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Merhaba dostlar,

Mayıs Haziran Büyük Halk Direnişinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. 
Bir yıllık süreç içerisinde AKP ve işbirlikçileri tarafından 8 genç yol-
daşımız öldürüldü. Berkin Elvan 269 gün süren yaşam mücadelesini 
kaybetti ve aramızdan ayrıldı. Berkin’den, biz ilerici gençlere, mücadele 
azmi ve kararlılığı miras kaldı. Berkin’in cenazesine yüzbinlerce insan 
katıldı. Berkin, vasiyetine uygun olarak mücadeleyle uğurlandı.

Buradan öldürülen 8 genç yoldaşımıza, miraslarını devraldığımızı ve 
hedef lerini gerçekleştirmek için dünden daha fazla mücadele edeceği-
mize söz veriyoruz. 

Tayyip Erdoğan yolsuzluk operasyonlarının ardından yıpranarak gir-
diği 30 Mart yerel seçimlerini kendisi adına ölüm kalım mücadelesine 
çevirdi. Seçim öncesinde tüm devlet kaynakları ve yandaş medyasıyla 
büyük bir propaganda kampanyası düzenledi. İçte ve dışta kaybettiği 
imajını yenilemek, bir süreliğine de olsa rahat nefes alabilmek adına se-
çimlere yüklendi. Seçimlerde devlet olanaklarını, hırsızlık yetenekle-
rine yakışır bir biçimde, kullanarak seçimlerde kendisini rahatlatacak 
oy oranını yakaladı. Kendisine karşı darbe planladığını söylediği Gülen 
hareketine karşı da kozunu artırmış oldu. Gençlik olarak bu iç hesaplaş-
malarında “Birlikte Yaptınız Birlikte Hesap Vereceksiniz” diyoruz ve bu 
düzenin yozlaşmış tüm öznelerini tarihin çöplüğüne atana kadar müca-
delemize devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

Mayıs Haziran dönemi biz gençlere çok görev yüklüyor. Gericilik, vur-
gunculuk ve savaş düzenini ortadan kaldırmak için daha fazla mücadele 
etmenin gerekliliği ortada. Bu mücadelede gençlik olarak kendi örgüt-
lülüğümüzü büyütmek için dünden daha fazla çalışalım, insanları bu 
düzenin pisliklerinden haberdar etmek ve yeni bir dünya özlemimizi 
onlara anlatmak için durmadan çalışalım. Unutmayalım ki bu hırsızlık 
düzeninin üyeleri saltanatlarını sürdürmek, kasalarını daha fazla dol-
durmak için gece gündüz çalışıyorlar!

Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu! AKP de bu korkuy-
la halkı baskı altına alacak hamleler yapmaya çalışıyor; 1 Mayısı, Tak-
sim Meydanı’nı sahiplerine yasaklamaya kalkıyor. AKP’nin gerici tüm 
hamlelerini boşa çıkarmak için: Haydi tüm ilerici gençlik görev başına 
diyoruz.

Her zamanki çağrımızı yineleyerek tüm okurlarımızdan fabrikaların-
da, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve 
düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini iletmelerini bekliyoruz. Dergimizi 
kollektif çabamızla zenginleştirelim.   

Emekçi halkımızın 1 Mayıs Birlik mücadele ve dayanışma günü kutlu 
olsun.

Mayıs Haziran günlerinin sıcaklığıyla, mücadeleye devam...
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Bu 1 Mayıs süreci de diğerleri gibi işçilerin 
emekçilerin yoğun gündemi içinde geçiyor. 
30 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP ik-
tidarı ömrünü uzattığını düşünerek Taksim 
Meydanı’nı yine emekçilere yasaklama giri-
şimlerinde bulunuyor. Erdoğan’ın gerilim si-
yaseti üzerinden beslendiği ve bu yolla da ik-
tidarını ve geleceğini koruma kaygısı güttüğü 
artık ayan beyan ortaya çıkmış durumda.

2013 Mayıs Haziran Büyük Halk Direnişi’nin 
üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Gericilik, 
vurgunculuk ve savaş rejimine karşı ayakla-
nan halkın gücünün ne olduğunu, AKP ikti-

darının en güçlü olduğunu hissettiği bir anda 
aslında halk karşısında ne kadar da güçsüz 
olduğunun ortaya çıktığını ve temellerinden 
sarsıldığını, hep beraber Türkiye’nin her ye-
rinde alanlarda gösterdik.

Gençlik direnişin ön saflarında

Büyük halk direnişinin her noktasında en ön 
saflarda gençlik vardı. Ülkemiz gençliği ya-
pılanlara karşı sesini sadece AKP iktidarına 
değil tüm dünya sömürücülerine duyuracak 
kadar yükseltti. Gençliğin ön cephede müca-

delesinde AKP’nin katiller sürüsü tarafından 
da 7 yoldaşımız öldürüldü, Berkin Elvan’ımız 
daha 15 yaşında bize mücadelesini miras bı-
rakarak aramızdan koparıldı.

2014 1 Mayıs’ına da tüm bu deneyimlerimizin 
ışığında giriyoruz. AKP iktidarının sarsılma-
sını sağlayan ve temel talepleri; “Gericilik, 
vurgunculuk ve savaş rejimine son” verilmesi, 
temel siyasi sloganı da “Hükümet İstifa” olan 
milyonlarca genç için taleplerde bir değişiklik 
yok. Halkın temel taleplerinde bir değişiklik 
olmadığını görmek yeni bir büyük halk dire-
nişinin de yaşanacağını görmek demektir. Bu 
süreçte gençliğin örgütlü mücadelesi daha da 
önem kazanıyor. AKP zulmüne karşı birle-
şik, güçlü bir örgütlenme cephesi yaratmanın 
zorunluluğu önümüzde duruyor. Bu açıdan 
1Mayıs, bu mücadele hattının örülmesi ve 
gençliğin örgütselliğini daha da ileriye taşı-
ması için biz İlerici Gençliğe büyük görevler 
yüklüyor.

Görev Örgütlenmek Ve Hırsızlık 
Düzenine Son Vermektir

Yolsuzluklar karşısında köşeye sıkışan ve 
devletin tüm organlarını burjuva demokrasi 
kurallarını bile hiçe sayarak kendini kurtar-
ma yolunda kullanan Erdoğan, yerel seçim-
leri de bu çerçevede kendisini aklamaya dö-
nük bir düelloya çevirdi. Yandaş medyasıyla, 
YSK’sıyla, polisiyle halkın oylarını gasp etti. 
Hırsızlıkta ne kadar maharetli olduğu orta-
ya tüm delilleriyle dökülen AKP, oyları çal-
maktan da geri durmadı. Hırsızlık çetesi kısa 
süreli de olsa bir nefes aldı. Bize düşen, anlık 
hamlelerle yaşamını uzatmaya çalışan ve ya-
şamı uzadıkça emekçi halkımıza zulümler ge-
tiren bu para sevicileri ortadan kaldıracak bir 
mücadeleyi tüm yönleriyle ortaya koymaktır.

Halk İktidarı İçin Birleşelim

Gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine kar-
şı gücümüzün farkındayız. 1 Mayıs’ı tıpkı 
2013 1 Mayıs’ında olduğu gibi halk hareketin-
de yeni bir atılımın başlangıcı yapmak için: 
Haydi alanlara. Gençlik olarak tıpkı Mayıs-
Haziran büyük halk direnişinde olduğu gibi 
direnişi büyütmeye en önsaflarda yer almaya 
diyoruz. Gençliğin Devrim istemini gerçek-
leştirmek ve hırsızlık düzenini ortadan kal-
dırmak için tüm ilerici, demokrat, devrimci 
gençliği,1 Mayıs’ta Taksim’e, TÜM-İGD safla-
rına çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!
Gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine son!

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ

Gericilik, vurgunculuk ve savaş düzeninden, 
hırsızlar saltanatından hesap sormak için;
gençlik 1 Mayıs’ta alanlara!
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Ülkemizde iktidar koltukları; zaman zaman 
gericilerin, zaman zaman darbecilerin, za-
man zaman hırsızların ve talancıların işgali 
altında tutulmuş ve ülke bu zihniyet ve çıkar-
lar üzerinden şekillendirilmeye çalışılmıştır. 
Son 11 yıldır ise ülke gençliği, emekçi sınıfı, 
kadınları, etnik grupları, EBT bireyleri ve 
kısacası Türkiye halkı AKP iktidarının ge-
ricilik-vurgunculuk ve savaş politikaları ile 
yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu politikaları 
zapturapt çerçevesinde dayatan AKP hükü-
meti; gençliğe, işçi sınıfına, kadınlara, yaşam 
alanlarına, yaşam tarzlarına, fikirlere saldırı-
larıyla meşruiyetini yitirmiştir. 

Hırsızlıkların, yolsuzlukların ortalığı talan 
yağmuruna tutulması tapelerle gün yüzüne 
çıkmış, zorbalığın ve gericiliğin resmi olan 
AKP, tüm halkın yaşam alanlarına iş maki-
nalarını sokmuştur. Mayıs-Haziran Büyük 
Halk Direnişi sürecine gelinene kadar birçok 
temel hak ve özgürlükler, mücadelelerle kaza-
nılmış sosyal ve siyasal kazanımlar AKP’nin 
keyfi hukuk ve demokrasi maşasının elinde 
tutuşmuş ve yok edilmiştir. Savaş çığırtkanlı-
ğı, yönetmeye çalışanların kirli çıkarlarına ve 
yalakalıklarına hizmet etmiş, ülke içinde ve 
dışında savaş kışkırtıcılığı ve fiili olarak giri-
şimleri kayıplara neden olmuştur. AKP hükü-
meti, 11 yıllık iktidarı boyunca kendi halkına, 
komşu ülkelerin halklarına, gençliğine ölümü 
taşımıştır. 

Bu hükümet hırsızdır

Mayıs-Haziran Büyük Halk Direnişine ka-
tılan gençlere; polisiyle, tomasıyla, biber ga-

zıyla, mermileriyle ölüm saçan AKP, halkın 
yaşam alanlarını sermayeye peşkeş çekerek 
yandaşlarının rantına kurban etmiştir. Ülke 
emekçileri, gençliği yaşam alanlarından ko-
parılmak istenerek, doğa yok edilmeye çalışıl-
mış ve beton kentlerle hükümet ceplerinden 
taşan, evlere sığdıramayacağı kadar parayı 
alınterimizden çalmıştır.

Bu hükümet gericidir

 Yıllardır sağlık, sosyal güvenik, barınma gibi 
alanlarda halkın haklarını çalarak yoksullu-
ğu artıran AKP, eğitim alanında da gericilik 
politiklarına uygun davranmıştır. Paralı eği-
timi en büyük ilke edinmiş, eğitim kurumla-
rını adeta ticarethanelere çevirmiştir. Okulla-
rı imam hatiplere dönüştürme çabalarını en 
büyük zaferi saymış ve 4+4+4 kademelendir-
mesiyle sadece bu amacına hizmet etmiştir. 
Altyapısız ve pedagojik çalışmaları yapılma-
dan milyonlarca öğrenci ve ailesi mağdur du-
ruma getirilmiştir.

Çocuk hakları ve gençlik haklarını hiçe sa-
yan AKP hükümeti, eğitimde ayrıştırıcı, cin-
siyetçi, paranın anahtar olduğu; ezberci ve 
gerici uygulamaları gençliğin üstüne eğitim 
kurumları aracılığıyla boca etmiş ve ülkenin 
geleceğini gençliği karanlığa sürükleyerek 
karartmıştır.  Özel güvenliklerle kışla misali 
denetlemeye çalıştığı üniversitelere polisini 
ve tomasını sokan AKP, gençlikten ve gele-
cekten korkusunu hınca dönüştürmüş ve kol-
luk güçleriyle saldırılarını kampuslarımıza 
kadar taşımıştır.

Gençlik meydanlara!
Hırsız hükümet katil AKP istifa!

Eğitimin her aşamasını elemeci zihniyetle, 
şifreli dalavereli sınavlara tabi tutularak bir 
senaryoyaya mahkûm eden AKP, kendi kad-
rolarına ve yandaşlarına ayrıcalıklar sunar-
ken, birçok emekçi aile çocuğu gencin düş-
lerine baskı, stres ve gelecek korkusu olarak 
kazınmıştır.

Bu hükümet gençlerin katilidir

Gezi direnişinde gençleri, çocukları kendi ta-
limatları ve paralı askeri polisleriyle katleden 
AKP hükümeti, bilimi okullardan kazıyan 
söken AKP hükümeti, cinsiyetçi kadın düş-
manı AKP hükümeti, savaş çığırtkanı kanla 
beslenen AKP hükümeti, doğa düşmanı ta-
lancı-vurguncu AKP hükümeti bu ülkenin en 
büyük karanlığıdır ve derhal istifa etmelidir.

Çözüm gençliğin örgütlü 
mücadelesinde
Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak, barış için-
de yaşamak, eşitlik ve adaleti sağlamak, eme-
ğimizi korumak ve düşünceyi özgür kılan, 
bilimi ve yaşam tarzlarını özgürleştiren bir 
gelecek için sokaklara, meydanlara çıkmak-
tan, örgütlenmekten başka bir yol yok! AKP 
hükümeti geleceğimizin önünde set çekmiş 
bir karanlık duvarıdır. Ancak ve ancak genç-
liğin mücadelesi ve örgütlülüğüyle geleceği-
mizin önündeki bu karanlık duvarı yıkabilir 
ve yeni bir dünya kurabiliriz.

 � AKP HÜKÜMETİ İSTİFA!
 � GENÇLİK DEVRİM İSTİYOR!
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30 Mart 2014 yerel seçimlerini geride bıraktık. 
İster psikolojik ister fiziksel olsun her çeşit bas-
kı ve şiddet aracının kullanıldığı, son derece 
anti-demokratik, toplumun bir kesiminin gö-
zünü boymaya yönelik göstermelik bir seçim 
de böylece geride kalmış oldu diyebiliriz. Neti-
cede parlamentoda grubu bulunan dört parti-
nin oy sıralaması değişmedi ve AKP birkaç pu-
anlık kayıpla 2011 Genel Seçimi'ndeki oylarını 
koruyarak seçimden birinci çıktı. 

Recep Tayyip Erdoğan, sayımların devam 
ettiği saatlerde AKP Genel Merkezi'nin bal-
konundan yaptığı konuşmada hem zafer ilan 
etti hem de savaş çığırtkanlığı yaptı. Yolsuz-
luk ve hukuksuzluk anıtı gibi duran Erdoğan 
ailesi ve yandaşları, Türkiye halklarının yü-
züne tükürürcesine zafer selamları verdiler.

İlerleyen saatlerle birlikte bir çok yerde usul-
süzlükler ortaya çıkmaya başladı. İlerleyen 
günlerde Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafın-
dan “Trafoya kedi girdi.” gibi skandal bir ge-
rekçeyle açıklanan elektrik kesintileri içinde 
sayımlar yapıldı. Yakılmış pusulalar, kaçı-
rılan oylar, boş pusulalara sandık görevlileri 
tarafından basılan mühürler...teferruata gerek 
var mı bilmiyorum.

Birçok yerelde sonuçlara itirazlar edildi ve 
oylar yeniden sayıldı, el değiştiren belediyeler 
oldu. Sayım işlemi esnasında oylarını bekle-
yen AKP’ye muhalif kesimlere tomalı biber 
gazlı polis saldırıları gerçekleşti. 

Yönetenler eskisi gibi yönetemiyor

“Erdoğan’ın ve AKP’nin ‘zafer’i, ülkenin 
temel gerçeklerini, AKP’nin çıkmazda 
olduğunu saptamasını, Mayıs-Haziran 2013 
Büyük Halk Direnişi’nin belirleyici rolünü, 
devrimci muhalefetin büyük potansiyelini ve 
daha da gelişeceği gerçeğini geçersiz kılmıyor. 
AKP’nin seçimden birinci parti olarak 
çıkması, yönetme meşruiyetini yitirmiş bir 
parti olduğu gerçeğini değiştirmiyor.”

Yönetilenler eskisi gibi yönetilmek 
istemiyor

Mayıs-Haziran 2013 Büyük Halk Direniş’in-
de ve sonrasında açıkça gördüğümüz gibi 
kitleler artık eskisi gibi yönetilmek istemiyor. 
AKP’nin antidemokratik ve zorbaca yönetim 
biçiminin etkisi bunda en büyük etken ol-
makla birlikte, Türkiye’de değişen bir başka 
durumu da dile getirmek gerek:

Yönetilenler artık temsili demokrasi uygula-
masını yeterli bulmuyor.

Temsili demokrasi nedir?

Yurttaşların egemenlik hakkını doğrudan 
değil de, seçtiği temsilciler aracılığıyla kul-
landığı bir demokrasi uygulamasıdır. Varsa-
yımsal olarak, temsili demokraside halk iste-
diği zaman yöneticilerini değiştirme hakkına 
sahiptir. Varsayımsal olarak diyorum çünkü 
görüldüğü üzere öyle olmuyor.

Belli ki Türkiyeli yurttaşlar artık temsili de-
mokrasi uygulamasını yeterli bulmuyor. Ma-
yıs-Haziran 2013 Büyük Halk Direnişi’nden 
beri pratik olarak katılımcı demokrasi uygu-
layan halk, yürütme ve hatta yasama üzerin-
deki denetim gücünü kullanma hakkından 
taviz vermemekte ısrarcı. Bu da iştirâkiyye 
yani katılımcılık denilen sistemin arzusu-
nun Türkiye coğrafyasında çiçek çiçek açmış 
olduğunun bir göstergesi olarak karşımızda 
duruyor. 
Katılımcılık? 
En bilinen adıyla, sosyalizm.

“O dediğiniz kitaplarda olur.” ya da “Dünya-
da bitti o, siz daha hâlâ...” diyenler için ilginç 
bir tarihi süreç yaşanıyor diyebiliriz. :)

Gençlik sokakta gerek

Hâl böyleyken “sosyalist, devrimci demokra-
tik ve ilerici güçlerin bıkmadan usanmadan 
çalışmasının önemi bir kez daha ortaya çı-
kıyor. Sesimizi ulaştıramadığımız, yüz yüze 
temas kuramadığımız herkese ulaşmak için 
çabalarımızı kat kat arttırmalıyız.

Türkiye’nin kaderini, her yönüyle antide-
mokratik bir çerçevede yapılan göstermelik 
seçimler değil, siyasal olarak aktif kitlelerin 
siyasal ve toplumsal eylemi belirleyecektir.”

Deniz ÖZMAN

30 Mart 2014: 
“Minareyi çalan kılıfını hazırlar!”
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Berkin Elvan’ı 
milyonlar uğurladı
Mayıs – Haziran Büyük Halk direnişi sırasın-
da Okmeydanı’nda evinden bakkala ekmek al-
mak için çıkan ve polisin kafasına hedef alarak 
vurduğu Berkin Elvan, 269 günlük direnişinin 
ardından 11 Mart günü sabah saatlerinde haya-
ta gözlerini yumdu. Berkin’in ölüm haberinin 
gelmesinin ardından Türkiye’den ve dünyadan 
tabiri yerindeyse çığlıklar yükselmeye başladı. 
Türkiye’de ve dünyada sabah saatlerinden iti-
baren insanlar Berkin için sokaklara çıktı.

Okmeydanı’nda binlerce insan Berkin’in 
Cemevi’ne getirilmesini bekledi. Berkin 

öğleden sonra kırmızılar içinde Cemevi’nin 
bahçesine girdi. Annesi “Benim oğlumu al-
dın Erdoğan, senin de ciğerin yansın” diye 
bağırıyordu. Ablası “Kardeşim, küçüğüm” 
diye haykırıyordu. Binler sloganlarla omuz-
ladı Berkin’i.

Yine yoğun polis saldırıları gerçekleşti. Sal-
dırıların yaşandığı eylemlerde plastik mer-
mi ve gaz kapsülleriyle yaralananlar oldu. 
Mersin’den TÜM-İGD’li bir arkadaşımız 
da başına aldığı darbe sonucu hastaneye 
kaldırıldı.

Berkin’i milyonlar uğurladı

12 Mart günü sabah saatlerinden itibaren Ber-
kin için Okmeydanı’nda binlerce insan top-
lanmaya başladı. Saat 12.00’da Okmeydanı 
Cemevi’nden çıkan Berkin’le beraber milyon-
larca insan Feriköy Mezarlığı’na sloganlarla 
yürüdü. DİSK ve KESK 12.00’dan itibaren iş 
bırakma ve Berkin’i uğurlama kararı almıştı; 
işçi sınıfı evladına sahip çıkmak için sokaktay-
dı. Aynı saatlerde Türkiye’nin birçok yerinde 
de eylemler vardı. Türkiye halklarının çocuğu 
Berkin Elvan için tüm Türkiye ayaktaydı!

Yine polis saldırısı, yine şiddet

Saat 14.30 civarında Ankara Kızılay’da, 
17.30’da da İstanbul Osmanbey’de sert polis 
saldırıları yaşandı. İstanbul’da Askerî Müze ve 
Pangaltı’da bekleyen tomalar, hiç bir uyarı ya-
pılmaksızın halkın üzerine su sıkmaya başladı; 
gaz kapsülleri ve plastik mermiler atıldı.
Osmanbey’deki çatışmalar uzun saatler devam 
etti. Saat 18.30’dan itibaren Taksim’de de ey-
lem başladı. Polis sürekli olarak İstiklâl Cadde-
si, ara sokaklar ve Taksim Meydanı’nda saldı-
rılarını devam ettirdi. Gezi Parkı her zamanki 
gibi kapatıldı.
Mersin, İzmir ve Ankara’da da büyük polis 
saldırıları vardı. Halk yine de sokakları bı-
rakmadı.

Nefretten kararmış cinayet cephesi…

Bu esnada hırsız ve katil hükümet cephesinden 
gelen bazı yorumlar dikkat çekti.
AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 
Berkin Elvan’ın yaşam ünitesinin fişinin Gazi 
Olayları’nın 19. yıldönümüne gelecek şekilde 
çekildiğini iddia etti.
Egemen Bağış ise cenazeye gidenleri *nekrofili 
olmakla itham etti.
* Nekrofili, necro (ölü) kelimesinden türetilmiş 
bir tür cinsel yönelim bozukluğu çeşididir. Nek-
rofili insanlar, ölü insanlara karşı ilgi duymak-
tadır. 

Hırsızların başı Tayyip Erdoğan ise Berkin’i 
terörist ilan etti; yetmedi Adıyaman mitingi 
esnasında anne Gülsüm Elvan’ı yuhalattı.

Çocuklarımızı öldürdünüz! Hesap 
vereceksiniz!

Berkin toprağa gitti ve Mayıs-Haziran Büyük 
Halk Direniş’inden sonsuzluğa kalan bir isim 
oldu. Berkin ebediyen çocuk olarak kaldı.

Biz?

Biz artık evlerimize dönmeyeceğiz.

Artık evlerimize dönmeyeceğiz!

 � GENÇLİK DEVRİM İSTİYOR!
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“Ve cellat uyandı yatağında bir gece
Tanrım dedi bu ne zor bilmece

Öldükçe çoğalıyor adamlar
Ben tükenmekteyim öldürdükçe”

Ataol BEHRAMOĞLU
  

Mayıs-Haziran büyük halk direnişi sırasında 
16 Haziran günü evinden ekmek almak için 
çıkan Berkin Elvan, faşist hükümetin faşist 
polisleri tarafından başına nişan alınarak atı-
lan gaz kapsülü ile vurularak derin bir uyku-
ya hapsedilmişti. Gülümsemesi ve çocukluğu 
faili meçhul olan katil tarafından elinden 
alınmıştı.

Vurulmasından üç mevsim, 269 koca gün 
geçmiş, 14 yaşından 15 yaşına hastanede gir-

mişti. Vurulduğunda 45 kilo olan bedeni 16 
kiloya kadar düşmüş, onun bedeni küçüldük-
çe bizlerin öfkesi Berkin'imizin yüreği büyü-
müştü. Küçücük bedeni kocaman yüreğiyle 
birçoğumuza direnmeyi öğretti.

11 Mart sabahı Berkin'in hayatını kaybetti-
ğini öğrenen halk, Berkin'i kendi evladı bilip 
acısını ve öfkesini sokaklara çıkarak belli etti. 
Öğleden sonra Ankara Güvenpark ancak Ma-
yıs-Haziran direnişinde görebileceği bir kala-
balıkla dolmuştu.

Her üniversiteden her liseden birçok öğrenci 
ve öğretim görevlisi Berkin'e sahip çıkmak 
için sokaklardaydı. Halk Ankara'nın dört bir 
yanından Berkin'in hesabını soracağını hay-
kırıyor, ölen gencecik emekçi çocuklarının 
acısına bir yenisinin daha eklenmesini kabul-
lenemiyordu. İnsanların tekrar sokağa dökül-

Halkını satanın 
korkusu!

mesiyle katil hükümet ve polisinin korkusu 
gitgide artıyor, korkusu artan hükümetin po-
lisi saldırıları gitgide vahşileştiriyordu. Halkı 
"çekilmezseniz 15 yaşındaki çocuklarınız za-
rar görür" diye tehditler savurarak korkuta-
caklarını düşündüler.

Yerel seçimlere yakın olan bu süreçte karşı-
laştıkları tepkinin büyük halk direnişinden 
izler taşıdığını fark ediyorlar. Yaptıkları acı-
masız ve şaşırmayacağımız derecede sert olan 
müdahaleleriyle kendi korkularını maskele-
mek için; halkın üzerinde korku hükümdarlı-
ğı kurmaya çalışıyorlar. Gördükleri her iki üç 
kişilik grubu vahşi bir müdahale ile dağıtma-
ya çalışmaları, gözaltına almaları, Kızılay'ın 
sokaklarını üç gün boyunca tedirgin bir şe-
kilde polisleriyle ve savaş makinalarıyla tut-
maları ise, kendi korkularını net bir şekilde 
ifade ediyor. Eh, ne de olsa, yoldaşımız Nazım 
Hikmet'in de dediği gibi:

"Hiç bir korkuya benzemez, 
halkını satanın korkusu..."

Ama boşuna... Onlar meydanları ve sokak-
ları kendi hâkimiyetleri altında sansalar da 
Ankara'nın birçok semtinde yerel direnişler 
devamlılığını sürdürüyor. Onlar evlerimize 
dönmemizi beklerken; bizler yine sokaklar-
dayız ve sokaklarda olmaya devam edeceğiz.

Üzerimizde kurmaya çalıştıkları Türkiye ta-
rihinde eşi benzeri görülmemiş diktaya karşı 
her zaman ayaktayız, eşit ve özgür geleceği-
miz için direneceğiz ve biz kazanacağız.

"Halkım ben,
Hani şu sayılamayan,

Hani şu çok halk.
Soluğumun öyle bir gücü var ki

Sessizliği deler geçerim, dinlemem,
Filiz verir, boy atarım,
Zifiri karanlık demem.

Zulüm, acı, ölüm, şu bu
Bir anda gizlerse de tohumu,

Ölmüş gibi görünürse de halk,
Döner gelir elbet bir gün nisan ayı,

Kavuşur baharına toprak,
Kızgın eller dağıtır atar ağır havayı.

Ölümün içinden yeşerir yaşamak."

Pablo NERUDA

Şule DOLUNAY
Emek TÜRKER
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15 Haziran 2013'te yaralanan 15 yaşındaki Ber-
kin 269 gün yaşam mücadelesi vermiş fakat bu 
mücadeleyi 16 kilo kalan ufak bedeni daha faz-
la kaldıramamıs pes etmişti.
Daha Berkin'in öfkesini dindiremeden içleri-
mizde yasını tutmaya fırsat kalmadan kanlı 
ellerini her yere bulaştıran devlet bir çocuğu-
muzu daha yaralamıştı.

25 Mart 2014
Hepimizin içini acıtan o haber gelmişti. Katil 
polis bu sefer de Diyarbakır Silvan’da 10 yaşın-
daki Mehmet Ezer’i hedef almış, BDP’nin mitin-
ginin ardından gerçekleşen polis saldırısında 10 
yaşındaki Mehmet Ezer, başından yaralanmıştı. 
Kaldırıldığı hastanede Mehmet Ezer’in gaz kap-
sülüyle sağ kulağının arkasından vurulduğu ve 
hayati tehlikesinin olduğu bildirilmişti. Olayın 
ertesi günlerinde ise Mehmet hepimize iyi ha-
beri verdi. Eli kanlı devletin hedefi olan 10 Ya-
şındaki Mehmet yaşam mücadelesini kazandı. 
Bir çocuğun daha kaybına dayanamayacak olan 
bizler bir oh çekerken 6 gün sonra başka bir ha-
berle tekrar öfkemiz ve acımız dirildi.

31 Mart 2014
Birecik'te BDP'liler tarafından seçime yapı-
lan itirazların sonuçsuz kalması üzerine çıkan 
olaylarda 15 yaşındaki N.K. sol gözünden ya-
ralanmıştı. Hastanede yaklaşık üç saat süren 

Eli kanlı devlet, elini 
çocuklarımızın üstünden 
çekmiyor!

ameliyatın ardından küçük çocuğun sol gözünü 
kaybettiği, girdiği ikinci ameliyatla gözüne pro-
tez takıldığı öğrenilmişti.
Medya'da bu haberlerin yer alması sonucu bü-
yük bir tepki ile karşı karşıya kalan Şanlıurfa İl 
Emniyet Müdürlüğü küçük çocuğun yaralan-
masına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı. 
Müdürlük, Birecik'teki göstericilerin taşkınlık 
yaptığını kaydederek, "Masum vatandaşların ve 
kamu binalarının daha fazla zarar görmemesi, 
yapılan fiili saldırının önüne geçilebilmesi ama-
cıyla gerekli sözlü uyarıların ardından, yasadışı 
eyleme devam eden gruba kademeli güç kulla-
nılmıştır. Taşkınlıkların artması nedeni ile ilk 
aşamada Toplumsal Müdahale aracı ile su sıkıl-
mış, devamında yeteri oranda gaz kullanılmak 
suretiyle gruba müdahale edilmiştir." N.K.'nin 
duruma ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: "Bire-
cik Hastanesine kendisi gelen söz konusu şahıs 
ilk müdahalesinin ardından kaş üzerinde kesik 
tanısıyla İl merkezimize ve devamında Malat-
ya iline sevk edilmiştir. Meydana gelen olayın 
ne şekilde olduğu, kimler tarafından yapıldığı, 
göstericiler tarafından atılan taşlardan dolayı 
meydana gelip gelmediği ile ilgili inceleme ve 
soruşturma başlatılmıştır." dendi.

Devlet Ne Yapmaya Çalışıyor?
Her gün bu haberlere benzer haberler ile güne 
başlarken insan düşünmüyor değil; bu devlet 

özellikle mi namlularını çocuklarımızın üzeri-
ne doğrultuyor? Vicdanları, insani duyguları bu 
kadar yoz nasıl olabiliyor? 15-10-15 yaşlarında 
ki bu 3 çocuk hedef alınacak ne yapmıştı onlara? 
Haksızlığa, adaletsizliğe başkaldırmak özgürlük 
adına savaşmak mıydı bu çocuklarımızın hedef 
olma sebebi? Peki, bizim çocuklarımız kavgaları 
uğruna bu mücadeleyi büyütüp hedef alınırken, 
onların çocukları ne yapıyordu da hedef alınmı-
yorlardı? Özgürlük adına mücadele vermek bir 
suç sayılıp öldürmekten bir an çekinmeden o 
tetiğe basılabilirken, milyon dolarlık yolsuzluk-
lar, savaş çığırtkanlıkları suç değil miydi? Bizler 
artık çocuklarımızın emperyalist savaşlarda, 
daha fazla rant uğruna hedef olmasına izin ver-
miyoruz. N.K de Mehmet de, Berkin de bizim 
çocuklarımız/kardeşlerimiz. Tıpkı Gezi Dire-
nişi sürecinde hedef aldığınız diğer 7 genç gibi. 

Bizler Berkin’e, Mehmet'e, Hasan Ferit'e, 
Ethem'e, Ali İsmail'e, Abdullah'a, Medeni’ye, 
Ahmet'e söz verdik. Bu kapitalist düzeni yıka-
cağız! Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! Biz-
ler devrimin çocukları olarak artık evlerimize 
dönmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz örgütlü daha 
güçlüyüz ve bu mücadeleyi kazanacağız! 
Devletin kanlı ellerini, daha fazla çocuğa bulaş-
tırmasına izin vermeyeceğiz...

Umay D. TUĞ
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Bizler, AKP hükümetinin ülkeyi gerici ve 
vurguncu politikalarla, şiddet ve baskı yo-
luyla yönetmeye zorladığı bir ülkenin genç-
leriyiz. Baskı ve şiddet politikalarıyla, halkın 
susturulmaya çalışıldığı ülkemizde; sokak-
larda, okullarda, işyerlerinde ve hak arama 
mücadelesi yürüttüğümüz her yerde devletin 
üzerimize saldığı şiddet ortadadır. 

Üniversitelerde ÖGB (özel güvenlik birim-
leri) bulundurulması, halka açık meydan ve 
parkların giriş çıkışını polislerin tutması, en 
somut olarak Gezi Direnişi sürecinde polis 
şiddetiyle gençlerin öldürülmüş olması bu 
şiddet gerçeğini kanıtlamaktadır. Polis şid-
deti ülkemizde yıllardır birçok kayba ve acıya 
sebep olmuş Gezi sürecinde yaşananlarla da 
iyice toplumun önüne serilmiştir.

Türkiye'deki birçok kesim bunun farkında 
değildi. 1 Mayıs'ları kazanmak için yola çı-
kan, parasız eğitim istemek için okullarında 
taleplerini dile getiren, insanca bir yaşam için 
işyerlerinde grevle hakkını arayan, kimliği 
reddedilen kesimler hep tanıyordu polis şid-
detini... Sosyalistler, ilericiler ve yurtseverler 
polis şiddetini 60'lardan, 70'lerden günümüze 
kadar devam ettiğini biliyordu.

Üniversiteler bilim yuvası olması gerekirken 
satırın kalesi, ÖGB'lerin kabadayılık mekânı, 
polisin ise çay bahçesi haline getirildi. Öz-

gürlüğün eseceği rüzgâr yerine kampüsleri-
mizde polis bariyerleri, ÖGB voltaları, kimlik 
taramaları ve daha birçok fişleme girişimiyle 
şiddet ortamları yaratılıyor. Okullarımızda 
TOMA-ÖGB-POLİS istemiyoruz. Bilimin, 
bilginin ve eşitliğin hakim olduğu bir eğitim 
ortamı istiyoruz.

Polis şiddeti AKP hükümetiyle başlamadı 
daha da ağırlaştı. Ve Gezi yaşandı. Biber ga-
zının kokusu, plastik mermi, tazyikli su ve 
polisi copunun tadıyla, büyük Mayıs-Haziran 
Halk Direnişiyle birçok kesim tanıştı.  

Gezi direnişinde çok sayıda vatandaşımız po-
lisin attığı gaz bombasıyla, copuyla, tazyikli 
suyuyla, plastik mermisiyle ve hatta gerçek 
mermiyle gözlerini kaybetmiş, başından vu-
rularak aylarca komada kalmış, vücudunun 
birçok yerinden darp edilmiş ve KATLEDİL-
MİŞTİR.  

Türkiye halkı yılların öfkesiyle; yoksulluğa, 
gericiliğe, talana karşı sokaklara dökülüp Bü-
yük Mayıs-Haziran Halk Direnişini yaşamış 
ve karşısında AKP iktidarının kumandası 
polisin saldırılarına maruz kalmıştır. Poli-
sin katlettiği pırlanta gibi yürekli ve özgür 
geleceği için sokaklara çıkmış 8 gencimiz bu 
polis şiddetinin kurbanı olmuştur. Gözü dön-
müş polisler çocukları hedef alarak katletmiş, 
gençlere ölüm saçmıştır.

Polisin hedefi artık çocuklar mı?

12 Mart'ta toprağa verdiğimiz 15 yaşındaki 
Berkin Elvan'ın, 269 gün boyunca komada 
kalmasına sebep olan ve onu yaşamdan kopa-
ran şey, polisin hedef alarak attığı gaz kapsü-
lüydü.

Daha acılarımız tazeyken, son olarak da 
Diyarbakır'da polisin hedef alarak attığı gaz 
kapsülü 10 yaşındaki Mehmet Ezer'in kafa-
sından vurulmasıydı. Adeta AKP'nin yasal 
çeteleri gibi çalışan çevik kuvvet polisi yaşa-
nanlara rağmen yeni ölümlere davetiye çıkar-
maya devam ediyor. Sokaklarda terör estiren 
polisin hedef alarak attığı gaz kapsülleri birer 
suç aletidir. Artık çocukları hedef alan bu 
amansız şiddetin son bulmasını talep ediyo-
ruz!

Polis-Şiddet-Baskı Gençliği 
Yıldıramayacak!
Bizler gençlik olarak bulunduğumuz her 
alanda en başta da okullarımızda şiddeti yok 
etme mücadelemizi sürdürmeliyiz. Sokakları 
da üniversitelerimizi de polis şiddetinden ve 
baskıdan arındırmak bizlerin elindedir. Buna 
karşı mücadelemiz ne kadar büyür ve başarı-
ya ulaşırsa geleceğimiz de o ölçüde özgür ve 
aydınlık olur.

Dikkat! 
Bu ülkede polis şiddeti 
uygulanmaktadır!
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İnsanların mutsuz olduğu, kendisini ve 
sorumlu olduğu insanları geçindirmekte 
zorlandığı  bir ülkede yaşıyoruz. İşçilerin gü-
vencesiz çalışma koşullarında çalıştırıldığı, iş 
hukukunun yok sayıldığı, sürekli iş kazala-
rından ölen insanların haberlerini aldığımız, 
nihayetinde birer burjuva devleti olan batılı 
devletlerin sağladığı standartların bile sağla-
namadığı bu ülkede güvenli ve rahat bir şekil-
de yaşamak gün geçtikçe zorlaşıyor.

Düşük hayat kalitesine mahkûm edilen işçi-
ler; çok ağır çalışma koşullarında, uzun süreli 
ve çok düşük ücretlerle geçimlerini sağlaya-
maya çalışıyorlar. Zaten işverenlerin lehine 
olan ve işçi sınıfının çok az yasal imkâna sa-
hip olduğu bu sistemde patronlar, işçileri bu 
denli sömürmekle kalmayıp, yetersiz dedi-
ğimiz yasal haklarından da mahrum bırak-
maya çalışıyor. Bu da işçilere, haklarını elde 
edebilmek için dayatılan kuralların dışına 
çıkaracak mücadele yöntemlerini izlemekten 
başka bir yol bırakmıyor.

Kazova Direnişi
Son dönemin, özellikle de mücadelenin biçi-
mi bağlamında öne çıkan işçi direnişlerinden 
biri Kazova Tekstil Fabrikası işçilerinin dire-

nişiydi. 2013 yılının başında Kazova Fabrika-
sı kapatılmış, 94 işçi tazminatları ve 4 aylık 
maaşları verilmeden işten çıkarılmışlardı. 
Fabrika patronları, işçilere 1 haftalık tatil izni 
vermiş, bu sırada fabrikadaki işe yarar ma-
kineleri alarak fabrikayı boşaltıp kayıplara 
karışmışlardı. Bunun üzerine şubat ayında 
fabrika önünde çadır kurarak direnişe geçen 
Kazova işçileri, 28 Haziranda fabrikayı işgal 
ettiler. Fabrikada kalan makineleri tamir et-
tirerek üretime uygun duruma getiren işçiler 
eylül ayında bu makinelerle kazak üretmeye 
başlamış, bir süre sonra patronlara açtıkları 
davalardan birini kazanarak, alacaklarına 
karşılık ellerindeki makinelerin sahibi ol-
muşlardı. Ürettikleri kazakları bir süreliğine 
fabrika önünde ve park forumlarında satan 
Kazova  işçileri aynı zamanda Van'daki dep-
remzedelere bu kazaklardan göndererek yar-
dımda bulunmuşlardı.
Geçtiğimiz ocak ayında Şişli'de Diren Kazo-
va isminde bir mağaza açan işçiler ürettikleri 
kazakları burada satmaya başladılar. Maki-
nelerin mülkiyeti üzerindeki hukuki süreç 
şu an devam etse de Kazova işçilerinin gös-
terdikleri bu direniş, işçilerin haklarını mü-
cadele ederek nasıl alabileceğini bir kez daha 
göstermiş ve sınıfsal mücadelenin önemli bir 
örneği olmuştur.

Yoğun halk desteğiyle kazanılan 
direniş: 
Fiili greve giden Dersim Aksa 
işçilerinin direnişi

Sınıfsal mücadelede sendikaların önemi bü-
yüktür ve sistemin çarkı olan sarı sendika be-
lası mücadeleyi gerileten önemli bir etkendir. 
Doğru sendika ile doğru bir mücadele hattı 
örülebilir ve işçiler gerçek anlamda kazanım-
lar elde edebilir. Sendika seçiminin önemini 
bir kez daha vurgulayan  ve daha önemlisi 
gerektiğinde fiili durum yaratılabileceğini 
gösteren Dersim AKSA - FEDAŞ  işçilerinin 
direnişi bu yönleriyle  örnek işçi direnişlerin-
dendi. Eylül ayında Tes-İş sendikasının im-
zaladığı toplu iş sözleşmesinin  maaşlara 30 
liralık bir zam getirmesi işçilerin tepkisine 
yol açmış ve 100 işçi Enerji-Sen'e üye olmuş-
tu .FEDAŞ işçileri, Enerji-Sen öncülüğünde 7 
taleple (maaşların iyileştirilmesi, taşerondan 
çıkarılarak kadroya alınma, keyfi rotasyona 
son verilmesi, taşeron firmalarda  kalan ala-
cakların ödenmesi, fazla mesai ücretlerinin 
ödenmesi, işçi sağlığı ve güvenliği kuralları-
na uyulması, çalışan eksiğinin giderilmesi) iş 
bırakma eylemine başlamış, 110 kişiyle başla-
yan bu fiili greve kısa zamanda işçilerin ta-
mamına yakını katılmıştı.

İşçi direnişlerinde 
mücadele yöntemlerinin 
genişletilmesi
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Grev sürecinde şirket bir elektrik arızasını 
gidermek için eski çalışanlarından emekli bir 
işçiyi görevlendirmiş, grev kırıcı emekli işçi iş 
sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını 
kaybetmişti. Devam eden süreçte işçiler FE-
DAŞ idare binasının önüne barikat kurarak, 
şirket müdürünün binadan çıkışını engelle-
mişlerdi.

Karayollarının kısa süreliğine trafiğe kapatıl-
dığı, saatler süren oturma eylemlerinin yapıl-
dığı direnişe halktan yoğun destek gelmiş, za-
man zaman esnaf kepenk kapatmış, ilçelerde 
ve çevre illerdeki enerji işçileri ve Dersim'de-
ki emek örgütleri kısa süreli iş bırakmışlardı. 
Direniş karşısında işveren geri adım atmak 
zorunda kalmıştı. Nihayetinde  grev 38. gü-
nünde başarıya ulaşmış, Enerji-Sen ve AKSA 
yönetimi arasında yapılan görüşmeler netice-
sinde işçilerin tüm talepleri kabul edilmişti. 
FEDAŞ işçilerinin kazanımla sonuçlanan bu 
grevleri , sınıfsal mücadelenin dayatılan ku-
rallar içine sığmayacağını ve de bu tarzdan 
yerel direnişlerde yerel halkın desteğinin ne 
denli önemli olduğunu bize bir kez daha gös-
termişti.

Greif işçilerinin henüz devam eden örnek 
direnişi

Son dönemin ilgi çeken bir başka işçi direnişi 
de Greif işçilerinin direnişi. Dünyanın en bü-
yük çuval fabrikalarından biri olan ABD ser-
mayeli Greif Çuval Fabrikası'nda çalışan 1500 
işçinin büyük çoğunluğu taşeron firmalara 
bağlı çalışıyor.

8 Kasım'da, sendikal örgütlenme çalışmala-
rından rahatsız olan fabrika yönetimi, bir iş-
çiyi işten çıkarmış işçiler üretimi durdurarak 
fabrika içinde bekleyişe geçmiş neticesinde 8 
saat sonra işten çıkarılan işçi işe geri alınmış-
tı. Sonraki bir hafta içinde 180 işçi sendikaya 
üye olmuş, sendikal örgütlenme faaliyetleri  
hızlanmıştı.

9 Şubat'ta DİSK/Tekstil sendikasının masaya 
oturduğu toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya 
varılamamış, patronun fabrikayı kapatma 
tehdidine karşılık işçiler fabrikayı işgal ede-
rek üretimi durdurmuşlardı. Taşeron uygula-
masına son verilmesi, sosyal hakların tanın-
ması, ücretlerin iyileştirilmesi gibi taleplerle 
600 işçiyle başlayan direniş 2 hafta içinde 700 
kişiye ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde 200 ki-
şilik grev kırıcı güruh fabrika önünde toplan-
mış, taşeron firma patronlarıyla kol kola gire-
rek yolu trafiğe kapatmışlardı. 4 otobüs çevik 
kuvvet polisi ve bir TOMA fabrika önünde 
barikat kurmuştu. Bu tehlikeli durumda pat-
ronlar, grev kırıcılar ve polis karşısında Greif 
işçilerini yalnız bırakmak istemeyen insan-
lar da fabrika önüne Greif işçilerine desteğe 
gelmişti.  Direniş sürecinde çokça kez pat-
ronların tehdit ve saldırılarıyla karşılaşan 
ve sendikadan yeterli desteği alamadıklarını 
her fırsatta belirten işçiler bu olumsuzlukla-

ra rağmen direnişi kararlılıkla sürdürüyorlar. 
Bir yandan fabrikada işgal devam ederken bir 
yandan da işçiler şehrin çeşitli merkezlerinde 
stant açarak direnişe imza topluyor ve sesleri-
ni duyurmaya çalışıyorlar.

İşgalci Greif işçileri, işverenin grevi kırmak 
için önceki dönemin ücretlerini ödememesi 
üzerine artan maddi kaynak sorununu çöz-
mek adına  "Bir yevmiyeni  GREİF İşçisi ile 
Paylaş" kampanyasını başlattılar.
Taşeron ve kölelik politikalarına karşı 
"işgal,grev,direniş" silahımızı kuşandık diyen 
Greif işçileri, patronun fabrikayı kapatma 
tehdidine karşı direnişe devam ederken fab-
rikanın başka bir şirkete devredilmesi duru-
munda fabrikada kalmaya devam edecekle-
rini söylüyorlar. Böylesi zor koşullar altında 
polisin ve işverenin yoğun  baskısına rağmen 
yürütülen direnişin zaferle sonuçlanması sı-
nıfsal anlamda örnek bir kazanım olacaktır.

Dayatılan yöntemlerin dışına çıkılarak, 
koşullar doğrultusunda farklı mücadele 
yöntemleri geliştiriliyor

Her türlü tehdide ve riske karşı, koşullar zor-
lanarak, farklı mücadele yöntemlerinin geliş-
tirilmesi... Kazova  işçilerin bozuk makinele-
re el koyarak tamir ettirmesi ve kullanması, 
FEDAŞ direnişinde fiili greve gidilmesi, Greif  
işçilerinin patronun tehdidine karşılık fabri-
kayı işgal etmesi ve üretimi durdurması... Ge-
rek Kazova direnişinde, gerek FEDAŞ direni-
şinde, gerekse de  Greif işçilerinin direnişinde 
mevcut hakların yetersiz kaldığı noktalarda 
yeni mücadele alanlarının yaratılmasının 
yani mücadelede kararlılığın ne denli önemli 
olduğunu görüyoruz.

İşçilerin haklarını elde edebilmek için gerek-
tiğinde mevcut hakların ve yetkilerin dışında 
meşru bir mücadele yöntemini yürütmek zo-
runda kaldığı bir süreçten geçiyoruz. Zorla-
şan yaşam koşulları ve sömürünün daha da 
artmasıyla eylemlilikler gittikçe radikalleşe-
cek ve çeşitlenecektir.

Sınıfsal kimliğe vurgu yapan bu direnişler, 
işçilerin sınıf çıkarlarını gözeterek hareket 
etme bilincini geliştirmesi açısından da ol-
dukça önem taşıyor. İşçi ve işverenin özel-
likle bu denli şiddetli ve uzun süreli karşı 
karşıya geldiği direnişler (hele de fabrika 
işgalleriyle üretim araçlarına el koyulması 
ya da patron yasalarının hiçe sayılmasıyla 
sistemin kimin lehine olduğunun işçilerce 
kavrandığı eylemler)işçilerde sınıf bilincinin 
yerleşmesini sağlıyor.

Ozan DİNGÇİ

OKUR 
MEKTUBU 

Her şey o kadar meçhule gidiyor ve 
o kadar belirsiz ki “ne yapmalı” so-
rusunu sormaya dahi ihtiyaç duy-
muyoruz. Yeri geliyor neyi düşün-
memizin doğru olduğunu ve hatta 
umut etmeyi de bilmiyoruz. Ve gö-
rünüyor ki “düşünmek nedir”i de 
bilmiyoruz. Baktığımızda özgür 
bir ülkede yaşayan özgür insanlar 
gibi gösterilebiliriz ama yaşamaya 
çalışanlar olarak bu ülkede neyiz? 

Demokrasilerde halk, tüm yanlış-
ları denedikten sonra doğru olanı 
bulur. Bizim için sahip olduğumuz  
ki güzelliğini keşfetmemiş olduğu-
muz birçok özgürlük sorunu var. 
O kadar vazgeçirtilmiş ve unut-
turulmuş ki bunlar önemsemi-
yormuş gibi yaşıyoruz. Ancak öz-
gürlüklerimiz için direnmedikçe 
diktatörler tarafından yönetilme-
ye mahkûmuz bu açık. Özgürlüğe 
inanmamak bir inanç özgürlüğü 
değildir.

Barikatların daha güzel ve daha 
güvenli geldiği zamanın kuca-
ğındayız tam olarak. Birer köleye 
döndüğümüz bu tekdüze yaşantı-
larımızdan kopup, uzaktaki umu-
da doğru koşabilecek umut dolu 
genç fidanlar var. Sözde demokrasi 
ve itaatkâr kortejlerine inat barış 
naraları yükseliyor, özgürlük dile 
geliyor, sokaklar nefes almaya ça-
lışanlarla doluyor artık. Yürekte 
barınan hayallerin, yasaklarla hap-
sedilmiş gerçeklerin ve en çok da 
özgürlüğün ateşinin hamalı olup 
sürüklenmeli yeni davalara, dire-
nişlere...

Nazlı KARAASLAN
(Karabük)
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Türkiye’de yakın zamanda öyle bir top-
lumsal olay yaşandı ki; daha şimdiden 
zihinlere büyük halk direnişi olarak ka-
zındı. Evet, Mayıs-Haziran Büyük Halk 
Direnişi’nden bahsediyorum. Verdiği 
şehitlerle, sergilediği onurlu davranış-
larla, yaratıcılığıyla, doğaya saygısıyla ve 
komün hayatıyla birçok dersi içinde ba-
rındıran öğretici bir dönemdi.

Peki olay nedeni ne?

Ülkemizin; yasaklamaların, kısıtlama-
ların, adaletin olmadığı, hukukun yanlı 
olduğu, din dil ırk ayrımının yapıldığı, 
yoksulluk ve işsizlik gibi büyük bir top-
lum sorunun baş gösterdiği, ne içip iç-
meyeceğimizden tutun, kadınların nasıl 
giyindiğine, kaç çocuk doğuracağına, 
kimin kimle kalacağına kadar, her ala-
na ve her değere karışan bir dikta hü-
kümeti tarafından yönetilmesiydi temel 
sebep. Son olarak AKP’nin Gezi parkını 
beton yığını haline getirmek istemesi ve 
bunun için ağaçların sökülmesiyle baş-
ta İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin 
tüm kentlerinde bu baskıcı rejime kar-
şı bir patlamaydı. Diyalektiğin yasaları 
işledi ve nicel birikimlerin nitel patla-
malara dönüşmesi ilkesi hayata geçmiş 
oldu. Yani mesele gerçekten de sadece 
üç-beş ağaç değildi...

Gezi’de, bir şey vardı ki farkına varıl-
ması gereken bir şey: halkın gücü... Halk 

bunun farkına vardı. Biz istemediğimiz 
sürece, bize sorulmadan bir taşın bile ye-
rini değiştirilmeyeceği...

Gezi direnişi ile ortaya çıkan birlik ve 
dayanışmayı yerellere taşımak, toplum 
sorunlarının daha yakından takip etmek 
başta İstanbul’da olmak üzere ülkenin 
çoğu kentinde gezi ruhunu forumlarla 
taşıdılar. Bu forumlardan biri de hâlâ 
ilk günkü canlılığını koruyan Kocamus-
tafapaşa Dayanışmasıdır. Paşa forumu 
Gezi’den aldığı ruhu Kocamustafapaşa’ya 
taşıdı. Yazın ve havanın güzel olduğu 
dönemlerde paşa meydanında halkın bü-
yük katılımıyla başlayan forum, kış et-
kisini göstermeye başlamasından sonra, 
önce Gizli Bahçe diye bir mekânda daha 
sonra da Adalılar Kültür Merkezinde ve 
halen burada, paşa meydanında, devam 
ettirmektedirler. Kocamustafapaşa foru-
mu başta Fatih olmak üzere İstanbul’da 
ve tüm yurtta ses çıkartacak etkinlik ve 
eylemlere imza attı. Yerelde halkı; eği-
tim sistemi hakkında, kentsel dönüşüm 
hakkında söyleşi ve bildirilerle bilinç-
lendirip, tarihi Yedikule bostanlarının 
talan edilmesine karşı birlikte mücadele 
ettiler. Gezi şehitlerine daima sahip çı-
kıp yerelde bununla ilgili eylemsellikler 
yapıp, İstanbul genelinde tüm eylemlere 
katıldılar. İşten atılan işçilerin direniş-
lerinin destekçisi olup hep yanlarında 
durdular. Ve tüm bunları her hafta sonu 
cumartesi günü Kocamustafapaşa mey-

danında açtıkları stantlarda dillendirip, 
bu stantlarda üstünden iki yıl geçmesine 
rağmen yaraları sarılmayan Van dep-
remzedelere ve savaştan kaçıp İstanbul’a 
yerleşen Suriyelilere yardımlar toplandı.

Kocamustafapaşa Dayanışması, Gezi 
sürecinde bakkala ekmek almak için gi-
derken, polisin sıktığı biber gazı fişeğiy-
le kafasından vurulan ve yaklaşık 5 ay-
dır uyuyan Berkin Elvan’ın ve ailesinin 
sürekli yanında olup, maddi ve manevi 
destek sağladılar. Öyle ki Berkin Elvan 
için büyük bir Dayanışma Gecesi düzen-
lediler.  İlkay Akkaya, Grup Yorum ve 
bir çok sanatçının katılımla düzenlenen 
bu dayanışma gecesinden elde edilen bü-
tün gelir ailesine verildi.

 

Kocamustafapaşa Dayanışması; Koca-
mustapaşa mahallesi, Cerrahpaşa ma-
hallesi ve Haseki Sultan mahallesinde 
muhtar adayı da çıkararak yerel sorun-
ların, mahallelilerin sorunlarının gide-
rilmesi için her platformu ilkeli bir bi-
çimde kullanacağını da göstermiş oldu. 
Yaklaşık 8 aydan beri bu dayanışmayı 
devam ettirerek güzelliklerin; çalışarak, 
konuşarak, dayanışarak ve mücadele 
ederek geleceğini bilen ve bu bağlamda 
Gezi ruhunun yaşadığını ve yaşanılması 
gerekliliğini düşünen tüm renklerin bir 
araya geldiği bir dayanışmadır.

Kocamustafapaşa Dayanışması
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Devletin vatandaşların kendi istemediklerini 
duyup görmemeleri için bunları dillendiren-
leri, dillendirilenleri yasaklama, sansürleme 
istediği yeni bir şey değil. Sadece ülkemizde 
değil dünyada da muktedirlerin şiddeti farklı 
olmak üzere bu arzuları birbirinin kopyası. 

Türkiye'de zaten çok sorunlu bir internet ya-
sası vardı. 5651 sayılı önceki yasanın 8.mad-
desi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 
ifade özgürlüğünü düzenleyen 10.maddesine 
aykırıydı. Zaten Türkiye geçen sene Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu 
maddeden dolayı mahkum edilmişti. Daha 
önceki yasaklamaların, sansürlerin dayana-
ğıydı bu 8.madde.

Şimdi bu yasa neler getiriyor buna bakmak 
lazım. AKP hükümetinin sıkça başvurduğu 
torba yasa sistemi internet sansürü yasasında 
da devreye girdi. İçinde birbirinden alakasız 
konuların bulunduğu 60 maddelik bir torba 
yasa hazırladılar. Torba yasanın internet san-
sürüyle alâkalı içerdiği değişiklikleri kısaca 
sıralayalım. 

TİB yani Türkiye İletişim Başkanlığı bu ya-
sayla daha fazla yetkiye sahip oldu. Bunlar-
dan en önemlisi TİB başkanına dokunulmaz-

lık zırhı getirilmesi. Yani TİB başkanı canı 
istediği gibi site kapatabilecek fakat bundan 
dolayı yargılanamayacak eğer ondan sorum-
lu bakan buna izin vermezse. Ki hükümetin 
kendi personelini yargıdan koruma ve 'ye-
dirmeme' üzerine politikası malumumuzken 
bu konuda ne kadar adaletli olunacağına siz 
karar verin. 

Bir diğer değişiklik sitelerin kapatılma prose-
dürüne ilişkin. Değişiklikten önce bir sitenin 
kapatılması için mahkemeye gidilmesi gere-
kiyordu ve her davanın seyri nasılsa o sürede 
karar alınıyordu. Bir ayda, üç ayda gibi. Ama 
şimdi mahkemelere karar vermeleri için ta-
nınan süre 24-48 saat arasında. Bu da zaman 
kısıtlığından dolayı alınacak kararların dava-
lı aleyhine alınmasının önünü açacak. 

Yapılan değişikliklerin içinde belki de en teh-
likelilerinden biri de devletin servis sağlayıcı-
larından iki yıl boyunca her konuştuğumuzu, 
yazdığımızı, baktığımızı saklamasını ve talep 
ettiğinde kendisine temin etmelerini isteye-
bilecek olması. Kaç çocuk yapılması gerekti-
ğinden, hangi ölümün daha hayırlı olduğuna 
kadar karar verme mekanizmasında tek ha-
kim olmak isteyen devlet, AKP iktidarı bizim 
sanal alemde de kiminle ne zaman ne yapıyo-

ruz ne konuşuyoruz hepsini öğrenmek ve işi-
ne geldiği gibi aleyhimizde kullanmak istiyor.

Yasaya nefret suçlarıyla alâkalı başka bir bö-
lüm de eklenmiş. Başta olumlu bir gelişme 
gibi görünen bu eklemede iktidar, muallak 
yasa yazma sanatındaki ustalığını kullanmış 
durumda. Bu muallaklık da burada ve haya-
tımızın birçok yerinde karşımıza AKP hükü-
metinin ve temsil ettiği zihniyetin koruyucu-
su olarak karşımıza çıkıyor. Fazıl Say, Sevan 
Nişanyan kararlarında, Emrah Serbes'e ve Le-
vent Pişkin'e ( Levent Pişkin Erdoğan'ın dört 
dörtlük Aleviyim açıklamasının ardından 
'Sizden dört dörtlük ibneyim açıklamasını da 
bekliyorum' şeklinde attığı tweetten dolayı 
hakkında dava açıldı) açılan davalarda bunu 
çok net görebiliyoruz.

Yasadan önce Başbakan'ın da telkinleriyle 
yasak olan sitelere 'arkadan dolaşarak' girebi-
liyorken artık ne DNS ayarlarını değiştirerek 
ne de Proxy ayarlarını değiştirerek bu yasağın 
arkasından dolaşabileceğiz çünkü yasa sitele-
rin sadece alan adlarının değil dijital adları-
nın da engellemesini getiriyor.

Ayrıca internet servis sağlayıcıları birliği ku-
rulmasını getiriyor yasa ve bütün servis sağla-
yıcılarının bu birliğe üye olmaya zorunlu tu-
tuyor. Zira hükümete göre hoşlanmadıkları, 
onları zora sokacak herhangi bir paylaşımdan 
servis sağlayıcıları birinci derecede sorumlu. 
Servis sağlayıcılarına sorumluluk bilinçlerini 
arttırmak için(!) getirilen yüksek cezalar ise 
ifade özgürlüğünün boynundaki ilmeklere 
bir yenisini ekliyor.

Gelelim zaten problemli ve AİHM'in 
Türkiye'yi mahkûm etmesine sebep olan ve 
hükümetin canı istediği gibi sansür uygula-
masına izin veren eski yasa nelerine yetmedi 
de yeni bir yasa çıkarılma ihtiyacı hissedildi? 

Bunun cevabını kısaca vermek gerekirse, Ma-
yıs-Haziran büyük halk direnişinde hüküme-
tin, ana akım medyanın aksine kontrol altı-
na alamadığı, Erdoğan'ın 'baş belası' olarak 
nitelendirerek rahatsızlığını açıkça belirttiği 
Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitele-
rini ve 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operas-
yonundan sonra Youtube'a yüklenmeye baş-
lanan ve başbakandan bakanlara hükümetin 
üst kademelerinin 'tape'lerini engellemeye 
dönük hareketler dizisini görüyoruz. Bunları 
hemen engellemek istiyorlar, 4 saat içinde! 

Mayıs-Haziran büyük halk direnişinden bu-
güne iktidarı sarsılan, güç kaybettikçe daha 
da pervasızlaşıp saldırganlaşmaya başlayan 
ve kendine karşı yükselen öfkeyi polis gücüy-
le, sansürle, tutuklama, gözaltına alma yönte-
miyle bastırmaya çalışan AKP'nin vadesi dol-
muştur. DNS’leri değil iktidarı değiştirmenin 
günü gelmiştir.

Hazal ÖZTAMAN

Yeni İnternet Yasası 
'Şahtı şahbaz oldu'
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Ukrayna’da protestoların şiddetlendiği 
günden beridir bir kafa karışıklığı hakim. 
Türkiye’de halkın muhalif kesiminin bir 
kısmı yaşanan olayları bir hak ve özgürlük 
mücadelesi gibi algıladı. Hatta en yakınında 
duran Gezi Direnişi ile yan yana getirdi, bir 
tuttu. Ancak Ukrayna’da gerçekleşen ayak-
lanma ilerici, devrimci, anti-emperyalist bir 
ayaklanma değildir. Bu ayaklanma gerici-
faşist, AB ve ABD yanlısı bir ayaklanmadır. 
Bunun en açık göstergesi de, protestocuların 
ilk fırsatta Lenin heykelini ve Sovyetlerden 
kalan her türlü simgeyi yıkıp ortadan kaldır-
masıdır. 
Özgürlük ve demokrasi adı altında “Sağ Sek-
tör” denilen faşist grup tarafından gerçekleş-
tirilen bu gerici protestolar oldukça şiddetli 
görüntülere sahne oldu. Maidan Meydanın-
daki çatışmalarda onlarca insan öldü. AB ve 
ABD’nin Ukrayna’daki işbirlikçileri 24 Şubat 
günü Ukrayna Komünist Partisinin Kiev’de-
ki bürosuna saldırdı, ondan iki gün sonra da 
Komünist Parti lideri Pyotr Simonenko’nun 

evini yağmaladı. Bu saldırıların ardından 
Sovyetler birliği Komünist Partileri Konseyi 
bir açıklama yaptı:
“Bugün (24 Şubat 2014) Ukrayna'da adına 
“Sağ Sektör” dediğimiz ve gerçekte medeni 
insanlar demeye dilimizin varmadığı faşist 
ve barbarların temsilcileri bir suç işlediler. Bu 
bize aynı zamanda ülkede yaşanan bu trajik 
günlerde Ukrayna'nın neyle karşı karşıya ol-
duğunu da açıkça gösteriyor. İnsanlıktan na-
sibini almamış, insanlığın değerlerine yaban-
cı ve kendi çıkarları peşinde koşan aşırı sağcı, 
gerici ve ajan provokatörler güpegündüz Uk-
rayna Komünist Partisi merkezine saldırdılar. 
Bütün yasaları ve ahlaki değerleri hiçe saya-
rak ülkenin en köklü ve en yerleşik partisine 
saldırdılar, talan ettiler. 
…
Avrupalı ve denizaşırı (ABD) gizli servisler 
akıllarından hiç çıkarmadıkları, üzerine tit-
redikleri amaçlarına -Ukrayna'nın çökertil-
mesi ve halkının köleleştirilmesi- adım adım 
ilerlediler. 

…
Küresel sermayesinin uyduları Ukrayna'ya 
zehrini akıtıyor, ama biz biliyoruz ki yoldaş 
Lenin'in heykellerini yeniden dikeceğimiz 
ve tarihî adaleti sağlayacağımız gün de ge-
lecek.”
Son süreçte Rusya Kırım’a asker gönderdi. 
Bunun üzerine İngiltere ve Amerika Rusya’yı 
uyardı bunun bir savaş göstergesi olduğunu 
belirtti. Ancak Putin yaptığı açıklamada 
Kırım’daki Rusları korumakla görevli oldu-
ğunu dile getirdi. Nitekim 6 Mart’ta Kırım 
Parlamentonun kararıyla Rusya’ya bağlandı. 
Ukrayna halkıyla, AB ve NATO destekli fa-
şizme karşı gericiliğe karşı mücadelesinde 
dayanışma içerisinde olacağız. Halkın çıkar-
ları hiçbir emperyalist hareketin çıkarlarıy-
la örtüşmez. Sınıf dayanışması ile Ukrayna 
halkı bu gerici faşist hareketin üstesinden 
gelecektir. 

Emine BOZAN

Ukrayna’da yaşananları doğru 
anlamak
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Yıllarca ilerici, devrimci, yurtsever kimliğiy-
le bilinen ve bu öğrencilere ev sahipliği yapan 
ODTÜ, Kıbrıs'ta da direniyor. Kıbrıs'taki kam-
püste yapılmaya çalışılan 'Kutlu Doğum Haftası' 
etkinliğini protesto eden öğrenciler aşağıdaki 
bildiriyi yayınladı.

“Son yıllarda yeni bir geleneğin icadına tanıklık 
ediyoruz: Kutlu Doğum haftası. Dinî bayramlar 
ve dinî günler Hicri Takvim'e göre belirlenirken 
ve yaşanırken, Kutlu Doğum Haftası; Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nın 1989 yılında aldığı bir karar 
ile Hicri Takvim yerine Miladi takvimde sabit 
bir tarihte, 14-20 Nisan arasında kutlanmakta. 
1989 yılından beri, Kutlu Doğum Haftası'nın 23 
Nisan Çocuk Bayramı'na özellikle denk getiril-
diğini, İslam dininin çoğunlukla benimsendiği 
başka hiçbir ülkede var olmadığını, AKP ikti-
darı ve başta Gülen Cemaati olmak üzere dinî 
dinamikler tarafından bir güç/gövde gösterisi 
haline getirildiğini hepimiz biliyoruz. Laik ol-
duğu iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti'nde 
2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge 
ile okullarda Kutlu Doğum Haftası'nın kutlan-
masının önünü açıyor. 1989 yılında dinî bir gün 
yaratan devlet, yaklaşık 20 yıl sonra bunu bir 
devlet geleneği haline getiriyor!

             Son zamanlarda ODTÜ Kuzey Kıbrıs 
Kampüsü Yönetimi’nin kampüs yaşamındaki iç 
dinamikleri ve öğrenciler arası kutuplaşmalara 
sebep olan kurumları pek fazla irdelememesi 
sonucu gericilik cesaret kazanmıştır. Bunun en 
son örneği ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde 
örgütlenen ESKAD adlı derneğin beyhude çaba-
larıdır. Bu derneğin üyeleri, kendilerinin de be-
lirtmesiyle, okul çıkışındaki alkollü mekânların 
''ibadethanelere 100 metre kuralı'' çerçevesinde, 
kapatılması için, barların karşısına kaçak bir 
şekilde cami diktirtmek için uğraşmalarından, 
panolardaki alkollü eğlence mekânları reklam-
larından, mezuniyet kokteylinde içkinin olma-
sından, Vitamin Bar'da öğretim üyelerinin/gö-
revlilerinin alkol kullanabilmesinden ve bahar 
şenliğinde içki içilmesinden rahatsız olmakla 

kalmayıp bu durumu kendilerine göre belirle-
dikleri ideal muhafazakâr yaşam normlarına 
çevirmek için arkalarına devlet desteği almış 
olmalarını unutmadık.

          Bu derneği ve derneğin pratiklerini in-
sanların yaşam tarzlarına karıştıkları için teh-
likeli buluyoruz. Biz bu zihniyeti tanıyoruz. Bu 
zihniyet, Kıbrıslı Türklerin tarihsel koşullar 
içinde kendi öz kültürel yapılanmasını ve inanç 
pratiklerini bir tür ‘iman eksikliği’ olarak gören, 
Kıbrıs Türk toplumunun kültürel ve inanış bi-
çimlerini asimile etmeye çalışan ve ümmetçi bir 
bakış açısıyla kendilerinden olmayanları boğan 
bir zihniyettir. Bu zihniyet Türkiye’de yükselişe 
geçtikten sonra Kuzey Kıbrıs’a ithal edilmiştir.

       Kuzey Kıbrıs’ta arz talep olarak değil, devlet 
politikası sonucu olarak hızı durdurulamayan 
İlahiyat kolejleri, cemaatler, tarikatlar, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın minyatür figürleri bunla-
rın birer sonucudur. Bu zihniyetin ve zihniyet 
pratiğinin 11 Nisan Cuma saat 20:00'da Rauf 
Denktaş Amfisinde Din İşleri Başkanlığı'nı 
paravan olarak kullanarak Kutlu Doğum Prog-
ramı gerçekleştireceklerini öğrenmiş bulun-
maktayız. Çeşitli nedenlerle kampüste etkinlik 
düzenlemesine ve hatta afiş asmasına dahi izin 
verilmeyen bir çok grup varken bu faaliyetler ne 
yazık ki ifade özgürlüğü çerçevesinde de değer-
lendirilemezler. Düzenleyicilerinin bu kadar ra-
hat bir şekilde ODTÜ KKK yönetiminden izin 
alabilmeleri ve başka herhangi bir toplantı me-
kanında yapabilecekken etkinlik için üniversite 
kampüsünü seçmeleri de çok manidardır.

     Din İşleri Bakanlığı’nın ve onun alt türev-
lerinin, okulumuzun imkânlarını, “İslamiyet” 
kisvesi altında yürüttükleri çirkin politikalara 
alet etmelerini kabul etmiyor, buna destek olan 
ODTÜ KKK yönetimini KINIYORUZ!

ODTÜ ÖĞRENCİ 
İNİSİYATİFİ

ODTÜ Kıbrıs'ta 
Direniyor

Bir 
üniversite 
birçok
Türkiye’nin en çok tercih edilen 7. Üniversitesi ol-
masına rağmen, himayesinde birçok sorun barın-
dıran Karabük üniversitemiz, eğitim standartları 
ve kalitesi açısından sistemin diğer üniversiteleri-
ni bir hayli geriden takip ediyor. Kantin ve kırtasi-
ye ürün fiyatlarının gereken standartların üzerin-
de oluşu, kitap ihtiyacına karşın kütüphanelerin 
yetersiz kalması, sosyal aktivitelerin neredeyse sı-
fır olduğu üniversitemiz, iş reklama gelince diğer 
üniversitelerden açık fark ile önde yer alıyor. 
Açılan yeni bölümler ile öğrencileri traji komik 
bir şekilde cezbeden düşük puanlar ile himayesine 
binlerce öğrenciyi katan ve sorun üzerine sorun 
yaratan üniversitemiz sorunları çözme aşama-
sında yetersiz kalıyor. Alınan öğrenci sayısının 
oldukça fazla olması, öğrenciler için ücretsiz yurt 
imkânının bu sayısal durumun çok küçük bir kıs-
mına anca yetmesi bir yana şehirde barınma ve 
ulaşım sıkıntısı biz öğrenciler tarafından hat saf-
halarda yaşanıyor. Yurtlar yetersiz kalınca evlerin 
ve özel yurtların fiyatları dudak uçurtacak kadar 
yüksek fiyatlarla öğrencileri maddi anlamda çok 
zor durumlara sürüklüyor. Barınma sorunu var 
dedik... Evet var, bu dönem yaklaşık 2 bin öğren-
cinin kalacak yer bulamadığı için üniversiteyi bı-
raktığına şahit olduk.
Sorunların bilinmesine rağmen gerek Karabük 
Belediyesinin gerekse de üniversitemizin, bu so-
runlar karşında bir çözüm arayışına girişmeyişi 
ve bunlara rağmen öğrenci alımlarının daha da 
artması rektörümüzün maddi anlamda yüzünü 
güldürüyordur. Nedeni çok açık ki üniversiteye 
gelen her öğrenciye zorunlu İngilizce hazırlık ve-
rip, standart fiyatı 50-60 TL olan kitaplar kişi başı 
400 TL’ye sattırılıyor. 
Hükümet yolsuzluk yapınca, hükümetin getirdiği 
rektör neden öğrenciye para gözüyle bakmasın? 
Şehrin baş tacı gözüyle baktığı rektör, öğrencile-
re müşteri gözüyle bakıp muameleyi de buna göre 
uygulama yaptırırsa tabii yerli halk da öğrencilere 
aynı gözle bakmaya başlıyor ister istemez. 
Biz gerici, hırsız, yolsuzluklarla beslenen bir ülke 
yönetiminin kumanda ettiği eğitim anlayışı kar-
şısında bu sorunları yaşayan gençleriz. Eğitim 
sistemi ve anlayışı bu sistemde eşit ve bilimsel 
olmaktan çok çok uzak ve ayrımcıdır. Karabük 
Üniversitesi öğrencileri olarak gençliğin eşit hak-
larla eğitime ulaşabildiği, ilerici politikalarla yü-
rütülen, özgür ve bilim yuvası emekçi üniversite-
leri için mücadele ediyoruz. Evet, biz eşit, parasız, 
bilimsel ve anadilde eğitim hakkımızı istiyoruz. 
Haklı mücadelemizle kazanacağız.

TÜM-İGD Karabük

sorun
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Tribünlerde 
“Mücadeleye Devam!”
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Hatırlandığı gibi Mayıs-Haziran büyük halk direnişi, iktidar ve yan-
daşlarında korku ve panik yaratmakla birlikte bütün halkların ve 
bütün renklerin omuz omuza verdiği bir halk mücadelesine dönüştü. 
Mücadele sadece alanlarda kalmadı, tüm dünyada büyük kitlelere hi-
tap eden futbol tribünlerinde de büyük yankı buldu.

Yıllardır büyük bir rekabet içerisinde bulanan renkler AKP iktida-
rının son 12 yıldır uyguladığı haksızlık, baskı, zulüm, ötekileştirme 
politikalarına karşı alanlarda omuz omuza mücadele verdiler. Kendi-
lerine ait statların tribünlerinde Mayıs- Haziran  büyük halk direni-
şinde şehit düşen evlatlarına, gerek açtıkları pankartlar gerekse bes-
teledikleri marşlarla hep bir ağızdan sahip çıktılar ve çıkmaya devam 
ediyorlar. Oynanan her karşılaşmanın 34. dakikasında  “Her Taksim 
Her Direniş” ve “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam” sloganları 
sık sık duyuldu. İyi bir Fenerbahçe taraftarı olan Gezi şehidi Ali İs-
mail Kormaz'ı Fenerbahçe Taraftarları unutmayarak onu yaptıkları bu 
marşla ölümsüzleştirdiler.
 “Daha 19 yaşında
 düşlerinde özgür dünya, 
 öptüğü çubuklu forma
 yaşayacak anısında,
 Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz”

Her maçın öncesinde, statta ve maç sonrasında hep bir ağızla sürekli 
dillendiriyorlar.
    
Mayıs-Haziran büyük direnişinin en son şehidi olan 15 yaşındaki 
onurumuz umudumuz Berkin Elvan oldu.  Berkin 16 Haziran günü 
ekmek almaya giderken polisin sıktığı gaz fişeğiyle kafasından vurula-
rak tam 269 gün verdiği yaşam mücadelesini bize bırakarak abilerinin 
yanına gitti.
 
Türkiye ve Dünyada bütün vicdanlara dokunan bu ayrılış her alan-
da olduğu gibi sadece Türkiye ile kalmamakla birlikte bir çok ülkede 
stadyumlarda gerek açılan pankartlarla gerekse söylenen marşlarla 
mücadeleyi stadyumlara bir kez daha  taşıdılar. Değişik taraftar grup-
larının Berkin'e adadığı marşlar şöyle;  

“Vuruldu Berkin Elvan, 15'inde bir aslan, katili bir başbakan, yaşaya-
cak hep davan, umuttu Berkin Elvan, dirençliydi hep aslan, ekmeği 
düştüğü yerden, kalkacak büyük isyan” ,
 
“Hep hep birlikte yürüyelim zafere inanın çocuklar, çok çok sevdik 
anlıyormusun uyan Berkin Elvan”,

“Vuruldu 14 yaşında çocuk
Vuruldu kahpe ellerle
Vuruldu 14 yaşında çocuk
Vuruldu kahpe ellerle

Ant olsun yaşayacaksın çocuk
Ant olsun ki gönüllerde
Ant olsun yaşayacaksın Berkin
Ant olsun ki gönüllerde “
 Sırasıyla Kızılaslan, Sol açık ve Çarşı'nın umudun çocuğunu tribün-
lerde yaşatacak besteler.
 Dünyada ise İtalya’da Livorno, Yunanistan’da AEK ve Aris, Almaya’da 
St Pauli taraftarları Berkin Elvan için pankartlar açtılar.  

Özelikle gezi direnişinden sonra da çok iyi anladık ki taraftarlığın 
sadece bir takım tutmakla sınırlı olmadığını fanatiklikten uzak kalı-
narak, yan yana durabildiğinde, birlikte hareket ederek ötekilerin sesi 
olmaya çalıştığında bir şeyleri değiştirebilmek için ipin ucundan tut-
tuklarında o mücadele ruhunu gözler önüne sermiş oldular.

Deniz Aziz AYDIN
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Acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öykü-
südür şeker portakalı. Küçük Zeze’nin ka-
labalıklar içerisindeki büyük yalnızlığını 
anlatır. Anne ve babasından beklediği il-
giyi ve şefkati başka bir adamda buluşunu 
anlatır. Bunları paylaşabileceği tek arka-
daşı ise şeker portakalıdır.

Yakın zamanda gündemimizi meşgul 
eden, MEB tarafından onaylı ve 100 temel 
eser arasında yer alan şeker portakalı kita-
bı, müstehcen olduğu gerekçesiyle sakın-
calı kitaplar listesinde yerini aldı.

Peki,  nasıl oldu bu olay, ondan bahsede-
lim. Bir ilköğretim öğrencisine okutulma-
sı için, ödev olarak öğretmeni tarafından 
verilen şeker portakalı kitabı, öğrencinin 
velisinin merakı üzerine kitabı okumasıy-
la başlıyor ve sayın veli okuduğu kitabın 
ana fikri olarak küçük Zeze’nin yalnızlı-
ğını ve ebeveynlerinden beklediği sevgiyi 
bulamayışını algılamak yerine Zeze’nin 
söylediği bir müstehcen şarkıyı özen-

le içerisinden seçip “bu kitap çocukların 
ahlâkını olumsuz yönde etkiliyor” gerek-
çesiyle, öğretmen hakkında Başbakanlık 
İletişim Merkezi ‘ne (BİMER)  yazdığı 
şikâyet dilekçesinde kitabın Türk örf ve 
adetlerine uymadığını ve argo kelimeler 
içerdiğini belirtiyor.

Kitapta sakıncalı bulunan yer ise; küçük 
Zeze’nin bir sokak şarkıcısından öğrendi-
ği ve sözlerinin anlamını bilmediği müs-
tehcen bir şarkıyı, eve gelip babasını mutlu 
etmek için söylediği kısım.  Şikayet edilen 
yer, o kadar özenle seçilmiş olsa gerek ki 
şarkıdan sonra Zeze’yle babası arasında 
geçen diyalogda babasının Zeze’ye kötü 
sözler söylememesi gerektiği konusundaki 
uyarısından bahsedilmiyor.

Sadece bu kitap değil tabii ki sakıncalılar 
listesinde olan Fareler ve İnsanlar, Semer-
kant gibi kitaplar da illerin “İnceleme ve 
Değerlendirme Komisyonu” tarafından bu 
listede yerini almış bulunmakta. Bunun 

yanı sıra edebi değeri tartışılır nitelikte 
olan ve yanlı olarak anlatılan kitapların 
okullara dağıtılması da cabası. Bu da işin 
göz boyamacası. Kimdir bu komisyonda-
kiler,  edebiyattan ne kadar anlarlar, eği-
tim seviyeleri yeterli midir bu kitaplarının 
içeriğini anlayabilmeleri için orası muam-
ma.  Ama kafalarının içindeki her neyse 
tek bir yönde aktif olarak çalıştığını görü-
yoruz; CİNSELLİK!

Keşke bize de çocuklarımız sadece mut-
lu etmek için müstehcen şarkılar söylese 
de biz de onları söylememeleri konusun-
da uyarsak. Ama bizim çocuklarımız çok 
daha vahim durumdalar. Bizim ülkemizde 
çocuklar parayla kocaya satılır, işçi olarak 
ağır işlerde çalıştırılır, dilendirilir, dövü-
lür, taciz edilir ve hatta öldürülür. 

Gülçin SANDALLI

Sakıncalılar
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Müzik; insanlığın varoluşundan beri hayatı-
mızda yer alıyor. Günümüzde ise müzik insan-
ların vazgeçilmez bir parçası. Gerek mp3 gerek 
ise telefonlar ile insanlar her an hoşlandıkları 
müzikleri dinleme imkanlarına sahipler. 

İnsanlar ilk müzikleri dini törenlerde yapmaya 
başlıyor. Dini törenler dışında ise müzik sade-
ce kralları eğlendirmek amacıyla yapılıyordu. 
Bu tarihlerde kullanılan çalgılar ise flüt, davul, 
tef, lir benzeri aletlerdi.

Müzik Rönesans dönemine kadar toplumdan 
uzak dinin çevresinde kalmıştır. Rönesans ile 
birlikte insanların yaratıcılığı ön plana çıkıp 
topluma yönelmiştir. Rönesansın etkilerinin 
artmasıyla birlikte tamamen bağımsızlığı-
nı ilan eden müzik bugün Klasik Batı Müzi-
ği olarak adlandırdığımız döneme girmiştir. 
Mozart’ın da içinde bulunduğu bu dönemde 
kayıt teknolojisi olmadığı için müzisyenler 
müziği tamamen maddi kaygılar taşımaksızın 
yapıyorlardı. Yani şimdiki gibi müziği bir para 
kaynağı olarak görmüyorlardı.

Müzikte romantik döneme gelinmesiyle bir-
likte müzik dinin egemenliğinden çıkıp halka 
yayılmıştır. Romantizm ile birlikte müzikte 
kalıplar ve düzenler yıkılıp, müziğe özgürlük 
gelmiştir. Aynı zamanda artık bestelenen mü-
zikler kayıt altına da alınabilir ve gramofon ile 
çalınabilir olmuştur. Bu da müzik piyasasının 
oluşumu demekti.

1700’lerde Afrika’da ortaya çıkan blues mü-
ziği, Amerikalıların Afrika’dan getirdiği kö-
leler ile ABD’de yayılmıştır. Blues umudu, 
özgürlüğü ve derin acıyı anlatan şarkılardan 
doğmuştur. Blues’un etkisinde gelişen caz mü-
zik ise Afrika-Amerika-Avrupa müziklerinin 
harmanlanmasıdır. İkisinin ortak noktası ise 
ABD’de köle olarak hayatlarını sürdüren si-

yahların özgürlük mücadelelerini ve umutla-
rını anlatmasıdır.

20. Yüzyılın ortalarına doğru gelirken 1940-
1950 arasında ortaya çıkan pop müziği görü-
yoruz. Pop müzik çok çabuk tanınan ve aynı 
hızda çabuk unutulan bir müzik türü olarak 
tanımlanıyordu. Bir diğer taraftan aynı yıllar-
da ortaya çıkan ve Blues’tan etkilenen Rock 
müziğin çıkışını görüyoruz. Pop müzik tama-
men geçiciliğe dayanırken Rock müzik ise blu-
es gibi isyanı ve acıyı yansıtıyordu.

Tabii ki bu dönemlerde ve sonraki 20-30 se-
nelik dönemde kayıt cihazları ve plaklar ol-
masına rağmen bugünkü anlamda bildiğimiz 
müzik piyasası yok. Çünkü hâlâ insanlar mü-
ziğe bir para kazanma aracı olarak değil sanat 
olarak, halka ulaşıp düşüncelerini ve duygula-
rını aktarma aracı olarak görüyordu. 1960’tan 
sonra iyice yayılan plak sistemi ile insanlar 
artık rahat bir şekilde müziklerini kayıt altına 
alabiliyordu. İngiltere ve ABD’de çıkan müzik 
türleri ile birlikte müzik piyasası da artık oluş-
maya ve büyük bir endüstri olmaya başlamıştı.

Dünyadaki değişim ile birlikte 20. yüzyılın 
son çeyreğinde müzik de artık insanların 
zevk alarak yaptığı bir uğraş değil para ka-
zanmak için yapılan bir “meslek” olmuştu. 
Gittikçe artan plak şirketleri müzisyenler 
üzerinden nasıl para kazanılacağını düşün-
meye başlamıştı. En fazla dinleyici kitlesine 
sahip olan iki müzik türü rock ve pop mü-
ziklerinden fazlaca faydalanılıyordu. Artık 
müzikte yaratıcılık değil tutan bir müziğin 
nasıl daha fazla üretip satabilirim mantığı 
gelmişti. Bu yüzden de plak şirketleri müzis-
yenlerin üzerinde kurduğu baskı ile onların 
içinden gelenleri değil piyasa nasıl daha fazla 
tutunuruz dürtüsüyle onları müzik yapmaya 
zorluyordu.

Günümüze geldiğimizde ise yani 21. yüzyılda 
çıkartılmış olan müzik starlarını görüyoruz. 
Çıkartılmış diyorum çünkü müzik şirketleri-
nin para kazanmak için ortaya attığı gençleri 
görüyoruz. Bunların en güzel örnekleri ise 
Justin Bieber, Selena Gomez olarak görüyoruz. 
Daha genç bile diyemeyeceğimiz bu insanlar 
müzik dünyasında en fazla dinlenen ve popü-
ler olan insanlar. Bunlar şu ana kadar müziğin 
en iyileri olarak adlandırdığımız insanların 
hepsinin toplamından bile daha fazla dinleni-
liyor. Bu da tamamen müzik şirketlerinin para 
kazanma hırsıyla olan bir şey.

Nasıl ki sporlar bahis şirketleri ve küreselleşme 
dediğimiz süreç içerisinde bir sektör olduysa 
müzik de müzik şirketlerinin elinde bu duru-
ma geldi. Ülkemizde de son yıllarda çok fazla 
olan müzik yarışmalarında bunları görüyoruz. 
Televizyonlarda ünlü olup müzik üzerinden 
para kazanmayı isteyen pek çok genç var. Tabii 
ki bunlar müzik şirketleriyle yaptıkları anlaş-
ma gereği de sömürülüyorlar. Çocukların bile 
yarışmasının olduğu müzik sektöründe bu 
düşüncenin ailelerin kafasına da işlediğini gö-
rüyoruz. Aileler çocuklarının müzik yeteneği 
üzerinden prim yapma uğraşlarındalar.

Sonuç olarak müzik insanların yaratıcılıkları-
nı, duygu ve düşüncelerini aktarmasına imkân 
sağlamalıdır. Günümüzde olduğu gibi müzik 
küreselleşen dünyada şirketlerin elinde para 
kazanma aracı olarak kaldığı sürece sanatsal 
açıdan değeri kalmaz. Aynı zamanda sanatçı-
yı bir öğretmen olarak görsek de müzik aynı 
zamanda toplumla iletişim kurma aracıdır. 
Toplumdan uzaklaşıp toplum üzerinden para 
kazanmaya çalışan müziği istemiyoruz. Bizim 
için müzik; para kazanmak için değil toplum 
için, topluma ulaşmak için yapılmalıdır.

Güneşli bir dünya için müzik!
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