 
şimdiden bizlere gösteriyor.

Değişiklik ile bütün yetkiler 
yandaş konfederasyonda!
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanmaması ha-
linde atılacak imzanın yetkisi üye sayısı fazla 
olan Memur Sen’e veriliyor.

Değişiklik ile örgütlenme 
önündeki engeller korunuyor!
Özel güvenlik görevlilerine sendika üyesi 
olma yolu açılırken meclis çalışanlarının, 
yargı mensupları (hakim ve savcılar da içinde 
olmak üzere) askeri işyerlerinde çalışan sivil 
personelin, ceza infaz kurumu çalışanlarının, 
denetim elemanlarının, polislerin, askerlerin 
sendikalara üye olma yasağı devam ediyor.

Bu değişik ile kamu emekçilerinin sendika-
laşmasına ilişkin yasağa devam ediliyor. Oysa 
ki; ILO normlarına göre asker ve polis dışın-
da hiçbir kamu görevlisinin sendika üyeliği 
sınırlanamaz. Bu durumda ILO normları ve 
Uluslararası sözleşmeler açıkça ihlal ediliyor.

Tabanın katılımı iyice 
kısıtlanıyor!
Sendika işyeri temsilcilerinin sayısı değişiklik 
öngörülmeden önce, yani eski yasada 20-100 
arasında ise en çok bir, 101-500 arasında ise 
en çok iki, 501-1000 arasında ise en çok üç, 

1001-2000 arasında ise en çok beş, 2000’den 
fazla ise en çok yediydi.Yapılan yeni düzenle-
me de ise sendika işyeri temsilcilerinin sayısı 
azaltılıyor. Buna göre; Yapılan değişiklikle, 
çalışan sayısı 200’e kadar olan işyerlerinde 
temsilci sayısı bir, 201-600 arasında ise en 
çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-
2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla 
ise en çok beş olarak belirleniyor.

Bu şekilde işyeri temsilcilerinin sayısının 
azaltılması ile tabanın seniklarda ki temsili 
iyice kısıtlanıyor.

Sendikaların iç işleyişine 
müdahale ediliyor!
Şube açma, birleştirme, “kuruluş şartını kay-
bedince” kapatma yetkisi sendika merkez yö-
netimlerine verilerek sendikaların iç işleyişi-
ne müdahale ediliyor.

Kanuna aykırı durumlarda Merkez Yönetim 
Kurulları’na sendika tüzüğünü değiştirme 
yetkisi verlerek sendikaların bürokratik ve 
merkezi özellikleri güçlendiriliyor. Sendika-
ların kendi tüzüklerini belirleme yetkileri el-
lerinden alınıyor. 

Bu şekilde sendika tüzüklerine kadar müda-
hale edilip, isimsiz ihbarlarla dahi sendikala-
rın mali hesapları denetlenebilecek. Kısacası 
devlet kamu çalışanları sendikalarını, devle-
tin uzantısı birer sivil toplum örgütüne dö-
nüştürmeyi planlıyor.

Özet olarak; 4688’de yapılan değişiklik kamu 
emekçilerinin sendikal özgürlüklerini sınır-
layan bir yerde duruyor. Ayrıca egemen güç, 
hak savunmasını, sendikal mücadeleyi tehlike 

olarak gördüğü için bu 
tür yasa değişiklikleri 
ile sendikaları kendisi 
için tehlike olmaktan 
çıkarmaya çalışıyor.

Peki kamu 
emekçilerinin 
talepleri neler?

Kamu emekçileri; “tek 
tip toplu sözleşme” 
anlayışından vazge-
çilmesini, sadece mali 
ve sosyal haklar değil; 
ekonomik, demokra-
tik, hak ve çıkarların 
da toplu sözleşme kap-
samına dahil edilmesi-
ni, kamu emekçilerinin 

siyaset yapma hakkının önündeki bütün en-
gellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlenme 
yasaklarının tamamen kaldırılmasını, grev 
hakkının yasal teminat altına alınmasını ve 
uluslararası normlar, sözleşmeler tarafından 
güvence altına alınmasını, sendikal hak ve 
özgürlüklerin yasal güvence altına alınması-
nı, kamu emekçilerinin örgütlenme ve müca-
delesinin önündeki engellerin kaldırılmasını 
talep ediyor.

Sendikaların tutumu ne olmalıdır!
Kamu emekçilerinin bu taleplerinin karşı-
lanması, sendikal haklarının genişletilmesi 
ile bire bir örtüşüyor. Kamu emekçilerinin 
kazanımları sınıfın örgütlü gücüne bağlıdır. 
Kamu emekçilerinin uluslararası sözleşmeler 
ile güvence altına alınmış olan grev ve toplu 
sözleşme hakkını kullanabilmesi, öz örgüt-
lüğünden geçmektedir. Kamu emekçileri ya-
saların mücadelelerini sınırlamayacağının 
ve sıkıştırılamayacağının farkında olmalıdır. 
Kazanılmış hakları gasp etmeyi hedefleyen 
tüm düzenlemelere karşı, geçmişten beri mü-
cadele eden ve sokakta fiili, meşru, militan bir 
hat üzerinden kendini var eden, Kamu Emek-
çileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) 
bundan sonra da kamu emekçilerinin hakla-
rına yönelik saldırılara karşı tutum almalıdır. 
Grevli, toplu sözleşmeli sendika mücadelesi 
daha da yükseltilmelidir. KESK yeni yasaya 
karşı üyelerin istekleri doğrultusunda taba-
nın da fikrini alarak, gücünü ortaya koymalı, 
fiili ve meşru hatta yoluna devam etmelidir.

 ∎ Pınar  ALTUNTAŞ
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İşçi sınıfı yazı mücadeleyle karşılıyor

Kapitalizmin kâr hırsı işçi katletmeye devam ediyor!
İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi verilerine göre, Şubat-Mart 
ayları içerisinde  100’den fazla işçinin yaşamını yitirdiği açıklan-
dı. Ölümler en çok enerji, inşaat ve gıda sektöründe yaşandı. 

Meclis adına yapılan açıklamada “son iki ayda gerçekleşen ölüm-
lerin en çok enerji, inşaat ve gıda sektöründe yaşandığını ifade 
edildi. Ölümlü iş kazalarının Şubat ayında en çok Adana, İstan-
bul ve Antakya’da yaşandığı, Mart ayında ise başta İstanbul, Gazi-
antep, Kocaeli, Denizli ve Muğla’da yaşandığı” belirtildi.

Özellikle Mart ayı içerisinde yaşanan işçi ölüm sayısını Esenyurt’ta çadır-
da çıkan yangın sonucu ölen 11 işçi arttırdı. Ölümler Marmara Park AVM 
inşaatında çalışan işçilerin, işveren için daha az maliyetli, işçiler için ise can 
güvenliğinden yoksun olan çadırlarda çıkan yangın sonucu gerçekleşti.

Amylum Nişasta’da çalışan
Tek Gıda-İş üyesi işçiler greve çıktı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Amy-
lum Nişasta’da, örgütlenme çalışması yürüten Tek Gıda-İş Sendikası, 
Amylum Nişasta işletmesinde beş aydır süren toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerinde anlaşmazlık çıkmasının ardından grev kararı aldı.

Amylum Nişasta işletmesinde 5 Mart 2012 Pazartesi günü greve başlayan 
Tek Gıda-İş üyesi işçiler, talep ve beklentilerini karşılayacak hakları elde 
edinceye kadar mücadelelerini sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi. 

DİSK, Taksim için eylem yaptı!
DİSK üyesi işçiler “Taksim’i insansızlaştırma’’ projesini protesto etti.  

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu yaptığı açıklamada, “Taksim, 
‘76, ‘77, 2000’lerde milyonlarca işçinin ayak izidir. Kazancı Yokuşu’nda 
kaybettiklerimizin kanı kurumadı, hesabı sorulmadı. AKP’nin hükmü 

sökmeyecek. Teslim olmayacağız, teslim etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından onlarca kişi tarafından her hafta Gezi 
Parkı’nda düzenlenen eyleme DİSK üyeleri yoğun katılım sağ-
ladı. Onlarca kişi el ele tutuşarak Taksim Anıtı çevresinde in-

san zinciri oluşturmasının ardından eylem sonlandırıldı.

Avrupa eylem günü
36 ülkede 84 sendika tarafından düzenlenen Avrupa Eylem Günü’nde 

DİSK ve Sendikal Güç Birliği Platformu İstanbul’da sokağa çıktı.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyesi 36 ülkeden 84 sendika, 
29 Şubat 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek bütçe görüşmele-

ri öncesi “Kemer sıkma politikalarına karşı iş ve sosyal adalet” talebiyle 
sokaklara çıktı. Eylemlerin en büyüğü Almanya’da gerçekleştirildi.

Türkiye’de ise, DİSK Ve Sendikal Güç Birliği Platformu’nun ortak 
çağrısıyla yürüyüş düzenlendi. Taksim’de toplanan bileşenler, “Ya-

şasın enternasyonal dayanışma”, “Yaşasın sınıf dayanışması” slogan-
larıyla Gümüşsuyu’ndaki Almanya Başkonsolosluğu’na yürüdü.
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Çapa Tıp Fakültesi taşeron işçileri,
güvenceli iş için bilgilendirme çadırı kurdu!

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde Mart ayı-
nın sonunda 400 taşeron işçinin işten atılacağının açık-

lanması üzerine taşeron işçiler harekete geçti.

Her gün mesai saatlerinde açık tutulan bir bilgilendirme çadırı kuran 
taşeron işçiler, Mart ayı sonun bir işçi dahi işten atılırsa bilgilendirme 

çadırının direniş çadırına dönüşeceğini dosta düşmana anlatıyor. Önce-
ki aylarda Çapa’dan 8, Cerrahpaşa’dan 43 işçinin işten atılması ve işçi-
lerin son maaşlarının ve tazminatlarının verilmemesi, çalışan işçilerin 

ise Ocak ayı maaşlarının henüz ödenmemiş olması direnişte ki işçilerin 
direniş nedenleri arasında. Bu yaşananlarla iş ve işçi güvenliğinin ol-

madığını vurgulayan işçiler seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. 
İşçilere İstanbul Üniversitesi Hastanesi›nde çalışan doktor, hemşire Tıp 

Fakültesi kapsamında orada bulunan öğretim görevlileri ve öğrencilerde 
işçilerin yanında olduklarını, desteklediklerini belirtiyor ve bilgilendir-

me çadırında yer alarak bunu gösteriyor.  İşçiler gerçekleştirdikleri basın 
açıklamasında “Hayır diyor, çünkü sağlık hizmetinin nitelikli verilebil-

mesi, sağlık işçilerinin güvenceli, kadrolu çalışmasıyla mümkün olabilir. 
Sağlık hakkını “maliyet hesabı”na indirgeyen başhekimlik ve ona izin 

veren AKP hükümeti, toplum sağlığını hiçe sayıyor, nitelikli sağlık hizme-
ti bekleyenleri aldatıyor.” şeklinde sağlık alanında ki taşeronlaşmaya ses 
yükselttiklerini belirtti Bilgilendirme çadırında öne çıkan sloganlar ise;

•   Yargı ve Bakanlık Kararları Uygulansın.
•   1212 işçi derhal kadroya alınsın.

•   İşçi çıkartılmasına Hayır. KPSS ile değil, herkese kadro.
•   Herkese parasız, nitelikli sağlık. Sağlıkta taşeron ölüm demektir.

•   Zafer Direnen Emekçinin Olacak! Birleşe, birleşe kazanacağız!

77 günlük direnişin ardından
Marmaray işçileri kazandı
İstanbul Yenikapı’da kurulan Marmaray projesi şantiyesinde çalışan ve  
Tekstil-Sen’de örgütlü olan  işçiler işten atılmalarının ardından 16 Ocak 
2010 tarihinde işlerine geri dönmek için direnişe geçmişti. İşlerine geri 
dönmek için defalarca eylem yapan Marmaray işçileri iki defa şantiyeyi 
işgal ederek işverenle görüşme sağlamıştı. 77 gün süren direnişleri bo-
yunca Tekel direnişine de destek veren işçiler işe iade davası açmıştı.

Açtıkları işe iade davasını kazanan işçiler, 27 Şubat 2012 Ta-
rihinde dilekçe yazarak iş başvurularında bulundu. 

Tersane işçileri yaşam hakkı istiyor!
Tersanelerdeki iş cinayetlerine karşı 27-28 Şubat 2008 tarihlerinde gerçekleş-
tirilen grevde polis saldırısı sonucu gözaltına alınan ve 3 yıl hapis iste-
miyle yargılanan 75 emekçinin davası 28 Şubat 2012’de Tuzla Adliyesi’nde 
görüldü. Dava öncesinde adliye önünde gerçekleştirilen eylemde iş cina-
yetlerine, taşerona ve güvencesiz çalıştırmaya karşı mücadelenin devam 
edeceği vurgulandı. Mahkeme davayı 7 Mayıs 2012 tarihine erteledi.

1980 Sonrası gerçekleşen ilk yaşam hakkı grevi 4. yılını geride bırak-
tı. Limter-İş Sendikası tarafından örgütlenen 27-28 Şubat 2008 tari-
hinde düzenlenen yaşam hakkı grevi, Tuzla Tersaneleri’nde 1985’ten 
2008 yılına kadar 93 işçinin yaşamını yitirmesine karşı, ‘’yaşam hak-
kı’’ talebiyle emek tarihinde yerini aldı. Grevin başladığı 2008’den 
günümüze kadar geçen 4 yılda ise 54 işçi yaşamını yitirdi.
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Herkese merhaba,

İlerici Gençliğe en son “Bu İktisat Eğitimini 
İstemiyoruz” başlıklı bir yazı yazmıştım. Beni 
oradan hatırlayanlar bilir: Ankara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İktisat 2. sı-
nıf öğrencisiyim ve sisteme muhalif olduğum 
kadar bu iktisat eğitimine de muhalifim. Ez-
bere dayalı, sorgulatmayan, basmakalıp ikti-
sat eğitimine savaş açmış durumdayım.

Daha önceki yazımda da değindiğim gibi 
iktisat eğitimi veren kurumlar arasında 
aslında en iyisi olarak nitelediğim SBF, 
nam-ı diğer Siyasal, beni bu dönem bir kez 
daha mutlu etti. Çünkü karşıma 4. dönem 
dersi olarak İktisadi Modeller ve Yöntem 
Dersi çıktı. Ben de merakla, dersi seçtim. 
Aslında başta biraz ön yargılarım vardı, 
bu derste de tartışacağımız modeller sade-
ce sistemin dayattıkları mı olacak, bu ders 
ne kadar eleştirel olabilecek diye. Neyse 

ki, dersin hakikaten beni mutlu edebi-
lecek bir ders olduğunu çok geçmeden 
anladım. Her hafta bu ders için hocamız 
Doç. Dr. Emrah Aydınonat’ın önereceği 
kitapları okuyup, eleştiri yazıları yazaca-
ğız. Derste, kitapları da, birçok konuyu da 
dilediğimiz gibi tartışabileceğiz. Bu kadar 
güzel bir ders işleme şekli için hocamıza 
buradan da teşekkürü borç bilirim. Gerçi 
okulda yürüttüğümüz topluluk ve dernek 
çalışmaları ile okumalarım biraz aksasa 
da, keyif le yerine getiriyorum. İşte böyle 
bir ders üzerinden, daha önceki yazımla 
başlayan ekonomi eleştirilerime devam 
edeceğim bir köşe düşündüm. Bu gü-
zel ders için yazacağım eleştirileri neden 
başka dostlarla da paylaşmayayım dedim. 
Sadece kendi sınıfımla kalmayalım, başka 
okullardan, başka şehirlerden dostlarla da 
paylaşalım bunları diye. İşte bu yüzden de 
böyle bir bölüm yazmaya başladım: Kitap 
değerlendirmeleri ile ekonomi eleştirileri.

Bu bölümde hocamın önerdiği ekonomi 
kitaplarının eleştirilerini sohbet havasın-
da, ekonomi eğitimi almış ya da almamış 
herkesin anlayabileceği bir dilde yazaca-
ğım. Böylece siz de ekonomi ile ilgili ke-
yif li eleştiri yazıları okumuş olurken, ana 
akım medyanın gazetelerinin, haber prog-
ramlarının, ekonomi programlarının çok 
zor ve anlaşılmaz gösterdiği ekonomi ile 
ilgili bilgi sahibi olmuş olursunuz.

Görünmeyen ekonomist: Tim 
Harford
Şimdi sizlere Tim Harford’ un Görünme-
yen Ekonomist adlı kitabını değerlendiren 
sohbet havasında bir yazı yazıyorum. 

Kitabı elinize aldığınızda kapakta gördüğü-
nüz, üzerinde “Bu kahve çok pahalı” yazan 
dökülmüş karton bardaktaki kahve aslında 
kitabı özetleyen en önemli şey. Çünkü bir-
çok kavramı anlatmak için kahveyi kullan-
mış yazar. Benimse sadece kitabı her elime 
alışımda canımın kahve çekmesine sebep 
olan bir unsur aslında Bundan sonra ilk 
dikkatinizi çeken şey “Tüm Dünyada Best-
seller” ibaresi oluyor.  Efendim bu kitap, 
tüm dünyada en çok satan kitaplardanmış, 
bilginize. Kitabın arka kapağını çevirip 
baktığınızda, The Economist, Wall Street 
Journal, The Times, Telegraph, Financi-
al Times, Express gibi çeşitli gazetelerden 
kitapla ilgili alıntılara rastlıyorsunuz. Bu 
alıntıları okuduğunuzda varacağınız genel 

Kitap değerlendirmeleri ile
ekonomi eleştirileri
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sonuç, kitabı bu gazeteler çok beğenmiş 
yani bu gazetelerin zihniyeti çok beğenmiş, 
yani sistem içi düşünce çok beğenmiş ve 
çok anlaşılır çok kolaylaştırılmış bir eko-
nomiye giriş kitabı olarak nitelendirilmiş. 
Evet, arka kapaktan varılan sonuç içerikle 
ilişkili olarak, doğru. Kitap tamamen bir 
kapitalizm güzellemesi, Homo economi-
cus ve görünmeyen ele muhteşem bir inanç 
abidesi. Ve doğal olarak sistemin yazılı ya-
yınları tarafından da çok beğenilmiş. Me-
rak ediyorum, bir daha ki baskıya İlerici 
Gençlik olarak benim değerlendirmemden 
de birkaç cümle koyarlar mı?

Tabii yazının başında iddia ettiğim gibi ya-
zılarım herkes tarafından anlaşılır olacak-
tı. Bu yüzden yukarıda kullandığım birkaç 
kavramı açıklayacağım. İlk olarak kapita-
lizmi hepiniz biliyorsunuz, bu içinde yaşa-
dığımız ekonomik düzen, anapara demek 
olan kapital’den türemiş olan ve her şeyin 
de bireye bağlı olduğu, anaparanın ve kârın 
her şeyin üzerinde olduğu sistem. Şimdi 
kapitalizm ile bağlantılı olan Homo eco-
nomicus kavramı var ki, bu da Kapitalizme 
son radde de inanan iktisatçıların müthiş 
desteklediği bir kavramdır. İngiliz filozof, 
politik ekonomist, devlet memuru, parle-
mento üyesi John Stuart Mill tarafından 
ilk kez kullanılmış “Economic Man” kavra-
mından türetilmiştir. Evrimi temel alarak, 
Homo sapiens sapiens’den sonraki insan 
olarak tanımladıkları, insan şekli Homo 
economicus’tur. Yaptığı her şeyde, verdiği 
her kararda kendi çıkarını, kendi hazzını 
ya da kârını - anaparasını düşünerek karar 
veren insan modelidir. Mikro İktisat Ki-
taplarında geçen “fayda maksimizasyonu” 
ve “fırsat maliyeti”ni çok hızlı analiz edip 
karar verebilen ve yine o kitaplarda geçen 
haliyle “mantıklı” kararlar verebilen insan-
dır, Homo economicus. Ama bence siste-
min kölesi olmuş, özgürlük nedir, dostluk 
nedir, paylaşmak nedir hiçbir zaman bil-
memiş ve bilemeyecek olan bir zavallıdır 
Homo economicus, varsa bir yerlerde ya da 
var olacaksa bir zaman. “Görünmeyen el” 
ise, günümüz iktisadının kurucusu olarak 
bilinen Adam Smith’in Ulusların Zengin-
liği isimli kitabında tanımladığı, bireylerin 
kendi çıkarlarını düşünerek aldıkları ka-
rarların toplumun çıkarlarına dönüşeceği 
ve piyasanın kendiliğinden etkinleşeceği 
varsayımının adıdır. Yıllardır sürmekte 
olan krizlere, yıllardır bütün dünyada var 
olan yoksullara, aç insanlara bakarak ne 
kadar gerçek! ne kadar doğru! bir kavram 
olduğunu hemen görebilirsiniz dostlar. 
Çok doğru!

İşte bu kitap da bu çok doğru! olan şey-
lerin, doğruluğunun! bir göstergesi hem 
de. The Economist’te yazılan gibi, “gün-
delik hayattaki ekonomiyle ilgili eğlence-
li bir rehber” gündelik yalanlar, gündelik 
umarsızlıklar, gündelik bencillikler ile 
içiçe olan bu gündelik ekonomiyle ilgi-
li eğlenceli! bir rehber. Kahve üzerinden 
Mikro İktisat kitaplarında gördüğünüz 
kavramların anlatılması eğlenceli olabilir 
ama kitapta ilerledikçe ve bildiğimiz tüm 
yalanlara tüm yoksulluk ve sömürüye rağ-
men bu gereksiz güzellemeye yazar Har-
ford son hız devam ettikçe eğlenceli değil, 
sinir bozucu oluyor. Ve BestSeller’lardan 
bir kez daha tiksiniyorsunuz. Aslında bu 
kitaptan tiksinirken, bu iktisattan bir kez 
daha tiksiniyorsunuz. Kapitalizmden, bu 
yalanlardan, bu bencilliklerden bir kez 
daha tiksiniyorsunuz.

Şimdi dönüp kitaba baktım da, kapitalist 
bakış açısıyla yazarın güncel örnekler kul-
lanarak anlattığı kimi olayların yanına 
notlar düşmüşüm, sanırım ben de o ör-
nekleri güncel örneklerimle çürütmüşüm. 
Bunları not düşerken, bu yazıda kullanı-
rım diye de düşünmüştüm aslında, ama 
sanırım bunu yapmam yazımı daha da 
uzatır. İşte bu yüzden bunlara değinmeye-
ceğim. Biraz daha kullanılan kavramlarla 
uğraşıp bu yazıyı bitireceğim.

Eğer siz de benim gibi okuduğu kitabın di-
line, kullandığı kelimelere dikkat eden bir 
okursanız, bu kitaptaki bariz kapitalizm 
güzellemesi yanında, satır aralarına sıkış-
tırılmış; duyarsızlığı, sevgisizliği, bencil-
liği de görürsünüz. Örneğin, fakirler, aç-
lar, evsizler çok doğalmış gibi kullanılmış 
metinlerin akışında. “Fakirler” direkt bir 
etiket. Bence bariz bir ötekileştirmeyi ba-
rındırarak kullanılmış birçok yerde. Kâr 
her şeyden önemli, daha fazla kâr için iste-
diğiniz ölçüde yalan söyleyebilirsiniz me-
sela. Şaşırmayın, yazar Harford doğrudan 
kullanmış bunu kitabında. “Daha fazla kâr 
için yalan söylemeniz gerekebilir”. Sonra 
yazarın bahsettiği özel sağlık sigortaları 
var. Devlet tarafından sağlanması gereken 
sosyal bir hak olsa da sağlık sigortası, bir-
çok insanın mağduriyetlerini görmezden 
gelerek, sağlık sigortalarının karlılığından 
bahsetmiş. İnsandan bahsetmek hiç yok. 
Sadece sigorta şirketleri ve piyasa ile ilgili 
birkaç şey anlatmış o kadar. Zaten ilerle-
dikçe görüldüğü gibi, yazar için de devlet, 
baskı mekanizmaları olan bir şirket ve çok 
gereksiz, onun yerine piyasada sadece özel 

şirketler olmalı. İşte bunun gibi uzayıp 
giden birçok ifade sizi kitaptan ve bir kez 
daha bu sistemden tiksindirir.

“Fakir ülkeler”, “neden küreselleşme” gibi 
başlıkların olduğu kısma hiç değinmiyo-
rum. Tamamen yüzeysel ve gerçek dün-
yadan kopuk bir kapitalizm hikâyesi oku-
mak isterseniz okuyunuz. Çünkü yazarın 
hayal âleminde sömürü diye bir şey yok, 
emperyalizm diye bir şey yok. Geri kalmış 
ülkelere bakışında bilimsel bir bakış hiç 
yok. Yazar burada olsaydı ona biraz Uy-
garlık Tarihi biraz iktisadi Düşünce Ta-
rihi okumasını önerebilirdim, iyi niyetle, 
okumamış olduğunu varsayarak. Yoksa 
böyle bir yaklaşım için ya bu alanlarda hiç 
okuma yapmamış olmalı ya da yalana fü-
tursuzca devam ederek, kendisi de dâhil 
herkesi kandırıyor olmalı.

Bir de son kısım var tabii yazarın, Çin 
konusunu ele aldığı. Bu konuda Çin’in 
Mao dönemi yönetimi ve iktisadi sistemi 
ve daha sonra ki dönemlerde iktisadi sis-
tem hakkında bilgim olmamasından bir 
şey diyemiyorum, ama okuduğunuzda bu 
kısımda da, aralara serpiştirilmiş Sovyet 
eleştirileri ile Çin’in müthiş bir eleştirisini 
göreceksiniz. Tabii ne kadarı haklı henüz 
ben de bilmiyorum. Ama okurken, e pes 
bu kadar da olmaz diyebilirsiniz.

Tim Harford’ın Görünmeyen Ekonomist 
adlı kitabı vesilesiyle yazmış olduğum bu 
yazıyı burada bitireceğim. Ama son söz 
olarak söylemeliyim ki, önemli olan tek 
bir şey vardır o da insan, dünyanın ne-
resinde yaşarsa yaşasın, hangi dili konu-
şursa konuşsun, rengi-cinsiyeti ne olursa 
olsun insan. İktisat için yegâne geçerli 
olacak olan ilke de bu olmalıdır; bütün in-
sanların insanca yaşaması. İşte bunu bilen 
ve buna inanan bir iktisatçı adayı olarak, 
bence bu ve bunun gibi kitaplar fazlasıyla 
saçma, gerçekten uzak ve gereksiz. İşte ka-
pitalizm de en az bu kadar gereksiz. Ama 
biz bütün insanların insanca yaşacağı bir 
dünya kurmak isteyenler, bunu amaçlayan 
iktisadı da kurabilir, yükseltebiliriz.

 ∎Buket BOZDUMAN



16

Burjuva iktidarı, AKP hükümeti kanalıyla 
her geçen gün, işçilerin başına yeni bir ço-
rap örüyor. Bunlardan biri de aylardan beri 
sürekli gündeme gelen kıdem tazminatının 
kaldırılmasına yönelik girişimlerdir. Hükü-
met, işçilerin sahip olduğu ve işten atmayı 
zorlaştıran bir hak olan kıdem tazminatını 
kaldırabilmek için yaptığı hırsızlığa bir am-
balaj olarak, kıdem tazminatı fonu adı veri-
len bir uygulamayı vitrine çıkardı. Kıdem 
tazminatının önümüzdeki günlerde kaldırı-
larak, yerine fon uygulamasının getirilmesi 
an meselesidir.

Söz konusu hak, bir talep olarak ilk defa 
1870’li yıllarda Fransa’da iş güvencesinden 
yoksun olan demiryolu işçileri tarafından 
gündeme getirilmiştir. Ülkemizde ise, 1936 
iş kanunu ile birlikte yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu kanun ilk çıktığında, kıdem taz-
minatına hak kazanmak için beş yıl bekle-
mek gerekiyordu. Daha sonraları Türkiye’de 
işçi sınıfının örgütlü mücadelesinin güçle-
nip yeğinleşmesi sonucunda burjuvazi gi-
derek daha fazla ödünler vermek zorunda 
kaldıkça, kanun maddeleri işçilerin hakkı-
nı, kısmen de olsa geçmişe göre biraz daha 
fazla koruyan bir şekle büründü. Burjuvazi 
pek çok defa bu hakkı işçi sınıfının elinden 
almaya çalıştı, törpüledi. Bununla birlikte 
yirminci yüzyıldaki mücadelesiyle her geçen 
gün yeni kazanımlara nail olan işçi sınıfının 
yetmişli yılların sonuna değin edindiği pek 
çok hak ve özgürlüğü ortadan kaldıran 12 
Eylül 1980 darbesi bile, AKP’nin şimdilerde 
yapmaya çalıştığı gibi, kıdem tazminatı hak-
kını bu kadar kesin bir tasfiye hareketine gi-
rişmeye cesaret edemedi.

Kıdem tazminatı, işten atılan bir işçiye ka-
nun gereği patronun ödemek zorunda ol-
duğu bir tazminat türüdür. İşçinin yıllarca 
çalışıp ayakta tuttuğu, varolmasını sağladığı 

AKP’nin kıdem tazminatı oyunu

iş yerinden, en ufak bir sebepten kapı dışarı 
edilebildiği kapitalist sistemde, işten atıl-
maya karşı kısmi bir güvence, caydırıcı bir 
unsurdur. Ayrıca, çalışanın gerçek karşılığı-
nı asla alamadığı ancak yıllar yılı harcadığı 
emek neticesinde somutlaşan zenginliğin 
üstüne çöreklenen patronun keyfi uygula-
malarına karşı bir engel niteliği taşıması-
nın yanı sıra işçilerin karşı karşıya kaldığı 
sosyal, fiziksel ve zihinsel yıpranmalara ve 
kayıplara karşılık olarak düşünülmüş ve ka-
zanılmış bir haktır. Meşruiyetini de buradan 
alır. Ama en önemli işlevi, iş gücünün esnek 
kullanımı ve güvencesiz, geleceksiz çalışma-
nın emekçi yığınlara dayatıldığı bir ortam-
da, keyfi işten çıkarmalara karşı caydırıcı bir 
nitelik taşıyor oluşudur.

Yeni düzenleme neyi 
değiştiriyor?
Yeni uygulamaya geçilmesi durumunda, kı-
dem tazminatı için yapılacak kesintiler, kı-
dem fonu adı verilen bir yerde toplanacak ve 
böylece patron işten attığı işçiye toplu öde-
me yapma yükümlülüğünden kurtulacak, 
işçi ise parasını, kamu nezdinde tutulsa dahi 
nasıl denetlendiği bile belli olmayan ve geç-
mişteki benzerleri gibi amacı dışında kulla-
nılmaya gayet açık durumda olan bu fondan 
alabilse de, zaten zayıf olan bir işte düzenli 
çalışabilme şansını da bu şekilde bütünüyle 
kaybedecek.

Yeni yasal düzenlemeyle kadın işçiler ev-
lendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde 
kendi istekleriyle işlerinden ayrıldıklarında 
aldıkları kıdem tazminatını artık alamaya-
cak. Benzer şekilde askerlik nedeniyle işin-
den ayrılan işçiler de kıdem tazminatına hak 
kazanamayacak. Kıdem tazminatı alabilmek 
için emekli olmak ya da en az 10 yıl prim 
ödemek şart olacak.

Fonun albenisi olarak sunulan ise işçinin 
işten atılması durumunda kıdem fonunda 
biriken kıdem primlerinin kaybolmaması. 
Oysa bu durum, tazminatı alabilmek için 
on yıl bekleyecek olan işçinin lehine değil-
dir. Çünkü bu durumda patronu işten atma 
konusunda caydıracak bir engel kalmamak-
tadır. Yani bir işçinin değişik işyerlerine ait 
kıdem primleri tek bir yerde toplansa da, o 
işçinin düzenli bir işte çalışabilme ve işsiz 
kalmama imkanı azalmış olacak.

Ek olarak kayıt dışı çalıştırmanın ve sahte-
karlığın bu kadar yaygın olduğu ülkemizde 
işçilerin ücretlerinden kesilen fon primleri-
nin işverenler tarafından gerçek ücret üze-
rinden değil de daha düşük bir ücret üze-
rinden yatırılması oldukça olasıdır. Üstelik 
patronların, kriz bahanesiyle işçilerin sigor-
ta primlerini, hatta ücretlerini bile ödemedi-
ği bir ortamda kıdem tazminatı primlerini 
yatırmayacağı gayet açıktır.

Dahası, işçiler, 10 yıl sonra kıdem ödeme-
lerini, kamu denetimindeki fondan alacak-
lar belki ama bu fonun gerçekte ne amaçla 
kullanılacağı tam bir muammadır. Deprem 
için toplanan vergilerin otoyola harcandığı, 
ya da patronların en küçük bir krizde iflas 
bayrağını çekerek paraları alıp kaçtığı bir 
ortamda, fondan bu ödemelerin gerçekleş-
tirilebileceği bile şüphelidir. Özellikle bu 
son söylediğimiz duruma kamu emekçileri 
oldukça aşinadır. Yakın zamandaki “nema 
ödemeleri” mevzusu herkesin malumudur. 
Sonuç olarak 1936 yılındaki 5 yıl çalışmış 
olma şartının bile gerisinde kalan uygula-
malarla karşı karşıya bulunmaktayız. 

Düzenli olarak ödediğimiz vergilerle lüks bir 
yaşam sürenlere, emeğimizin karşılığını asla 
vermeyen ve vermeyecek olan patronlara ve 
onların çıkarlarına hizmet edenlere, bizleri 
düzenli çalışabilme imkanından, sağlık ve 
eğitim hakkından yoksun bırakanlara, lüks 
konutlarda, otellerde, yatlarda haklarımızı 
gasp etmeye yönelik kararlar almak üzere 
toplantılar yapanlara karşı sesimizi sokak-
larda yükseltmeli, işçi sınıfının üretimden 
gelen gücünü harekete geçirmek için çalış-
malıyız. Şalterler inmedikçe, çarklar durma-
dıkça sömürü ve baskı da bitmeyecektir.

 ∎Ozan GÖKBAKAR



17

1 Mayıs çalışmalarını her yıl olduğu gibi haf-
talar öncesinden başlatan TÜM-İGD'li genç-
ler İstanbul'da, Kartal'da, Ankara, İzmir'de, 
Bergama'da, Bodrum'da, Mersin'de, Tarsus’ta, 
Edirne'de, Gaziantep'te, Kastamonu'da, 
Bursa'da, Kütahya'da, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, 
Adana'da, Kayseri'de ve Türkiye'nin dört bir 
yanında  Türkiye halkarını ve gençliğini 1 
Mayıs alanına, TÜM-İGD safına çağırdı.

Yaşasın 1 Mayıs / Biji 1 Gulan
İlerici gençler bulundukları üniversite-
lerde öğrenci gençliği, taleplerini haykır-
ması ve sınıf dayanışmasını yükseltmesi 
için 1 Mayıs alanına davet etti. İstanbul 
üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde, 
Trakya Üniversitesi'nde, Ege Üniversitesi'nde, 
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, Mersin 
Üniversitesi'nde amfileri, kantinleri, koridor-
ları afişleriyle ve yazılamalarıyla donatan ile-
rici gençler, açtıkları standlarla da öğrencilere 
geleceğimiz için haydi 1 Mayıs'a çağrısı yaptı

İlerici gençler ulaşabildikleri her alanda 1 
Mayıs şiarını sokaklara, mahallelere, ilçelere, 
duvarlara yaptıkları afiş çalışmasıyla  yük-
seltti. Gaziantep'te, Mersin'de, İstanbul'da, 

İzmir'de, Ankara'da, Edirne'de ve daha bir-
çok ilde gerçekleştirilen afiş çalışması ile 
işçi, köylü, öğrenci gençlik Taksime çağırıldı. 
Ayrıca 1 Mayıs öcesi gerçekleştirilen piknik, 
etkinlik gibi faaliyetlerde de Taksim'e çağrı 
yapan ilerici gençler ulaştığı her alanda işçi sı-
nıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü-
ne güçlenerek hazrlandı. Fabrikalar, okullar, 
tarlalar, mahalleler, evler kısacası gençlerin 
olduğu her yer 1 Mayıs alanı haline geldi. 

Haftalar öncesinden yoğun şekilde hazırla-
nılmaya başlanan 1 Mayıs çalışmaları kollek-
tif bir şekilde pankart, bayrak, döviz gibi gör-
sellerin  hazırlanmasının ardından sona erdi. 
1 Mayıs yaklaşırken bölgelerden İstanbul'a 
doğru yola çıkan TÜM-İGD'li gençlerin ku-
laklarında bir özgürlük türküsü, dudakların-
da “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” sloganı 
çınlamaktaydı.

Yürüyoruz karanlığın üstüne:
1 Mayıs'ta yüzbinlerle el ele!
Yüzbinler 2012 1 Mayıs'ında Taksim 
Meydanı'nı doldurdu. Türkiye işçi sınıfı, iş-
sizler, öğrenciler, köylüler, kadınlar, LGBT bi-
reyler, Türk, Kürt, Rum, Arap, Ermeni, Gür-

cü halkları ve gençliği 1 Mayıs'ta gene tarih 
yazdı. Fabrikalardan, okullardan, tarlalardan 
çıkıp gelen TÜM-İGD'liler, lise duvarları-
nı aşıp gelen İlerici Liseliler, “Yaşasın kadın 
dayanışması” sloganını yükselten İKD'liler, 
Türkiye işçi sınıfını atılıma taşımayı hedefle-
yen Türkiye Komünist Partisi 1920'li kadrolar 
1 Mayıs alanında coşkuyu yükseltti.

Antep’ten Edirne’ye İlerici 
Gençler
1 Mayıs alanında buluştu!

Haftalar süren bekleyişin ardından 2012 1 
Mayıs'ı işçi, köylü, öğrenci gençler için gü-
nün ilk ışıklarıyla başladı. TÜM-İGD 1 
Mayıs'ın ilk ışıklarını buluşma noktası olan 
Mecidiyeköy'de karşılarken, İstanbul'un ve 
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden İlerici Genç-
ler 1 Mayıs'ta TÜM-İGD bayrağını daha yu-
karı taşımak için yola koyuldu. Saat 09.00'a 
geldiğinde Türkiye'nin dört bir yanından ge-
len TÜM-İGD'li gençler bayrakları, pankart-
larıyla Şişli kortejini doldurmaya başladı.

Şişli, Şişhane ve Dolmabahçe kollarından 
yüzbinlerce kişinin gerçekleştirdiği gör-

Yürüyoruz karanlığın üstüne,

1 Mayıs’ta yüzbinlerle el ele!
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kemli yürüyüşte en kalabalık hat DİSK'in 
ve çok sayıda ilerici, devrimci kurumun bir 
arada yürüdüğü Şişli koluydu. TÜM-İGD'li 
gençler Şişli güzergahının sağ kolunda TKP 
1920, İKD ve İlerici Liseliler kortejlerinin ar-
dından yürüdü. İstanbul’dan, Ankara’dan, 
Mersin’den, İzmir'den, Tarsus’tan, 
Kastamonu’dan, Manisa'dan, Zonguldak'tan 
Bursa'dan, Adana'dan, Gaziantep'ten, 
Bodrum'dan, Bergama'dan, Edirne'den, 
Trabzon'dan, Kayseri'den, Kütahya'dan, 
Kıbrıs'tan, Kemalpaşa'dan, Çanakkale'den, 
Kayseri'den işçi, köylü, öğrenci gençlerin 
yürüdüğü TÜM-İGD kortejinin en arkasın-
da TÜM-İGD yazılı dev bir pankart açıldı. 
70'li yıllarda İGD ve İLD saflarında mücadele 
vermiş çok sayıda dostumuzun korteje gele-
rek desteklerini sunduğu, başarılar dilediği 
eylemde “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” ve 
“Gençlik devrim istiyor” pankartlarıyla İGD 
şehitlerinden Faruk Tuna'nın resmi en önde 
taşındı.

1 Mayıs'ı işçi sınıfına ve emekçilere yaraşır bir 
coşkuyla kutlayan İlerici Gençler, yürüyüşün 
başlamasını beklerken halaylarla el ele vere-
rek, marşlarını, sloganlarını hep bir ağızdan 
haykırdı.

İşçi, köylü, öğrenci gençlik,
TÜM-İGD safında 1 Mayıs alanına!
Öndeki kortejleri takiben TÜM-İGD korteji 
de 1 Mayıs alanına doğru yürüyüşe geçti. Yü-

rüyüş boyunca marşları, türküleri dillerinden 
düşürmeyen İlerici Gençler “Yaşasın halkla-
rın kardeşliği”, “Nazım yoldaş aramızda”, 
“Gençlik devrim istiyor”, “Türk, Kürt, Erme-
ni, yaşasın halkların kardeşliği”, “Yaşasın 1 
Mayıs, biji 1 gulan”, “Yaşasın emekçi üniver-
sitesi”, “Suriye halkı yalnız değildir”, “Katil 
ABD, Ortadoğu'dan defol”, “Katil ABD, işbir-
likçi AKP” sloganlarıyla tepkilerini ve talep-
lerini haykırdılar.

TÜM-İGD'li gençler meydana ulaştığında 1 
Mayıs alanında işçi sınıfının, ezilen halkla-
rın, köylülerin, öğrencilerin isyanı ve haklı 
talepleri İstanbul'dan tüm Türkiye'ye haykı-
rılmaktaydı. “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” 
sloganını yükselten İlerici Gençler, alanda iş-
çi-emekçi yüz binlerin coşkusuna ortak oldu.

Saat 14.00'da Taksim Meydanı'ndan tek bir 
ses yükseldi. “Faşizme karşı omuz omuza” 
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sloganı yüz binlerce kişi tarafından haykırı-
lırken Kürt illerinden, faşist baskının yoğun 
olduğu lise ve üniversitelerden gelen gençler 
sloganı tüm güçleriyle haykırdı. Kürsüden 
yapılan konuşmalarda ve basın açıklamasın-
da AKP karşıtlığı, iş cinayetleri, hak gaspları, 
barış ve kardeşlik vurgusu ön plandaydı.

Coşkunun bir an bile düşmediği 2012 1 Ma-
yısı kürsüden yapılan konuşmaların ve oku-
nan basın metninin ardından yüz binlerin 
halaya durmasıyla sona erdi. 1 Mayıs'tan önce 
gerçekleştirdiği provakatif açıklamalarla 1 
Mayıs'a leke düşürmeye çalışan egemenlere 
karşı en güzel cevap kitlesel 1 Mayıs'la verildi. 
2012 1 Mayısı coşkuyla sona ererken, İlerici 
Gençler 2013'e daha coşkulu, daha kitlesel bir 
1 Mayıs yaratma görevini omuzlarında hisse-
derek alandan ayrıldı.

1 Mayıs 2012 / Nurhak

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü geride kalırken akıllarda yüz binlerce işçi, 
emekçi, köylü, işsiz, öğrenci, lgbt ve kadının yarattığı coşku kaldı. Tepkilerini, taleplerini, yeni 
ve güneşli bir dünya hayalini 1 Mayıs’a taşıyanlar evlerine devrim talebinin heyecanıyla döndü. 2 
Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs ve daha sonrası omuzlarımıza fabrikalarda, tarlalarda, okullarda emeğin 
yumruğunu yükseltme sorumluluğunu yüklüyor. Mayıs’lardan aldığımız güç ile yeni Ekim’ler ya-
ratma görevi başta genç işçiler olmak üzere tüm ilerici, devrimci, demokrat, yurtseverleri bekliyor.

Mayıslar’dan Ekimler’e

“Gençlik devrim istiyor!”



20

Öğretmen, öğrenme eyleminin gerçekleş-
tirilmesinde kılavuzluk eden, yol gösteren 
birey demektir. Öğretmenlik mesleğinin 
tarihini incelediğimizde, kökleri binlerce 
yıl öncesine dayanmaktadır. Sokrates fel-
sefe tapınağında modern anlamdaki öğret-
men figürünü oluşturmuş ve uygulamıştır. 
Dönemin valileri tarafından öğrencilerine 
fazla şey öğrettiği düşünülen Sokrates ölü-
me mahkum edilmiştir.

Sokrates’in ardından geçen 2410 sene so-
nunda durum bundan pek de farklı değildir. 
Günümüzde hâlâ egemenler öğretmenlerin 
öğretmenlik yapmalarını engellemekte, öğ-
retmenlik yapabilenlere ise yaşaması için 
gerekli olan ücretleri ödememekte, sürekli 
soruşturmalar ve kovuşturmalarla bu mes-
leğin icra edilmesini engellemektedir. Öğ-
retmen atamaları yapılmadığı için birçok 
okulda öğrenciler kalabalık sınıflarda eğitim 

görmek zorunda bırakılıyor. Bu da eğitim 
kalitesinin düşmesine ve yeterlilikleri az 
olan öğrencilerin yetişmesine neden olu-
yor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgü-
tü (OECD) standartlarına göre bir sınıftaki 
öğrenci sayısı 25-30 kişi arasında olmalıdır. 
Fakat ülkemizde bu sayı tam anlamıyla bir 
hayalden ibarettir. Şu anda İstanbul ve An-
kara’daki okullarda bile 40-50 kişilik sınıflar 
bulunmaktadır. Özellikle sosyo-ekonomik 
durumu düşük olan bölgelerdeki okullar-
da durum daha da vahim. Bu bölgelerdeki 
okulların sınıflarda ki öğrenci sayısı ortala-
ması 60-65’e çıkmaktadır. Atama bekleyen 
327.000 öğretmenin 230.000 tanesi KPSS’ye 
girmekte ve devlet memuru olmak istemekte 
fakat devlet bu sayının sadece 11.000’ini ata-
maktadır. Bu kadar işsiz öğretmen varken, 
adeta piyasaya işsiz öğretmen depolamak 
için eğitim fakülteleri kontenjanları her sene 
daha da artırılmaktadır.

Öğretmenler neden atanmıyor?

Avrupa Birliği’ne (AB) girmek için can atan 
AKP ve onun türevi sistem partileri Avrupa 
standartlarının bu kadar gerisinde bir eğitim-
öğretim ortamı oluşmasını bizzat kendi elle-
riyle sağlamaktadır. Gelen yeni iktidarların 
bir öncekinin devamı olduğu çok geçmeden 
anlaşılmakta ve verilen vaatlerin hiç biri yeri-
ne getirilmediği görülmektedir. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2002 yılında seçimleri kazanabil-
mek adına söylemiş olduğu yalanlara bakın:  
“Birçok gencimiz özellikle öğretmen adayla-
rımız işsiz kaldı. Ülkede eğitim çökmüş, köy 
okulları kapanmış, merkezdeki okullar bile 
öğretmen diye can çekişiyorken sen sınav-
la öğretmen seçmeye kalkıyorsun bıraksana 
genç öğretmenlerimiz gitsin çalışsın, o kadar 
sene beklet, sonra işe al. O adamda heves ka-
lır mı?” 2002 yılında binbir yalan dolanla se-
çimleri kazanan AKP hükümetinin seçimden 
sonra hiçbir sözünü yerine getirmediği elde-
ki verilerle daha net anlaşılmaktadır. 2002 
yılında ataması yapılmayan öğretmen sayısı 
72.000 iken 2011 yılına gelindiğinde bu sayı 
327.000 olmuştur. Haziran 2011 genel seçim-
leri öncesinde 55.000 öğretmen adayının ata-
nabileceğini söyleyen AKP iktidarı, seçimle-
rin ardından sadece 11.475 öğretmene atama 
yapacaklarını açıkladı.

“Biz kimseye iş garantisi var 
demedik!”
Bunun üzerine yapılan eylemlerden sonra 
Tayyip Erdoğan yeni bir söze daha imza 
attı. “Biz kimseye üniversiteye kayıt yap-

ataması yapılmayan öğretmenler

Eğitimin kanayan yarası;
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tırırken iş garantisi var demedik.” Yani 
başbakan burada çok açık bir biçimde biz 
sizi işsiz, aç, hatta üç kuruşa çalışan öğret-
menler olarak bırakırız. Burası bizim çift-
liğimiz ve biz burada istediğimiz atı iste-
diğimiz gibi koştururuz diyor. Yine Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer bir açıklama-
sında şöyle konuştu: “Şu anda Türkiye’de 
bizim aşağı yukarı 65-70 bin öğretmene ih-
tiyacımız var. Niye alamıyoruz? Bir sebebi 
var di mi? Çünkü bizim onları alabilecek 
kadar kaynağımız yok.”

Kaynağı olmayan Milli Eğitim Bakanı 
akıllı tahta, bilgisayarlı eğitim ve ders ki-
taplarının yerini alacak tabletler konu-
sunda “ Türkiye çok güçlü bir ülke bunu 
rahatlıkla uygulamaya koyabiliriz.” diye-
biliyor. Hükümet her konuda her şey için 
bütçe ayırabilirken bu konuda yeterli büt-
çesi bulunmadığını söyleyerek öğretmen 
atamalarını gerçekleştirmiyor. Okullara 
akıllı tahta alıyor belki (!) ama akıllı tahta-
yı kullanacak öğretmeni almıyor. Bilgisa-
yar alıyor belki (!) ama bu bilgisayarı nasıl 
kullanması gerektiğini öğretecek öğretme-
nin atamasını yapmıyor.

Oysa verimli bir eğitim-öğretim hesaba 
katıldığında Türkiye’de 400.000 civarı 
öğretmen açığı bulunmaktadır. Şuanda 
İstanbul’da acil olarak 25 bin öğretmene 
ihtiyaç vardır. Ama bu öğretmenler atan-
mamaktadır. Bu öğretmen açığı ücretli 
öğretmenlerle giderilmeye çalışılmaktadır. 
Bu olay da eğitime kaynak ayıramayan ik-

tidarın öğretmenlerin cebindeki üç kuruş 
paraya göz diktiğinin çok açık bir delilidir.

Ücretli öğretmenlik kölelik 
demektir!

Okullarda öğretmenler 3 farklı şekilde istih-
dam edilmektedir. Bunlar; kadrolu, sözleş-
meli, ek ders karşılığı ücretli öğretmendir. 
Öğretmenlere diplomalarında “öğretmen” 
yazmasına rağmen öğretmen diyemeyen bu 
sistem, ancak çok az sayıda insana kadrolu 
çalışma imkanını tanımaktadır. Kadrolu ve 
sözleşmeli öğretmenler 15 saat haftalık zo-
runlu ders saatine girdikten sonra belli bir 
ücret almaktadır. Daha sonra girdikleri her 
ders saati başına ek ücretler almaktadırlar. 
Ücretli öğretmenlikte ise sadece girilen ek 
dersin ücreti verilmekte, ek ders karşılığı 
verilen ücretler ise tam anlamıyla trajedi-
dir. Yani aynı ders saatine giren kadrolu 
öğretmen 1800 tl maaş alabilirken, onunla 
aynı ders saatine girmesine rağmen ücretli 
öğretmenler en fazla 800 tl alabilmektedir. 
Burada en fazla diye açıklama gereği duy-
mamın nedeni belli bir brüt maaşın olma-
masıdır. Sadece girilen derslerin karşılığı 
verildiği için bu ücretten okul günlerine 
denk gelen tatil günlerinde ve bayramlarda 
ücretler alınamamakta, bundan dolayı üc-
retler daha da azalmaktadır. Ücretli öğret-
menlik sistemi ile öğretmenler mevsimlik 
işçi gibi çalıştırılırken, yarıyıl tatillerinde 
ve yaz tatillerinde maaş verilmemekte, yani 
işlerinden atılmaktadırlar.

Ücretli öğretmenlerin emeklilik 
için 100 yıldan fazla çalışması 
gerek

Ücretli öğretmenlere bir ayda en fazla 12 
gün sigorta yapılmaktadır. Dolayısıyla 
ücretli öğretmenin emekli olabilmesi için 
yüz yıldan daha uzun çalışması gerekmek-
tedir. Hal böyle olunca, emeklilik bir düş 
olarak kalmakta, ayrıca sağlık sigortasın-
dan da tam anlamı ile faydalanılamamak-
tadır. Sigortalı çalışmanın imkânsız oldu-
ğu dershane ve kolej sektöründe ise 600 tl 
karşılığı günlük 12 saat süresince öğret-
menler çalıştırılmaktadır.

Öğretmeni de öğrenciyi de 
mağdur eden bu sistemi 
mücadeleyle değiştireceğiz

Bu sömürü mekanizmasına dayanamayan 
öğretmenler okullarda ücretli öğretmen 
olarak birkaç ay çalışmalarının ardından 
çok sevdikleri bu mesleği yapamayacak 
duruma gelmektedirler. Öğrenciler ise sü-
rekli değişen öğretmenlerine uyum sağla-
yamamaktadır. Öğretmenler bu duruma 
tepki gösterdiklerinde, yani o bölgede 
ücretli öğretmenliğe başvurmadıklarında 
ise eğitim fakültesi mezunlarını kadrolu 
atama yoluna gidilmeyerek ya başka lisans 
fakültesi ya da ön lisans fakültesi mezun-
ları ücretli öğretmen olarak bu okullar-
da çalıştırılmaktadır. Bu durum bazı köy 
okullarında lise mezunlarının okullarda 
ücretli öğretmen olarak çalıştırılmasına 
kadar ilerletilmiştir.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin üze-
rindeki ekonomik ve psikolojik baskı ne 
yazık ki artık öğretmenlerimizin kendi 
hayatlarına son verme aşamalarına gelme-
lerine neden olmaktadır. Bugün itibarı ile 
ataması yapılmayan 27 öğretmen arkada-
şımız intihar etmiştir. İntiharın bir sonuç 
olmadığı, tek çözümün ise hakkımızı ala-
na kadar mücadele etmek olduğunu belirt-
meliyiz. Dünyadaki en büyük güç halkın 
kendi gücüdür, bu gücü ancak birleşerek, 
örgütlenerek, mücadele ederek kullana-
biliriz. Bu nedenle örgütlü mücadele tek 
kurtuluş yolumuzdur. Öğretmeni de, öğ-
renciyi de mağdur eden bu sistemi müca-
deleyle değiştireceğiz.

 ∎ Ataması Yapılmayan Öğretmen 

Şivan Mert GEÇİT
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İlerici Gençlik: Üniversiteye giriş sınavları hakkında ne düşünüyorsun?
Zühre: Bence gereksiz ve kaldırılmalı. İsteyen istediği bölüme giremiyor. Hayatımı-
zı 3 saate bağlıyorlar.
Emre: Bizleri yeteneklerimiz doğrultusunda yönlendirmiyor. Meslek lisesi öğrenci-
leri içinse çok zor ve aldığımız eğitimi aşıyor.

İlerici Gençlik: Üniversiteye giriş sınavları aşamalı olarak yapılıyor. Sence nasıl ol-
malı?
Zühre: Bence hiç sınav olmamalı. Aşamalı olunca ilk sınav kötü geçtiğinde 2. sınava 
hazırlanmakta zorluk çekiyoruz. Moralimiz bozuluyor.
Emre: Ben bu barajlara karşıyım. Çünkü eğitim dediğimiz şeyin bizlerin isteğimiz 
ve yeteneklerimiz doğrultusunda yönlendiren bir yerde olması gerekir.

İlerici Gençlik: Uygulanan bu sınavlara hazırlık süreci ile ilgili ne düşünüyorsun? 
Zühre: Stresli bir dönem çok emek veriyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Birçok 
şeyden de mahrum kalıyoruz. Asosyal insanlara dönüşüyoruz.
Emre: Meslek lisesi öğrencisi olduğumuz için derslerimiz YGS-LYS konularının bir-
çoğunu kapsamıyor. Bu yüzden çok zorlanıyoruz.

İlerici Gençlik: Lisede alınan eğitim, sınavlardaki konu kapsamı açısından yeterli 
mi?
Zühre: Tabii ki yeterli değil. Yani verilen kitaplar, öğretmenler yeterli gelmiyor. Sü-
rekli müfredat değişiyor ama öğretmenlerin bundan haberi yok geriden geliyorlar.
Emre: Lisede biz bu derslerin birçoğunu zaten görmüyoruz. Nasıl yeterli olabilir ki? 
Bizi daha çok staja yönlendiriyorlar.

İlerici Gençlik: Puan hesaplamalarında eşit ağırlık, sözel, sayısal gibi alan başarıları 
var. Ancak buna rağmen  sadece sözel ya da sadece sayısal sorularını çözmek tek ba-
şına yeterli kalmıyor. Diğer alanlardan da soru çözmeyi gerekli kılan bir puanlama 
sistemi var. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Zühre: Zaman kaybettiriyor. Kendi alanımıza yoğunlaşamıyoruz. Daha yüksek pu-
anlar almamız için diğer alanlardan da soru çözmemiz gerekiyor. Mesela bu sene 
sayısal öğrencisi olan bizler sosyali en sona bıraktık ve zaman yetmediği için çöze-
medik çözenler fark attı.
Emre: Bu derslerin temeli yok bizde. Yapamıyoruz, doğalında da eleniyoruz.

İlerici Gençlik: Son yapılan YGS sınavı sorular ve zamanlama açısından nasıldı?
Zühre: Sorular kolaydı ama çok uzundu. 160 soruya 160 dakika yeterli değildi. 17 
satırlık bir türkçe sorusu vardı mesela.
Emre: Soruların bazıları çok zordu. Zorlandık. Hele de sayısal dersleri yeteri kadar 
görmediğimiz için birçok soruyu sallamak zorunda kaldım.

İlerici Gençlik: Sınavların ve hazırlık süreçlerinin nasıl etkileri oluyor? Çevreden 
bir baskı görüyor musunuz?
Zühre: İster istemez baskı yaşıyorsun. Bir sürü emek veriyorsun aileye o kadar mas-
raf oluyor. Benim 2. senem ve istediğim yere giremeyeceğim mesela. O kadar masraf 
o kadar emek...
Emre: Yok o kadar baskı görmedim. Ailem beni sıkıştırmadı.
İlerici Gençlik: Geçen yıl şifre skandalı sınava olan düşüncelerinde nasıl bir etki 
yarattı?
Zühre: Yandaşlarını sokuyorlar, şifreyi alan geçiyor. Biz giremiyoruz. Bu sınavlarda 
verilen emek sadece gördüğün eğitim ya da verdiğin emek bir kriter değil.
Emre: Bayağı bir karıştırdı kafamı.Yine bu tarz bir olayın çıkabileceğini düşünü-
yorum.

İlerici Gençlik: Üniversiteye giriş gibi önemli bir gelecek aşamasının birkaç saatlik 
sınavlara sığdırılması konusunda neler söyleyebilirsin?
Zühre: Tabii ki bu önemli bir geçiş ve 3 saate sığdırılmamalı sonuçta. Daha farklı 
koşullarda daha farklı bir başarı yapılabilecekken o günkü stresle yapılamayabiliyor.

YGS’ye giren öğrencilerle söyleşi yaptık

Değişen sınav sistemleri ve eğitim kade-
melendirmeleri öğrencileri yarışa çeken 
bir eğitim sisteminin ürünü. Üniversite-
ye giriş sınavları ise yaratılan ve dayatı-
lan bu rekabetçi eğitim anlayışının tam 
göbeği durumunda. Son 3 yıldır YGS ve 
LYS olarak 2 aşamalı gerçekleşen üniver-
siteye giriş sınavlarının ilki YGS 1 Nisan 
2012 Pazar günü yapıldı.

Meslek liseli, dershaneli, liseli öğrenciler 
geçtiğimiz yıllara göre daha uzun soru-
ların yer aldığı, okul müfredatı dışında 
kalan dershane müfredatı dahilinde ko-
nuları içeren soruların olduğu bir  YGS 
teri attı.

Öğrencileri yarış atı gibi seneler öncesin-
den bir maratona iten elemeci sınavlar, 
gelecek korkusuyla çevreledikleri genç-
likte stres ve kaygı yaratıyor. YGS öncesi 
kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Damla 
Orhan sınav korkusunun kurbanı oldu. 
Elemeci sınavlar özellikle son yıllarda 
birçok öğrencinin stres ve başarısızlık 
kaygısından, dershane parasını ödeye-
memesinden intiharlarına sebep oldu. 
Bu sene de Malatya’da 19 yaşındaki öğ-
renci Hakan Ünal sınav çıkışında ken-
disini viyadükten atarak intihar etti. 
İzmir’de sınava girecek olan şeker has-
tası Rüya, karnında sağlık nedenleriyle 
takılı olması gereken insülin pompasını 
çıkarmayınca sınava alınmadı. Bu ge-
lişmelere rağmen ÖSYM bu yıl yapılan 
sınavda hiçbir sorun yaşanmadığını be-
lirterek öğrencilerin yaşamlarına, psi-
kolojilerine ve sağlıklarına önem verme-
diklerini ortaya koydu.

Tüm bu olumsuzluklar elemeci sınavla-
rın gözünün karalığını, duyarsızlığını ve 
acımasızlığını gösteriyor. 1 milyon 837 
bin öğrencinin katıldığı sınavla ilgili ola-
rak Dershane öğrencisi Zühre ve Meslek 
Lisesi öğrencisi Emre ile konuştuk:
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Emre: Daha fazla zaman verilmeli. Örneğin 2-2.5 saat versinler ki rahatça stres yap-
madan düşünebilelim.

İlerici Gençlik: Gençliğe yeni adım atılan bu yaşlarda sınavlar sosyal hayatta birşey-
lerden alıkoyuyor mu?
Zühre: Çok şeyden alıkoyuyor birşeylerden değil. Ne gezebiliyorsun ne sosyal akti-
vite olarak birşeye yöneliyorsun aynı zamanda da apolitikleşiyorsun haber bile izle-
yemiyorum mesela.
Emre: Bence sınav falan olmamalı. Süzgeçten geçmiyoruz ki. Resmen eliyorlar biz-
leri.

İlerici Gençlik: YGS öncesi Samsun’da bir öğrenci kalp krizi geçirdi sınav öncesi. Bu 
durum hakkında düşüncerin nedir?
Zühre: Bir sınav yüzünden bir insanın ölmesi çok çok kötü. Can alan bir sınav yani 
çok üzücü.
Emre: Bu çok acımasızca. Daha önce de buna benzer birşeyler oldu. Bu stresten.

İlerici Gençlik: Sence nasıl bir üniversiteye giriş ve nasıl bir eğitim sistemi olmalı?
Zühre: Sınavlar kesinlikle kalkmalı, okullarda daha nitelikli bir eğitim verilip okul-
daki başarıya göre üniversiteye geçiş olmalı.
Emre: En başta da dediğim gibi böyle aşamalı sınav olmamalı. Yeteneklerimize ve 
zevklerimize göre bölümlere girmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızla kardeşçe, dost-
ça çalışıp bir yerlere gelmeliyiz. Fakat elemeli sınav olunca arkadaşlarımız bizi rakip 
olarak görüyor aramız bozuluyor.

İlerici Gençlik: Peki liseliler ve dershaneli öğrenciler bu sorunlara karşı nasıl bir 
alternatif sunmalı, neler yapmalı?
Zühre: Sorunlara karşı örgütlenmeli! Herkes yeteneklerine ve alanlarına uygun de-
ğerlendirilsin. Böyle bir üniversiteye geçiş durumu olsun. Elemeci sınavlar kalksın. 
Lise ve dershane öğrencileri bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için sorunlara karşı 
birlik olmalı.
Emre: İlk olarak sınavların kalkması için birlikte olmalıyız. Ben burada tek, o ora-
da tek olursa hiçbir yere varamayız ki. Kendi geleceğimizi kendimiz belirlemeliyiz. 
Tabi ki bunları sağlamak için de sosyalizm tek çare gibi duruyor.

Söyleşi:
 ∎Büşra YILDIRIM

Okur Mektubu

1 Nisan Pazar günü ÖSYS sınavının ilk 
ayağı olan YGS yapıldı. İçerik ve yapı 
olarak öncekilerden farkı yoktu. Yine 
dershanelerin çarkından geçirilen yüz-
binlerce genç okul kapılarında, sanki 
şifreci hırsızlar onlarmış gibi polisler 
tarafından didik didik arandı. Öğrenci-
lere suçlu muamelesi yapılması yaban-
cısı olduğumuz bir durum değil tabii. 
Eğitimin üretim için olmadığı, üretimin 
sermayeye peşkeş çekildiği bir düzende; 
parasız eğitim istemek suçlu olmak için 
çok makul bir kanıt. Bunun yanına ge-
lecek kaygısı, aile ve çevre baskısı gibi 
faktörler de eklenince durum daha da bir 

can sıkıcı oluyor. Zaten bizleri sınav sü-
resi veya soruların zorluğu değil, bizzat 
sınavların varlığı zorluyor. Gençliğimizi 
yarış atı gibi koşturularak tüketiyoruz. 
Birey olarak kendimizi yaratacağımız 
yerde sınavlara giren bir nesne haline 
getiriliyoruz. Bütün bunları bir kenara 
bırakıp(!) sınava değinirsek; bu yıl bizi 
en çok zorlayan ders Türkçe oldu. Soru-
lar genellikle bir metni okuyup, anlama 
ve yorumlama yeteneğine dayalıydı. Fa-
kat çoğumuzda böyle bir yetenek yoktu. 
Bizi test şıkkı seçmeye şartlandıran bu 
sınavlar sisteminin bizden böyle bir şey 
beklemesi ayrı bir sorun. Daha vahim 

olanı ise; bu sınava, anadilinde eğitim 
göremeyen, Türkçe’yi 5. sınıfa kadar an-
cak öğrenebilen biz Kürt gençlerinin de 
tabi olmasıdır.

Sonuç olarak yıllardır adı değiştirilege-
len bu sınavların, birbirinden farkı yok. 
Değişen sadece öğrencilerin hikayeleri, 
bir de adları. Geçen yıl Soner Semih Si-
pahi. Bu yıl Damla değişmeyen tek şey: 
bu düzenin kendisi.

 ∎Bitlis’ten bir İlerici Genç
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KESK’in ‘4+4+4’ Eğitim Sistemine Karşı Eylemleri 
ve 28-29 Mart Grevi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonları(KESK) AKP tara-
fından gündeme getirilen ve ‘4+4+4’ şeklinde kodlanan,8 yıllık ke-
sintisiz zorunlu eğitimi 12 yıllık kesintili eğitimle değiştirmeyi he-
defleyen tasarıya karşı eylemler yaptı ve 28-29 Mart 2012’de hizmet 
üretmedi. TÜM-İGD’li gençlerin de aralarında bulunduğu devrimci, 
demokrat, yurtsever kurumlar da  eylemlerinde KESK’li emekçilere 
destek verdi.

KESK Egemenlerin Saldırısını Her İlde Direnişle 
Karşıladı
28-29 Mart 2012’de gerçekleştirecekleri ‘GREV’ için Türkiye’nin 
dört bir yanından Ankara’ya hareket eden KESK’li emekçiler önce 
Ankara Valiliği’nin engellemesiyle karşılaştı. Daha sonra da 27 Mart 
2012 günü yola çıkan emekçiler hukuksuz bir uygulamayla il giriş ve 
çıkışlarında durdurulmaya başlandı. Bu engellemelere rağmen vaz-
geçmeyeceklerini belirten KESK’li emekçiler AKP’nin bu uygulama-
larına asla boyun eğmeyeceklerini ve mücadeleyi yükselteceklerini 
belirttiler.

İzmir’de KESK’e Saldırı
‘4+4+4’ yasa tasarısını protesto etmek amacıyla 28 Mart 2012 günü 
Ankara’da yapılacak olan eyleme gitmek isteyen KESK üyeleri-
nin otobüsleri bir çok ilde durduruldu, bunlardan biri de İzmir’di. 
Konak’ta otobüsleri durduran polis öğlen 12.00’da yapılan eyleme 
saldırdı. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde basın 
açıklama yapmak isteyen sendika üyeleri de polis müdahalesiyle kar-
şılaştı. İlerici Gençlerin de katıldığı eylemde İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi önünde basın açıklamasının ardından 16.30’a kadar oturma 
eylemi yapıldı.Çekilen halayların ardından eylem sona erdi.

KESK İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Önünde Ses 
Yükseltti
Eğitim-Sen’li kamu emekçileri 28 Mart 2012 saat 12.00’da Beyazıt 
Meydanı’ndan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne bir yürü-
yüş gerçekleştirerek 28-29 Mart grevini İstanbul’da da sokağa taşı-
dı. TÜM-İGD’li gençlerin de destek verdiği eylemde İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi ve 
ardından eylem sona erdirildi.

KESK Kastamonu’dan 
Seslendi: Direne Direne 
Kazanacağız!

28 Mart 2012’de KESK Kas-
tamonu Şubeleri, Nasrullah 
Meydanı’nda bir basın açıklama-
sı gerçekleştirildi. ‘4+4+4’ eği-
tim sistemine karşı durulacağını 
söyleyerek mücadelenin daha da 
yükseltileceği belirtilip eylem 
sona erdirildi.

KESK,Grevin 2.Gününde 
AKP’ye Karşı Yürüdü
KESK’li emekçiler 29 Mart 
2012’de saat 13.00’da Cevahir 
Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelerek Mecidiköy’deki AKP bi-
nasına yürüdü. Yürüyüşe TÜM-İGD’li gençlerin de aralarında oldu-
ğu çok sayıda ilerici, devrimci, demokrat kurum destek verdi. Eylem 
saat 15.00’da AKP binasına doğru yürüyüşe geçilmesiyle başladı ve 
AKP İlçe Binası’nın önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 
AKP’nin artan zulmüne karşı dayanışma çağrısı yapıldıktan sonra 
basın açıklaması sonra erdi.

KESK’e Ankara’da Polis Terörü
KESK 28-29 Mart 2012 Grevi’nin 2.gününde gene alanlardaydı. 29 
Mart 2012 Türkiye’nin dört bir yanında alanlara çıkan KESK’liler 
Ankara’da polis terörüyle karşı karşıya kaldı. Emekçiler taleplerini 
haykırmak için TBMM’ye yürümek istedi.Ancak Kızılay Meydanı’nı 
abluka altına alan polis buna izin vermedi ve KESK’lileri müdahale 
etmekle tehdit etti. Tüm bu engellemelere karşı emekçiler bulunduk-
ları yerleri miting alanına dönüştürmeye devam etti.

Meslek Örgütleri ve sendikalar
polis terörüne karşı alandaydı

Ankara’da KESK’lilere yönelik saldırıyı protesto etmek için 29 Mart 
2012 saat 18.00’da Taksim-Tünel’de bir araya gelen İstanbul Meslek 
Odaları Koordinasyonu ve KESK’li emekçiler Taksim Meydanı’na 
yürüdü. TÜM-İGD’li gençler de yürüyüşte yerini aldı.Taksim Tram-
vay Durağı’na ulaşıldığında basın açıklamaları okundu.Ankara’daki 
polis terörünün lanetlendiği basın açıklaması ‘Eşkıya dünyaya hü-
kümdar olmaz’ denerek sona erdirildi.

KESK’ten Ankara’da saldırılara
karşı basın açıklaması

28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen grevi daha da yükseltmek ve 
greve yönelik polis saldırısını protesto etmk için 30 Mart 2012 Cuma 
günü Ankara’da KESK’in çağrısı ile bir basın açıklaması gerçekleşti-
rildi. Eylemde aralarında TÜM-İGD’li gençlerin de bulunduğu çok 
sayıda ilerici, devrimci, demokrat, yurtsever kurum yer aldı. Basın 
açıklamasını 18.30’da Yüksel Caddesi’nde başladı. Basın açıklama-
sında KESK’in onurlu mücadelesinin süreceğinin ve direnişten asla 
vazgeçilmeyeceğinin altı çizildi, basın açıklaması Adnan Yücel’in di-
reniş vurgulu dizeleriyle sonlandırıldı.

Emekçiler tüm yurtta
“Grev” sloganlarını yükseltti!

AKP hükümetinin yoksulluk ve sefaletten başka bir şey vaat etmeyen 
3,5 + 4’lük zam önerisi KESK’in çağrısıyla “GREV”e çıkan on binler-
ce kamu emekçisi tarafından alanlarda protesto edildi. İnsanca bir 
yaşam için mücadeleyi yükselten KESK’liler başta Ankara ve İstan-
bul olmak üzere tüm yurtta “GREV” sloganlarını yükseltti.

Sabahın erken saatlerinde iş yer-
lerine “Bu iş yerinde GREV var” 
pankartlarını asmaya başlayan 
KESK’liler sonrasında alanlarda 
buluşarak tepkilerini, talepleri-
ni haykırdı. İstanbul’da Sirkeci ve 
Çapa Tıp Fakültesi önünde toplana-
rak Beyazıt’a yürüyen KESK’lilerin 
Ankara’daki istikameti Ziya Gö-
kalp Caddesi, İzmir’de ise Basmane 
Meydanı’ydı. Aralarında Türkiye 
Komünist Partisi 1920,  TÜM-İGD, 
İKD, İlerici Liseliler’in de olduğu 
çok sayıda ilerici, demokrat, dev-
rimci, yurtsever kurum da alanlarda 
yerini alarak greve destek verdi.

Grev alanlarında hükümetin geçti-
ğimiz aylarda yürürlüğe koyduğu “4+4+4” eğitim sistemine, emek-
çilerin mücadeleyle kazandığı Toplu İş Sözleşmesi hakkının yok 
edilmeye çalışılmasına, yoksulluk ve sefaletten başka bir şey vaat 
etmeyen 3,5 + 4’lük zam önerisine, piyasacı, ırkçı, gerici eğitim siste-
mine, sağlıkta dönüşüm adı altındaki talana tepkilerini ortaya koyan 
KESK’liler eşit, özgür, insanca yaşanabilecek bir dünya taleplerini 
yükseltti.
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İzmir haykırdı:
“Faşizme inat, kardeşimsin Hrant!”

Ermeni gazeteci Hrant Dink İzmir Konak’ta da 
gerçekleştirilen bir eylemle anıldı. Ortak pankart 
ve dövizlerin taşındığı anmada TÜM-İGD’li genç-
ler de yerini aldı. Eylem 17.00’da Konak’da YKM 
önünde binlerce kişinin toplanmasıyla başladı. 
Kitleler Hrant’ı unutmayacaklarını hep birlikte 
haykırdı.

“Uludere Katliamı”
Ege Üniversitesi’nde de lanetlendi!

28 Aralık günü Şırnak’ta katledilen 35 Kürt genci 
için Ege Üniversitesi’nde 30.12.2011 tarihinde kitlesel bir yürü-

yüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Demokratik Yurtsever Gençlik’in örgüt-
leyici olduğu eyleme TÜM-İGD’nin yanı 
sıra pek çok gençlik örgütü destek verdi.

Uludere Katliamı 
protestosuna polis 

müdahalesi
28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere 
ilçesi’nde TSK’nın bombardımanıy-
la katledilen 35 Kürt kardeşimiz için 
29.12.2011 günü saat 16.00’da Halkların 

Demokratik Kongresi’nin (HDK) çağrısıyla İstanbul-Taksim 
Meydanı’nda bir protesto eylemi gerçekleştirildi. TÜM-İGD’li genç-
lerin  de aralarında olduğu çok sayıda ilerici, devrimci, yurtsever 
kurumun yer aldığı eylemde “Uludere katliamının” hesabı soruldu.

Bir kez daha haykırdık: 
’Emperyalizme ve 
siyonizme kalkan 

olmayacağız!’
NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı Bir-
lik 25.12.2011 günü saat 17.00’da 
Şişli Camii önünden AKP Şişli ilçe 
binasına doğru “Emperyalizme ve 
siyonizme kalkan olmayacağız” yü-
rüyüşü gerçekleştirdi. TÜM-İGD’li 
gençlerin de destek verdiği eylemde 
yüzlerce anti-emperyalist, ilerici, 
devrimci, Şişli Camii’nin önünde 
toplanarak sloganlar eşliğinde Me-
cidiyeköy tarafına doğru yürüdü ve 

AKP binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Suriye düşmanları protesto 
edildi!

Suriye’ye karşı komplo planlarına 
devam eden sözde “Suriye Dostları” 
adı altında bir araya gelen emper-
yalistler ve işbirlikçileri Suriye’ye 
karşı yürütecekleri kirli savaşı ko-
nuşmak üzere İstanbul’da biraraya 
geldi. İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirdiği toplantı 01.04.2012 
tarihinde aralarında TÜM-iGD’li 
gençlerin de bulunduğu çok sayıda 
ilerici, devrimci kurum tarafından 
protesto edildi.

Adıyaman’da kitlesel
basın açıklaması!

1978 Maraş katliamı öncesinde Alevileri hedef göstermek 
için yapılan ev işaretleme 
olayının bir benzeri 28 Şubat 
2012’de Adıyaman’da yaşan-
dı. 03 Mart 2012 Cumartesi 
günü Adıyaman’da bu olayı 
protesto etmek, provakas-
yonları boşa çıkarmak, “Fa-
şizme geçit yok” demek için 
Alevi-Bektaşi derneklerinin 
örgütleyicisi olduğu bir ba-
sın açıklaması gerçekleştiril-
di. Aralarında TÜM-İGD’li 
gençlerin de yer aldığı pek çok 
ilerici, devrimci, yurtseverin 
Türkiye’nin dört bir yanından Adıyaman’a gelmesiyle basın açıkla-
ması kitlesel bir mitinge dönüştü.

Katledilişinin 5. yılında 
onbinler “Hrant için, 
adalet için” Agos 
önündeydi

Genel yayın yönetmenliğini yü-
rüttüğü Agos Gazetesi önünde 19 
Ocak 2007’de katledilen Ermeni 
gazeteci Hrant Dink katledilişinin 
yıldönümünde saat 15.00’da Agos 
Gazetesi önünde onbinlerce insa-
nın katılımıyla anıldı. Anmada 
Hrant’ın eşi ve çocuklarının yanı 
sıra aydınlar, sanatçılar, araların-
da TÜM-İGD’li gençlerin de bu-
lunduğu ilerici, devrimci, demokrat, yurtsever kurumlar yerini 
aldı. Anmada Dink davasından çıkan örgüt yok kararı ve yapılan 
tahliyeler protesto edildi.

Ankara Hrant için sokağa 
döküldü
Hrant Dink’in katledilişinin be-
şinci yılında, Ankara sokakları 
da “Faşizme inat, kardeşimsin 
Hrant” sloganıyla inledi. “Örgüt 
yok” diyen mahkeme kararının 
öfkesiyle ve Hrant olmadan ge-
çen beş yılın üzüntüsüyle sokağa 
çıkan yüzlerce Ankaralı, bu yıl da 
Hrant’ı unutmadığını gösterdi. Ey-
lemde TÜM-İGD de yerini aldı.

AYÖP Kastamonu’dan hükümete 
seslendi

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu 
Kastamonu’da Nasrullah Meydanı’nda gerçekleş-
tirdiği basın açıklamasıyla öğretmenleri intihara 
sürükleyen, piyasacı, ırkçı, gerici eğitimin savu-
nucusu AKP hükümetini protesto etti. Eylemde 
TÜM-İGD’li gençlerin yanı sıra diğer ilerici, de-
mokrat kurum ve sendikalar da destekçi olarak yer 
aldı.
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İÜ’de ülkücü-faşist saldırı ve polis terörü
2 Ocak 2012 Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi bir kez daha ülkü-
cü-faşist çetelerin ve polisin ilerici, devrimci, yurtsever öğrencilere 
saldırısına tanık oldu. Çıkan olayların sonunda 24 ilerici, devrimci, 
yurtsever öğrenci gözaltına alındı. İstanbul Üniversiteli ilerici, yurt-

sever, devrimci öğrenciler yaşanan 
saldırı ve gözaltıları protesto et-
mek için 03.01.2012 tarihinde saat 
14.00’da İstanbul Üniversitesi’nde 
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Savaşa değil barışa 
kalkan olalım!

TÜM-İGD’li öğrencilerin de içeri-
sinde yer aldığı NATO ve Füze Kal-
kanı Karşıtı Öğrenciler, Malatya 
Kürecik’te kurulan füze kalkanına 
karşı, 15 Ocak 2012 Pazar günü 
Taksim Tramvay Durağı’ndan 
başlayan Galatasaray Lisesi önün-
de son bulan bir yürüyüş ve ardın-

dan basın açıklaması gerçekleştirdi.

hesabını emekçiler soracak” sloganını 
yükseltti.

4 Nisan günü Ankara Adliyesi önün-
de TÜM-İGD’nin de bileşeni olduğu 12 
Eylül’ü Yargılama Platformu saat 09.00 
itibariyle bir miting gerçekleştirdi. Kat-
ledilen tüm devrim şehitleri için yapılan 
saygı duruşunun ardından 12 Eylül’de  
yitirdiğimiz devrimcilerin aileleri, yol-
daşları, arkadaşları kürsüden çeşitli 
konuşmalar gerçekleştirdi. Gözaltında 
kaybedilen Cemil Kırbayır’ın annesi 105 
yaşındaki Berfo Ana davaya gelirken, 
Evren ve Şahinkaya sağlık problemleri-

ni bahane ederek duruşmaya gel(e)medi. 3 gün süren duruşmanın 
ardından açıklanan ara kararda Berfo Ana’nın 

müdahilliğini kabul eden mahkeme 
heyeti, Evren ve Şahinkaya’nın tutuk-
lama talebini reddetti.

BDP’den Sincan Cezaevi 
önünde 23 Nisan 

açıklaması
Barış ve Demokrasi Partisi Ankara İl 
Örgütü, Sincan Cezaevi önünde 23 
Nisan’a atfen basın açıklaması ger-
çekleştirdi. BDP Ankara il örgütünün 
çağrısıyla yapılan eyleme TÜM-İGD’li 
gençler de katıldı. Basın açıklamasını 
BDP adına Ankara il Eş Başkanı oku-
du.

İşçi sınıfının Süleyman’ı
kavgamızda yaşıyor!

Türkiye işçi sınıfı hareketinin 70’lerdeki atılımında önemli rolü olan, 
işçi sınıfının yiğit öğretmeni Süleyman Üstün 19.05.2012 Cumartesi 
günü saat 13.00’da ailesi, dostları, yoldaşları ve öğrencilerinin katılı-
mıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Anmada 
başta son çalıştığı sendika Petrol-İş olmak üzere çeşitli sendikalar, 
Türkiye Komünist Partisi 1920 İstanbul İl Merkezi ve TÜM-İGD’li 
gençler yerini aldı.

Avni Ece mezarı başında anıldı!
Avni Ece 01.04.2012 Pazar günü İzmir’de 
TKP 1920’nin düzenlediği ve TÜM-
İGD’nin de katıldığı bir etkinlikle anıldı. 
Etkinliğe saat 13.30’da pankart açılıp yü-
rüyüş yapılmasıyla başlandı, saygı duruşu 
ve Enternasyonal Marşı’nın okunması ile 
devam edildi. Çok sayıda konuşmanın ya-
pıldığı anma da TÜM-İGD’de söz alarak 
“biz İlerici Gençler tüm devrim şehitleri-
mizin mücadele mirasını bizden sonraki 
kuşaklara iletme azmindeyiz.” dedi.

30 Mart Kızıldere Katliamı’nı 
unutmadık
30 Mart 1972 Kızıldere Katliamı’nı 
anmak için 30.03.2012 Cuma günü 
ilerici, devrimci, demokrat ku-
rumlar tarafından Galatasaray 
Meydanı’ndan Taksim Tramvay 
Durağı’na bir yürüyüş gerçekleşti-
rildi. TÜM-İGD’li gençler de eylem-
de yer alarak devrimci dayanışmayı 
yükseltti.

Bursa’da “Eğitim, Sağlık, 
Sosyal Güvence, Sendikal 
Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” paneli
24 Mart 2012 Cumartesi günü saat 
19.00’da Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Halk Meclisi’nin ör-
gütleyiciliğinde “Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvence, Sendikal Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. TÜM-İGD’li 
gençlerin de destek verdiği panelde Eğitim-Sen Bursa İl Başkanı Ha-
san Özaydın ve Halkların Demokratik Kongresi temsilcisi Saruhan 
Oluç birer konuşma gerçekleştirdi. Panel soru cevap kısmının ardın-
dan sona erdi.

Özgür basın susturulamaz!
Özgür Gündem Gazetesi’nin aldığı 1 aylık kapatma cezasına karşı 
25.03.2012 pazar günü saat 18.00’da aralarında TÜM-İGD’li gençle-
rin de olduğu Özgür Gündem dostu yüzlerce ilerici, devrimci, yurt-
severin katılımıyla bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme BDP Eş Başka-
nı Gülten Kışanak ve çok sayıda BDP’li de katıldı. “Özgür Gündem 
Susmayacak!” pankartı arkasında Taksim Tramvay Durağı’nda 
toplanan kitle Galatasaray Meydanı’na yürüyüş ve basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Eylem “Özgür Gündem susturulamaz” sloganları eş-
liğinde sona erdi 

12 Eylül Davası’nda 
alandan yükselen ses:
Darbecilerden hesabı 
emekçiler soracak!
Ankara Adliyesi’nde 4 Nisan 2012 
Çarşamba günü başlayan ve 3 gün 
süren 12 Eylül Davası’nın ilk duruş-
ması sanıkların tutuksuz yargılan-
ması kararıyla son buldu. 12 Eylül’ün 
darbeci generalleri “sağlık sebebiyle” 
duruşmaya katılmazken aralarında 
TÜM-İGD’li gençlerin de olduğu ile-
rici, devrimci, demokrat, yurtsever 
kurumlar adliye önünde “12 Eylül’ün 
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Ankara’da 
İlerici Gençler

piknik düzenledi
20 Mayıs 2012 Pazar günü Ankaralı İlerici 

Gençler ve Liseliler yoğun geçen yılın ardın-
dan piknikte buluştu. Birlikte mücadelenin ve 

dövüşmenin yanında birlikte eğlenmenin ve üretmenin de 
önemli olduğuna vurgu yapan İlerici Gençler, Batıkent’te 

bulunan Adnan Kahveci Parkı’nda bir araya geldi.

Ankara
TÜM-İGD’nin örgütleyicisi olduğu etkinlik saat 14.00’de Siyasal Bil-
giler Fakültesi’nde başladı. 16 Mart katliamlarının anlatıldığı konuş-
manın ardından, Roboski (Uludere), Gazi, Halepçe ve Beyazıt katli-
amlarına yer verilen bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlik bittikten sonra toplu şekilde Cebeci Kampüsü girişinde top-
lanıldı ve kortej oluşturularak Cebeci’den Kızılay-Sakarya Caddesi’ne 
bir yürüyüş gerçekleştirildi. Daha sonra Sakarya Caddesi’nde basın 
açıklaması okundu ve eylem sonlandırıldı.

16 Mart katliamları unutulmadı!

Ege Üniversitesi öğrencileri haykırdı:
“Bologna’yı istemiyoruz!”
Bologna süreci kararlarıyla birlikte not ortalamalarının düşürülme-
sinin ardından öğrencilerin tepkisi gecikmedi. 24 Şubat 2012 Cuma 
günü Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve sosyal medya ağlarında 
örgütlenen eylemle yüzlerce öğrenci Bologna’yı protesto etti.

Marmara Üniversitesi,
faşizme geçit vermedi!
20 Mart 2012 Salı günü Mar-
mara Üniversitesi Haydarpaşa 
Kampüsü’nde ülkücü-faşistlerin 
yapmaya çalıştığı provokasyon 
aralarında TÜM-İGD’li öğren-
cilerin de olduğu ilerici, devrim-
ci, yurtsever öğrenciler tarafın-
dan engellendi.

Sabahın erken saatlerinde Marmara Üniversitesi Haydarpaşa 
Kampüsü’nde bir araya gelen öğrenciler ülkücü-faşist çeteye karşı 
okullarını savundu ve kararlı duruşları ile ülkücü-faşistler amaçla-
rına ulaşamayarak polis-ÖGB koruması altında okuldan dışarı çı-
karıldı.

16.03.2012 16 Mart 1978 Beyazıt ve 16 Mart 1988 Halepçe 
katliamları ülkenin çeşitli illerinde 16 Mart günü ilerici, 
devrimci, demokrat öğrenciler tarafından eylemler ile 
protesto edildi.

İzmir
Ege Üniversitesi’nde saat 12.30’da başlayan ve HDK Gençlik 
Meclisi’nin örgütlediği eyleme TÜM-İGD de destekçi olarak katıldı. 
Eylem Edebiyat Fakültesi önünde başladı ve yürüyüş ile devam etti. 
Öğrenci Çarşısı’na gelindiğinde ise burada basın açıklaması okundu. 
Açıklamanın ardından sloganlarla Edebiyat Fakültesi’ne tekrar yü-
rünerek eylem bitirildi.

İstanbul
TÜM-İGD’li gençlerin de örgütleyicilerinden olduğu eylemde Beya-
zıt Meydanı’na doğru bir yürüyüş ve Beyazıt Meydanı’nda bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi. TÜM-İGD’nin de aralarında bulunduğu  
ilerici, devrimci, demokrat örgütler saat 13.00’da Laleli Tramvay Du-
rağı yakınında biraraya geldi ve buradan Beyazıt Meydanı’na, İstan-
bul Üniversitesi Merkez Kampüsü’ne doğru sloganlar eşliğinde yü-
rüyüşe geçti.

Basın açıklamasının ardından İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi önüne geçilerek 1978 yılında ilerici, devrimci, demokrat 7 genç 
katledildikleri noktaya karanfiller bırakılarak anıldı. Devrim şehit-
leri adına saygı duruşuyla başlayan anma, çeşitli müzik gruplarının 
söylediği devrim marşlarıyla sona erdi.
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Baharın gelişini müjdeyen Newroz için her 
sene coşkuyla, halaylarla mart ayının son haf-
tasında kutlamalar yapılır. Yüzbinlerce insan 
Türkiye’nin dört bir yanında ateşler yakarak 
baharın gelişini kutlar. 2012 Newroz’una ise 
devletin kitlelere uyguladığı şiddet damgasını 
vurdu.

Newroz pîroz be!

bahanesi ile alana alınmadı. Öğrencilerin engellendiğini öğrenen bir 
tıp fakültesi hocası önce polisle ardından dekanla görüşme gerçek-
leştirdi. Tüm uğraşlara rağmen öğrencilerin yemekhane alanına gir-
mesine izin verilmedi. Okunan basın açıklamasının ardından ilerici, 
yurtsever, devrimci öğrenciler Tıp Fakültesi’nden sloganlar, alkış ve 
zılgıtlar eşliğinde toplu halde çıkış gerçekleştirildi.

Ankara
Ankara’da AKP Newroz’u kutlamak isteyenler engellemelerle karşı-
laştı. 13.00’da Sakarya Meydanı’nda yapılacak kutlamaya ulaşmaya 
çalışanlar polis tarafından abluka altına alındı. Kitle kimlik sor-
gulaması ve aramaların ardından meydana girebildi. Bu sıralarda 
BDP’nin il merkezinin önünde toplanan BDP ve diğer kurumlar po-
lisin provokasyonlarına rağmen Newroz ateşini yakarak kutlamaya 
başladı ve Sakarya Meydanı’nda toplanan kalabalık da onlara katıldı. 
Basın açıklamalarının ardından Newroz kutlamaları sona erdirildi.

Cebeci’de ‘Newroz Piroz Be!’ sesleri yükseldi
19 Mart 2012’de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde başta 
Kürt halkı olmak üzere ezilen tüm halkların başkaldırı ve mücade-
le günü olan Newroz kutlandı. Kampüste gerçekleştirilen kutlama-
da TÜM-İGD’li gençler de yerini aldı. 2012 Newroz’unda katledilen 
Hacı Zengin anıldı, devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşun-
da bulunuldu, ardından ateş yakılarak halaylarla Newroz kutlandı.

İzmir’de coşkulu Newroz kutlaması
Birçok ilde çatışmayla engellenmeye çalışan Newroz İzmir’de geçti-
ğimiz gün 21 Mart 2012’de İzmir Hipodrom Meydanı’nda coşkuyla 
kutlandı. Ayrıca hafta içi birçok ilçenin yanı sıra Ege Üniversitesi’nde 
de kutlama gerçekleştirildi. TÜM-İGD’nin de katıldığı kutlamalarda 
başta Diyarbakır ve İstanbul olmak üzere birçok ilde AKP’nin New-
roz kutlamalarına saldırıları protesto edildi.

Ege Üniversitesi haykırdı: Newroz Piroz Be!
20 Mart 2012 Salı günü Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önün-
de yüzlerce öğrencinin katılımıyla saat 12.00’da Newroz kutla-
ması gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de Ege 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kutlamaya katıldı. MKM’den gelen 
Kürt sanatçıların verdiği konserde yüzlerce öğrenci halay çekti ve 
Newroz ateşinin üstünden atlandı. Fakülte önünde yapılan kutlama-
ların ardından polisin Batman, Mersin, Cizre ve Van’daki Newroz 
kutlamalarına saldırısını protesto etmek için kampüs içerisinde bir 
yürüyüş gerçekleştirildi.

Hipodrom Meydanı’nda coşkulu 
kitlesel Newroz kutlaması 
İzmir’deki merkezi Newroz kutlaması Şirinyer Tansaş önünden Hi-
podrom Meydanı’na kadar yapılan üç kilometrelik yürüyüşe başla-
dı. Hipodrom Meydanı’nda yapılan kutlamalarda binlerce kişi halay 
çekti, coşkuyla Newroz ateşini körükledi. Birçok kişinin yaptığı ko-
nuşmaların ardından Türkçe ve Kürtçe söylenen türkülerin ve çeki-
len halayların ardından kutlamalar sona erdi.

Fiili sıkıyönetim Newroz ateşini söndüremedi
Newroz’un kitlesel bir şekilde kutlanmasını önleme çabaları sonu-
cunda 18 Mart 2012’de ülke çapında sıkıyönetim ilan edildi. BDP’nin 
ve Kürt halkıyla dayanışma içerinde olan tüm kurumların Newroz’u 
18 Mart günü kutlama iradesini yok sayarak kutlamalara ancak 21 
Mart günü izin vereceğini açıklayan AKP hükümeti İstanbul ve 
Diyarbakır’da Newroz kutlamalarına biber gazı ve tazyikli suyla 
saldırırken Ankara’yı abluka altına aldı. İlerici Gençlik de alanlarda 
Kürt halkıyla dayanışmayı yükseltti.

Diyarbakır
Diyarbakır’da toplanma saatlerinden itibaren yurttaşlara saldırma-
ya başlayan polis Newroz kutlamalarını engellemeyi başaramadı 
ve Diyarbakır halkı Özgürlük Meydanı’nda halaya durdu. 1 milyon 
kişiye seslenen konuşmaların ardından kitle BDP il binasına doğru 
yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında kitleye müdahale eden polise halk 
direnişle cevap verdi.

İstanbul
İstanbul Valiliği sabah saatlerinden itibaren metrobüs, vapur, otobüs 
ve tramvay seferlerini durdurarak Newroz kutlamalarını engelle-
meye çalıştı. Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı’nda yapılacak olan 
kutlamaları engellemek amacıyla Kazlıçeşme’ye çıkan bütün yollar 
kapatıldı, şehirde fiili sıkıyönetim ile idare edildi. Şehrin her yerin-
de engellemeyle karşılaşan binlerce kişi bütün İstanbul’u Newroz 
alanına dönüştürdü. Halkların Demokratik Kongresi(HDK) bile-
şenleri saat 16.00’da Bağcılar Demirkapı mahallesinde, Küçükçek-
mece Kanarya mahallesinde, Alibeyköy Veysel Karani’de, 18.00’da 
Sultanbeyli’de Newroz kutlamaları gerçekleştirdiler. KESK İstanbul 
Şubeler Platformu ise saat 17.00’da Taksim Tramvay durağında bulu-
şarak uygulanan polis şiddetini protesto etti.

Newroz ateşi Taksim’de yakıldı
18 Mart 2012 günü boyunca Newroz kutlamalarıyla ilgili yaşanan 
saldırıları kınamak üzere aynı gün saat 17.00’da, TÜM-İGD’li genç-
lerin de katıldığı Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yürüyüş ve 
ardından Galatasaray Lisesi’nde basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Galatasaray Lisesi’ne vardıldığında İstanbul’da kutlamalarda polis 
tarafından katledilen Hacı Zengin için saygı duruşunda bulunuldu. 
Açıklamanın ardından Galatasaray Meydanı’nda Newroz ateşi yakı-
larak türküler söylenip halaylar çekildi.

İstanbul Üniversitesi’nde Newroz’a engelleme
Devam eden Newroz kutlamaları kapsamında yurtsever öğrenciler 
22 Mart 2012 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde bir etkin-
lik gerçekleştirmek istedi. Aralarında TÜM-İGD’li öğrencilerin de 
bulunduğu ilerici, devrimci öğrenciler tarafından da desteklenen ey-
lem dekanlık-polis-ÖGB işbirliğiyle engellendi.

Newroz ateşi AKP’yi yakacak!
22 Mart 2012’de 15.00’da yemekhane önünde toplanma ile başlayacak 
olan etkinlik için İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli kampüslerinden 
gelen öğrenciler polis ve ÖGB tarafından farklı kampüsten oldukları 
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’den haberler

Ankara’da
homofobi ve transfobi karşıtı buluşma

20.05.2012 tarihinde Ankara’da İKD’nin de destek verdi-
ği “Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş” gerçekleşti. 

Yürüyüş için Türkiye’nin dört bir yanından gelen homofo-
bi ve transfobi karşıtları ile LGBT birey ve örgütler Kıbrıs 

Caddesi Kavşağı’nda toplanarak Sakarya Meydanı’nda son 
bulacak olan yürüyüşlerine başladı. Eylem Sakarya meyda-

nında yapılan basın açıklamasının ardından son buldu.

Kadınlar Cansel Malatyalı’nın Yanında!

İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) işten çıkarttığı Cansel 
Malatyalı’ya İlerici Kadınlar’ın da içinde bulunduğu Ankara Kadın 
Platformu’ndan destek geldi. Ankara Kadın Platformu 17.03.2012 
tarhinde İMO’nun “performans yetersizliği” nedeniyle işten 
çıkattığı Cansel Malatyalı’ya dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Fethiye’de tecavüze beraat!
İlerici Kadınlar’ın da bileşeni olduğu Ankara Kadın Platfor-
mu, Fethiye Davası’nda tecavüzcülere verilen beraat kararını 
protesto etmek için 30.04.2012 tarihinde saat 18.30’da Sakar-
ya Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ankara’da KESK’li kadınlar için
basın açıklaması yapıldı

13 Şubat 2012 tarihinde Türkiye genelinde KCK adı altında 
sendikalardaki kadın yönetici ve çalışanlara yapılan operasyon-
lara karşı Ankara Kadın Platformu Yüksel Caddesi’nde bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. İlerici Kadınların da katılımcısı oldu-

ğu açıklamada KESK’li kadınların yalnız olmadığı haykırıldı.

İstanbul, KESK’li kadınlarla
dayanışmayı yükseltti!

13 Şubat 2012 Pazartesi sabahı KESK’li kadınların gözaltına 
alınması, 19.00’da İstanbul 8 Mart Platformu tarafından İstanbul 
Taksim Tramvay Durağı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla 
protesto edildi. İlerici Kadınlar’ın da örgütleyicisi olduğu eylem 

basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde sona erdi.

Ayşe Paşalı’nın katiline
ceza indirimi yok!
Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde görülen Ayşe Paşalı cinayeti davası 
(24 Ocak2012) de sonuçlandı. Paşalı’nın eski eşi İstikbal Yetkin’in 
“kasten öldürme suçunu tasarlayarak işlediğine” karar veren 
mahkeme heyeti, takdiri indirim nedenlerini uygulamayarak 
Yetkin’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Ayşe Paşalı cinayeti her geçen gün artarak devam eden ka-
dın cinayetleri ve sorumluları açısından büyük önem taşıyor. 
Ayşe Paşalı kadın cinayetlerinden sadece katillerin sorumlu 
olmadığının, korumayan devletin, cezalandırmayan yargının, 
ciddiye almayan emniyetin ve kadını aşağılayan erkek ege-
men kurumların her birinin sorumlu olduğunun kanıtıdır.
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İstanbul
8 Mart 2012 Perşembe günü İlerici Kadınlar, İstanbul’un değişik 
noktalarında, 11 Mart 2012 Pazar günü Kadıköy’de yapılan 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingine çağrıda bulunmak için 
afişleme ve bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Bildiri dağıtımına hafta-
lar öncesinden başlayan İlerici Kadınlar, Kartal-Maltepe bölgesin-
de, İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüs ve Fen-Edebiyat Fakültesi 
yemekhanelerinde afişleme çalışması yaparak, İstanbul Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi kantininde broşür dağıtarak, İstiklal Caddesi 
üzerinde bildiri dağıtarak, Taksim Meydan-Taksim Tünel hattında 
davulları, trompetleri, pankartları, sloganlarıyla yürüyerek 11 Mart 
2012’de İstanbul’da yapılan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
Mitingi’ne çağrıda bulundu.

11 Mart 2012 Pazar günü İlerici Kadınlar’ın da içinde yer aldığı İs-
tanbul Kadın Platformu’nun Kadıköy’de düzenlediği 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü Mitingi geniş katılımla düzenlendi. 12.00’da 
Haydarpaşa Numune Hastahanesi önünde toplanan kadınlar Kadı-
köy İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Tüm kadın örgütlerinin 
alana ulaşmasıyla Kürtçe ve Türkçe basın metinleri okundu, çeşitli 
bölgelerde direnişlerini sürdüren kadın işçiler ve BDP İstanbul Mil-
letvekili Sebahat Tuncel de konuşmalarını gerçekleştirdi. Miting ka-
dın sanatçıların ezgileri ve kadınların halayları ile sona erdi.

İzmir
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 4 Mart 2012 günü İzmir’de 
Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingle kutlandı. İlerici 
Kadınlar’ın da bileşeni olduğu İzmir 8 Mart Kadın Platformu’nun 
düzüenlediği miting 13.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda kadınların 
toplanmasıyla başladı. Konuşmalar Türkçe ve Kürtçe olarak okun-
du. Çok sayıda kadının konuşmacı olduğu mitingde BDP İstanbul 
Milletvekili Sebahat Tuncel, direnişte olan Savranoğlu ve Billur Tuz 
işçileri adına bir işçi de konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmaların 
ardından halaylar çekildi ve miting sona erdi.

Edirne
4 Mart 2012 Pazar günü Edirne’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü etkinliği düzenlendi. Cinsiyetçi eğitime, kadın cinayetlerine 
ve medyada kadınların meta olarak kullanılmasına dikkat çeken ko-
nuşmaların ardından yapılan kısa film gösterimi ve müzik dinleti-
siyle etkinlik son buldu.

Ankara
8 Mart 2012 Perşembe günü Ankara Ziya Gökalp Caddesi’nde ger-
çekleştirilen ve içerisinde İlerici Kadınlar’ın da bulunduğu 8 Mart 
Platformu’nun örgütleyicisi olduğu  miting coşkulu geçti. Katılımın 
hayli yoğun olduğu miting,saat 11.30’da Kolej Kavşağı’nda kadın-
ların toplanmasıyla başladı, 12.00’da ise Ziya Gökalp Caddesi’nde 
yürüyüşe geçildi. Kızılay Meydanı’na kurulan kürsüde basın metni 
okundu ve açıklamaların ardından coşkuyla halaylar çekildi ve mi-
ting sona erdi.

Mersin
8 Mart 2012 Perşembe günü İlerici Kadınlar’ın da üyesi olduğu Mer-
sin Kadın Platformu tarafından düzenlenen mitingle Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü kutlandı. Mersin Metropol binası önünde toplanma-
ya başlayan kadınlara polis müdahale etti, müdahalelerin sonucun-
da ise 4 kadın gözaltına alındı. Zeytinlibahçe Caddesi’nden Taş Bina 
önüne kadar yürüme izni çıkmasına rağmen polisin müdahaleleri 
sürdü ve Kürt kadınları yalnızlaştırılmaya çalışıldı. Tüm bu baskı 
ve müdahalelere rağmen kadınlar Akdeniz Belediyesi önünde basın 
açıklamasını okudu. 9 Mart 2012 Cuma günü ise bir önceki gün poli-
sin uyguladığı şiddet ve gözaltılara karşı Mersin Kadın Platformu bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sakarya
11 Mart 2012 Pazar günü ilerici,demokrat,yurtsever,devrimci ka-
dınların oluşturduğu Sakarya Kadın Platformu Yeni Camii önün-
den AKM önüne kadar yürüyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü kutladı. AKM’nin önünde yapılan basın açıklamasından 
sonra eylem halaylar eşliğinde son buldu.

İlerici Kadınlar 8 Mart için alanlardaydı!

İlerici Kadınlar, katıldıkları her mitingte cinsiyetçi, gerici olan eğitim sistemine ve 4+4+4 şeklinde kodlanan 
eğitim sistemine karşı; Ortadoğu’da süren savaşlara, Türkiye’de Kürt halkına yönelik devam eden baskı, gözaltı 
ve ölümlere karşı; emek dostu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) uygulanan baskılara, 
tutuklamalara karşı; kadını öldüren, koruyan ataerkil yargıya karşı; kadını yedek işgücü olarak kullanan 
ataerkil kapitalist sisteme karşı mücadelenin bir parçası olduklarını haykırdı.



31

yeniden!

İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği’nin basın metni

21 Nisan 2012 Cumartesi günü İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği üyesi kadınlar saat 14.00’da Taksim 
tramvay durağında bir basın açıklaması gerçekleştirerek kuruluşlarını basına ve kamuoyuna duyurdu.

İlerici Kadınlar Derneği (İKD)

Bunlar tüzüğümüzde yer alan ve uygulan-
ması için kadınlarla elele vererek dayanışma 
içinde olacağımız konulardır. Ama, elbette 
ülkemiz kadınlarının sorunları sadece bun-
larla sınırlı değil. Biz, güçlendikçe çözüme 
kavuşacağız, çözüme kavuştukça yeni kadın 
kardeşlerimizle buluşacağız.

Günümüzde kadınların giderek yoksullaş-
ması gerçeği ile yüz yüzeyiz. Kapitalizmin 
neoliberal politikaları özelleştirmeler yoluyla 
kamu kaynaklarını özel sermayeye aktarıyor. 
Bu durum kadınların kamu kaynaklarından 
daha az yararlanmasına, yoksullaşmanın 
daha çok kadınları etkilemesine yol açıyor. 
İKD üyesi kadınlar, kadınların yoksullaşma-
sına, kadın emeğinin sömürülmesine karşı 
mücadele yürütecek ve kamu alanının geliş-
tirilmesi için çabalayacaktır.

Emekçi kadınların sosyal güvenlik hakları 
geriliyor. Kadınların kayıt dışı sigortasız, gü-
vencesiz, sendikasız çalıştırılması en önemli 
sorunlardan birini oluşturuyor. Ucuz emek 
deposu olarak görülen ev eksenli çalışan ka-
dınların sosyal sigorta hakları, sendikasız ol-
maları gibi dertler çözüm bekleyen sorunlar 
arasında.

Cinsiyetçi ve baskıcı eğitim sistemi kız ço-
cuklarının eğitim basamaklarında erkeklere 
göre geriye düşmesine neden oluyor. Topluma 
dayatılan 4+4+4 sistemi ise kız çocuklarının 
eğitim haklarına daha çok engel olacaktır. 
Eğitimde kadınların eşitsizliği büyük bir so-
run.

Barış bugün en yakıcı ihtiyaçlardan birini 
oluşturuyor. Özellikle Ortadoğu’ya yönelen 
emperyalist savaşlarda çocuklarını yitiren 
binlerce anne, baba evlat acısı çekiyor. Kadın-
lar bu savaşlarda tecavüze uğruyor, savaşın 
faturası en başta kadınlara çıkarılıyor. İKD, 
ülkemizde akan kana da dur diyor. Sava-
şı değil, barışı savunarak “evlat acısına son” 
diyor. Ülkemizde Türk, Kürt, Arap, Laz, Çer-
kez, Roman, Ermeni, Gürcü, Çerkez, Süryani 
kadınların kendilerine özgü etnik sorunları 
var, mezhep sorunu var, dışlanmışlık, öte-
kileştirme, yok sayma var. İKD, “ezilen, bas-
kıya uğrayan ve sömürülen bütün kadınlar 
kardeştir” diyerek, köken ve mezhep farkı 
gözetmeksizin bütün kadınlarla dayanışma 
içerisinde olacaktır.

Kadınların sorunu çok. Çözümü basit: Ka-
dınlar elele verecek.

Kadınların kurtuluşu için kadınlar hareke-
te geçecek.

Hep birlikte İKD’de örgütleneceğiz, hep 
birlikte İKD’yi büyüteceğiz!

her dönemin aydınlanma düzeyi birbirinden 
farklıdır. Ama, bütün bu farklılıklar içinde, 
kapitalizmin acımasız sonuçlarını yaşayan 
biz kadınların ortak sorunları da neredeyse 
özü hiç değişmeden durmaktadır.

İlerici Kadınlar olarak amacımız çalışma-
larımızı güçlü bir kadın hareketine dönüş-
türmektir. Bu ülkede yaşadığımız ortak so-
runlara karşı ortak çözümler bulmak isteyen 
bütün kadınlar derneğimizde kendilerine yer 
bulacaklardır.

Dün ilerici kadın hareketine omuz vermiş, 
eski İKD’lilerin tecrübeleri, bizim için bu ne-
denle vazgeçilmezdir. Aynı suda iki kez yı-
kanılmaz. Ama, dere aynı dere, toprak aynı 
toprak. Yeni derelerde, yeni topraklarda nasıl 
mücadele edeceğimizi birlikte öğreneceğiz, 
birlikte karar alacağız, birlikte uygulayacağız.

İKD, kadınlar arası dayanışma, kadınlar 
arası dostluk, kadınların ezilmesine karşı 
güvenli bir liman, kadınlar için kadınlarla 
birlikte mücadele demektir. Bütün kadınları 
aramıza davet ediyoruz. Kadınlar vardır. Ka-
dınlar varsa, İKD güçlüdür demektir.

Yürüyüşümüze bir kılavuz olması için el-
birliğiyle tüzük hazırladık. İKD’nin amaç-
larından en önemlilerini tüzükte şu şekilde 
ifade ettik:

İKD’nin amacı;
• “Erkek egemenliğine dayalı toplumsal iş bölü-

mü sistemine son vererek, kadınların sosyal, si-
yasal ve ekonomik alanda haklarını geliştirmek, 
bunların uygulanmasını, kadınların özgürleş-
mesini ve kadın-erkek eşitliğini sağlamak,
• Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak fabri-

kalarda, tarlada, büroda kadın emeğinin sömü-
rülmesinin önüne geçmek,
• Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek; 

yaygın ve kadınların istedikleri kadar kalabile-
cekleri kadın dayanışma birimleri açmak. Töre 
ve namus cinayetlerini durdurmak için çok 
yönlü çalışma yapmak,
• Aileyi toplumsal egemenlik ilişkilerinin ye-

niden üretildiği bir toplum birimi olmaktan 
çıkarmak, eve hapseden ev işleri, çocuk, yaşlı, 
hasta bakımı gibi işlerin kamu tarafından üst-
lenilmesini sağlamak,
• Gerek çalışan, gerekse ev kadını olan tüm 

emekçi kadınların sosyal sigorta hakları, sosyal 
hakları ve sosyal güvenlik haklarını geliştirmek, 
emeklilik koşullarını iyileştirmek, analıktan 
doğan sosyal hakları savunmak, geliştirmek,
• Toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele et-

mek, başta homofobi olmak üzere her türlü cin-
siyetçi ayrımcılıkla mücadele etmek
• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 

bayram-ücretli tatil günü olarak kabul edilme-
sini sağlamak.”

1975-1980 arasında Türkiye’nin kadın hare-
keti içerisinde bir çok “ilkleri” başarmış olan 
İlerici Kadınlar Derneği (İKD), 21. yüzyılın 
Türkiyesi’nde kadınların hâla maruz kaldığı 
yeni sorunlara çözüm bulmak amacıyla yeni-
den dernek olarak açıldı.

Kadınlar eşitlik istiyor. Kadınlar özgürlük 
istiyor. Kadınlar adalet istiyor. Kadınlar kapi-
talizmden kurtulmak istiyor. Kadınlar vardır; 
kadınlar her yerde olacaklar.

Kadınlar bir araya gelirse, yer yerinden oy-
nar. Kadınların dayanışması her işin başıdır. 
İmece geleneğine sahip olan biz kadınlar, da-
yanışmanın gücünü en iyi bilen kesimiz.

Kadınların toplumdaki eşitsizliği, siyaset 
alanında kadın erkek dengesizliği, emekçi ka-
dınların ücretten çalışma koşullarına kadar 
karşılaştıkları ayrımcılık, ev kadınlarının yok 
sayılan eviçi emekleri, kadınların dinsel dog-
malar yüzünden ikinci sınıf insan muamelesi 
görmeleri hâlâ sorun olarak karşımızda du-
ruyor.

İlerici Kadınlar, çok uzun süredir özellikle 
öğrenci ağırlıklı olarak çalışmalar yürütü-
yorlardı. Bu çalışmalar 6 Mart 2012 tarihinde 
dernekleşti ve daha kurumsal bir yapıya ka-
vuştu. Bundan sonra biz kadınlar, her kesim-
den kadınlarla buluşmak için güçlü bir araca 
sahibiz.

İlerici Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nde hep alanlarda oldular. İlerici 
Kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma 
Günü için de her zaman etkinlikler düzenle-
diler. İlerici Kadınlar, kadına yönelik şiddete 
ve kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze karşı 
hiç durmadan diğer kadın örgütleriyle bir-
likte mücadele yürüttüler. Toplumsal barışın 
kurulması için, kadın-erkek eşitliği için, ça-
lışma hayatında kadın emeğinin sömürülme-
sinin önüne geçilmesi için seslerini yükselt-
mekten hiç vazgeçmediler.

Biz yeni kurulan İKD üyesi kadınlar olarak 
ne yapmak istiyoruz?

Yeni kurulan İKD, elbette ki en başta geç-
mişimiz olan İKD’nin deneyimlerini esas 
alacaktır. İKD, kadın hareketindeki bizim 
gördüğümüz eksiklikleri gidermek için, ülke-
mizdeki ilerici kadın hareketinin bir parçası 
olmak üzere yola koyuldu.

Yeni İKD, eski İKD’nin bir kopyası, bir tek-
rarı mı olacak?

Elbette öyle değil. Kadınlar yaratıcıdır. Ka-
dınların ortak aklı her dönemin koşullarına 
uygun görevleri, yolları, yöntemleri, çözüm-
leri bulacaktır.

Her dönem kendi içinde bir değer taşır. Her 
dönemin öncelikleri her dönemin ihtiyaçları, 
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Kıbrıs halkı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti’nin uyguladığı sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel 
politikalar karşısında toplumsal yok oluş noktasına gelmiştir. Elektrik kurumunun ve telefon idaresinin 
özelleştirilmesi yağmalama ve peşkeş politikalarının son aşamasıdır.

rumunda hiçbir iktidar partisi Kıb-Tek’e 
karışamayacak ve oluşturulacak yönetimle 
Kıb-Tek kendi idaresini sağlayacak.

İstekleri karşılanana kadar greve devam 
edeceklerini açıklayan işçilerin ısrarı kar-
şısında El-Sen ile görüşen Başbakan İrsen 
Küçük, basın açıklaması yaparak işçilerin 
isteklerini kabul ettiklerini açıkladı. Fakat 
buna rağmen hâlâ resmi belge imzalanma-
dığı için çalışanlar kendilerini tehlikede 
hissetmektedir. T.C hükümetinin her iste-
diğini harfi harfine yerine getiren UBP hü-
kümeti halkın güvenini kaybederek büyük 
bir toplumsal tepkiyle karşı karşıyadır.

Bilinmesinde yarar var ki Kıbrıs halkının 
sorunu Türkiye halklarıyla değil, T.C. dev-
letiyledir. Çünkü Türkiye’de iktidara gelen 
her parti Kıbrıs’ın iç işlerine karışmakta, 
halkın kendi kendini yönetmesine engel 
olmaktadır. T.C devleti bu hakkı Kıbrıs 
halkının elinden almıştır ve almaya devam 
etmektedir. Ancak Kıbrıs halkı artık kendi 
geleceğinde söz sahibi olmak için mücade-
lesini tüm kararlılığıyla sürdürecektir.

 ∎ Leyla YILDIZ

!Kıbrıs’ta özelleştirmelere son

reğini yapacağını, iş başı yapmayanların 
görevlerini sürdürmesinin mümkün olma-
dığını, yeni elemanlarla yola devam edile-
ceğini açıkladı.

Kalecik bölgesinde faaliyette bulunan Ka-
lecik Santrali’nin, Aksa Şirketi’nin yöne-
timinde olması ve bunun benzerinin Tek-
necik Santrali’ne uygulanmak istenmesi 
kabul edilemezdi. Teknecik Santrali’nin 
özelleştirilmesi demek çalışanların mağdur 
olması, elektrik fiyatlarının artması de-
mektir. Kıbrıs halkının bildiği gibi Kalecik 
Santrali, Teknecik Santrali’ne göre elektriği 
daha yüksek fiyattan satmaktadır. Elektrik 
ücretleri konusunda zaten sıkıntı yaşayan 
halk, özelleştirme ile daha da çıkmaza sü-
rüklenmektedir.

Devlet istediği gibi elektrik kurumuna mü-
dahele etmekte, başa gelen partiler iş adam-
larına, büyük şirket sahiplerine yaranmak 
adına Kıbrıs’taki büyük otellerden elektrik 
parası almayarak Kıb-Tek’i zor duruma dü-
şürmektedir. Bütün bunları kabul etmeyen 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları 
Sendikası (El-Sen) herşeye rağmen grevi 
sürdürdü ve sonunda hükümet geri adım 
atmak zorunda kaldı. El-Sen’in talebi ku-
rumun özerkleştirilmesiydi. Özerklik du-

Kuzey Kıbrıs’ta özellikle elektrikte yapıl-
mak istenen özelleştirme operasyonuna 
karşı elektrik emekçilerinin Ocak 2012’de 
başlattığı süresiz grev için erteleme kararı 
alan hükümet, bu karara uymayan işçileri 
tehdit ederken, sendikalar ise halkın deste-
ğiyle direnişi sonuna kadar sürdürecekleri-
ni belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta özelleştirme hareketlerinin 
artmaya başlamasıyla sendikalar greve git-
me kararı aldı. Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın 
batması ve işçilerin mağdur olmasının ar-
dından bu durumun tekrar yaşanmaması 
için sendikalar harekete geçti. Özelleştiril-
melere karşı Kıbrıs Türk Telekomünikas-
yon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) 
ve Kıbrıs Türk Elektirik Kurumu (Kıb-Tek) 
çalışanları  greve gitme kararı aldı. Adada 
hayat durma noktasına geldi ve grev tüm 
kararlığıyla devam etti. Elektrik verilme-
yen, telefonları çalışmayan halk herşeye 
rağmen emekçileri destekledi. Türkiye hü-
kümetine yaranmak adına herşeyi yapan 
UBP Hükümeti’nin grev kararını yasakla-
masına karşın çalışanlar “çalışmama hak-
kını” kullandı. Devletin tehdidiyle karşı 
karşıya kalan çalışanlar geri adım atmadı. 
Kuzey Kıbrıs Başbakanı İrsen Küçük; iş 
başı yapılmayan Kıb-Tek’te yönetimin ge-
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Tüm dünya halklarının 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü kutlu olsun. 21 Şubat tarihi kimileri için bir anlam 
ifade etmese de İngiltere’de İrlanda halkı, İspanya’da Bask halkı, Türkiye’de Kurmanç, Zaza, Arap, Gürcü, Laz, 
Pomak, Çerkes, Rum, Ermeni halkları için hayat anlamına geliyor. Çünkü onlar egemen dillerin baskısı altında 
hayatı üretmeyi, aşkı, dostluğu ya da kavgayı yaşamanın/anlatmanın en önemli aracından mahrum. Halklar 
dillerini hayatın her alanında kazanabilmek için savaşıyor.

Dilsiz yaşam olmaz!
Uluslararası Anadil Günü’nde yükselen feryat:

özgürlük çığlıklarını yükseltmek bugün  ya-
şam hakkını istemektir.

“Be zîman jiyan nabe”
Bizler Türk, Kürt, Zaza, Arap, Gürcü, Ermeni, 
Rum tüm Türkiye halklarından ilerici gençler 
olarak anadil hakkı mücadelesini dün oldu-
ğu gibi bugün de dostlarımızla omuz omuza 
yükseltiyoruz. Egemenlerin anadil hakkımız 
üzerine kurmaya çalıştığı baskıya karşı “Be 
zîman jiyan nabe”, “Dilsiz yaşam olmaz” hay-
kırışlarımızı yükseltiyoruz.

 � *http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/

 ∎ Ersu HAN

menler tarafından düşman ilan edilmiş du-
rumda. Üstelik egemenler sinsi oyunlarıyla 
halkları dil hakkı üzerinden kandırmakta-
lar. Siyasetle alâkası olsun-olmasın herkes 
anadil kurslarının açılmasının “sözde” ser-
bestleştirildiği dönemlerde kurslara uygula-
nan kapı boyu standardı saçmalığını hatırla-
yacaktır. Türkiye egemenlerinin halklara ön 
kapıdan verdiği her hakkı arka kapıdan geri 
alması hiç de yeni bir olay değildir.

Anadili savunmak hayatı 
savunmaktır
Biz dünyanın 7 bucağında yaşayan halkların 
evlatları; dostluğumuzu, aşkımızı, inandık-
larımızı yani hayatımıza dair her şeyi ana-
dilimizle yaratırız. İşte bu yüzden anadili 
savunmak aslında hayatı savunmaktır. So-
kakta, okulda, fabrikada, tarlada... Anadile 

1952 yılında o zamanki Doğu Pakistan'ın 
başkenti Dakka'da Bengali dilinin özgürlü-
ğü için mücadele veren öğrencilerin Pakis-
tan yönetimince katledilmesinin 60. yılında-
yız. Dakka'da yaşanan katliamın 47. yılında 
UNESCO tarafından Uluslararası Anadil 
Günü olarak ilan edilen 21 Şubat o günden 
bugüne dünyanın pek çok ülkesinde anadil 
savunusunun bayrağı olarak kutlanmakta.

Türkiye'de 18 dil yok olmak üzere
100 yıl içerisinde bir dili konuşacak çocuk 
kalmayacaksa o dil tehlikede kabul edili-
yor. UNESCO raporuna göre de Dünya'da 
2500, Türkiye'de ise 18 dil kaybolmak üze-
re. Kapadokya Yunancası ve Ubıhça dilleri 
ise Türkiye'nin kaybolmuş dilleri arasında 
sayılıyor.

UNESCO'nun “Dünya Tehlike Altındaki 
Diller Atlası”na* baktığımızda Abhazca, 
Adigece, Kabartayca-Çerkesçe, Zazaca, Aba-
zaca, Hemşince, Lazca, Pontus Yunancası, 
Romanca, Süryanice, Batı Ermenicesi, Gaga-
uzca, Ladino, Turoyo ve Hertevin dilleri 100 
yıl içerisinde yok olması muhtemel diller.

Kürt halkının üzerindeki dil 
baskısı
Uluslararası Anadil Günü bir halkın anadi-
lini konuşmasının, yaşamına geçirmesinin 
ve savunmasının en doğal hak olduğunu 
haykırmanın günüdür. Türkiye tarihi ana-
dil konusunda yaralarla doludur. Kürtçe'den 
başka bir dil bilmeyen annenin hapisteki 
oğluna hasretini hapishane kapısında diğer 
tutsak yakınlarından öğrendiği “Oğlum, 
nasılsın?” kelimeleriyle aktardığı ve tüm ko-
nuşmanın “Oğlum, nasılsın”, “İyiyim ana” 
cümlelerinin tekrarından oluştuğu 12 Eylül 
faşist darbe dönemindeki meşhur hikayeyi 
hepimiz biliriz. 

Türkiye'de halklar hâlâ anadilini konuştuğu 
ve savunduğu için hapishanelere atılmakta, 
ülkücü-faşistler ve devletin kolluk güçleri ta-
rafından şiddete maruz kalmaktadır. 

Başta Kürtçe ve Zazaca olmak üzere Türkiye 
halklarının konuştuğu 20'ye yakın dil ege-
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Katledilen doğa,
katleden kim?

Sömürünün, zulmün, yoksulluğun, çaresizliğin tek adresi olan kapitalizm bunlara 
doymamakta ve her geçen gün yeni kaynaklar aramaktadır. 

Bu kaynaklarımızdan bazıları da doğa ve 
akarsularımızdır. Sömürülen, yok edilen ve 
metalaştırılan doğal kaynaklarımıza Nur-
hak Hidroelektirik Santrali de (HES) eklendi. 
HES projelerinden olan Nurhak Göksu çayı 
ve vadisi dünyada sayılı akarsularda bulunan 
“Mercan alası” denilen Alabalığı ile tanınmış-
tır. Ayrıca asırlık yabani ceviz ağaçları, şelale-
leri, tarihi değirmeni, yerleşim yerleri kısacası 
Göksü vadisi ve çayı artık olmayacak. Sanki 
Mardin Hasankeyf, Munzur, Artvin Maca-
hel, Fırtına Vadisi ve kurulmak istenen 2000’e 
yakın HES projesi yetmezmiş gibi. 

Kapitalizm yağma ve talanı, “Doğa kaynak-
ları sınırsızdır, tükenmez” gibi yaydığı burju-
va iktisat teorileriyle insanları kabule zorla-
mıştır. Oysa, bu saçma inançla ilgili olarak 
Amerikalı ekonomist Kenneth Boulding 
“Sınırlı bir dünyada sınısız bir büyümenin 

mümkün olduğuna inanan kişi eğer 
deli değilse iktisatçıdır.” di-

yecektir.

Gelişen teknoloji 
ve artan nüfus, enerji 

tüketimine olan ihti-
yacı arttırmıştır. Bunu 
neden gösteren HES sa-
vunucuları ve yandaşları 
HES’lerle ilgili şu savları 

dile getirerek halkı uyut-
maya çalışmaktadır;

•   Çevreye ve doğaya 
zarar vermeyen doğa 
dostu bir enerji 
kaynağıdır.

•   Maliyeti düşüktür 
ve uzun yıllar boyunca 

kullanılabilir.
•   Çevreyi güzelleştirerek insana 

psikolojik rahatlık verir.
•   Çevre halkı için yeni ekonomik 

kaynaklar oluşturur.
•   Bölge turizmini geliştirir.

•   Türkiye’deki sığınak ve geçitleri kapatarak 
terör olaylarına karşı güvenliği arttırır.

Yukarıda sayılanlara bakarsak HES’ler gayet 
çevre ve insan dostu olarak gösterilmektedir. 
Oysa, kapitalizmin özü gereği hiç de çevre 
dostu olamayacağını belirtmemiz gerekiyor. 
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5. HES’ler güvenilir de değildir. Çünkü 
Türkiye hem bir deprem bölgesidir hem de 
yağışların büyük bir kısmı sağanak olarak 
düşmekte, buna karların erimesi de eklenince 
taşkınlar kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Her şeyde kâr düşüncesiyle hareket eden ka-
pitalist sistemin depremlere ve doğal afetle-
re dayanıklı barajlar yapmasını beklememiz 
hayalperest bir yaklaşım olacaktır. Bunlara 
bir de vadi yataklarına yerleşmek zorunda 
bırakılan emekçi, yoksul kesim de eklenirse 
herhangi bir felakette kimlerin canından ve 
malından olacağı açıktır.

6. Kapitalizmin ileri teknoloji, sürdürülebi-
lir kalkınma adında yaptığı nükleer santral-
lerin, (geçtiğimiz yıl yaşanan Japonya’daki 
nükleer santral patlaması) Elbistan ve Yata-
ğan Termik Santrallerinin insanları ve doğayı 
katledişi dikkate alınırsa, insan sağlığını ve 
yaşamını hiç de önemsemediği görülmekte-
dir.

Kapitalizmin tek amacı doğayı metalaştıra-
rak kâr etmektir. Bunu daha iyi anlamamız 
için gelişmiş ülkelerdeki kanser, diyabet, şe-
ker hastalığı görülme oranlarına bakabiliriz. 
Kapitalizmde gelişmiş ülke demek daha fazla 
çevre kirliliği, daha fazla sağlıksız, güvence-
siz yaşam demektir. Bunun yanında gelişme-
miş olarak lanse edilen Küba, gelişmiş ve kal-
kınmış ABD ve AB üyesi ülkelerden eğitim 
ve sağlık yönünden daha ileri ve daha temiz, 
güzel, yaşanabilir bir çevreye sahiptir.

Yukarıda saydıklarımız sadece burjuva kan-
dırmaca laflarının arkasında neler olduğunu 
göstermek için kısa ve basit örneklerdir. Ar-
tık insanlık ve doğa düşmanı kaptalist siste-
me “DUR” deme zamanı gelmiştir. Elimizde 
faydalanabileceğimiz birçok enerji kaynağı 
mevcutken neden doğamızı ve onunla birlikte 
kendimizi yok edelim. İnsan, ne insanın ne de 
doğanın kurdu olmalıdır. 

İnsanca bir yaşam, yaşanabilir doğal bir çevre 
için örgütlü mücadeleye devam edelim.

 ∎Mehmet ÇADIR

1. HES’ler hiç de anlatıldığı gibi doğa dos-
tu değildir. Çünkü önleri setlerle kapatılan 
akarsuların denize taşıdığı alüvyonlar (kum, 
çakıl...) organik ve inorganik maddelerin ta-
şınmasını engellemekte,  bu da denizlerde 
deltaların oluşmasını engellemektedir. Çuku-
roava, Bafra, Çarşamba vb. gibi ovaların delta 
ovası olduğunu aklımıza getirmeliyiz. Ayrıca 
HES’ler akarsu ağzında yaşayan balık ve di-
ğer canlılar için de büyük bir kırıma neden 
olmaktadır. Bunlarla beraber HES kurulan 
alanlarda yeraltı su dengesi bozulmakta akar-
su ve çevrelesindeki bütün ekolojik denge yok 
olmaktadır.

2. HES’lerin maliyeti düşük değildir ve 
uzun yıllar boyunca kullanılamaz. Bilindi-
ği gibi Türkiye yüksek dağlık ve engebeli bir 
ülkedir. Bunun doğal sonucu olarak erozyon 
fazladır. Barajlar kısa bir zaman içinde eroz-
yon nedeniyle dolmakta, bakım maliyetleri 
artmakta, kullanılamaz bir duruma gelmekte 
ve geriye kocaman çorak bir arazi kalmakta-
dır. Bir de buna yol yapım maliyeti eklendi-
ğinde hiç de ekonomik olmadığı görülebilir

3. HES’ler çevreyi güzelleştirmez ve insan-
sa psikolojik rahatlık vermez. Bir düşünelim, 
Munzur, Göksu, Fırtına vadisi Çoruh gibi 
nehir vadilerinde yetişen rengarenk ağaçlar, 
bitkiler, cvıl cıvıl kuşlar ve diğer bir çok can-
lılar yok olmaktadır. Bir de buna Hasankeyf 
gibi günümüze kadar gelen tarihi yerler ve 
bunların barındırdığı bilgiler eklenmelidir. 
İşte bütün bu güzellikler sular altında kala-
caktır.

Bu güzelliklerin yok oluşuna bir de HES pro-
jesi alanında yaşayan insanların zorla yerle-
rinden edildiğini ve bu insanların psikolojik 
olarak hiç de rahat olmayacağını eklememiz 
gerekiyor.

4. HES projeleri sonucunda evlerinden, 
yerlerinden kovulan insanlar adeta çırılçıp-
lak ortada bırakılmaktadır. Orada yaşayan 
köylünün, çiftçinin, zanaatçının bütün üre-
tim araçları yok olmaktadır. Küçük de olsa 
elinde bulunan üretim gücünü etkisizleşti-
rerek, zaten çaresiz durumda olan köylü ve 
emekçileri düşük ücretlerde, kötü şartlarda 
çalıştırılabilecek ucuz işçi yığınlarına dö-
nüştürmektedir. Buna yerlerinden kovulan 
insanların büyük şehirlerde yaşadığı kül-
türel çatışma, yalnızlık ve uyum sorunu da 
eklenince daha da bir çekilmez olduğu gö-
rülmektedir.

Çünkü kapitalizm kâr ve sömürü olmaksızın 
ayakta duramaz. Doğa ve işçiler üzerinden 
kâr edilirken, sermaye gelişmekte ancak sö-
mürü ve talan artarak devam etmektedir.

Kapitalistler ve onlar tarafından uyutulan 
halk, insanın da doğanın bir parçası olduğu-
nu ve doğayı değiştirirken kendisinin de de-
ğiştiğini anlayamamıştır veya anlamak işine 
gelmemiştir. Bu tek taraflı kârcı, despotik dü-
şünce; eğitim, medya, sahte reklamlar ve din 
alet edilerek sağlanmış ve kabullendirilmiş-
tir. İşte onların deyimleri;

•   Her şey insan için insana hizmet için 
yaratılmıştır.
•   Rahatlık ve refah için sürekli ekonomik 
kalkınma.
•   Her şey güçlü bir Türkiye için...

Bunlar gibi geçerliliği ve güvenirliliği olma-
yan boş laf ebelikleriyle halkı uyutmaya  ça-
lışmaktadırlar. Ama artık ne doğanın, ne 
doğa severlerin, ne de HES projeleri sonucun-
da evlerinden, yurtlarından atılarak sokağa 
bırakılan insanların tahammülü kalmamış-
tır. Artık insanın da doğanın bir parçası ol-
duğu anlaşılmalıdır ve anlatılmalıdır.

Şimdi kapitalizmin üzerini kapatarak sakla-
dığı “doğa dostu” HES projelerinin bir de baş-
ka yönlerine bakalım.
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Değişen zaman, dönen çark ve uyanan halk!
Bu büyük umut bir gün elbet gerçek olacak… 

kerse çocuk onun olacaktır, Gruşa, ‘ona bakıp 
büyüttüm şimdi parça parça edemem’ dediği 
için çekmeye kıyamaz, çocuk diğer annenin 
tarafına geçmiş olur ama adaletten yana olan 
yargıç Azdak, çocuğun asıl annesinin Gruşa 
olduğuna karar verir. Çocuk Gruşa’nın olur. 
Her iki eksen de emekten yana bir kazanımla 
sonuçlanır. 

Brecht’ in oyuna yorumu ise şöyledir: “Gruşa 
çocuğun kurtulmasını sağladıkça kendi ha-
yatını tehlikeye atıyor. Yoksulluğuyla çocuk 
yeniden tehlikeye giriyor ama çocuk yüzün-
den de yoksulluğu artıyor. Çocuk için bir ko-
cası olmak zorunda ama bu yüzden asıl koca-
sını kaybetme tehlikesi geçiriyor. Gruşa yavaş 
yavaş, özveriler boyunca ve onların sayesinde 
değişiyor, çocuk için gerçek bir anne olunca-
ya dek yenileniyor onca kayba uğradıktan ya 
da uğratıldıktan sonra çocuğu kaybetmek-
ten korkar oluyor.” Brecht iyiliği tesadüfi-
leştiriyor. Kişisel trajedinin bir manasının 
olmadığını düşündüğünden, fedakârlık, din, 
annelik gibi bir takım duyguları arada bıra-
kıyor. Lichtenberg, Brecht’in tavrını şöyle ta-
nımlar: “Önemli olan kişinin neye inandığı 
değil, inandığı şeyin ona ne yaptığıdır.” Wal-
ter Benjamin ise: “Brecht’ in karakterlerinde 
ortak olan şey, insan sevgisi, yardımseverlik, 
idealizm, soyluluk… değil, yalnızca duruma 
göre takındıkları tavırdan kaynaklanan akılcı 
politik eylemleridir.” der.

Epik Tiyatro’da oyuncu, rolle özdeşleşen bir 
taklitçi değil, onun dökümünü yapmak zo-
runda olan bir görevlidir. Özdeşleşme seyirci-
ye baş kişilerin duygularını, bakış açılarını ve 
itkilerini dayatır, seyirci empatiyle bir büyüye 
kapılır. Epik Tiyatro bunu kırmalıdır ki, dü-
şünceleri, duyguları kullanabilen ve üreten bir 
tiyatrodan bahsedilebilsin. Oyuncu, oynadığı 
karakterin yerine geçmemeli, onun karşısına 
oturabilmelidir. Yani o olmamalı, yalnızca 
onu göstermelidir. Gösteri eyleminin kendisi-
ni de gösteri konusu yapmalıdır. Oyuncu için 
zor olan  ‘oynamayı oynamak’tır. Bu da rolüy-
le kendisi arasına bir uzaklık koyabilmesiyle 
mümkündür. Böylelikle rolüyle özdeşleşme-
miş ve izleyiciyi de özgür bırakmış olur. 

Epik Tiyatro’nun Epizodik yapısında oyun 
film şeridindeki görüntüler gibi kesik kesik 
ilerler. Seyircideki yanılsamayı kırmaya yö-
nelik aralıklar oluşur. Bu aralıklar seyircinin 
özdeşleşmeye hazırlığını felce uğratır. ODTÜ 
Oyuncuları’nın Vali fikri bu kesintiyi göster-
mek için iyi bir fikirdir. Oyunun ilerlediği, 
duyguların yoğunlaştıdığı sahnelere, oyunu 
durdurup  “Bu sahne saçma, çok duygusal, 
bu sahne çıkarılmalı…” der. Seyirciye tekrar 
tekrar bir oyun izlediğini hatırlatır. Özellikle 

demiş olurlar, böylelikle sanatla hayat arasın-
daki soğuk mesafe biraz olsun kapanmış olur.

Bertolt Brecht, Kafkas Tebeşir Dairesi adlı 
oyununda, ‘Bir varlığın gerçek sahibi onu 
emeğiyle en iyi değerlendirendir’ ekseniyle 
mülkiyet ve emek ilişkisini irdeler. Ön oyun 
ellili yıllarda, Nazi işgalinden kurtulmuş 
Gürcistan’da, iki kolhozun her ikisinin de 
üzerinde hak iddia ettiği verimli bir araziyi 
paylaşmak için yaptıkları tartışmayla baş-
lar. Arazi ona emek verenin mi? yoksa savaş 
sırasında kaçıp sonra dönen köylülerin mi 
olacaktır? ODTÜ Oyuncuları Ön oyunu oy-
namamayı tercih etmiş. Ozan’ın dilinden, 
şimdi emek verdikleri topraklarından çık-
maları istenen insanların Veda Oyunu’nu 
izleyeceğimizin haberini vermişlerdir. Bir de 
temsilin provasını izlemeye gelen Vali ve er-
kanını ekleyip oyunu bir çember daha geniş-
letmişlerdir. Yani Vali oyunun provasını izler, 
biz onun da dahil olduğu oyunu seyrederiz, 
oyuncu da rolünden çıkıp kendini izler, böy-
lelikle ‘kusursuz illüzyon’ bir çok kez kırılmış 
olur. 

Oyunun bütününde tartışılan ise; Çocuğun 
onu bırakıp kaçan, sonra dönen annenin mi? 
yoksa kendini tehlikeye atarak onu kurtaran 
ve büyüten hizmetçi Gruşa’nın mı? olacağıdır. 
Ortaya tebeşirle bir daire çizillir. Çocuk dai-
renin ortasına geçer anneler de iki kenarına. 
Her iki kolundan biri tutar, hangisi önce çe-

ODTÜ’nün Kafkas Tebeşir Dairesi’nden

Brecht’e bakmak

Brecht’in kuramını saptadığı ve uygulama-
sını yaptığı Epik Tiyatro, Geleneksel Tiyatro’ 
nun ‘tiyatro tiyatrodur’ ya da ‘oyun oyundur’ 
tutuculuğunu savunmasına ve oyun kavra-
mını burjuvazinin köhneliğiyle sınırlandır-
masına karşı bir tavırdır. Burjuva Tiyatrosu’ 
nun donukluğuna ve yetersizliğine karşı Epik 
Tiyatro, körü körüne inandırmayı değil, dü-
şünerek ikna etmeyi yeğlemiştir. 

Gerçekçi Tiyatro karakterleri çevrelerine ko-
şulludur ve çevreyi değiştiremezler. Seyirci 
de oyunun sonuna yönelmiş edilgen bir hal-
de düğümün çözülmesini beklemektedir. Bu 
durumda seyircinin düşünme, eleştirme ve 
hareket gücü askıya alınır. Oysa Epik Tiyat-
ro  seyircileri, sahnedeki durumun dışında 
kalan gözlemcilerdir, böylelikle inceler, eleş-
tirir ve üretim sürecine dahil olurlar. Oyun-
cularsa oyuna ve rolüne dışarıdan bakar, 
özdeşleşmeyi sekteye uğratıp seyirciye ‘bu-
rası bir tiyatro kendini kaptırma’ der. ODTÜ 
Oyuncuları’nın Kafkas Tebeşir Dairesi adlı 
oyununun girişi seyirciyi böyle karşılar. Sa-
lona girdiğinizde henüz hazırlıkları bitmemiş 
bir oyunla karşılaşırsınız. Kimileri merdiven-
le ışıkları ayarlamakta, kimi oyucular bir ke-
narda ısınmakta, kimileri müziği konuşmak-
tadır. Yani normalde izleyeceğiniz gerçekçi 
bir oyunun provası ya da asıl oyunun bir saat 
öncesi aşikâr edilmiştir. Seyirciye: ‘Burası bir 
tiyatro, biz size birazdan bir oyun oynayaca-
ğız. Sanat senden gizli değil, seninle birlikte’ 
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ni, kendinden radikal bir başka olarak görme-
sinin nedeni, belli bir üretim biçiminin yani 
emeği metalaştıran kapitalizmin bir sonucu.” 
diye tanımlar. Bir olayı ya da karakteri ya-
bancılaştırmak ise, onu bir kez doğallığından, 
akla yakınlığından sıyırıp almak, seyircide 
hayret ve merak uyandırarak, alışkanlıkla-
rını ve aşinalığını kırmaktır. Yabancılaştır-
ma efektleriyle olağan bir nesneye ilgi çekilir 
ve olağandışı bir biçimde anlatılır. ODTÜ 
Oyuncuları, bir han görevlisinin konuşmala-
rını sadece enstrüman sesine indirgemiş, onu 
yalnızca o sesle ve jestle var etmişlerdir. Sonra 
aynı yönelimle bir başka karaktere daha oy-
natıp rollerin değiş tokuşunu mümkün kıl-
mışlardır. Yabancılaştırma efektleri, beklen-
tinin bozulmasını ve olayların yadırgatıcı bir 
özellikle donatılmasını sağlar, doğal karşıla-
maların önlenmesine imkân veren efektler-
dir. Yargıç Azdak verdiği şaşırtıcı kararlarla 
seyirciyi hayrete düşürür. Gruşa kendinden 
beklenmeyen bir öfkeyle Yargıç’ı ve zengin 
kadınları azarlar. Epik Tiyatro’nun körü kö-
rüne inandırmadığı, düşündürerek ikna etti-
ği nokta burasıdır. Seyirci, “o bunu yaptı” de-
mek yerine “o başka bir şey yapacakken bunu 
yaptı” diyebilmelidir. Tanıdık olanın uzaklaş-
tırılmasıyla otomatik algı kırılır, özdeşleşmek 
yerini kavrayışa bırakır.

Bertolt Brecht’in Epik Tiyatro uygulaması, 
Geleneksel Tiyatro’nun tekniğini ve özünü 
yetersiz bulmaktadır. Yaratıcılığını yitirme-
siyle seyirci için çekiciliğini kaybetmesin-
den  söz etmektedir. Epik Tiyatro savaş, aç-
lık, ekonomik çöküntü gibi toplumun önemli  
gerçeklerini derinde yatan nedenleriyle ele 
almaktadır. Gerçekçi tiyatro ise bireysel çe-
kişmelerle sınırlı kalıp, asıl sorunlara el atma-
yarak kör bir algıyla yansıtmaktadır. Çünkü 
bu tiyatro kendi sınıfının çıkarıyla koşullu 
bir burjuva tiyatrosu, orta sınıf kültürünün 
bir parçasıdır.

Kafkas Tebeşir Dairesi oyunu, kanun, statü, 
ekonomik üstünlükle değil emekten yana bir 
kazanımla sonuçlanır. Yani, üretilen ürete-
nindir. ODTÜ Oyuncuları rejilerine bir son 
daha eklemişlerdir. Oynadıkları oyun ya-
saklanır ve sahneden yaka paça çıkartılırlar. 
Ama bir süre sonra müzikleri duyulur. Bu 
müzik topraklarından sürgün edilen oyuncu-
ların ağıtları gibidir. Onlar bu Veda Oyununu 
seyirciye emanet etmiş ve miraslarıyla ayrıl-
mışlardır sahneden.

 ∎ Selda UZUNKAYA

oyun içinde ışık kaynaklarının görünebilir-
liği üzerinde durmuştur. Daha önceden bir 
takım hazırlıkların yapıldığını göstermek 
önemlidir. ODTÜ Oyuncuları bu nedenle se-
yirci yerini alırken merdiveni kaldırmamış, 
hâlâ hazırlıkları bitmemiş bir oyunu göster-
miştir. Oyuna giriş yapılmasına rağmen ışık 
bir süre hiç değişmez, ta ki Ozan alkışı dur-
durup, eliyle ışığın yerini göstererek, ‘kapata-
bilirsin’ diyene kadar. 

Brecht’in oyunlarında, dekor oldukça sade ol-
malıdır. Yeter ki ilgili dekor kendine özgü bir 
hava taşıyıp, insanda belirli izlenimler uyan-
dırsın. Kullanılan malzemenin tek başına da 
bir etki gücü ve bağımsız bir değer içermesi 
gerekir. Dekor belli bir seçkinlik ve bütünlü-
ğe ulaşır da oynayış dekorun gerisinde kalırsa 
oyunun sergilenmesi olumsuz yönde etkile-
nebilir. Bu nedenle fazla çeşide kaçılmamalı, 
temel malzemelerden yalın bir seçmeye gi-
dilmelidir. Tek başına bir yaşam gücüne sa-
hip olan bir kapı, bir oyuncu gibi bir rolü ya 
da birden çok rolü oynar, bir kapı seyircinin 
dikkatini çekme bakımından oyuncu gibi 
aynı hak ve  yükümlülüğe sahiptir, bazen bir 
figüran, bazen bir baş oyuncu gibi davranır. 
ODTÜ Oyuncuları bir kapıyı, bir çok yerin 
kapısı, aynı düzenekle bir yatak, köprü, taht, 

mahkeme  kürsüsü ve idam 
sehpası olarak kullanmışlar, 
basit bir dekorun işlevselliğini 
oldukça arttırmışlardır.

Teorisi Aristoteles tarafın-
dan formüle edilen Drama-
tik Tiyatro’nun asıl unsuru 
Katharsis’tir. Brecht ise, kah-
ramanın yaşamını yöneten 
kaderle özdeşleşip, korku ve 
acıma duygularıyla ruhu tutku-
lardan arındırmasını reddeder. 
Seyirciler de gerek ussal, gerek 
duygusal bakımdan ilgili kah-
ramanlarla özdeşleşmez, onları 
eleştirir. Öznelci duygu dün-
yasının yerine, çok yönlü, top-
lumsal bakımdan üretkenliğe 
giden bir yolun önünü açmıştır. 
Seyirciler bireylerin gerisinde 
kitleler görmeli, bireyleri kitle-
sel tepkiler, kitlesel gelişim sü-
reçleri içinde gözlemlemelidir. 
Katharsis’le birlikte yazgının 
korkusu kitleleri eylemsizleşti-
rir, insanlar ayaklarını yorga-
nına göre uzatır, yorganın ken-
disi uzatılmaz.

 Karl Marx yabancılaşmayı “İn-
sanın kendi emeğinin ürünleri-

“Bu büyük umut bir gün elbet gerçek olacak.” 
ya da “Unutmayın ki kasaplar da biraz ko-
yundur.” sahnelerini Vali tehlikeli bulur. Ara-
ya girer ve müdehale eder. Vali’nin hatırlat-
maları dışında oyuncular da onun varlığıyla 
oyunu ya da müziği kesintiye uğratarak başka 
bir biçimde yansıtırlar. Yani Çaw Bella’yı çal-
maya başlayıp Vali’yi hatırlayarak başka bir 
şarkıyı çalmaya başlarlar. Ya da bir sahneyi 
küfürsüz oynamak zorundadırlar. Böylelikle 
sahneler yeni biçimleriyle tekrarlanır. Epik 
tiyatro durumların yeniden temsili değil, on-
ların açığa çıkmış halidir. Eylem içerisindeki 
bir kişinin eyleminin kesintiye uğratılmasıyla 
bir çok jest elde edilmiş olur. Bu jestler de olay 
ve olayın gösterilme tarzı arasında diyalektik 
bir ilişkinin kurulmasını mümkün kılar.

Oyun şarkıları da eylemin kesintiye uğrama-
sına neden olur. Oyuna monte edilen şarkı 
öğesi, içine konduğu bağlamı kesintiye uğra-
tır. Eylem yarıyolda durur, sahnedeki Müzis-
yen de izleyicinin kendini sahnedeki olaylara 
bütünüyle kaptırması için atmosfer yaratma 
yükümlülüğünden kurtulmuş olur. Brecht, 
seyircilerde, hemen o anda geçen, kendiliğin-
den olup biten, önceden provası yapılmayan 
gerçek bir sahneye tanıklık ettikleri gibi bir 
yanılsamanın uyanmamasını sağlamak için 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin müde-
halesini yeterli bulmayan Başbakanlık ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı şehir tiyatroları 
hakkında farklı iki taslak hazırladı. Kültür ve 
Turizm Bakanlağı tarafından hazırlanan tas-
lakta, bundan sonra kadrolu sanatçı alınma-
ması, emekliliği gelen tiyatro sanatçılarının 
teşvikle emekli ettirilmesi, var olan sanatçı-
ların emekliliği gelene kadar devam etmesi ve 
zamanla kapatılması gibi ifadeler yer alıyor. 
Bununla birlikte hangi oyunların oynanaca-
ğının belirlenmesinde atanacak bir kurulun 
müdahalesi de söz konusu olacak.  Devlet Ti-
yatroları bir çeşit “Divan Tiyatrosu” olacak

Diğer taraftan başbakanlığın görevlendir-
mesiyle Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı baş-
kanlığında da ayrı bir taslak hazırlanıyor. Bu 
taslağın temelinde de Devlet Tiyatrolarının 
tezelden kapatılması, emekliliği gelen sanat-
çıların bir an önce emekli edilmesi, kalan 
sanatçıların ise emekliliklerine kadar maaş 
almaları üzerine kurulu.

Siyasilerin sanata yönelik çalışmalarından 
görülen o ki kısa bir süre sonra Türkiye’de ti-
yatro halktan kopuk bir zengin sanatı hâline 
bürünecek. Zira tiyatronun halka ulaşma-
sındaki en önemli ayaklardan biri olan Şehir 
Tiyatroları’nın ve sanatçıların destekten ve 
ödenekten mahrum bırakılması sahnelerin 
kapanması anlamına geliyor. Şimdiden pu-
suda bekleyen sermaye devlet tiyatrolarının 
ne zaman imkansızlıklardan dolayı kapana-
cağını bekliyor. Ardından gelecek senaryo ise 
oldukça tanıdık: Satın alınan tiyatrolar, paha-
lı biletler, sanatın paraya ve sahibine hizmet 
ettiği oyunlar.

Sanat çevrelerince ve sevenlerince bugüne ka-
dar birçok tepki gösterildi. İlk olarak İstanbul 
Şehir Tiyatroları’na yönelik saldırıya karşı 
tiyatro sanatçıları Muhsin Ertuğrul Sahnesi 
önünde biraraya gelerek tepkilerini dile ge-

tirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’a çağrı yapan sanatçılar, İBB 
Meclis Komisyonu’ndan geçen yeni yönet-
meliğin imzalanmamasını talep etti. Protesto 
yaklaşık 300 tiyatro sanatçısının, konservatu-
var öğrencisinin ve tiyatro severin bir araya 
gelerek sabaha kadar Muhsin Ertuğrul Sah-
nesi önünde nöbet tutmasıyla gerçekleştirildi. 

Bir başka tepki de Senaryo Yazarları Derneği 
(SEN-DER) tarafından duruma yönelik yazı-
lı bir açıklamayla verildi. SEN-DER yaptığı 
açıklamada: “Uzunca bir süredir, kalemine 
ve sözüne daha fazla yer verilenler tarafın-
dan ‘sanat devlet eliyle şekillenmeli, sansür 
gerekli’ tezinin sık sık tekrarlandığına ve bu 
tezi doğrulamak adına bilimsellikten uzak 
paranoyak kanıtlar üretildiğine üzülerek şa-
hit oluyor, yetkili ağızların ‘amacın sansür 
olmadığına’ dair açıklamalarını inandırıcı 
bulmuyor, ayak seslerini duyduğumuz ‘devlet 
denetimli sansürlü sanat’ karşısında dehşete 
düşüyoruz. Şehir Tiyatroları’nda yapılan son 
yönetmelik değişikliğini de bu kapsamda de-
ğerlendiriyor, bu değişikliğe direnen sanatçı 
dostlarımızı destekliyoruz” dedi. 

Geçmiş dönemlerde Muhsin Ertuğrul, Vasfi 
Rıza Zobu, Gencay Gürün, Erol Keskin, Şük-
rü Türen, Mazlum Kiper, Nurullah Tuncer, 
Orhan Alkaya gibi önemli tiyatro insanla-
rınca yönetilen İstanbul Şehir Tiyatroları’na 
yapılan bu müdahaleye tiyatro oyuncuları, 

sanatın sanatçılarca yönlendirilmesi gerekti-
ğini belirterek “Biz sanattan anlarız, onlar da 
belediyeden anlar” diyerek yaptıkları eylemle 
tepki gösterdi.

Tüm bunların yanında tiyatro seyircisi büyük 
bir şaşkınlık içerisinde. Yıllardır daha ucuza 
daha yakından birçok sahnede izlenebilen 
oyunlar artık sansür filtresinden, şirketlerin 
kâr payını gözeten pahalılıkla izlenecek gibi 
gözüküyor. Sanatın nasıl olması gerektiği ko-
nusunu anlatmak için şehir tiyatroları üze-
rinde gerçekleştirilmek istenen değişimlerin 
öncelikle tersini düşünmek gerekir. Herkes 
dilediği gibi sanata erişebilmeli ve bu hak 
olarak görülmelidir. Sanat toplumun geniş 
kesimlerinden koparılıp sermaye sınıfına ait 
bir lüks gibi gösterildikçe, ne gelişimini ne 
de ifadesini yaratabilir. Güdümlü değil ger-
çek ilerici bir sanat ne para ne de sansür ile 
icra edilir. Sanat öncelikle kamu hizmeti da-
hilinde özgür bireyler tarafından özgür top-
lum nihayetini benimseyebilmelidir. Bu ideal 
doğrultusunda şimdi Şehir Tiyatroları’na ya-
rın diğer sanat dallarına yönelecek saldırılara 
bugünden dur demeliyiz. Tiyatro oyuncuları, 
ışıkçıları, sahne arkası çalışanları, yazarları, 
yönetmenleri, seyircileri, öğrencileri başta 
olmak üzere herkesin sonu belli olan bu orta 
oyununa karşı mücadele etmesi gerekiyor. 

Şehir Tiyatroları devir değiştiriyor,

sermayeye devrediliyor!
1914 yılında Darülbedayi adıyla kurulan İstanbul Şehir Tiyatroları kurulduğu günden beri genel sanat yönetmenlerince temsil 

edilmekteydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Komisyonu gerçekleştirdiği yönetmelik değişikliğiyle temsil görevini müdüre verdi. 
Genel sanat yönetmeninin müdürün altında görev yapacağı bu sistemle İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sanatın kontrolü sanatçıdan 
bürokrata geçecek. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşenil Şamlıoğlu ve 6 yönetim kurulu üyesi ise değişikliğe tepki olarak 
istifaslarını verdi. Ancak süreç Başbakan’ın tiyatroları özelleştireceğiz söylemi ile sanat alanında sert tepkilere yol açtı.
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Sözlük karşılığı olarak bilim, fiziki ve doğal 
evrenin yapısının ve davranışlarının birtakım 
yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) 
aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenme-
sini  kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar 
bütünüdür. Ülkemizde de 1963 yılında bili-
mi ve teknolojiyi teşvik etme ve yönlendir-
me amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) adında bir 
devlet kurumu kuruldu. Ancak görevi bilim 
üzerine çalışma yapmak olan TÜBİTAK, son 
yıllarda yaşadığı değişimler nedeniyle olduk-
ça karamsar bir tablo çiziyor. Türkiye’nin en 
köklü bilim ve araştırma kurumu olarak bi-
linen TÜBİTAK, 2009 yılında kendi yayını 
olan Bilim ve Teknik dergisinin evrimle il-
gili kapağını sansürlemesiyle aslında bundan 
sonraki süreçte nereye gideceğinin işaretle-
rini verdi. İlerleyen dönemde tepeden inme, 
anlamsız atamaların yaşandığı TÜBİTAK'ta 
yaşanan değişimler bünyesindeki projeleri de 
bir bir etkilenmeye başladı.

Etkilenen projelerden biri de Pardus projesi. 
Pardus TÜBİTAK bünyesinde DPT deste-
ğiyle 2003 yılından beri geliştiriliyor. Özgür 
yazılım felsefesiyle geliştirilen Pardus kay-
nak kodları açık ücretsiz dağıtılan bir işletim 
sistemi. İlk duyurulduğunda özgür yazılım 
meraklıları tarafından büyük bir umutla kar-
şılanan Pardus şu an bu umutlarını azaltmış, 
yerini TÜBİTAK'ın içinde bulunduğu sessiz-
liğe ve kaygı dolu bir bekleyişe bırakmış bu-
lunuyor.

Projenin başından bu zamana kadar geçirdi-
ği süreçte mutlaka sıkıntılar yaşandı. İşten 
ayrılmalar, gönüllü geliştiricilerin desteği-
nin bir türlü tam olarak sağlanamaması, ye-
terince duyurusunun yapılamaması, devlet 
kurumlarından yeterli destek bulamaması 
bunlardan sayabileceğimiz birkaçı. Fakat tüm 
bu zaman zarfı boyunca Pardus ekibi bir şe-
kilde 5 bireysel 2 kurumsal sürüm yayınlama 
başarısını gösterdi. Özellikle 2011 ortalarına 
kadar Pardus'ta yaşanan gelişmeler ve genel 
özgür yazılım haberlerini başarılı bir şekilde 
topluma aktaran “Özgürlük İçin” ekibi proje-
nin sosyal tarafını doldurmada büyük katkı 
sağladı.

2011 yılının ortalarında ise hizmet alım ihale-
si ile şözleşme yapılan Özgürlük İçin ekibinin 
işine son verildi. Artık hizmet alım ihalesi ya-
pılmayacak, projenin sosyal boyutu kadrolu 
personel tarafından gerçekleştirilecekti.1 Hali 
hazırda bünyesinde bazı sıkıntıların yaşandı-
ğı Pardus projesine bu şekilde öngörüsüz şe-
kilde yön verilmesi geri dönülmez sorunların 
oluşmasına neden oldu. Özgürlük İçin inter-
net sitesinde ve forumlarında belirli bir ivme 
kazanmış olan yazışmalar, bilgi paylaşımı ve 

Bilim özgür değilse...
haber yayımı yavaş yavaş duracak noktaya ka-
dar düştü. 

Ardından AKP'nin Fatih projesi kapsamında 
okullara tablet bilgisayar dağıtma kararı al-
dığı duyuruldu. Bu projenin siyasi ve maddi 
boyutunu bir kenara bırakırsak Pardus için 
güzel bir çıkış fırsatının oluştuğunu görebili-
riz. Hemen hemen herkesin aklına aynı öneri 
geldi; 

Dağıtılan tablet bilgisayarlarda Pardus kuru-
lu olmalıydı

Ama Pardus Proje yöneticisi Erkan Tekman'ın 
yaptığı açıklama akıl almaz bir gerçeği gözler 
önüne serdi. Habertürk'ün internet sitesinde 
açıklamada bulunan Tekman "FATİH Pro-
jesi çerçevesinde yapılması hedeflenen tablet 
konusunda bize gelen bir talep veya başvuru 
yok, henüz bizimle resmi temasa geçen de 
olmadı. Eğer, tablet projesinde yerlilik oranı 
yüksek tutulmak isteniyorsa, bu ancak içe-
rik ve uygulama alanında olabilir." şeklin-
de bir yorumda bulundu.2 Yani devlet kendi 
bütçesiyle geliştirdiği bir projeyi (Pardus) 
bilerek görmezden geliyordu. Bunun üzerine 
gönüllülerin öncülüğünde Fatih projesinde 
Pardus kullanılması yönünde bir kampanya 
başlatıldı. Tüm bu kampanyalar sayesinde 
Pardus tablet bilgisayar gündemine girmeyi 
başarmış olsa da ne yazık ki yetkili mercilerin 
yaptığı açıklamalara göre alınacak olan tablet 
bilgisayarlara kurulma ihtimali ancak kağıt 
üstünde görünüyor.

Son birkaç aydır Pardus projesinde bütün bu 
olumsuzlukların üstüne bir de istifa/uzak-
laştırma furyası yaşanmakta. Proje yönetici-
sinden geliştiricilere kadar birçok çalışan şu 
an projeden ayrılmış durumda. 2011 sürü-
münün artık desteklenmeyeceği açıklaması 
da gönüllülerin haklı olarak Pardus Projesi 
kapatılıyor mu sorusunu akıllara getiriyor. 
Oluşan karanlık tabloya bir açıklık getirme-
si amacıyla Mart ayı içersinde yapılan Pardus 
çalıştayı ise kafalardaki soru işaretlerini gide-
rebilmiş değil.

2003 yılında yola çıkılan Pardus projesi şu an 
teknik sıkıntılarından sosyal boyutuna ka-
dar birçok yönüyle tartışma konusu. En yay-
gın Linux dağıtımlarında (Debian, Centos, 
OpenSuse) bile halen benzer teknik tartış-
maların devam ettiğini göz önünde bulundu-
rursak Pardus'un asıl sorununun teknik değil 
sosyal tarafında olduğunu söyleyebiliriz. 

Bilim özgür değilse gelişemez
Özgür yazılımlar, doğası gereğince, projeye 
katkıda bulunan insanların bu projede söz 
sahibi olduğu ölçüde yaşama şansına sahiptir. 

Çünkü yazılımı geliştirenler aynı zamanda 
kullanıcıdırlar ve her kullanıcı kendi ihtiya-
cına göre yazılımın gelişmesini ister. Eğer ge-
liştirici/kullanıcı projenin geleceği hakkında 
söz sahibi değilse kendisini projenin içerisin-
de hissetmeyecek ve ona destek vermeyecek-
tir. Bu nedenle söz sahibi olamayan geliştirici 
projeye destek vermeyecek, söz sahibi olma-
yan kullanıcı da projenin ürününü kullanma-
yacaktır. Kullanıcının veya geliştiricinin ol-
madığı bir ürün ise her halükrda ölü bir proje 
anlamına gelir.

Pardus projesinde ise yapılan yanlışlıkların 
bir kısmını şu şekilde özetleyebiliriz;

Pardus projesi yönetimi ve geliştirici desteği 
TÜBİTAK dışındaki gönüllülere yeterince 
açılmadı.

Pardus projesinin maddi kaynağı devlet ta-
rafından sağlanmasına karşın kamu ihale-
lerinde görmezden gelindi. Özellikle Fatih 
projesinde gözle görülür bir şekilde Microsoft 
tarafının tutulması projeye destek verenlerin 
çabalarının boşa olduğu izlemini yarattı.

Pardus projesinin maddi kaynağının devlet 
tarafından karşılanması güzel bir gelişme ol-
masına karşın özgür yazılım konusunda bir 
vizyonun ve planlamanın olmaması projenin 
geleceğini köreltti. Okullarda halen Microsoft 
temelli eğitim veriliyor olması toplumda öz-
gür yazılım algısının oluşmasına engel oldu.

Bazı çevrelerce Pardus projesi “milli işeletim 
sistemi”, “Türk'ün gücü” gibi anlamsız cüm-
lelerle temellendirilmeye çalışıldı. Özgür ya-
zılım felsefesinde olmayan milliyetçilik duy-
guların dayatılması başka çevrelerin projeye 
destek vermemesine neden oldu.

İktidarın bilime ve geleceğe kendi çıkarları 
doğrultusunda yön verme isteği hayatımızın 
her alanını etkiliyor. Ne yazık ki Pardus da bu 
çıkarlar doğrultusunda heba edilecekmiş gibi 
görünüyor. Gazetecilerin, parasız eğitim iste-
yen öğrencilerin, daha iyi eğitim vermek is-
teyen eğitim emekçilerinin tutuklandığı veya 
coplandığı bir toplumda yani özgürlüğün, söz 
söyleme hakkının yok sayıldığı bir toplumda 
özgür yazılımın da olumsuz yönde etkilendi-
ğini görmek hiç de şaşırtıcı olmasa gerek.

Kaynaklar:
(1) http://www.ozgurlukicin.org/haber/yeni-

bir-donem-basliyor
(2) http://www.ozgurlukicin.org/haber/

kapimizi-calan-olmadi
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