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Merhaba,

Uzun bir aradan sonra merhaba. Biliyoruz, bu 
sefer biraz fazla açtık arayı. Özlettik biraz ama 
daha da çok özledik aslında. 2003 yılından 
beri her türlü mali kıtlığa, türlü engele rağmen 
inatla  ve mutlulukla çıkarttığımız dergimiz 
bir süredir çıkmıyordu. Bu süreyi bir tatil veya 
dinlenme molası zannetmeyin. İlerici gençler 
bu süre zarfında atölyede, sokakta, okulda ha-
yatın ve eylemin içindeydi. 

Elbette sebebimiz çok ama bahanemiz de yok. 
Bu uzun süre ilerici gençler için yeniden bir 
muhasebe alma ve değerlendirme olanağı da 
sağlamadı değil. Öyle inanıyoruz ki geçici ara 
daha kalıcı ve büyük birliktelikler sağlamanın 
vesilesi olacak hepimiz için. 

Taksim’in tapusunu gençlik aldı. Sıra 
memleketin tapusunda
Dergimizin çıkmadığı dönemde pek çok 
önemli olay yaşandı. Ama en önemlisi hiç kuş-
kusuz Gezi idi. 1 Mayıs’ta Taksim yollarına 
dökülen isyan ve direniş yağmuru, 31 Mayıs’ta 
adeta sel oldu. Gezi’de başlayan hürriyet ve ya-
şam kavgası tüm yurtta yankısını buldu. Mayıs 
Haziran Büyük Halk Direnişi’ne döndü. Kızlı 
erkekli ev mi olurmuş deyip ahlakımızı sorgu-
layan, giyim kuşamımıza karışan, romanımı-
zı, şiirimizi sansürleyen, ne yiyip içeceğimizi 
söylemeye kalkan gerici bir iktidar karşısında 
milyonlar ayağa kalktı. 

Bu görkemli direnişin en öncelikli öznesi hiç 
kuşkusuz sistem tarafından çoğu geleceksizli-
ğe ve umutsuzluğa itilmiş milyonlarca gençti. 
Tomasıyla, zehirli gazlarıyla iktidar saldırdı; 
gençlik isyan günlerinde “dev” oldu. Harun 
Karadenizler’den, Deniz Gezmişler’den, Vedat 
Demircioğulları’ndan ve nicelerinden teslim 
alınan bayrak Gezi’nin tam orta yerinde asılı 
kaldı.

Gençlik Devrim İstiyor
Biz söylemiştik demeyi çok sevmeyiz ama söy-
lemiştik. :) Bundan bir kaç yıl önce ilerici genç-
ler sokakları, üniversite duvarlarını “Gençlik 
devrim istiyor.” yazılamalarıyla, afiş ve çıkart-
malarıyla süslerken birileri “hadi canım bu 
gençlikten hiç bir şey olmaz”, “devrim kim, 
bunlar kim” diyordu. Şimdi bu “birileri” hazi-

ran günlerinden sonra, televizyon programla-
rında, konferanslarında oturup gençlerin nasıl 
bu kadar kararlı ve direnişçi olabildiğini hay-
retler içinde sorguluyor. İktidar anket üstüne 
anket yaptırıp acaba “gençlerin derdi ne” diye 
sorguluyor. Oysa bilmiyorlar ki gençlik isyan, 
gençlik özgürlük demektir.

İşte bu ruhla kızlı erkekli miyonlarca genç 
direnciyle, coşkusuyla, dinamizmiyle, yara-
tıcılığıyla, aşkıyla günler boyunca dünyanın 
en ceberrut iktidarlarından birine meydan 
okudu. Gezi’nin ve adeta memleketin tapusun 
elinde olduğunu gösterdi. Hâlâ belge isteyen 
kaldı mı?

Birlikte yaptılar birlikte gidecekler   
Gezi’de yanan ateş pek çok şeyi değişirdi. Ya-
landan, sömürüden, savaştan, şovenizmden, 
gericilikten, taşeronluktan ve yolsuzluktan 
beslenen iktidar kendi içinden çatlamaya baş-
ladı. Bugüne kadar övüne övüne “el birliğiyle 
yaptık” diyenler; başta KCK, Devrimci Karar-
gah, Ergenekon ve Balyoz gibi kara propagan-
da ürünü sayısız dava ile tüm muhalif kesimler 
üzerinde terör estirenler düne kadar “karde-
şim” diye hitap ettiklerinin boğazlarını sıkma-
ya başladılar.

Bu iktidarı gençlik “kutulayacak”
Eskiden peketlemek diye bir deyim var-
dı. Ama AKP paketi biz farketmeden kutu 
yapmış. Memleketi de Amerikan dolarları-
na çevirip kutulara koymaya kalkmış. Ama 
iktidar kavgası içinde pislikler er geç açığa 
çıkar. Kirli çamaşırlar ortaya serilir. Şimdi 
de öyle oldu. Bu kadar büyük pisliği el bir-
liğiyle yaratanlar birlikte hesap verecekler. 

Gençlik memleketi sahipsiz bırakmayacak 
ve bu iktidarı  ve suç ortaklarını elbet layık 
olduğu şekilde kutulayıp, ait olduğu adrese 
en acele şekilde iade edecek. 

Dinleyip diyecek çok, fakat uzun söze vak-
timiz yok. 

E haydi o zaman: Şimdi yeni bir heyecan, 
yeni bir tarz, yeni bir direniş yaratma za-
manıdır.

Biz değilsek kim? 
Şimdi değilse ne zaman?
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AKP hükümeti kaçınılmaz sona doğru hızla 
ilerliyor. Tarihteki bütün ceberrut, baskıcı, 
komplocu diktatörlükler gibi AKP diktatör-
lüğü de yıllar içinde biriktirdiği pisliklerin 
altında boğulmaya başladı. 1 Mayıs 2013 is-
yanıyla başlayan ardından Mayıs-Haziran 
Büyük Halk Direnişi’yle zirveye çıkan dire-
niş ruhu iktidar bloğunda büyük bir paniğe 
ve yarılmaya neden oldu. Daha öncekilerden 
farklı olarak bu sefer iktidarın kendi içinde 
bir savaş var. 
Suriye ve Mısır politikalarının çöküşü, eko-
nomideki durgunluk sinyalleri, tepki çeken 
baskıcı ve gerici uygulamalar derken bir süre-
dir AKP gemisi epeyce su almaya başlamıştı. 
Hal böyle olunca farelere yol gözüktü. 17 Ara-
lık 2013'de başlayan büyük yolsuzluk operas-
yonu ile AKP iktidarı ile gizli ortağı Fethullah 
Gülen Cemaati arasındaki gerilimin açık bir 
çatışmaya döndüğünü herkes gördü. Aracıla-
rın tüm çabalarına ve itidal çağrılarına rağ-
men iki eski dost arasındaki rekabet kopuşa 
doğru gidiyor. Pensilvanya'dan gönderilen 
mektuplar da pek “sulh” sağlayacak gibi gö-
zükmüyor. Doğrudan başbakanın talimatıy-
la  cumhuriyet tarihinin bürokrasideki en 
büyük tasfiye dalgası geldi. Türkiye'de görev 
yeri değişmeyen neredeyse tek bir emniyet 
amiri kalmazken, tasfiyeler Milli Eğitim ile 
Maliye'ye kadar sıçradı. Öte yandan cemaat 

AKP gitti gidiyor
Fethullah Gülen Hareketi ise teolojik-ideolo-
jik alanda Sünniliğin Nurcu koluna; siyasal-
örgütsel alanda resmen parti olarak ortaya 
çıkmayan, sızmacı-takiyeci tarikat geleneğine 
dayanıyor. Yaygın okul ve dersane ağına da-
yanarak daha eğitimli bir zümreyi kadro kay-
nağı olarak kullanıyor.

Gezi ruhu ayakta

Her iki güç de kâr ve rant paylaşımında aslan 
payını elde etmek için devletin ideoloji ve baskı 
aygıtlarını tekeline almak istiyor.
Ne var ki, Gezi'de de görüldüğü gibi gericile-
rin kendi aralarındaki bu savaşa halkın karnı 
giderek doyuyor. Devleti ele geçirmeye çalı-
şanlar aynı oranda halkı ve emekçileri ele ge-
çiremiyor. 
Gezi'de sokağa dökülen halk kendi-
lerine sandıklı, sandıksız dayatılan 
Amerikancı çözümleri de bir kenara 
itmesini, birlikte yapanlardan birlik-
te hesap sormasını da bilecektir. 

de bütün kozlarını masaya açmamış gözükü-
yor. Kısaca 30 Mart'ta yapılması planlanan 
yerel seçimler öncesi ortalık daha çok toz kal-
dıracak gözüküyor. 

Fren tutmuyor

Anlaşılan o ki Mayıs Haziran Büyük Halk 
Direnişi ile çöküşe sürüklenen AKP iktidarı-
nın durumu emperyalist merkezlerde panik 
havası yaratmış durumda. ABD başta olmak 
üzere emperyalist merkezler sistemin bütün-
lüğünün ve devamının korunabilmesi için 
sistemin başını, Erdoğan'ı feda etmeye karar-
lılar. Projenin tetikçiliğini ise Gülen hareketi 
yapıyor. Böylece halk direnişinin “hükümet 
istifa” ve “talana son” taleplerini kısmen ye-
rine getirerek halkın şimşeğini çalmaya çalı-
şıyorlar. 
Bilindiği gibi AKP teolojik-ideolojik alanda 
Sünniliğin Nakşibendi koluna; siyasal-örgüt-
sel alanda ise Milli Görüş partileri mirasın-
dan geliyor. Son on yıl içerisinde art arda 
yaptığı hamlelerle ordu üst yöneti-
mini, MİT'i ve HSYK aracılığıyla 
da yargıyı büyük oranda denetimi 
altına aldı. Ancak yüksek yargının 
bir bölümü ile emniyette ve bürok-
rasideki hatırı sayılır bir kadroyu ise 
Gülenciler hâlen ellerinde tutuyor.



4

Yeni yıla böyle girdik
“Yağmaya, yolsuzluğa, talana, şiddete 
karşı dayanışmaya devam!”
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu son-
rası ülkenin çeşitli yerlerinde başlayan tepki 
eylemlerinin en kapsamlılarından bir tanesi 
27 Aralık 2013 günü Taksim’de gerçekleşti. 
Eylem çağrısı Taksim Dayanışması’ndan gel-
di: 
“Yağmaya, yolsuzluğa, talana, şiddete karşı 
Dayanışmaya devam! 27 Aralık Cuma günü 
19.00'da Taksim'deyiz!” mesajının paylaşıl-
masının ardından çok büyük bir kalabalık 
27 Aralık akşamı Taksim’de toplandı. Ancak 
polis 19.00’a yapılan çağrıya rağmen büyük 
bir korkuyla neredeyse 1 saat öncesinden Tak-
sim çevresinde saldırı başlattı. 

Taksim’e çıkan bütün yollarda polis saldırı-
sı ve engellemeler vardı. Taksim civarındaki 
bütün MOBESEler sökülmüştü. Gazeteciler 

vurularak yaralandı. Taksim’de polis eliyle 
bir kaos ortamı yaratıldı. Cuma akşamı ol-
masından kaynaklı Taksim’deki “haftasonu 
kalabalığı”na rağmen polis halkın üzerine gaz 
bombaları ve plastik mermi yağdırdı. Toma-
lar İstiklal Caddesi üzerinde kol gezdi. Polisin 
yine yakın mesafeden insanları hedef alarak 
ateş etmesi dikkat çekti. Adeta sokaklarda bir 
polis histerisi yaşandı. Bir binaya atılan gaz 
kapsülü sebebiyle binada yangın çıktı, itfaiye 
zorlukla müdahale etti. Çok sayıda insan ya-
ralandı; hastaneye kaldırıldı. 70’ten fazla kişi 
gözaltına alındı. 

Taksim Dayanışması, Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşleri Kanunu’na göre izin almadan basın 
açıklaması yapma hakkına sahipken karşıla-
şılan bu zorbaca muamele karşısında “Anti-

demokratik koşullar altında basın açıklaması 
yapamayacaklarını” açıkladı.
Eylemler bütün bir gece devam etti.
Halk yılmaksının “Hükümet İstifa!” sloga-
nını yükseltti. “Hırsız vaar!” diye bağırdı. 
Sokakta ne Cemaat, ne AKP, ne ABD; halk 
iktidarı talebi can buldu.

Yeni yıla yaşanan devlet krizi, ekonomik sı-
kıntılar, yeni zamlar, 2013 yılında toprağa 
verdiğimiz ölülerimizin yürek ağrısı, hu-
kuksuluklar, adaletsizlikler, kangren olmuş 
sistemin sıkıntılarıyla girdik ancak umutsuz 
değil. Gezi Parkı’na ektiğimiz fidanların hiç 
yıkılmayacak ağaçlara dönüşüyor olduğunu 
gördük gözlerimizle. Yeni bir dünyaya yürü-
yor olmamızın verdiği inanç ve güvenle, biraz 
da erken, yeni bir yılı karşıladık.
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DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'un çağrısıyla 
Ankara'da güzenlenen "Bozuk düzende sağlam 
çark olmaz. Bu pisliği halk temizler" mitinginde 
İlerici Gençlik de alandaydı.

Yolsuzluklar ve hukuk skandallarına karşı 11 
Ocak Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir ya-
nından gelen ve “Hükümet istifa!”  talebini yük-
selten binlerce insan Hipodrom’da toplandı. Sa-
bah erken saatlerden itibaren demokratik kitle 
örgütleri, sendikalar, meslek odaları, dernek 
ve partiler pankartlarıyla alandaki yerini aldı. 
Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı mitingte halk 
iktidarı talebi öne çıktı. 

Hemen hemen bütün kortejlerde yer alan hükü-
met istifa talebi ve halk iktidarı çağrısı emekçi 
halkın kendilerine dayatılan Amerikancı seçe-
nekleri reddedeceğinin bir göstergesi oldu.

Gençlik devrim istiyor!
Gençlik, hırsızların düzenini istemiyor!
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2013 yılında en az 1235 işçi yaşamını yitirdi...
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak ya-
zılı, görsel, dijital basından takip edebildiği-
miz, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler 
ve işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığın-
da tespit edebildiğimiz kadarıyla 2013 yılında 
en az 1235 işçi yaşamını yitirdi.

İş kazası değil, iş cinayeti…

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak tes-
pit edebildiğimiz işçi ölümlerini kayıt altına 
alıyoruz. Kayıt almada kriterlerimiz şöyle:

1- TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2013 yı-
lında itibariyle 30 milyon 614 bin kişi istih-
damda yer almıştır. Bizler de raporumuza 
yasalarda belirtilen kısıtlamaları gözetmeksi-
zin; yani ev hizmetleri, güvenlik, esnaf, çift-
çi, kamu çalışanı, vatandaş olmayan işçi gibi 
tüm çalışan kesimlerin yaşadığı iş kazalarını 
da dahil ediyoruz.

2- Yasalarımıza göre “iş sağlığı” kavramı 
kullanılmaktadır. Ancak bu kavram işçinin 
değil işin sağlığını yani işletmenin verimli-
liğini, kârlılığını hedefleyen bir anlayışı ifade 
etmektedir. Oysa işçilerin sağlığı her türlü 

ekonomik çıkardan, büyümeden önce gelir. 
Bu yüzden bizler raporumuzda “işçi sağlığı” 
kavramını kullanacağız.

3- Temel kriterimiz bütün iş kazalarının ön-
lenebilir olduğudur. İşçi ölümlerinin önlene-
bilir olması yüzünden yaşananları “iş kazası” 
değil “iş cinayeti” olarak tanımlıyoruz.

4- Sadece sigortalı işçilerin/çalışanların işye-
ri, servis vb. ölümlerini kayıt altına almıyo-
ruz. Meclis olarak sigortalı, sigortasız tüm 
işçilerin/çalışanların ölümlerini; işyeri içinde 
veya dışında; çalışırken, işe gelip giderken, 
barınırken, beslenirken… yani “iş süreçleri-
nin bütününde” yaşanan iş cinayetlerini kayıt 
altına alıyoruz.

5- Meclis olarak bizler, kısıtlı imkânlarımızla 
derlediğimiz aylık iş cinayetleri raporlarında 
işçi ölümlerinin bir kısmına ulaşarak kayıt 
altına alabiliyoruz. Bu yüzden “en az” vur-
gusunu yapıyoruz. Ancak raporlarımızdaki 
“gerçekler” birçok sigortasız işçinin hayatı-
nı kaybetmesinin yanı sıra sigortalı işçilerin 
ölümünün de kayıt altına alınmadığını gös-
termektedir. Bu durumun ışığında ülkemizde 
SGK verilerinin çok üstünde bir işçi ölümü-

nün yaşandığını söyleyebiliriz. Yine özellik-
le meslek hastalıkları verilerinin gerçek du-
rumu yansıtmaktan çok uzak olduğu herkes 
tarafından bilinmektedir. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, daha sağlıklı veri topla-
mak ve bunları kamuoyuyla paylaşmaktan 
sorumludur. İşçi sağlığı ve güvenliğini sağla-
mak için sorunun gerçek boyutlarının görü-
lebilmesi bir zorunluluktur.

Kaza kader değil, yaşananlar katliam!

2013 yılında katliam düzeyinde iş cinayetleri 
yaşanmıştır.

Aylara göre iş cinayetlerinin dağılımı

Elimizdeki bilgiler ışığında tespit edebildiği-
miz 1235 iş cinayetinin aylara göre dağılımı 
şöyle::

Ocak ayında 81 işçi, Şubat ayında 60 işçi, 
Mart ayında 74 işçi, Nisan ayında 74 işçi, Ma-
yıs ayında 114 işçi, Haziran ayında 104 işçi, 
Temmuz ayında 120 işçi, Ağustos ayında 130 
işçi, Eylül ayında 124 işçi, Ekim ayında 113 
işçi, Kasım ayında 129 işçi ve Aralık ayında 
112 işçi can verdi.

“2013 Yılı İş Cinayetleri”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİGM "2013 Yılı İş Cinayetleri" raporunu yayınladı. 
İSİGM’nin elde ettiği verilere göre yapılan değerlendirmelerde iş kazaları iş cinayetlerine dönüşmüş durumda. 

Çocuk işçi çalıştırmanın yaygınlaşmasıyla birlikte, çocuk işçi cinayetlerinde de artışlar raporda yer alıyor.

Bu önemli raporun tamamını yayınlıyoruz.
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İş cinayetlerinin Mayıs ayı ile birlikte özellik-
le mevsimlik işçiliğe ihtiyaç bulunan dönemle 
birlikte arttığını görebiliyoruz.

İşkollarına göre iş cinayetlerinin dağılımı
Elimizdeki bilgiler ışığında tespit edebildiği-
miz 1235 iş cinayetinin işkollarına göre dağı-
lımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 294 işçi; Tarım, Orman 
işkolunda 198 emekçi; Taşımacılık işkolunda 
131 emekçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema iş-
kolunda 95 emekçi; Madencilik işkolunda 93 
işçi; Metal işkolunda 79 işçi; Belediye, Genel 
İşler işkolunda 62 işçi; Enerji işkolunda 44 
işçi; Tekstil, Deri işkolunda 36 işçi; Savun-
ma, Güvenlik işkolunda 36 emekçi; Konak-
lama, Eğlence işkolunda 24 işçi; Gıda, Şeker 
işkolunda 23 işçi; Çimento, Toprak, Cam 
işkolunda 22 işçi; Petro-Kimya, Lastik işko-
lunda 19 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 19 işçi; 
Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 18 
işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 15 
emekçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; 
İletişim işkolunda 4 işçi ve elimizdeki veriler 
ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediği-
miz 16 işçi can verdi.

İş cinayetleri mevsimlik çalışmanın, sendika-
sız, örgütsüz ve güvencesiz çalışma koşulları-
nın hakim olduğu işkollarında yoğunlaşmış-
tır. Tabi şunu da belirtmek isteriz ki özellikle 
metal, tekstil ve gıda gibi işkollarında yaşanan 
iş cinayetleri eğer fabrika içinde yaşanmış ise 
daha az haber alabiliyoruz. Bu işkollarından 
gelen bilgiler çoğunlukla iş yolunda ya da kü-
çük işletmelerde yaşanan iş cinayetlerine da-
yanmaktadır.

Nedenlerine göre iş cinayetlerinin 
dağılımı

Elimizdeki bilgiler ışığında tespit edebildiği-
miz 1235 iş cinayetinin nedenlerine göre da-
ğılımı şöyle.

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 433 işçi; Ezil-
me, Göçük nedeniyle 222 işçi; Düşme nede-
niyle 189 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 79 
işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 79 işçi; Ze-
hirlenme, Boğulma nedeniyle 60 işçi; Nesne 
Düşmesi, Çarpması nedeniyle 33 işçi; Kesil-
me, Kopma nedeniyle 11 işçi ve diğer neden-
lerden dolayı (kalp krizi, intihar, yıldırım 
düşmesi, saldırı vb.) 129 işçi can verdi.

Toplumsal cinsiyetlerine göre iş 
cinayetlerinin dağılımı

Elimizdeki bilgiler ışığında tespit edebildiği-
miz 1235 iş cinayetinin toplumsal cinsiyetle-
rine göre dağılımı şöyle:

103 kadın işçi ve 1132 erkek işçi can verdi.
Kadın iş cinayetlerine raporumuzun ilerle-
yen bölümlerinde ayrı bir başlık halinde de-
ğineceğiz.

Yaş gruplarına göre iş cinayetlerinin 
dağılımı

Elimizdeki bilgiler ışığında tespit edebildiği-
miz 1235 iş cinayetinin yaş gruplarına göre 
dağılımı şöyle:

14 yaş ve altında 18 çocuk işçi; 15-17 yaş ara-
sında 41 çocuk/genç işçi; 18-27 yaş arasında 
249 işçi; 28-50 yaş arasında 594 işçi; 51 yaş ve 
üstünde 189 işçi ve elimizdeki bilgiler ışığında 
yaşını öğrenemediğimiz 144 işçi can verdi.

Çocuk ve emekli/emeklilik çağında çalışan iş-
çilerin ölümlerine raporumuzun ilerleyen bö-
lümlerinde ayrı bir başlık halinde değineceğiz.

Şehirlere göre iş cinayetlerinin 
dağılımı

İstanbul’da 96 işçi, İzmir’de 53 işçi, Antalya’da 
46 işçi, Bursa’da 45 işçi, Şanlıurfa’da 44 
işçi, Muğla’da 41 işçi, Manisa’da 40 işçi, 
Zonguldak’ta 38 işçi, Kocaeli’nde 37 işçi, 
Adana’da 36 işçi ve Samsun’da 31 işçi can 
verdi.

Çocuk işçiler

Türkiye yasalarına göre “14 yaşını bitirmiş, 15 
yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamam-
lamış kişi” çocuk işçi; “15 yaşını tamamlamış, 
ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi” genç işçi 
olarak tanımlanmaktadır. Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı’nın 2013 yılı sonunda hazır-
ladığı “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı”nda, 6-17 yaş arasındaki 15 
milyon 247 bin çocuktan 893 bininin çalıştığı 
belirtiliyor. 6-14 yaş arasındaki çocukların ise 
-yasak olmasına rağmen- 292 bininin çalıştığı 
ifade ediliyor. Çocukların çalışması okumala-
rına da engel oluyor. Rapora göre söz konusu 
292 bin çocuğun yüzde 20’si zorunlu eğitime 
devam etmiyor. Lise çağı da farklı bir görüntü 
sunmuyor. 15-17 yaş grubundaki çalışan ço-
cukların ise yüzde 66’sı liseye gitmiyor.

Elimizdeki bilgiler ışığında 2013 yılında ya-
şamını yitiren 1235 işçinin 59’u çocuk işçidir 
(18’i 14 yaş ve altı, 41’i 15-17 yaş arası). Bu da 
yüzde 4,7 oranına tekabül ediyor. Yaş verile-
rine ulaşamadığımız 144 işçiyi de oranlama 
içinde düşündüğümüzde 2013 yılında ölen iş-
çilerin yüzde 5,4’ü çocuk işçilerden oluşuyor. 
Yani her can veren her 20 işçiden birisi yok-
sulluktan dolayı çalışan çocuk işçilerdir. Ço-
cuk işçiler güvencesiz işçi havuzunun önemli 
bir kaynağıdır ve çocuk işçi cinayetleri oranı-
nın artacağı da aşikârdır.

Oysa SGK 2012 istatistiklerine baktığımız-
da sadece 15-17 yaş grubunda 1 genç işçinin 
hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Bu durum 
hemen hemen her yılın istatistiğinde ben-
zer bir seyir izlemektedir. Yine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kasım 
ayında yanıtladığı bir soru önergesinde 2012 

yılında yapılan teftişler sonucu işyerlerinde 5 
bin 960 çocuğun çalıştığının tespit edildiğini 
ifade ediyor. Benzer açıklamalar sık sık yapı-
lıyor. Bu söylemler ve uygulamalar devletin 
Türkiye’de çocuk işçiliğini hasıraltı etme ça-
basının en çıplak göstergesidir.

Oysa yukarıda da belirttiğimiz gibi 2013 yı-
lında 59 çocuk işçi can verdi. Elimizdeki bil-
gilere göre yaşamını yitiren çocuk işçilerin 
25’i tarım, 8’i metal, 8’i ticaret, 6’sı inşaat, 
4’ü tekstil, 2’si gıda, 1’i kimya, 1’i maden, 1’i 
çimento, 1’i iletişim ve 1’i genel işler işkolla-
rında çalışmaktadır (bir çocuğun çalıştığı 
işkolunu yeterli bilgi olmadığı için belirleye-
medik). Yani 25 çocuk tarım sektöründe, 23 
çocuk sanayi sektöründe ve 10 çocuk hizmet/
ticaret sektöründe çalışırken can vermiştir.

Son olarak altını çizmek gerekirse genel ola-
rak çocuk işçiliği ve ölümleri yaz aylarında 
artmaktadır. Bunun nedeni de kalıcı çocuk 
işçilerin yanına harçlığını çıkarmak için he-
men hepimizin çocukluğunda yaz aylarında 
yaptığı oto kaportacı, berber, inşaat, depo, es-
naf vb. yanında çalışma ya da simitçi, boyacı, 
sucu, mendilci vb. olma hali ile çocuk işçili-
ğin kat be kat genişlemesidir.

Emekli / Emeklilik çağındaki işçiler

Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 
1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 yaş olarak 
uygulanacak. Ancak raporumuzun niteliği 
gereği bu noktada bir genelleme yapmak 
zorunda kaldık. İşkolları ve toplumsal cin-
siyet farkı gözetmeden 51 yaş ve üstünü 
emeklilik yaşı gelen işçiler olarak baz aldık.

Elimizdeki bilgilere yaşamını yitiren 51 yaş 
ve üstü emekli/emeklilik çağındaki işçile-
rin 56’sı tarım, 41’i inşaat, 25’i taşımacılık, 
19’u ticaret, 8’i maden, 8’i enerji, 7’si bele-
diye/genel işler, 6’sı konaklama, 5’i metal, 
3’ü ağaç, 2’si tekstil, 2’si tersane, 1’i gıda, 1’i 
kimya, 1’i iletişim, 1’i basın, 1’i güvenlik ve 
2’si yeterli bilgi olmadığı için belirleyeme-
diğimiz işkolunda can vermiştir.

2013 yılında yaşamını yitiren 1235 işçinin 
189’u 51 yaş ve üstündedir. Bu da yüzde 
15,3 oranına tekabül ediyor. Yaş verileri-
ne ulaşamadığımız 144 işçiyi de oranlama 
içinde düşündüğümüzde 2013 yılında ölen 
işçilerin yüzde 17,3’ü 51 yaş ve üstünde 
olan işçilerden oluşuyor. Yani her can veren 
5-6 işçiden birisi sosyal güvenlik koşulları 
sağlanmış olsa emekli olması gereken ya 
da (kademeli geçişten dolayı) emekli olup 
yoksulluktan dolayı çalışan işçilerdir. Bu 
koşullar emekli işçileri güvencesiz çalışma 
koşullarına itmekte ve güvencesiz işçi ha-
vuzunun önemli bir kaynağı haline getir-
mektedir. Ülkemizde “çalışarak veya yok-
sulluk içinde ölen emekli işçiler” de kaza 
oranının artacağı aşikârdır.
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Roboskili vatandaşlar ve o yörelerde yaşayan 
insanların bölgede geçim kaynaklarının çok 
az, arazilerinin mayınlı olması sebebiyle, ora-
lardaki askeri komuntanlığın bilgisi dahilinde, 
atalarından beri sınır dışına “kaçak”a gidilir. Ve 
kazanımlarıyla geçimlerini sağlayıp çocuklarını 
okutmaya çalışırlar.
Soğuk bir kış gününde çoğunluğun çocuk oldu-
ğu 34 kişi, katırlarıyla birlikte evlerine aş  getir-
mek için yine bir “kaçak”a gideceklerdi...

34 Kürt'ün, 34 masum insanın, devletin uçak-
larıyla bomba yağmuruna tutularak, bedenleri 
parçalara ayrılarak katledişinin üzerinden iki 
yıl geçti. Tam iki yıldır “Anneler” o kahredici 
çığlıkla yaşamaya çalışıyorlar. İki yıl geçmesine 
rağmen  hiç kimse herhangi bir ceza almadı.
34 sivilin devletin uçaklarıyla bombalanarak 
katledilip, idari ya da yargısal hiç bir şekilde 
adım atılmaması devletin insanlığa verdiği öne-
mi gösterir(!)

Geçen günlerde Genelkurmay Askeri Savcılığı, 
Roboski’deki hava saldırısının soruşturması-
nın tamamlandığını açıkladı ve herhangi bir 
kovuşturmaya yer bulmayıp takipsizlik kararı 

verdi. Bu karara bölge halkından büyük tepki 
geldi. Kararı tanımadıklarını açıklayan aileler 
konuyu AİHM’e taşıyacaklarını dile getirdiler. 
Başbakanla yapılan görüşmelerde faillerin bulu-
nacağına dair verilen sözlerin yerine getirilme-
diğini söyleyen aileler, Erdoğan’ın “Roboski olayı 
Ankara‘nın karanlık dehlizlerinde kaybolmaz.” 
sözlerini hatırlatarak “Ne oldu da bugün bu karar 
verildi?” sorusunu öne sürdü.

Bu kararın üzerinde durulması gereken bir di-
ğer kritik yanı ise şu:
Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
üzerinde, içinde ve dışında birilerinin öldürül-
mesi hukuki olarak soruşturma ve kovuşturma 
konusu olmuyor?

Amed Barosu “Bu kararın hiçbir hukuki değeri 
yoktur ve bizim için bir hükmü de yoktur. Biz 
ne özel yetkili savcılardan, ne de askeri savcılar-
dan tarafsız ve adil bir soruşturma beklemedik” 
açıklaması yaptı. 

Nitekim, 34 kişinin devletin uçaklarıyla bomba-
lanarak katledilişi olayında kovuşturmaya yer 
bulamayan mahkemelerin hangi hak, hukuktan 

Roboski
Unutursak kalbimiz kurusun

hangi adaletten nasibini almış olabileceğini dü-
şünebiliriz? En temel hak olan yaşama hakkının 
gasp edilmesine herhangi bir cezai yaptırım uy-
gulamayan yargı sistemi bu ülke topraklarında 
cinayeti yasallaştırmıyor da ne yapıyor?

AKP hükümetinden yapılan açıklamalar ve böl-
gede uygulanan yıldırma politikası, düpedüz 
zorbalıkla olayın üstünün örtülmeye çalışıldı-
ğını ve hükümet cephesinden katliamın meşru 
görüldüğünü bize anlatıyor. Hükümet  sözcüsü  
Hüseyin Çelik’in kanımızı donduran “O gün el-
deki bilgi belgelere göre, sonucunda bu bir ope-
rasyon kazasıdır dedim. TBMM’nin hükümete, 
onun da TSK’ye verdiği yetkiden söz ediliyor. 
Size ‘Katırlar dolusu silahla PKK’lılar geliyor’ 
deseler çiçekle karşılayın mı dersiniz” açıkla-
ması ortada. Bu aşamadan sonra bambaşka bir 
mücadele biçimi üretmek gerekiyor.
 
Katliamı meşru gösterip üstünü örtüp, unutma-
ya, unutturmaya çalışanlara diyoruz ki; 

UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN!!!

Mehmet ÖZAY



9

7 yıldır katilleri koruyorlar!
Yolsuzluğun büyüğü katilleri 
korumaktır!
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant 
Dink’in, Şişli’deki Agos binası önünde öğle 
vakti 3 el silah atışıyla öldürülmesinin üze-
rinden 7 yıl geçti. Davasıyla ilgili ise hâlâ bek-
lenen sonuçlar alınamıyor. Yine de Hrant’ın 
Arkadaşları “Biz bitti demeden bu dava bit-
mez” diyor.

Davanın ilk aşamalarında, soruşturma sü-
recinin ardından aralarında Yasin Hayal ve 
Erhan Tuncel’in bulunduğu 8’i tutuklu 19 
sanık hakkında “terör örgütü yöneticiliğini 
yapmak, terör örgütü üyesi olmak, terör örgü-
tüne yardım etmek, tasarlayarak adam öldür-
mek, patlayıcı madde imal etmek, patlayıcı 
madde atmak, kasten yaralamak, mala zarar 
vermek, tehdit, suçluyu gizlemek, ruhsatsız 
silah bulundurmak” suçları ile dava açılmıştı. 
Soruşturma ve 4 yıl süren mahkeme süresince 
avukatların soruşturmanın derinleştirilmesi 
talepleri gerekçe gösterilmeksizin reddedildi.

Dava sürecinde ortaya bir sürü çarpıcı gerçek 
çıktı ve emniyet içinde olayla bağlantılı kişiler 

olduğu bilgisine erişildi. Eldeki tüm verilere 
rağmen söz konusu kişiler hakkında soruş-
turmaya gerek görülmedi.

Tetikçi Ogün Samast ise, “çocuk” olarak, İs-
tanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yar-
gılandı. “Tasarlayarak insan öldürmek” ve 
“ruhsatsız silah taşımaktan” 22 yıl 10 ay ha-
pis cezasına çarptırıldı. Cinayetin 5. yılında 
mahkeme örgüt bulamadığına kanaat getirdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 sanıklı 
davanın tutuklu sanıklarından Yasin Hayal’e 
“Hrant Dink’i tasarlayarak öldürmeye azmet-
tirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verirken bütün sanıkların “Silah-
lı terör örgütüne üye olmak” suçundan beraa-
tine karar verdi... 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise, kararı sanıkların 
“silahlı örgüt” değil “suç işlemek amacıyla 
oluşturulan örgüt” üyesi oldukları gerekçe-
siyle bozdu. Dava 17 Eylül 2013’te İstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülme-
ye başlandı. 

Yeniden görüşülmeye başlanan davanın ilk 
duruşmasında tutuksuz sanık Erhan Tun-
cel hakkında “yakalama kararı” çıkarıldı; 23 
Eylül’de yakalandı. 2’nci duruşmada savun-
ma yapan sanık Erhan Tuncel, dönemin İs-
tihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’i 
işaret ederken, AKP ve cemaatin cinayetle 
ilgisinin olmadığını savundu. Son Dosyada 
sanık olan Osman Hayal ve Zeynel Abidin 
Yavuz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 

Hrant Dink’in 7 yıldır süründürülen davası, 
hâlâ bu aşamada.

Bütün bunların yanında 7 yıldır her 19 
Ocak’ta Agos’un önü binlerce insanla doldu 
taştı. Hrant Dink, acı da olsa, Türkiyeli 
halkların barış sembollerinden biri haline 
geldi. Bu ülkede yaşayan birçok farklı kesim, 
faşist ellerce yürütülen bu “yap, üstünü ört” 
kampanyasına göz yummadı ve gelenek ha-
line getirilmiş karanlık “devlet işleri”ne bur-
nunu soktu. Çember kırıldı. Artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak.
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Uyan Berkin!
Umut uçuralım göğe...

15 yaşındaki Berkin Elvan, evinden bakkala ekmek almaya giderken polis tarafından gaz 
fişeğiyle kafasından vuruldu. Berkin hâlâ uyuyor. Ama bir halk uyanırsa Berkin de uyanır.
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Yasal 
işkence!
Aralarından birisi Pozantı’da da işkence gö-
ren ve Sincan’dan Maltepe’ye sürgün olarak 
gönderilen dört çocuk tutukluya mevzuat ge-
reği işkence yapılmış.

İnsan Hakları Derneği İHD, Çağdaş Hukuk-
çular Derneği ÇHD, Özgürlükçü Hukukçular 
Derneği ÖHD ve Tutuklu Aileleri Derneği 
TUAD Maltepe Cezaevi Müdürü ve Savcısı ile 
yapılan görüşmeye ilişkin raporu 9 Ocak Per-
şembe günü İHD İstanbul Şubesi’nde yapılan 
basın açıklaması ile duyurdu. Açıklamada 
ayrıca sürgün gelen dört çocuk tutuklu ile de 
görüşüldüğü belirtildi.

Sincan’daki muamele

Açıklamada komisyon üyelerinin çocuklarla 
yaptıkları görüşmelerde, cezaevi görevlileri-
nin çocukları tehdit eder bir dil kullandıkla-
rına şahit oldukları belirtilerek Sincan Ceza-
evi’ndeki durum aktarıldı. "Çocuklar Sincan 
Cezaevi'nde uğradıkları işkence ve kötü mu-
amele nedeniyle kuruma gelen doktordan 
rapor istemişlerdir. Ancak kurum doktoru 
gözle görünür bir darp olmadığı için rapor 
veremeyeceğini söylemiştir. Çocuklar kol, 
bacak ve boyunlarında sıkıntı olduğunu, bu 
konuda röntgen çekilmesini talep etmişler, 
bu talepleri gözle görünür bir darp izi olma-
dığından bahisle doktor tarafından reddedil-
miştir" denilen açıklamada, Maltepe Cezaevi 
Savcısı ile yaptıkları görüşmede çocukların 
hastaneye sevk edilmelerinin sağlanacağı ve 
üzerinden sekiz gün geçmiş olsa da işkence 
izlerinin araştırılacağına dair söz alındığı 
belirtildi. Konunun takipçisi olunacağı dile 
getirildi.

Çıplak arama zorunluymuş

Çocukların, Maltepe'ye getirilmek üzere 
bindikleri ring aracında da görevlilerin kötü 
muamele ve hakaretlerine maruz kaldıkları, 
ayrıca Maltepe Cezaevi’nde de çıplak arama-
ya tabi tutuldukları hatırlatıldı. Konuyla ilgili 
olarak müdürün mevzuat gereği çıplak arama 
yapıldığını söylediği belirtildi. Daha sonra 
çocukların bir süre hücrelerde tutulduktan 
sonra ikişerli olarak adli mahkûmların ya-
nına alındığı, bu konunun da başlı başına bir 
baskı ve risk unsuru oluşturduğu vurgulandı.

Cezaevi İzleme Komisyonu olarak yaptıkla-
rı görüşmeler neticesinde kendilerine çeşitli 
sözlerin verildiği söylenirken verilen sözlerin 
yerine getirilip getirilmediğini incelemek için 
bir ziyaret daha gerçekleştirileceği açıklandı.

Kaynak: Yeni Dünya İnternet Gazetesi

çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler!

Nâzım Hikmet

lan bu erkek egemen sistemde Kader’in ne 
ilk ne de son olacağını biliyoruz. 
Kendimize ve resmi makamlara öncelikle 
şu soruyu sormamız gerekiyor; 
Kader henüz okul çağında olduğuna göre, 
niçin okula gitmiyordu? 

Kadınların ve kız çocuklarının istimarı-
na, katline, tecavüze ve tacize uğramasına 
daha önce yaşanan olaylarda gördüğümüz 
cezasız bırakma durumu ve yasal olarak 
kadınların, kız çocuklarının değil faillerin 
korunuyor olması Kader’in ve daha nicesi-
nin başına gelenlerin en büyük sorumlusu. 

Kader’in ölümü kader değil! Onu bu yaşta 
evlendiren ailesinin, imam nikahını kıyan 
imamın, yaşı ister 12 ister 16 olsun onunla 
ilişkiye giren kocasının, bunların olmasını 
engellemek için düzgün işleyen mekaniz-
malar geliştirmeyen, bunun yerine aileyi, 
bol çocuk yapmayı öven ve kadını ailenin 
içine hapseden resmi devlet aklının birlikte 
işledikleri bir suçtur.

Hazal Öztaman

Geçen günlerde Siirt’in Pervari ilçesinden 
burnumuzun direğini sızlatan bir haber 
işittik. 12 yaşında berdelle evlendirilen, 
13 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren, 
14’ünde ise ikinci çocuğunu kaybettiği 
için av tüfeğiyle ‘intihar’ ettiği söylenen 
Kader’in hikayesini...
 

İmam nikahı ile, ailelerin rızası ile evlen-
dirilmiş Kader. İki sene geçtiğinde birini 
kaybettiği iki çocuğun annesiydi. Kocası da 
askerdeydi ikinci çocuğunu kaybettiğinde 
Kader. Ölümünden sonra kocasının aile-
si çocuğunu kaybetmeye dayanamadığını, 
bu yüzden bunalımı girip odasından dışarı 
çıkmadığını söylediler ve intiharı işaret et-
tiler hep bir ağızdan. Ona yaşatılan, onun 
yaşadığı yegâne travma buymuş gibi. Savcı 
ölümün şüpheli olduğuna kanaat getirip so-
ruşturma başlattı. Sonra sanki çocuk yaş-
ta evlenmesini mazur gösterecekmiş gibi 
aslında Kader’in 15-16 yaşlarında olduğu 
rapor edildi davanın yürütüldüğü Pervari 
Başsavcılığı’na. 

Davanın sonucunu şimdiden bilmesek de 
ataerkil, kadını-kız çocuğunu metalaştırı-

Ataerkil Sistemin 
‘Kader’i

çocuk gelin değil çocuk istismarı!
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“Otuz beş yaşımdayım. Toprağın 
altından ayak seslerinizi duyuyo-
rum. Duyuyorum, zaman zaman 

yavaşlıyorsunuz. Adımlarınızı 
yavaşlatmayın, attığınız her adım 

bana bir damla kan ekliyor!”

Her gün onlarca kadın öldürülüyor, biz-
ler yataklarımızda uyurken, yemek yerken, 
okuldayken, çıkıp gezerken, bazıları binlerce 
kilometre uzağımızda, bazıları ise sadece bir 
kapı... 

Peki biz ne yapıyoruz? 

Üçüncü sayfa haberlerinde bunları okuyup, 
bir kaç “ah, vah”dan başka? Nasıl eminiz bu 
haberi okuduktan, yahut herhangi bir yer-
den öğrendikten sonra, başımıza aynı şeyin 
gelmeyeceğinden? 

Gerçekten cinayetleri sadece kişiler mi işli-
yor yoksa toplumun ta kendisi mi? Hiç dü-

Katili tanımak ve taktile karşı 
çiçeklenmek
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şünmüyor muyuz, her gün farklı isimlerle 
aynı cinayet haberlerini okurken; bu haber 
nasıl oluyor da süreklilik gösterip tekrar tek-
rar önümüze standartmış gibi koyuluyor...

Diyelim ki, cinayetleri gerçekten sadece kişi-
ler işliyor; peki toplum buna nasıl engel ola-
mıyor? Yok eğer oluyor diyebiliyor isek ne-
den gece ıssız sokaklardan geçerken herkese 
potansiyel katil gözüyle bakıyoruz? 

Cinayetleri kişiler değil toplum işliyor ve 
en kötüsü yine toplum meşrulaştırıyor. Na-
sıl mı? Az önce yazdığım şüphelere cevaben 
“sen de gece evine dönme, dönersen hak 
edersin tabii”, “trans kadınmış o, iyi olmuş” 
gibi satırlarca sıralanan, insanî değerlerin 
yozlaşmış kalıntılarıyla!

Peki sadece bu mu? 
Hayır!

Eğer sen bu dünyada yaşıyorsan, bir kadın 
değil, metasın. Dolayısı ile, düşünemez, 
okuyamaz, gezemez, ses çıkaramazsın. Ka-
dınlığını, seni kadın yapan özelliklerini be-
nimseyemezsin. Ha, eğer ısrarla diyorsan ki; 
“susmuyorum, ben bu evrende varım!”

Öldürülürsün. 

“Kitaplar, gazeteler hatta belki senden bir 
önceki kişinin masada bıraktığı peçetedeki 
yazıları okuyacağım.” 

Öldürülürsün. 

“Ben kadınım. Bu beden benim. Göğüsleri-
mi, kalçalarımı kapatmak istemiyorum.” 

Yine öldürülürsün.

Daha acısı nice kadınlar bazen sadece kur-
dukları üç kelimelik cümleler için öldürülü-
yor.

Diyelim ki haykırıyorsun: “Ben trans kadı-
nım!”

“Ait olmadığım bir bedenle dünyaya geldim. 
Hissettiğim gibi olmaya çalıştım. Kendimi 
keşfetmeye çalışırken dışlandım, aşağılan-
dım, yok sayıldım, yok edildim! Neden?”

İnsanlara dayatılmış olan homofobi, trans-
fobi, kadın köleliği, ikinci sınıf insan kav-
ramları günden güne bizleri içine çekerken 
nasıl oluyor da vicdanlarımız onurlu ve böy-
lesine rahat kalıyor, benim aklım almıyor!

Homofobi... Transfobi...

Her 48 saatte bir eşcinsel, biseksüel ya da 
trans bir bireyin homofobi ve transfobi ile 
bağlantılı şiddete maruz kalarak öldürüldü-
ğü tahmin ediliyor. Medya ise, neredeyse her 
gün bir yenisi yaşanan trans kadın cinayet-
lerine sadece “cinayet” olması sebebiyle yer 
veriyor. Bu cinayetin arkasına saklı nefret 
politikasını görmezden geliyor ve hepimizin 
de gözlerini örtmeye çalışıyor.

Kadın köleliği ise belki de apayrı bir başlık 
altında ele alınacak bir kavram. Kadını önce 
seks objesi yapan zihniyet, sonrasında ka-
dını köle olarak ele almaktan alıkoymuyor 
kendisini. Tabii ardından yeterli verimi ala-
mama gerekçesi ile işlenen cinayetlerden de! 

Yani siz eğer bir kadınsanız, ya sevişecek-
siniz ya da otorite güçlerine hizmet edecek-
siniz yoksa öldürülürsünüz ve bu yasaldır. 
Belki de öldürülmezsiniz, çok özür dile-
rim(!), ama kefil olabilirim ki o zaman da 
tecavüze uğrarsınız! 

Dedik ya, kadın onu kadın yapan hiçbir özel-
liğiyle kabul edilmez bu toplumda. Mesela 
bedeniyle kabul edilmez! Kısa etek, dekolte 
giyemezsin çünkü bu onları tahrik eder ve 
sizin bedenlerinize bulaştırırlar çamurları-
nı. Hatta makyaj bile yapamazsınız. Çünkü 
onların beyninde onların estetik değerlerine 
göre: “makyaj kadını güzelleştirir ve güzel 
kadına ise...”

Daha da ilerleyelim hep birlikte, hiçbir şey 
yapmayıp, karşınızdaki bedenleri arzulama-
dığınız halde bir anda kurban rolüne giydi-
rilebilirsiniz. Çünkü siz kadın olarak gel-
diniz bu dünyaya. Üstelik, biliyor musunuz 
yaşınız bile hiç önemli değil aslında. Daha 
14 yaşındayken, on bir kişi birden sizin be-
deninizi metalaştırabilir, hatta üstüne ser-
best bırakılabilir hatta hiç yargılanmayabi-
lir. Çünkü muhtemelen sizin rızanız vardır, 
böyle söylenecektir ve böylece pedofili devlet 
eliyle meşrulaştırılacaktır. Üstelik o el hiç 
titremeyecektir kalemi kırarken....

Görünüşe göre kadının her zaman rızası 
vardır ki, o yüzden evdeki ensest, okuldaki, 
işteki, sokaktaki tacizler bu kadar normal 
karşılansın...

Taciz, erkeği aciz kılacağına, aksine kadını 
aciz kılsın...

Dilden dile taciz hikayeleri bu kadar rahat 
dolaşsın...

Toplum, tecavüzü en başından hepimizin 
zihinlerine yapsın, bizler de bunu kabul ede-
lim! Okumayalım, tartışmayalım, hepsine 
sessiz kalalım! Böylece toplumun var ettiği, 
sadece sevişilen, emeği sömürülen, erkeğe 
hizmet eden ikinci sınıf insanlar olalım! Bu 
toplumun yıkıp yoketmeye üşendiği sistem 
bizi, bizim emeğimizi yasalarda bile görmez, 
tanımazken, -eşit işe farklı hizmet uygula-
ması- bedenlerimizdeki gözlenebilir çamur 
lekelerini meşrulaştırırken zihniyetlerimiz-
de de asıl tecavüz yaşanmaya devam etsin! 
Kafalarımızın içinde baskı ve cinayet devam 
etsin her an! Bir kadını ötekileştirmek için 
“tecavüz etmek, cinayet işlemek” gibi eylem-
lere başvurmak da gerekmiyor her zaman, 
bazen bir bakış bile yeterli oluyor. 

O bakışlar...

Kaç kadın ev işlerini tek başına yapmak zo-
runda? Kaç kadın okumasa da olur? Kaç ka-
dının babası, abisi, kocası her zaman ve her 
şekilde daha haklı? 

Erkek evladının her sevgilisini, omzuna bir 
nişane olarak ekleyen kaç baba kız evladının 
dışarı çıkmasına dahi müsamaha göstermi-
yor? 

Herkes bilmez mi bu aileleri? Herkes bilir; 
çünkü herkesin bileceği kadar çoklardır ve 
çoklukları da normalleşmiştir. Buradan gö-
rüyoruz ki bir kadının acımasızca hor görül-
mesi yanı başından başlayıp, her kertede yeni 
garipliklerle dünyayı çepeçevre sarabiliyor.

Toplum dedik, bütün bu karanlığın ve acı-
nın sorumlusu toplum... Peki bu toplum 
kimin toplumu? Bütün bu insanları bu hale 
getiren nedir? 

Simone De Beauvoir’ın sözlerini hatırlıyo-
rum tam bu noktada: 

“Söz konusu olan tüm sistemdir!  
Ve talebimiz ancak radikal 

olabilir: Hayatı değiştirmek.”

Sorunlarımız, kadınların birleşip aşamaya-
cağı sorunlar değildir. Her hor görülme bir 
çağrıdır aslında:

Begonyalar, orkideler, papatyalar, fesleğenler 
ve diğerleri, birleşin, renklerinizden kork-
mayın!

Umay D. Tuğ



14

Sokağa çıkmaktan çekinenlere 
küçük notlar

Yanyana durabilen ve aldanmayanlara hiçbir kaba kuvvet işlemez. 
Sokağa çıkmak ve hakkını aramak senin yegane gücündür güzel dostum. 

Bir gün gelir de karanlık en ağır haliyle üzerimize çökerse, özgürlüğün ne kadar zor kazanılan 
ama bir anda kaybedilen bir şey olduğunu farkederiz. 

Bu yüzden bütün baskı ve şiddete rağmen bugün en güvenli yer sokaklarımızdır.
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Sevgili dostum,

Seni rahatsız eden bir şeyler var değil mi? 
Bu yoksulluğa rağmen bir yolsuzlar, hır-
sızlar düzeni tutturmuş gidenler yüzün-
den damarlarında akan kan bileklerinde 
zonkluyor. Yanlış bir şeyler var diyorsun. 
Mayıs-Haziran Büyük Halk Direnişi'nde 
bu hiçbiri 30'unu görmemiş hatta bazı-
sı 20'sini bile görememiş gençler, yaşam 
alanlarını savunurken, insanca yaşamak 
için sokağa çıktılar diye öldürüldüler; yü-
reğin burkuluyor. Berkin diyorsun daha 
15'inde, ah, uyanacak mı kimbilir! Kader, 
diyorsun, 14'ünde, iki çocuk anası, hem de 
artık hayatta değil, kimbilir ne oldu da... 
Uludere'de ölen 34 kişinin davasına takip-
sizlik veriliyor, bu ülkede cinayet işleme-
nin suç olmadığına ferman veriyor biri-
leri. Hrant'ın davası hâlâ süründürülüyor, 
ırkçı şiddet hâlâ destekleniyor. Mehmet'in 
anası, anamız kahırdan ölüyor bu esnada. 
Analar hep kahır çekiyor. Evlatlar hep to-
pun ağzında...

Artık evde oturup seyirci kalmak mümkün 
değil farkındasın. Artık bütün bu olan bi-
tene "Yeter!" diye bağırasın geliyor. Yum-
ruklarını kanatırcasına vurmak istiyorsun 
zalimin yüzüne. Ancak öyle ya sokakta 
olan biten şeyler korkutucu olabiliyor ba-
zen. Hele bir de başbakan çıkıp konuşuyor 
ya her eylem sonrası... Senin de "Haksızlık 
bu!" dediğin şeyleri sokaktan deşifre eden, 
hak isteyen insanlara "ideolojik bunlar" 
diyor, "örgütlü" diyor, "marjinal" diyor. 
O öyle deyince işin rengi değişiyorsa bir 
anda, sokakta olup olmaman gerektiğine 
bir türlü karar veremiyor da evde kalma-
yı tercih ediyorsan sevgili dostum, işte bu 
yazıyı tam da senin için yazmışım demek-
tir. İşin rengi değişmiyor çünkü boya çalı-
yorlar ekranlardan gözlere.

"İdeolojik bunlar" diye yapılan bir suçla-
ma, suçlama değildir. Bu suçlama(!)ya kar-
şı ideolojisizleşmek ise hatadır. Bu ideoloji 
denen şey öyle küfürbazlık falan değildir 
çünkü. İdeoloji denilen şey; politik, hu-
kuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral, es-
tetik düşünceler bütünüdür. Bir çeşit derli 
toplu düşünme biçimiyle yaşamaktır ide-
olojik olmak. Üstelik bakma başbakanın 
öyle bas bas bağırdığına; halkı ideolojilere 
karşı kışkırtmak isteyen iktidar partisinin 
de bir ideolojisi vardır. Bu ideoloji madem 
bu kadar şeytani bir şeydir, öyleyse kimse 
kullanmasın diyorum ve kendisine soru-
yorum: 

"Sizin ideoloji can da bizimki patlıcan mı?"

Yıllardır Türkiye'de olunması gereken in-
san prototipi apolitik ve örgütsüz olarak 
resmediliyor. Bu "ideolojik bunlar!" deyip 
herkesi korkutma çabası da bundan. Sen  
ideolojin ile yaşamını şekillendirip özne 
olma diye. Sen düşünme, sorgulama, ka-
rışma, sus, kimsenin takır takır dönen 
çarkına, ayakkabı kutusuna burnunu 
sokma diye. Bu bir elsiz ayaksız bırak-
ma çalışmasıdır. Dostum! Birileri kaba 
tabirle malı götürürken senin ucu ucuna 
yaşaman sana reva değil! Buna karşı ya-
pılması gereken şey gidişata hakim olmak 
ve özne olmak. Korkma! Kişiler politik ve 
örgütlü olmakla suçlanamaz. Çünkü bu 
suç değildir.

Peki bu örgüt ne ola ki? Örgüt deyince 
çünkü böyle karanlık işler geliyor akla 
değil mi?

Örgütler hakkında yanlış yönlendiril-
miş bir algı vardır dostum. Mesela ilk 
akılda oluşan haliyle örgütlenmek, silah-
lanmakla eş anlamlı gibi gösterilir. Evet, 
silahlı örgütler vardır dünyada. Ancak 
bütün örgütler silahlı değildir. Örgüt 
aslen birliktelik demektir. Örgütlü birey 
şiddete başvuran, yakıp yıkan birey anla-
mına gelmez. Örgütlü birey güçlü birey-
dir, çünkü yalnız değildir. Gezi Parkı ör-
neğinde gördüğümüz üzere örgütlenmek, 
oldukça yapıcıdır.

Gelgelelim, politik olmak...

Burjuva politikacılarımızdan bize miras 
davranış biçimiyle politik olmak; dü-
rüst olmamak, yerine göre evet'i hayır'a 
çevirebilmek, nabza göre şerbet vermek 
şeklinde algılanagelmiştir. Ancak poli-
tik olmak, olan bitene müdahil olmak 
demektir. 'Halk politik olmaz, bu sade-
ce politikacıların işidir' gibi bir algı sa-
vunulamaz. Halkı ilgilendiren her şey 
halkın katılımını gerektirir. Apolitiklik 
kendi kaderini başkasının ellerine bı-
rakmaktır ve çok tehlikelidir. Bu kade-
rine vasi tayin etme eylemi bir süre son-
ra "vur ensesine al lokmasını" algısıyla 
ülke yöneten politikacılar yaratır. Böy-
le bir güç hiçkimseye mübah değildir! 
Ama hiçkimseye dostum! Hiçkimseye... 
 
Bu ülkedeki ve dünyadaki bütün her şey 
hem herkese aittir; hem de hiçkimseye.

Bir de şu marjinallik konusu... Marjinal 
demek çoğunluktan farklı olan demektir 

dostum. Terörist demek değildir. Bu ül-
kede zaten bildiğin gibi onlardan olma-
yan herkes terörist damgası yer. Hatta son 
dönemde sıkça izlediğimiz Cemaat-AKP 
kavgasında gördüğümüz üzre daha dün 
birbirlerinden olanlar bugün karşılıklı 
olarak terörist imalarıyla anılmaktadır. 
Bu ülkede en kolay şey terörist damgası 
vurmaktır. Ancak terörün hasını önüne 
gelene bu terörist yaftasını yapıştıran, pa-
ranın ve gücün kölesi iktidarlar uyguladı 
yıllar boyu.  Legal ve illegal çeteleriyle sa-
vaşlar yarattılar kendi çıkarları uğruna.  
Hak arayanlar çocuk katili değildir onlar 
gibi, çocuklarına iyi bir gelecek arayan-
lardır. Bu yüzden "marjinal" denir onla-
ra. Bu korku politikasına rağmen susma-
yacak kadar dirençli oldukları için, tabiri 
caizse çıkıntılık yaptıkları için. Ancak 
hedef göstererek “marjinal bu” demek, 
sanki insanın insanlıktan çıkmış bir 
versiyonuyla karşı karşıyaymışızcasına 
veryansın ederek, bazı kişileri ya da ku-
rumları marjinelleştirmek,  bir dışlama 
biçimidir. Nitekim "bunlar zaten mar-
jinal" diye başlayan cümlelerle ülke yö-
netilmez. Birlikte yaşamda herkesin söz 
hakkı vardır; çoğunluktan farklı olanın 
zaten sözü dinlenmez algısı ölüm geti-
rir! Bugün değilsen bile yarın marjinal 
klasmanına girebilirsin. Bu yüzden kim 
olursan ol; var olma savaşı veren ve nefret 
gütmeyen herkesin hakkına sahip çıkıl-
ması gerektiğini farket sevgili dostum.

Onlar öyle diyor diye hak aramak, yaşa-
ma sahip çıkmak, hesap sormak kirli bir 
şey olur mu hiç?

İktidarın ve ana akım medyanın termi-
nolojisiyle olaylar sağlıklı algılanamaz. 
Çarpıtmalardan ve yalanlardan sakınma-
lıyız. İktidarın en büyük gücü kafa karış-
tırmaksa buna verilecek en iyi cevap yan-
yana durmak ve aldanmamaktır. Yanyana 
durabilen ve aldanmayanlara ise hiçbir 
kaba kuvvet işlemez. Sokağa çıkmak ve 
hakkını aramak senin yegâne gücündür 
güzel dostum. Bir gün gelir de karanlık 
en ağır haliyle üzerimize çökerse, özgür-
lüğün ne kadar zor kazanılan ama bir 
anda kaybedilen bir şey olduğunu farke-
deriz. Bu yüzden bütün baskı ve şiddete 
rağmen bugün en güvenli yer sokakları-
mızdır. 

Bu dünya, bu memleket, bu hayat bizim.

Ne duruyorsun, gelsene :)
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Bir toplumun tarihini, kültürünü yaşatması 
onu büyütmesi ve sonraki kuşaklara aktar-
masının en önemli araçlarından birisi dildir. 
Dil, kendini ifade etme, görme, duyma ve ya-
şama biçimidir. Evde aile, dışarda arkadaş ve 
insan olmayı öğretir.

Tarihimize baktığımızda sürekli isyanlar, 
kavga ve katliamlar görüp duyuyoruz. Bun-
ların oluşunun sebepleri arasında egemen 
olma, tek ulus yaratma düşüncesi, asimile ve 
sömürü vardır. Yüzyıllarca bu çirkin, nahoş 
düşüncelerini uyguladılar. Karşı çıkan, isyan 

edenleri katledip yurtlarından, köylerinden, 
evlerinden edip hiç bilmedikleri yerlere sür-
düler. Kendi kültürünü yaşama, kendi dilini 
konuşma, kendi dilinde okuma-yazma öğ-
renme isteyenlerin başına gelen, tarihte ve 
günümüzde yaşanan katliamlar, baskılar ve 
ötekileştirmeler bu  zihniyetsizlerin ve bunla-
ra dalkavukluk yapanların bir ürünüdür.

Türkiye'de birçok etnik kökene sahip toplu-
luk vardır. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni... 
Baktığımızda bu kadar farklı ırkın, dolayısla 
dilin ve kültürün birlikte yaşadığı bir ülkenin 

gelişmişlik düzeyinin, sanatsal, kültürel ve 
uygarlık bakımından insanlığa örnek olaca-
ğı düşlenir. Hatta böylesi zenginliğiyle gurur 
duyması gereken bu tip bir ülkenin, diğer ül-
kelere de öncülük etmesi gerektiği düşünüle-
bilir. Ancak böyle olmuyor. Ülkemizde poh-
pohlanan bir “hakim ırk” anlayışı var.

Farklı coğrafyaların farklı hayat deneyim-
leri içinde şekillenen dillerin birbirlerinden 
üstün olmaları için bir sebep yok. Diller ara-
sı eşitliğin içinde bir güzellik var; bu eşitlik 
kardeşlik getiriyor. Ancak halkların birlikte 
yaşamasından korkan “tek ulus, tek dil' diyen 
ırkçı zihniyet bu ülke toprakları içinde çok 
ciddi bir sorun. Kullandığı dilin diğer diller-
den üstün olduğunu iddia eden bu zihniyet, 
bir anayı ana dilinde ağıt yaktığı için aşağıla-
dı, sanık sıfatındaki bir Kürd’ü mahkemede 
ana dilinden başka dil bilmediğinden savun-
ma yapamadığı için haksız yere mahkûm etti, 
bir çocuğu oyun oynarken ana dilini kullan-
dığı için şiddete maruz bıraktı. 

Bir dilin diğer dillerden üstün olduğunu, bu 
cumhuriyetin sadece bu üstün dili konuşan-
ların cumhuriyeti olduğunu, diğer dilleri 
konuşan toplum kesimlerinin toplumun ço-
ğunluğu gözünde cahil olduğunu bilinç altına 
yerleştirdiler. 

Okul eğitimi ana dilinde olmadığı için 5 ya-
şındaki bir çocuğun okula başlar başlamaz, 
daha o yaştan itibaren aşağlamasına sebep 
oldular. Kendi dilini konuşan biri neden 
dışlanır ki? İtibar görmesi için neden başaka 
dil öğrenmek zorunda kalsın? Hayata gözü-
nü açar açmaz bu muameleye maruz kalan 
bir insanın hayatı sevmesini kim isteyebilir? 
Kim bu yaşamda adalet olduğunu ona kanıt-
layabilir?

Dilsiz bir yaşam, yarım bir yaşam demektir.
Bu anlamda dilleri özgür kılmak için “sen bu 
kökendensin ama aslında bu millettensin”, 
“sen bu dili kullanamazsın” safsatalarını bir 
kenera bırakıp herkesi insanlara özgü olan 
düşünme yeteneğimizi kullanmaya davet edi-
yorum. İnsanlığı, bir şeyleri kısıtlayıp yaşamak 
istemediği hayatı yaşatarak, bir dili unuttu-
rup başka bir dili konuşturmaya zorlayarak  
değil, doğanın kendisine bakarak, bir an-
nenin evladının cansız bedenine sarılarak “edî 
besê” çocuklar ölmesin deyişine kulak vererek 
yüceltiriz. 
Bunu hep birlikte inanarak yapmalıyız. 

DİLSİZ YAŞAM OLMAZ!

BÊ ZIMAN JÎYAN NABÊ!

Mehmet ÖZAY

Anadil
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Sıkça internetin başlarını ağrıttığını ve iste-
dikleri denetimi sağlayamadıklarını dile geti-
ren AKP, yeni bir yasa çıkartıyor.

Peki yeni yasa neleri barındırıyor?

Tasarıya göre; iktidarın sakıncalı buldu-
ğu bir internet sitesini Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı veya Ulaştırma Bakan-
lığı, mahkeme kararına gerek bile duyma-
dan 4 saat içinde kapatabilecek. İnternet 
sitelerine erişim sağlayan şirketler ‘Erişim 
Sağlayıcıları Birliği’ adıyla bir çatı örgüt 
oluşturacak; erişim sağlayıcılar buraya zo-
runlu olarak üye olacak. TİB veya Ulaştır-
ma Bakanlığı ‘Kapatın’ talimatını bu çatı 
örgüte verecek. Kapatma kararı 4 saat için-
de uygulanmazsa çatı örgüte ceza verilecek. 
Anahtar kelime engelleme sistemi yoluyla 

internetten erişimi sınırlamak kolaylaşıyor. 
Örneğin, Youtube’un içinde anahtar kelime-
ler nedeniyle sakıncalı bulunan bir videoya 
Türkiye’den erişilemeyecek. O anahtar keli-
meyi kim belirleyecek belli değil. Her bire-
yin internette faaliyeti, hangi siteleri gezdiği, 
hangi kelimeleri aradığı, sosyal ağlarda neler 
yaptığı kayda alınacak ve o kayıt bir-iki yıl 
saklanacak. 

Bu internet diktatörlüğüne ilk uyarı Anony-
mous ve RedHack’ten geldi. Yayınladıkları bir 
videoyla sansüre derhal son verilmesini ve ba-
rışçıl gösterilere karşı şiddet kullanımının dur-
durulmasını talep ettiler. Hükümete bir ihtarda 
bulunmayı da ihmal etmediler:
“Anonymous bu adaletsizlikler yaşatılırken boş 
duramaz ve durmayacaktır. Bu baskıya karşı bir 
arada ve birleşmiş duracağımızı bilin.”

Bir diğer uyarı ise sokakta dillendirildi: Tür-
kiye çapında örgütlenen “İnternetime Do-
kunma” eylemleri. 
18 Ocak günü saat 18.00’da tüm ülkede ger-
çekleşen eylemlerden Taksim’de olanı polis 
saldırısı ile başladı. AKP iktidarının inter-
nette yeni sansür girişimini protesto etmek 
için İstiklal Caddesi üzerinde ve Cumhuriyet 
Anıtı önünde toplanan binlerce insana polis 
vahşice saldırdı. Aynı dakikalarda Galata-
saray, Tünel hattında bulunan kalabalığa da 
saldırı başladı.

Yine polis terörü Taksim ve civarında kol 
gezdi. Çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına 
alındı.

Ankara Güven Park’ta ise tomalarla halkı ta-
ciz eden polise büyük tepki vardı.

İnternet yasak, 
internetine sahip çıkmak için 
sokakta olmak da yasak!
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2014 yılının ilk günlerini yaşıyoruz. Yüklü bir 
yılı geride bıraktık. İnandıklarımız ve arzula-
dıklarımızın ne kadar gerçekçi olduğunu te-
yit ettik bu yıl. Bugüne kadar yaygın ve yanlış 
bir inançla çocuksu bir hayalciliğe kapılmış 
olduğumuzu iddia edenler yutkunmuşlardır 
eminim. Bugünden sonra “Bu ülkede böyle 
şeyler olmaz kardeşim!” diyenler eskisi kadar 
rahat konuşamayacaklar. Çünkü ülkemizde 
ve dünyada kelimelerin kırıldığı bir süreçte-
yiz. Bugüne kadar baskı altına alınmış, diz-
ginlenmiş, yalnızlaştırılmış her şey gibi, ke-
limeler de onları kullanan ağızlara meydan 
okuyor ve özgürlük istiyorlar.
Sokakta devrimizin şiiri oluşuyor dostlarım. 
Tekil kalmış, özü unutturulmuş kelimeler 
yanyana gelip, omuz omuza ve ahenkle karşı 
duruyorlar küfre. Şiirleşiyorlar yani.

İşte kafamın içinde vücuda gelen bu imge, 
bana Nazım’ın dizelerini hatırlatıyor: 

“Yeryüzünde tek esir yurt, tek esir insan

Gökyüzünde atomlu tek bulut 
kalmayıncaya kadar

Malı mülkü aklı fikri canı 
neyi varsa verebilmeli

Büyük hürriyete şiirlerimiz!”

Elbette şiirlerden beklemek değil niyetim, an-
latmak istediğim şey açık ve basit.
Bugün artık şiirleşmekten geri durabileceği-
miz sınırı çoktan geçtik. 
Bütün bahanelerin geçersiz, bütün engellerin 
aşılabilir olması gerektiği günlerdeyiz. Bugün 
inandığımız gelecekten, o büyük hürriyetten 
esirgeyecek tek bir ter damlası kalmadı. 
Durmak için artık zaman yok. Vazgeçmek ise 
zirveye varmak üzere olan bir dağcının geri 
dönmeye çalışması gibi.

Topal karınca olmanın 
dayanılmaz hafifliği!

Kendimize soralım

Kaybedenler Kulübü'nden bir cümle geliyor 
aklıma:
"Yolda durmak yolda olmak anlamına gel-
mez. Yolda durmak yolda durmak anlamına 
gelir."

İnsan bazen öylece durmak isteyebilir. Kapi-
talizm denilen sistem gereği posamıza kadar 
sömürülüyor ve gündelik dertlerle öyle bir 
akıntının içine çekiliyoruz ki yıpranmış his-
setmekten daha doğal bir sonuç olamaz, ka-
bul. Bu sonu gelmeyen bir fiziksel ve mental 
yorgunluk doğuruyor, kabul. 

Ancak burda sormamız gereken sorular var. 

İnsan inandığı bir şey uğruna çıktığı yolda 
yürümekten üşenir mi?

Aşk ya da kavga ertelenebilir bir şey midir?

Bir kere inandığı şey uğruna yürümeye başladı mı insan, bütün zorluklar teferruat olur. 

“Belki hiçbir şey yolunda gitmedi. 
Ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi!” 
Ernesto Che Guevara
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Durmak yürümekten daha yorucudur desek 
yanılmış olur muyuz?

Peki insan tam da yürürken neden daha fazla 
gitmek istemez?

İnsan yürüdüğü yolda yürümekten bir anda 
vazgeçmez. Mutlaka bir bahanesi olmalı. Bir 
anda yürüdüğün yolda dönüp tam tersine yü-
rünmez çünkü. 
Ya biri çevirecek seni, ya yol geçilmez olacak, 
ya yol arkadaşların çekilmez olacak, ya düş-
man inancından daha kuvvetli.
Çözüm üretmek mümkünken vazgeçmek 
mutlaka bir bahane ister. 

Yakıcı bir kızgınlıkla kendinden başka suçlu 
arama telaşesi içinde olanlara veyahut şiddet-
li bir yıkıntıyla kendini zorluğun altında pa-
ramparça edenlere dikkatlice bakmak gerek. 
İnsan aşkından ya da kavgasından, zorlukla-
ra göğüs germek yerine öylece vazgeçiyorsa 
bunu yalnızca kendi için yapıyordur. 
Kaçmak bu yüzden bencilcedir. 
Bilmem tersini iddia etmek mümkün mü?

Ayağa kalk!

Sürekli bir çalışma ve azim içinde mücadele 
etmek her zaman kolay olmayacak elbette. 
Ancak kafa karışıklığına gerek yok.

"Her anı, ne yapmam gerektiğini düşünerek 
geçirdiğim için çabuk yoruldum. Bana müsa-
ade.” demiş Oğuz Atay.
Ne var ki;
"Ayağa kalk!" diyor Hayyam, "uyumak için 
önümüzde sonsuzluk var."

Ayağa kalkmak gerek.

Bir topal karınca hikayesi vardı hatırlarsınız, 
16-17 nolu sayımızda "Dönmek mi yoksa yit-
mek mi? İşte mesele!" isimli yazıda geçiyordu. 
Çözüm bu hikayede saklı. 
Meselenin özü istikrarlı bir topal karınca ol-
mak.

Bir kere inandığı şey uğruna yürümeye baş-
ladı mı insan, bütün zorluklar teferruat olur. 

Şimdi siz kimsiniz, bilemem. Hayatı nasıl 
algılarsınız, ne sever, ne yer içersiniz, neler 
hayal edersiniz bilmem. Lakin insanlığın bu 
kutsal savaşında yüreklerimiz ve kafalarımız 
bir. Bu yüzden hiç tanışmasak da bu dünya-
nın en mükemmel dostluğu bizimkisi.
Ve kim olursak olalım, koşullarımız ne olursa 
olsun, uğruna yürüdüğümüz şeyin özgür ve 
eşit bir dünya olduğu gerçeğinden kopmadan 
yürümeli. 

Dileğim, topal karınca olmanın dayanılmaz 
hafifliğine tezelden varasınız.

yapıcılar türkü söylüyor, 

yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. 

bu iş biraz daha zor. 

yapıcıların yüreği 

bayram yeri gibi cıvıl cıvıl, 

ama yapı yeri bayram yeri değil. 

yapı yeri toz toprak, 

çamur, kar. 

yapı yerinde ayağın burkulur, 

ellerin kanar. 

yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, 

her zaman sıcak, 

ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak, 

ne herkes kahraman, 

ne dostlar vefalı her zaman. 

türkü söyler gibi yapılmıyor yapı. 

bu iş biraz daha zor. 

zor mor ama 

yapı yükseliyor, yükseliyor. 

saksılar konuldu pencerelere 

alt katlarında. 

ilk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar 

kanatlarında. 

bir yürek çarpıntısı var 

her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde. 

yükseliyor 

yükseliyor 

yükseliyor yapı kanter içinde

Nâzım Hikmet
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Çocukluğun büyük bir dünyası var. Farklı-
lıklarımızla geldiğimiz türlü çeşit coğrafya-
da tek bildiğimiz hudutsuz ve rangarenk bir 
dünyada varolduğumuz. Ancak zamanla de-
ğişiyor her şey. Etrafınıza baktınız değil mi 
defalarca? Dediniz: “Ne kadar dar bir çevre-
de yaşıyoruz. Daraltılmış. bir dünyada.”

Büyüdükçe insanların gezegenini tanıyoruz 
ve kurulmuş olan daracık bir çemberin için-
de uzayan boyumuz gelişen aklımızla sıkışıp 
kaldığımızı farkediyoruz. Kim olursak ola-
lım, renklerimiz ne olursa olsun bize öğre-
tilen belirli kalıplara göre insanlar olmamız 
bekleniyor.

Belirli yasalar var; hiç yazıya dökülmemiş 
hatta bazen hiç konuşulmamış. Nasıl oturup 
kalkacağından başlayan, nasıl konuşacağını 
hangi kelimeleri kullanacağını ya da kulla-
namayacağını, vücut dilinin sertlik ya da yu-
muşaklık sınırlarını belirleyen, ne giyip ne 
çıkaracağını kesin talimatlara bağlamış bazı 
yasalar bunlar. Ve bu yasalar ilginçtir genital 
organlarımıza göre belirleniyor.

Cinsiyet rolleri konusu belalı bir konu. Top-

lum tarafından geliştirilen ve içselleştirilen 
yüzlerce yıllık bir altyapısı var; sıyrılıp arın-
ması zor. Bu konuyu dile getirdiğiniz anda 
bile dışlanmaya başlıyorsunuz çemberden ve 
eğer bedeninizle toplumun ahlakı önünde 
bir “ahlaksızlık”  sembolüyseniz sizin için 
zor günler var demektir.

Peki bu belirgin cinsiyet kalıpları ve ataerkil 
sistemin dayattığı heteroseksist cinsellik al-
gısıyla kurulmuş toplum yapısında nasıl sı-
radan bir yaşam sürülebilir? Öyle ya herkes 
kadar insanız ne de olsa.

İşte “Benim Çocuğum” tam da bu soruların 
cevaplarını bulabileceğimiz bir belgesel ola-
rak önümüzde duruyor. 

Benim Çocuğum, bir yüzleşme, kabul ve 
direniş hikayesi. Eşcinsel, biseksüel, trans 
bireyler ve aileleri kendi yaşam hikayelerini 
büyük bir samimiyetle ortaya koyuyorlar ve 
genel yargılarla dışlanmış bir konuyu sev-
giyle sahiplenerek normalleştiriyorlar.

Yerleşik aile ve ahlak kurallarının yıkılışını 
izlerken, bilinen cinsiyet kavramlarını sor-

gulamanız, cinselliğin ve cinsiyetin akışkan 
bir şey olduğu gerçeğiyle yüzleşmeniz gere-
kiyor. 

Özellikle Mayıs-Haziran Büyük Halk Dire-
nişi sırasında ve Gezi Parkı’ndaki komün 
süresince toplumun bütün kesimlerinin 
dostlukla birleştiği ve mücadele ettiği bir de-
neyim var elimizde. Homofobinin ve trans-
fobinin toplumun algısında belirli kırılmala-
ra uğradığı ve azaldığı savunulabilir. Ancak 
yeterli oranda mı, elbette hayır.

Belgeselde Günseli annemizin dile getirdiği 
bir nokta vardı, tartışılması gereken:
“Devrimci gençlik içinde de konuşulmazdı. 
Biz eşitlik istiyorduk ama eşcinseller sanki 
ortada yoktu.” diyor.

Sovyetler Birliği deneyiminde de varoldu-
ğunu üzüntüyle dile getirmemiz gereken ve 
Türkiye’deki solun tarihsel süreci boyunca 
eşcinsellik ve transseksüelliğe yönelik tutu-
cu tavır, bugünkü örgütlerde izlerini hala 
taşıyor. Cinselliğin halen toplumsal bir tabu 
olmasından kaynaklı elbette sol-sosyalist ör-
gütlenmeler içinde bir anda radikal bir ka-
bullenme ve içselleştirme beklemek hayal-
cilik olabilir. Ancak ötekileştirme boyutuna 
varabilecek her türlü homofobi ve transfobi 
kırıntısına karşı en temel taleplerimiz olan 
“herkes için eşitlik ve özgürlük” isteğimizi 
hatırlamak gerekiyor.

Bir annenin “Şu koskoca dünyaya benim ço-
cuğumu mu sığdıramadılar?” sorusuna han-
gi sosyalist sessiz kalmayı tercih edebilir? 
Kuracağımız yeni dünyada böyle bir sitemle 
karşılaşmaya aklımız ve gönlümüz razı gelir 
mi?

Bizim politikamızda herhangi bir dışlama 
ya da ötekileştirmenin asla yeri yoktur. Sos-
yalizm mücadelesi sistemin çürüttüğü her 
alanı insanca yaşanılabilir hale getirme ve 
özgürleştirme süreciyse eğer, cinsellikle yüz-
leşmek ve onun insana ait bir şey olduğunu 
kabul etmek bir görevdir.

Bu belgeseli izleyerek belki daha önce hiç 
aşina olmadığınız bir dünyanın kapılarını 
aralayacaksınız. Halen LİSTAG bünyesinde 
mücadele veren, yaşadıkları çevrede ve ken-
di kişisel yaşamlarında da büyük mücadele-
ler veren ailelerin güzel hikayelerine bir göz 
atın derim.

Bu yazıyı da onların dile getirdiği gibi son-
landıralım:

“Tüm çocukların özgürce ve eşit haklara 
sahip bireyler olarak yaşayabildikleri bir 

dünya hayaliyle...”

Deniz ÖZMAN

Çemberi kırmak...



21

Old Boy filmi ile hafızalara kazınmış bir yönet-
men (Chan-wook Park), Alice Harikalar Diyarı 
ile çelimsiz kız olarak bilinen Mia Wasikowska, 
Chasing Liberty romantic komedisiyle kendini 
tanıtma fırsatı bulan Matthew Goode, güçlü ve 
yetişkin oyunculuğyla Nicole Kidman ve elbette 
Prison Break dizisiyle kendinden çokca söz etti-
ren  Wentworth Miller’in kalemi bu filmin yara-
tım ve işleyiş sürecini besliyor…
 
Filme Stoker ailesinin soyismi verildiyse de 

Türkeçeleştirilirken garip bir şekilde bu keli-
meye dokunulmadan yeni bir isim konulmuş 
filme. 

Babasının vefatıyla birlikte India’nın hayatına 
daha önce varlığından bile haberdar olmadığı 
soğuk kanlı ve fark edilir cazibesiyle etrafın-
dakileri etkileyen amcası dahil olur. İlginç bir 
şekilde işlediği cinayetlerin İndia tarafından 
fark edilmesini istemekte ve onunla var olan 
ortak yönlerini kamçılamaya çalışmaktadır. 

Ta ki India’nın yakınlaşmaya çalıştığı okuldaki 
Whip’i onun da yardımı ile öldürünceye kadar.

Bozuk bir aile düzeninin sorunlu yapılarını ci-
nayete vururken lirizme yakıştırıyor olmasını 
göreceğiniz bir film olabilir Stoker.

India’nın her şeyi bu kadar yüksek düzeyde 
soğuk kanlılıkla kabul etmesinin temellendi-
rilmesi oldukça güç elbet; fakat diğer taraftan o 
bir Stoker, amcasıyla çok fazla ortak noktası var 
ve elbet de bütün bunları dönüştürüp kendisin-
de olgunlaşturıyor olması ergenliğin o büyülü 
atmosferine sahip oluşundan. Belki de ilk mas-
türbasyon deneyimi amcası ile birlikte genç bir 
okul arkadaşını öldürdüğü gece yapıyor. Öyle ki 
kişisel bir evrimin parçasıymış gibi anlatılıyor 
bu yönetmen Park tarafından.

Ses senaryosunun doğru bir şekilde dizayn 
edildiğine şüphe yok. Kulağınız her detayı al-
gılayabiliyor. Diğer taraftan görüntünün dilini 
besleyen bir ses tasarımı olduğu itiraf edilebilir. 
Aksi taktirde Charlie, India ve annesinin dün-
yalarını bu kadar yakından inceleme ve tanıma 
fırsatımız olamayabilirdi.

Film bittikten sonra görüyorsunuz ki filmin ba-
şından sonuna değin Charlie, İndia’yı kendisine 
bir parça daha yakınlaştırıp onu hep o düşlediği 
kendisindeki soğuk kanlı katilin dişi versiyonu-
na çeviriyor.

Fırat GÜRGEN

Evde beslediğim soğuk 
kanlı bir katilim var!
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Azizce 
Aziz Nesin’den kısa 
oyunlar
Şu sıralar Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda 
sahnede olan Azizce, Aziz Nesin’in kısa 
oyunlarından oluşan bir seçki. Murat 
Karasu’nun yönetiminde sahneye konan 
oyun Münir Akça, Şirin Asutay, Doğacan 
Taşpınar, Yunus Emre Kılınç, Gülru Pek-
demir ve Ercan Koçak’ın başarılı oyuncu-
luklarıyla can buluyor.

Oyun, 4 farklı hikayeden oluşuyor.

“İnsan Başı Üstüne Üç Sesli Üzünç”le açı-
lan perde etkileyici bir başlangıcı gözleri-
mizin önüne seriyor. Başına ödül konmuş 
devrimci bir firarinin gece nöbetindeki 
bir polisle karşılaşmasıyla başlayan oyun-
da, sahnedeki tek ışık el fenerleri. Bunun, 
oyunun dramatik yapısını besleyen iyi dü-
şünülmüş bir görsel kullanım olduğunu 
söylemeden geçmemek gerek. Devrimci ve 
polis arasında geçen diyaloglar ise oldukça 

düşündürücü. Savaşta bulunmuş ve defa-
larca insan öldürmüş bir polis olarak asıl 
isteği yemek yapmak olan karakterimiz, 
devrimci karakaktere “Sen ne olmak is-
terdin burda bu sefil halde olmak yerine?” 
diye soruyor. Aldığı cevap ise hepimizin 
hislerini kanatlandırabilecek türden:

“Ben hep istediğim gibi yaşadım.”

Sıkça polisin mesleğinin dayatmaları ve 
insanlığı arasında yaşadığı çelişkiyi izli-
yoruz. Gözlerine baktığı, yüzünü gördüğü, 
artık tanıdığı biri olduğu için devrimciyi 
vuramayacağını söyleyen polis, sonradan 
oyuna dahil olan ve asıl isteği piyano çal-
mak olan kolsuz bir muhbire karşı devrim-
ciyi korurken buluyor kendini.
Oyun, sistemin insanları soktuğu çıkıl-
ması güç bir ölüm çemberinin içinde son 
buluyor.

“Yaşasın Kavuniçi” doğruyu söylemek ge-
rekirse çok cesurca uyarlanmış. Hükümet 
düştü mü düşecek mi temelinden ilerleyen 
oyun  köylü kurnazı olarak tanımlanabile-
cek bir ailenin parodisi. İzlerken oldukça 
güldüren  oyun büyük alkışları hakediyor. 
Öyle ki son dönemde olan hemen hemen 
her şey oyuna zekice yedirilmiş durumda. 
Gezi, bakanların istifaları, ayakkabı kutu-
ları, tır mevzusu... Hepsinin üzerinde du-
rulmuş.

“Sen Gara Değilsin” bir kara komedi. Sahte 
kahramanlar üreten devlet politikasını ve 
sahte kahramanımızın traji-komik hikaye-
sini bize anlatıyor.

“Bir Kadın İçin Düet” ise kadın erkek iliş-
kisine, bağımlılık, yokluk ve özlem üzerin-
den yaklaşan hüzünlü bir oyun. Oyunun 
atmosferinin çok güzel olduğunu söyle-
mekle birlikte, bu bölümde oyuncular arası 
uyum ve enerjinin düşük kaldığını ufak bir 
not olarak yazalım.

Oyun, Aziz Nesin’in duvara yansıyan söz-
leri ile perdesini kapatıyor:

“İlkin oyun yazışımı yadırgadılar. ‘Mizahçı-
lığı, öykücülüğü küçümsüyor da...’ dediler. 

Bunca yıllık uğraşımı küçümser miyim hiç, 
öper başıma korum kutsal ekmek gibi... 

Nerden bileceklerdi, daha ondört yaşım-
dayken oyuncu olmak için Ertuğrul Muhsin 

Bey’e baş vurduğumu? Boğazında düğüm, 
gözleri buğulu, dudakları bükülmüş bir 

çocuğun o kapıdan çıkışını Muhsin Ertuğ-
rul da anımsamaz. Nerden anımsayacak... 

İlk şimdi açıklıyorum bunu; demek bu sırrı 
otuzüç yıl yalnız kendim için saklamışım.

Ne zaman yüzüme bir kapı kapanmışsa 
dişlerimi sıkarak içimden,  

“Bu kapıyı açtıracağım!” demişimdir.  
Yaşamak işte bunun için güzel;  

kapıların açıldığını görebiliyorsanız...”

Azizce, Bakırköy Belediye Tiyatroları Yu-
nus Emre Kültür Merkezi’nde Turhan Tuz-
cu Sahnesi’nde sahnede olacak. Eğer gide-
biliyorsanız mutlaka görün derim.

Deniz Özman

Ne zaman yüzüme bir kapı kapanmışsa dişlerimi sıkarak içimden, “Bu kapıyı 
açtıracağım!” demişimdir. Yaşamak işte bunun için güzel; kapıların açıldığını 

görebiliyorsanız...”

Aziz Nesin
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