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Merhaba dostlar,
Yeni yılda yeni sayımızla gene sizlerle birlikteyiz. Dört bir yan-
da emperyalistlerin savaş borularını öttürdüğü, halkların kat-
ledildiği ve bir o kadar da direndiği sokakları, meydanları zapt 
ettiği bir yılı ardımızda bıraktık. 

Bu sayımızda
Görüşmediğimiz zaman dilimi hepimizin bildiği daha doğru-
su artık yaşadığı gibi oldukça hareketli ve direnişli geçti. Bizler 
de İlerici Gençlik olarak sokaklarda, okullarda ve atölyelerde 
mücadelemizi sürdürdük. Bu sene İGD’nin kuruluşunun 39. 
yılı. İGD’den TÜM-İGD’ye 39 yıldır alanlardayız ve mücadele 
ediyoruz. O yüzden bu sayımızda yıl boyunca yaptığımız kimi 
eylemlere yer verdik.
12 yıllık AKP iktidarı boyunca işçi ölümleri hiç olmadığı ka-
dar arttı. Özellikle son bir yıldır başta Soma olmak üzere bir-
çok yerde binlerce işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde katledildi. 
Bu yüzden işçi cinayetleriyle ilgili hazırladığımız yazımızı siz-
lerle paylaşıyoruz. Şüphesiz katliamların olduğu kadar dire-
nişlerin de olduğu bir yıl oldu işçi sınıfı açısından. “Yolumuz 
işçi sınıfının yoludur” diyen İlerici Gençler olarak direnişteki 
işçilerin sesini de sayfalarımıza taşıdık.

Ne sınıfta, ne sokakta gericiliğe geçit vermeyelim!
AKP’nin eğitim alanındaki saldırılarının ardı arkası kesilmi-
yor. Son olarak ilköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa indi-
rilen zorunlu din dersi dayatmasıyla karşı karşıyayız. AKP’nin 
MEB eliyle yaptığı bu değişikliklere “Kovadis MEB?” diyerek 
dikkat çekmeye çalıştık.
Bu sayımızda hem Kobanê’deki IŞİD saldırılarını hem de üni-
versitelerdeki IŞİD destekçilerinin gerici saldırılarını sizlere 
aktardık. Ayrıca HES’ler üzerine ve kadına yönelik şiddet üze-
rine yazdığımız yazılarla bu konulara dikkat çektik.
Noviembre’de dendiği gibi “Sanat gelecekle yüklü bir silahtır.” 
Bizler de emekten yana sanatın önemini bilen İlerici Gençler 
olarak bu sayımızda dostlarımızdan gelen öyküleri ve şiirleri 
sizlerle buluşturduk. Ayrıca 16 Ton’la ilgili bir eleştiri yazısını 
dergimizde bulabilirsiniz.
Birçok farklı bölgeden yazılarını bizlere ulaştıran tüm dost-
larımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Yapacağınız her türlü 
katkıyı, öyküyü, şiiri, yazıyı bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz. 
Gündüzlerinde sömürülmeyen ve gecelerinde aç yatılmayan 
yeni bir dünyayı hep beraber örmek dileğiyle...
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Bütün dünya gericilik ile boğuşuyor. Gerici-
lik deyince yalnızca bu topraklarda akıllara 
hemen geliveren siyasal İslam’dan söz etmi-
yoruz. İçinde onun da olduğu topyekûn bir 
gericilik saldırısından, emperyalizmin dün-
yayı kendine göre şekillendirme hamlesinden 
bahsediyoruz.

Avrupa ülkelerinde ırkçılık yükseliyor. 
Ukrayna’da Nazi partisi olduklarını gizleme-
yen gericiler bir darbeyle iktidar olarak daya-
tılıyor. Venezuela’daki ilerici hükümete karşı 
gerici ayaklanma denemeleri tezgâhlanıyor. 
ABD’de siyahilere karşı ırkçı polis şiddeti 
yükseliyor. 

Ortadoğu’yu saran karanlık

2003’teki Irak işgaline karşı başlatılan halk 
direnişi ile planları büyük oranda bozulan 
ABD, Ortadoğu genelinde yeniden mevzi 
kazanabilmek için El Kaideci dinci gruplar-
la üstü örtülü veya açık işbirliklerine girişti. 
Böylece bağımsızlıkçı, ilerici halk hareketle-
rini ve ülkeleri, gerici güçlere boğdurma seçe-
neğini devreye soktu. “Ilımlı İslâmcılar” kod 
adıyla ise siyasal İslâmcıların ABD ile işbir-
liği içinde olanlarını destekledi. Türkiye’de 
iktidara getirdiği ve adım adım güçlendirdiği 
AKP’yi olumlu örnek olarak pazarladı. 

Halk hareketi yükseliyor

Ortadoğu’ya giydirilmek istenen bu deli 
gömleği, halkların tepkisiyle karşılaştı. Çok 
değişik dinamiklerin aynı anda devrede ol-
duğu Ortadoğu’da dengeler 2010 yılının son 
günlerinde Tunus’ta başlayan halk devri-
miyle kesin olarak değişti. 23 yıldır Tunus’u 
yöneten ABD işbirlikçisi Zeynel Bin Abidin 
ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Devrim dal-
gası bütün bölgeye yayılırken ilk büyük kaza-
nım 25 Ocak 2011 devrimiyle Mısır halkının 
oldu. 30 yıllık ABD işbirlikçisi devlet başkanı 
Hüsnü Mübarek istifa etmek zorunda kaldı.

Karşıdevrimci hamle

Emperyalistler Ortadoğu’daki gericilik, 
vurgunculuk ve savaş rejimlerine başkaldırı 
hâlini alan devrimci halk hareketine cevap 
olarak Libya’da gerici bir ayaklanma başlattı.

Aynı zamanda AKP ile aynı siyasal hatta olan 
İhvan Hareketi (Müslüman Kardeşler) ile Tu-
nus ve Mısır devrimlerini boğmaya çalıştı.

Suriye’de de ülkeye soktuğu yabancı çeteler 
aracığıyla büyük bir iç savaş başlattı. 

Libya, gericilerin elinde ortaçağ karanlığına 
sürüklendi. Ülke darmadağın edildi. Tunus 

baskılara rağmen direniyor. Ordu stratejik 
üstünlüğü ele almaya başlıyor. Mısır halkı 
ortaçağ karanlığına sürüklenmeyi reddetti. 
Tunus’ta da İhvan Hareketi iktidarı tutuna-
mıyor. Libya’da iç savaş bütün yakıcılığıyla 
sürüyor. 

Emperyalistler bu direnişi kırmak için IŞİD 
denilen beslemeleri Ortadoğu halklarının 
üstüne salıyor. IŞİD korkusu ile kendisine 
muhalif duran bütün çevreleri bir bir yede-
ğine almaya çalışıyor. IŞİD’i hem yıkıcı bir 
kuvvet, hem de müdahale aracı olarak kul-
lanıyor.

Türkiye açısından da halk hareketi ile geri-
cilik, vurgunculuk ve savaş rejiminin efen-
disi AKP arasında mücadele sürüyor. Ülkeyi 
halifelik sultanlık karışımı bir tek adam reji-
mine sürüklüyor. Ama ne yapsa halkın ku-
şatmasını kıramıyor. Cemaatle de girdiği ça-
tışmanın etkisiyle giderek yalnızlaşan AKP 
polisin ve MİT’in yetkisini arttırıyor.

Haydi ileri

AKP çaresiz. Onun efendisi ABD ve mütte-
fikleri çaresiz. Korkuyu ve gericiliği büyüte-
rek kurtulmaya çalışıyorlar ama nafile. Halk-
lar bir bir karanlığa teslim olmayacaklarını 
gösteriyor. Ülkemizde ve bölgede gericiliğe, 
vurgunculuğa ve savaşa karşı en geniş cephe-
de büyütülecek mücadele bu zinciri kırma-
mızı sağlayacak. Okulda, fabrikada, sokakta 
ilericilerin adım adım büyüteceği mücadele 
gericiliği ve faşizmi bozacak. Haydi ileri.

ve Mısır’da ise yükselen halk hareketi İhvan 
Hareketinin (Müslüman Kardeşler) etkisiyle 
geçici olarak kontrol altına alınabildi.

Suriye’de ise direniş hâlâ sürüyor. Ama ülke 
epey bir kan kaybetti. 

ABD kendince egemenliğini sürdürecek bir 
yol bulduğuna inanıyordu. AKP ve İhvan 
Hareketi (Müslüman Kardeşler) aracılığıyla 
bütün Ortadoğu’da uzun yıllar sürecek bir 
“istikrar” sağlamayı umdu. 

Bu zincir kırılacak

Gezi eylemleriyle bütün ülkeye yayılan Mayıs 
Haziran 2013 Büyük Halk Direnişi ile planın 
amiral gemisi AKP’nin büyük yara alması, 
Suriye halkının kahramanca direnişi ile El 
Kaideci, İhvan Hareketi (Müslüman Kardeş-
ler) yanlısı gerici çetelerin geriletilmesi ile ye-
niden yükselen halk hareketi Mısır’da kuru-
lan İhvan Hareketi iktidarının devrilmesiyle 
ciddi bir zafer elde etti.

AKP ve İhvan Hareketine dayanan ABD pla-
nı orta yerinden çatladı. Ortadoğu halkları 
ortaçağ karanlığını reddettiğini en açık şekil-
de ortaya koydu.

Kapışma sürüyor

Gerek ülkemizde, gerekse bölgemizde emper-
yalizm ve gericilerle kapışma sürüyor. ABD 
Rusya üzerindeki baskıyı arttırarak Suriye 
halklarını yalnızlaştırmak için Ukrayna’da 
hamle yapıyor. Ülkeyi Nazi yanlısı partilerin 
ellerine teslim ediyor. Ukrayna’da faşizme 
karşı cephenin direnişi sürüyor. Suriye bütün 

Gericilik zincirini kırmak
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Türkiye’de son dönemlerde iş cinayetlerine 
ve işçi direnişlerine daha fazla şahit olmaya 
başladık.

Daha fazla kâr hırsıyla işçilerin canını hiçe 
sayan patronlar, işçileri tehlikeli ve sağlık-
sız koşullarda çalışmaya zorluyorlar. Gerekli 
tedbirlerin alınmaması, insan hayatının hiçe 
sayılması sonucu iş esnasında kaçınılmaz ola-
rak meydana gelen işçi ölümlerini, biz ileri-
ci gençler ana akım medyanın dayatmasının 
dışına çıkarak “iş cinayetleri” olarak yorum-
luyoruz. 2014 Ekim’ine kadar bu yıl 1500 ka-
dar işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 
Özellikle ülke gündeminde büyük ölçüde yer 
bulan bazı işçi katliamlarından sonra devlet 
bu alandaki sorumsuzluğunu örtmek için 
toplumun dini duygularını kullanacak şe-
kilde yaşananları kaçınılmaz bir durum gibi 
göstermeye çalışmış, kader gibi kavramlarla 
açıklamaya yönelmiş ayrıca “bunun yapısın-
da, fıtratında bunlar var” gibi açıklamalar 
yaparak Türkiye’nin ölü işçiler cumhuriyeti-
ne dönüştürülmesi olağanlaştırılmaya çalışıl-
mıştı.

Son dönemde işçi direnişlerindeki artış da 
dikkat çekici Özellikle işçilerin sendikalı 
olmak, güvenceli çalışmak, iş güvenliğinin 
sağlanması gibi doğal haklar çerçevesindeki 
istekleri patronla işçiyi karşı karşıya getiriyor. 
Son süreçte öne çıkan işçi direnişlerinden ba-
zıları şu şekilde; 

Van depreminden sonra işe alınan 7286 İŞ-
KUR işçisi 14 haziran 2014’te işten çıkarıl-
mıştı. İşçilerin bir kısmının Van’da başlattığı 
eylem Ankara’da devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni MHP’nin 
kazanmasından sonraki sürede,çeşitli birim-
lerde çalışan toplam 1893 işçi sokağa bırakıl-
dı. Disk/Genel-İş üyesi işçiler işe geri alınmak 
üzere eylemler yapıyor, Özgür Çocuk parkına 
kurdukları direniş çadırında her gün nöbet 
tutuyorlar.

Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy termik sant-
ralleri ve bölgedeki madenlerin özelleştiril-
mesine karşı bir yıl önce başlayan direniş 
sürüyor. Nisan ayında ihalenin yapılmaması 
için Ankara’ya gelerek Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı önünde günlerce nöbet tutan iş-
çiler, geçtiğimiz günlerde iş bırakma eylemi 
gerçekleştirdiler. Muğla halkının da destek 
verdiği direniş halen sürmekte olup, geçti-
ğimiz günlerde termik santral önünde yapı-
lan eyleme vatandaşlar destek vermiş termik 
santralin önünü traktörleriyle kapatmışlardı.  
Özelleştirmelerin gerçekleştirilmesine engel 
olamadıklarını ancak santralleri özelleştiril-
me kapsamından çıkarılıncaya kadar dire-
nişlerine devam edeceklerini belirten işçiler  
direnişi sürdürüyorlar.

Karabük Ramsey’de geçtiğimiz aylarda sen-
dikaya üye olan 400 işçiden 9’u işten çıkarıl-
mıştı. Her gün fabrikanın önünde eylem ya-
parak direnen işçilerin açıklaması şu şekilde 
“Ramsey işvereni; bizi işten attın, biz huzurlu 
değiliz, artık sen de huzurlu olmayacaksın, 
şimdi bize suçlu muamelesi yapılıyor. Biz yıl-
lardır size üretim verdik, kalite verdik, sizi 
dünya markası yaptık. Artık hakkımızı isti-
yoruz, insanca yaşamak istiyoruz, çocukları-
mız okula başı dik gitsin istiyoruz, aybaşında 
aldığımız ücretle kimseye boyun büküp ‘abi 
önümüzdeki ay borcumu versem olmaz mı’ 
demek istemiyoruz. Düştüğümüz ‘kredi kartı 
borç bataklığından’ kurtulmak istiyoruz. Üre-
tim yaptığımız markalara buradan seslenmek 
istiyoruz; Ramsey işyerinde hukuksuzluk var. 

Bu işyerinde örgütlenme özgürlüğü yok.” Di-
renişe geçen işçilere çalışan arkadaşlarından 
da mesai aralarında destek geliyor.

Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan 
Deva İlaç işçilerinin direnişi 4. ayını doldur-
du. Sendikalı olarak işe tekrar geri alınmak 
isteyen 24 işçi fabrika önünde çadır kurarak 
direniyor.

Avcılar Bedaş’ta tehlikeli çalışma koşullarına 
karşı işgüvenliği talep ettikleri için işten çı-
karılan Enerji Sen üyesi 26 işçinin eylemleri 
2. ayını doldurdu. Can güvenliği istedik işten 
çıkarıldık diyen işçiler Avcılar Bedaş şubesi-
nin önünde eylemlerine devam ediyor ve işe 
geri alınana kadar eylemlerini sürdürecekle-
rini söylüyorlar. 

M&T Reklam şirketinin Gebze ve Düzce’de-
ki bir çok işçisi Birleşik Metal-İş Sendikasına 

üye oldukları için işten çıkarıldı. İşten çıka-
rılmaya karşı bir dizi eylemlilikle direnişe 
geçen işçiler “MT patronunu uyarıyoruz. 
Eğer sen ‘İstediğim gibi işçileri çıkarırım kapı 
önüne koyarım bana hiçbir şey olmaz’ diyor-
san yanılıyorsun. Bizler bugün bu fabrikanın 
önünde, diğer gün evinin önünde, bir başka 
gün yemek yediğin lokantanın önünde hak-
kımızı aramaya ve seni rahatsız etmeye de-
vam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Özellikle torba yasanın yürürlüğe girmesiyle 
birlikte maden işletmelerindeki maliyetlerin 
artmasıyla işten çıkarılan maden işçilerinin 
işe geri alınmak için yaptıkları eylemler de 
ses getiriyor. 

Hazırlayan: Ozan DİNGÇİ

Direnişteki işçilerden haberler
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EKMEK ÖLÜMÜN AĞZINDA

3 Kasım 2002 - 3 Kasım 2014/ AKP’li 12 Yılda İşçi Ölümleri

2002
son 2 ay

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ölüm

146 811 843 1096 1601 1044 866 1171 1454 1710 878 1235 1600 14455

Bu ülkede işçiysen ölümü göze alacaksın ar-
kadaş!

İşçiysen bu ülkede kömürün karasını da yu-
tarsın, madenin karanlığında da yaşarsın, 
düşerken gökdelenlerin rüzgarı da son esintin 
olur! 

Bu olanlara rağmen Türkiye’de iş cinayetle-
rine kaza ya da olağan şeyler, işçi ölümlerine 
fıtrat diyen bir iktidar var. Bu iktidar ki hiçbir 
kalıba sığmayan tanımlamalarla halkını kan-
dıran, rantı uğruna insan hayatını hiçe sayan 
bir katliam çetesine dönüşmüş durumda. 

Yaşam odası bulunmayan bir madende, toprak 
altında oksijensiz yaşanabiliyorsa buyurun ka-
der yazıcıları sizler de fıtratınızı yaşayın.

İş yerlerinde, iş kazalarına karşı önlemler alı-
narak iş ve işçi güvenliğinin sağlanması ge-
rekir. İşçilerin iş güvenliği bilgilendirmesinin 
yapılmış olması ve işyeri çalışma koşullarının 
işçi güvenliğini sağlayacak şekilde sağlan-
mış olması gerekir. Maalesef ki her 3 ayda bir 

Soma bilançosunu gördüğümüz işçi ölümleri, 
ülkemizde bu önlemlerin yeterli olmadığının 
kanıtıdır. Yandaş rantı, güvencesiz koşullar-
la yoksulluğa kat çıkarken hergün yeni işçi 
ölümleri ile karşı karşıyayız. 

Soma faciasının failleri cezalandırılmamış, 
faciaya neden olan koşullar hâlâ güvenceli 
hale getirilmemişken rant uğruna katliamlar 
yaşamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın İmam Hatipten ar-
kadaşı olan Aziz Torun’un, Mecidiyeköy’de 
yıkılan Ali Sami Yen Stadı’nın arazisine inşa 
ettiği Torun Center’da işcileri taşıyan asansö-
rün 32. kattan zemin kata düşmesi sonucu 10 
işci daha güvencesiz koşullarda can verdi. To-
run Center’daki faciadan 4 ay önce Soma’da 
maden ocağında 301 işcinin can vermesi üze-
rine Başbakan, faciaya kader ve fıtrat diyerek, 
ülkeyi betona çeviren zihniyeti ve patronları-
nı koruyan bir örtbas girişiminde bulunmuş-
tu. 

Bir aydır bozuk olan Torun Center asansörü-
nün tüm uyarılara rağmen tamir edilmeye-
rek işçilerin kullanmaya mecbur bırakılması,  
canı değil cebi düşünen patronların ve onları 
tüm usulsüz ihale ve rantsal dönüşümlerle 

zenginleştiren iktidarların kurtlar sofrası ku-
ralıdır.

Güvencesiz çalışmayı kural haline getiren 
AKP iktidarı ihmal ve katliamların önüne 
geçmiyor, yaşam odaları yaptırmak yerine al-
dığı toma sayısını arttırıyor. Daha Soma’nın 
acıları sarılmamışken, Karaman Ermenek’te 
yine ihmal sonucu 18 işci madende göçük al-
tında kaldı. Maaşlarını alamayan,yemeklerini 
bile yerin binlerce metre altında yemek zo-
runda bırakılan madenciler AKP Belediye 
Başkan Adayı’nın sahibi olduğu madende 
insanca bir yaşama layık görülmeyerek kat-
ledildi.

Aşağıdaki şemada da görüyoruz ki AKP ik-
tidarının gelmiş olduğu zamandan beri işci 
ölüm sayısı hızla artmış durumda. 12 yılda 
14455 işçinin katledildiği Türkiye’de esasen 
her 3 ayda bir Soma Katliamı yaşanıyor.

Patronların cebine giren paraların, bir çok iş-
cinin hayatına mal olduğu bu ülkede artık bir 
şeyler değişmelidir. Bir işcinin akıttığı ter ka-
dar değeri yok sermayelerinin. Bir gün emek 
de hak ettiği değeri alacaktır.

Atakan VURUN
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Kovadis* MEB?
Son yıllarda ve özellikle Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yaptığı bir dizi olumsuz düzen-
leme çok sayıda öğrenciyi olumsuz etkiledi ve 
etkilemeye devam ediyor. Tayyip Erdoğan’ın 
dindar bir nesil yetiştireceğiz fetvalarına uy-
gun olarak hareket eden MEB, eğitim siste-
minin zaten çağdaş olmayan yapısını daha da 
bozdu. Bunların başında da öğrencilere da-
yatılan İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları 
geliyor. 
Düz ve Meslek liselerinin Anadolu Lisesi’ne 
dönüştürülmesiyle sınavsız öğrenci alan tek 
lise türü olarak İmam Hatip Lisesi kaldı. Öğ-
renciler bu yıldan itibaren liseye geçiş sına-
vında yeteri kadar puan alamama durumun-
da ya İmam Hatip Lisesi’ne ya da Açık Lise’ye 
gitmek zorunda bırakıldı. Böylece aslında 
İmam Hatip Lisesi öğrencilerin çoğunluğu 
için tek alternatif aslında zorunluluk oldu. Bu 

uygulamaları yaparken bir yandan ortaokul-
ları bir anda İmam Hatip’lere çeviren AKP, 
velilerin ve öğretmenlerin tüm protestolarına 
rağmen çok sayıda öğrenciyi okulsuz bıraktı.
MEB’in gerici yeni uygulamalarından bir 
diğeri ise ortaokullarda türbanı serbest hale 
getirmesi. Basına yapılan açıklamayla MEB’e 
bağlı okul öğrencilerinin kılık kıyafet yönet-
meliğine dair yapılan değişiklikle “baş açık” 
ifadesi yürürlükten kaldırıldı. Önce üniver-
sitelerde başlayan süreç ardından liselerde 
devam etmişti. Şimdi ise ortaokullardaki 
gericileştirme politikaları ise işin gerçek yü-
zünü ortaya seriyor. Yapılan açıklamalarda 11 
yaşındaki çocukların kapanıp kapanmamaya 
kendilerinin karar vermesi olağan bir şey ola-
rak sunuluyor. Konuyla ilgili uzmanların, öğ-
retmenlerin ve psikologların tüm uyarılarına 
ve karşı çıkışlarına rağmen “sultan”ından 
fetvayı alan MEB tam gaz öğrencilerin eğitim 

hakkına saldırmaya devam ediyor. Kız öğren-
cilerin özgürlüğünü ellerinden alıyor. Karma 
eğitim sistemini bozarak hastalıklı, biat eden 
ve asosyal bir gençlik yaratmak istiyor.
Gerici eğitim sistemine başka bir örnek ise 
İmam Hatip Liselerinde türkçenin yasaklan-
ması. Veliler ve öğrenciler TEOG, nakil ve 
yerleştirme sorunlarıyla uğraşırken MEB bazı 
İmam Hatip Liselerinde türkçe konuşmayı 
yasakladı. Yıldan yıla sayısı artarak 952’ye  
ulaşan bu liselerde çok sayıda imam hatipli 
öğrenci için türkçe yasaklanmış oldu. 
Bu gerici eğitim sisteminin yeni uygulama-
larıyla gençlerin üretmesinin, düşünmesinin 
ve sorgulamasının önüne geçilmeye çalışı-
lıyor. AKP politikalarına biat eden, kindar, 
körelmiş bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyor. 
Çünkü egemenler gençlerin düşünmesinden, 
sorgulamasından ve hareket etmesinden kor-
kuyorlar. Gençler düşündüğünde ne oldu-
ğunu Gezi’den biliyorlar. Griye boyadıkları 
rengarenk merdivenlerden biliyorlar. Onlar 
biz gençleri gri bir geleceğe mahkum etmek 
istiyorlar. Ya onların gri geleceğine mecbur 
kalacağız ya da geleceğimize hayatın tüm 
renklerini çalarak yeniden kuracağız.

*Quo vadis (Kovadis) latincede nereye 
gidiyorsun anlamına geliyor.

Doğa ÖNDER
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Polisten IŞİD’çilere koruma, 

Son günlerde Kobanê’deki IŞİD saldırılarını 
ve AKP Hükümeti’nin IŞİD’e olan desteğini 
üniversitelerimizde protesto eden öğrenciler, 
IŞİD yanlıları ve polis arasında geçen olayları 
medyada gördük, okuduk ve izledik.

Burjuva medyanın aktarımlarının ne kadar 
yanlı olduğunu hepimiz Gezi sürecindeki 
penguen belgesellerinden hatırlıyoruzdur. 
Bu yüzden bunlardan en taraflı, en faşizan 
ve en halka çarpıtırılarak aktarılan İstanbul 
Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Cebeci 
Kampüsünde gelişen olayların gerçek yönle-
rini başka bir perspektiften yani emekçilerin, 
öğrencilerin cephesinden bakarak paylaşmak 
istiyorum.

İlk olarak 12 ekim 2014 sabah saatlerinde İs-
tanbul Üniversitesi’nde Kobanê ile dayanışma 
eylemi ve AKP-IŞİD işbirliğini protesto et-
mek amacıyla toplanmaya başlayan öğrenci-
lere eli satır ve sopalı IŞİD yanlıları saldırıyor. 
Bu arada hatırlatmakta fayda var. İstanbul 
Üniversitesi’nin girişinde öğrencilere üst ara-
ması yapılan bir güvenlik(!) uygulaması var. 
IŞİD destekçilerinin ise o gün okula satırları 
ve sopaları nasıl sokmuş olduğuysa tam bir 
muamma.

Karşılıklı çatışmayı uzaktan izlemekle yeti-
nen polis hiç şaşırılmayacağı gibi IŞİD destek-
çilerine müdahelede bile bulunmuyor. Ancak 
eylemci öğrenciler kendilerini engellemek is-
teyen IŞİD’ci haydutları püskürtünce sahneye 
polis çıkıyor ve yoğun gaz, tazyikli su ve cop 

Ülkemizin bir çok üniversitesinde bunlara 
benzer olayları görüyoruz. Öğrenciler komşu 
halkların katledilmesine, emperyalist ülke-
lerin saldırılarına seyirci kalmıyor,bu savaş-
ların başta ABD, AB ve onun destekçilerince 
tezgâhlandığını ortaya koyuyor, bu gerçekle-
ri halka anlatıyor. Bu noktada şunu sormak 
gerekiyor, AKP Hükümeti ve onun kolluk 
güçleri polis, halklarımız için böylesine ısrar-
la, inatla sesini çıkaran üniversitelere neden 
saldırıyor? Aslında cevabı hepimiz biliyoruz. 
Mevcut AKP Hükümeti korkuyor. Çünkü 
başka hiç bir şeye benzemez halkını satanla-
rın korkusu.

Bu tür olayların başka bir boyutu da akla şu 
soruyu getiriyor. Bu öğrencilerimiz kısa süre 
sonra doktor, avukat, mühendis, işçi, emekçi, 
öğretmen kısacası hayatı örgütleyenler olma-
yacak mı? Evet olacak. İşte tam da bu yüzden 
burjuvazi polis gücüyle bizlerin yani gençle-
rin sosyalleşme, siyasallaşma, düşünme ve 
örgütlenme haklarımızı ellerimizden almaya 
çalışıyor. Bizleri biat kültürüne tabi asalak bi-
rer bireylere dönüştürmek istiyor.

Peki ya bizler? Artık yaşama hakkımıza göz 
diken bu iktidara karşı susacak mıyız? Yoksa 
kol kola, omuz omuza eşitlik ve özgürlük tür-
külerimizi söyleyip güneşli bir dünyaya doğ-
ru yol mu alacağız?

Nehir GEVENCİ

kullanarak öğrencilerin elliye yakınını gözal-
tına alıyor. Gözaltı süresince de polis anayasal 
haklarını kullanarak bir haydut çetesini pro-
testo eden öğrencilere insanlık dışı muame-
le ediyor. Yani gene bir İstanbul Üniversitesi 
klasiği yaşanıyor. Tek fark düne kadar ülkücü 
faşistleri destekleyen polis bugün üniversite-
lerde IŞİD destekçilerini kendine daha yakın 
hissediyor.

Yine aynı saatlerde Ankara Üniversitesi Ce-
beci Kampüsü’nde benzeri hatta daha şiddetli 
bir olay yaşanıyor. Polisin eylemci öğrencilere 
yaptığı saldırılara dayanamayan ve “Bırakın 
çocuklarımızı bu nasıl adalet!” dercesine öğ-
rencilerini korumak isteyen akademisyenler 
de aynı faşizanca müdahele ile gözaltına alı-
nıp götürülüyorlar. 

Çukurova’daysa üniversite içerisinde Kobanê 
ile ilgili bildiri dağıtmak isteyen öğrencilere 
hükümetin açıklamalarından ve polisin des-
teğinden cesaret alan faşist grup saldırıyor, 
polis ise saldırgan gruba teşekkür edercesine 
davranıp bildiri dağıtan öğrencileri yaka paça 
okuldan dışarı çıkarıyor. 

Aaaa bu arada 13 Mayıs Soma Katliamın’da 
ölen 301 işçi için kısa süreli okulu işgal eden 
Ege Üniversitesi öğrencileri hakkında 21 yıl 
hapis cezası isteniyor. Yani kısacası bu hükü-
met bize diyor ki “Katledilen işçiler için sesi-
ni çıkarma. Halkları katletmiş barbar IŞİD’i 
desteklemek mi istiyorsun? Kapımız size 
açık.”

öğrencilere saldırı
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Uyuşturucuya geçit vermeyelim!
BM 2014 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda 
2012 yılının ortalarında toplam 250 çeşit olan  
uyuşturucu maddelerin, 2013 aralık ayına 
gelindiğinde 345 çeşide ulaştığı belirtiliyor. 
Çeşitlerinin giderek arttığı, kanda ve idrar-
da tespit edilemeyen uyuşturucu maddelerin 
üretildiği biliniyor.

Kapitalist sisteme uygun bir mekanizması 
olan uyuşturucunun yoksullara ve zenginle-
re hitap edecek çeşitleri üretiliyor ve piyasaya 
sunuluyor. En çok da yoksul emekçi gençleri-
ni vuran uyuşturucunun, çocukların kullan-
ması için hazırlanmış çeşitleri de söz konusu.

Son yıllarda kullanımının aşırı derecede 
artması, olayların emniyete ve medyaya sık-
ça yansıması, uyuşturucu çetelerinin türe-
mesi nedeniyle devlet tarafından da çeşitli 
uyuşturucu ile mücadele programları yapıl-
maya ve uygulanmaya başlanır oldu. Em-
niyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum 
örgütleri işbirliği ile yapılmaya çalışılan bu 
mücadele programının yeterliliği ve sürek-
liliği muallak.

Devlet, dönem dönem ayyuka çıkan sorun-
larla ilgili oluşturduğu bir dönem uygulayıp 
sonra tamamen unutulan projeleri ile meşhur 
olduğu için, mücadele programının sonu-
cunu tahmin edebiliyoruz. Nitekim Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Uluslararası 
Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sem-
pozyumunda bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşması,yapılan sunumlar ve diğer konuş-
malar uyuşturucu kullanımının nedenini 

dürdükleri, dönem dönem siyasette etkin 
olmaya çalıştıkları, siyasetçilerle ilişki içeri-
sinde oldukları bilinen bir gerçek. Özellikle 
gerici sağ iktidarlar döneminde toplumun 
yozlaştığı, bu dönemde nefes alma olanağı 
bulan uyuşturucu mafyalarının sağ iktidar-
ların devamını sağlayan bir araç görevi gör-
düğü, toplumun yozlaşmasına neden olduğu 
görülmektedir.

AKP’nin faşist uygulamalarının arttığı bu 
dönemde uyuşturucu kullanımının artma-
sının bir sürpriz olmadığı aslında gün gibi 
ortada. Gerici eğitimin yaygınlaştırılmaya 
çalışıldığı, düşünmeyen, sorgulamayan, mu-
halefet etmeyen dindar bir gençlik yaratma-
ya çalışan AKP’nin döneminde uyuşturucu 
kullanımı 11 yaşına kadar inmiş durumda. 
Uyuşturucu mücadele tercihi ise bataklığı 
kurutmaktan çok sineklerle oyalanmak şek-
linde kendini gösteriyor.

Dünyada ve Türkiye’de egemenlerin uyuştu-
rucu üreticileri ile mücadele gibi bir dertleri 
yok dolayısı ile niyetleri de yok .Düşünme-
yen, sorgulamayan uyuşturulmuş bir top-
lum kapitalist sistemin devamını sağlamak, 
salatanatlarını sürdürmek için ideal bir or-
tam sağlıyor çünkü. Bu nedenle gerçekleri 
görmek,bilmek ve öfkelenmek yetmiyor artık 
İnsanların canına kastetmiş,onları kâr uğru-
na öldüren, çocuklarını uyuşturan egemen-
lerden hesap sormak gerekiyor. Bunun için 
uyuşturucuya karşı örgütlenmek, mücadele 
etmekten başka şansımız yok.

Aysu ERTAN

ağırlıklı olarak maneviyata dolayısıyla din 
eğitiminin eksikliğine bağlar nitelikte.Kı-
sacası devletin fikri ve zikri dindar bir nesil 
yetiştirilirse uyuşturucudan kurtulacağız 
şeklinde.

“Uyuşturucu ülkemize nasıl giriyor, ülke-
mizdeki uuşturucu üretimi ve satışı nasıl 
yapılıyor, buna devlet engel olamıyor mu? 
Teknolojinin dolayısı ile istihbaratın geliştiği 
günümüzde bu sorunu kökten çözmenin ko-

lay olması gerekmiyor mu?” soruları aklımıza 
geliyor doğal olarak.

Uyuşturucu maddelerin tarihine baktığımız-
da özellikle yoksul ülkelerde yaygın bir şekil-
de üretildiğini ve buradan piyasaya sürüldü-
ğünü görmekteyiz. Uyuşturucu baronlarının 
buradan elde ettiği gelirlerle bir saltanat sür-
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Kadına yönelik şiddete son!
Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Mücadele Günü’nde kadınlar sokak-
lardaydı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta 
olmak üzere kadınlar bir çok ilde taleplerini 
haykırmak ve şiddete karşı dikkat çekmek 
için yürüyüşler düzenledi, eylemler yaptı. 
İlerici Kadınlar’ın da katıldığı eylemlerde 
binlerce kadın yürüdü.

İstanbul eylemi
25 Kasım günü saat 19.00’da Taksim tünel-
de bir araya gelen kadınlar hazırladıkları 
rengarenk dövizlerle Galatasaray Lisesi’ne 
yürüdü.

Dövizlerle Erdoğan’ın kadınlarla ilgili fıtrat 
açıklamalarını tiye alan kadınlar sloganlar-
la yürüdüler. Buraya gelindiğinde ise basın 
açıklaması yaparak eylemlerini bitirdiler.

Ankara eylemi
Ankara’da ise KESK’in çağrısıyla 22 
Kasım’da kitlesel bir miting yapıldı. Çok sa-
yıda kadın örgütünün katıldığı eylem “Sa-
vaşa, IŞİD Vahşetine, Erkek Egemenliğine, 
Kadın Katliamlarına ve Nefret Cinayetleri-
ne Karşı Yürüyoruz” şiarıyla yapıldı.

Sıhhıye Toros sokakta buluşan kadınlar bu-
radan Kolej Meydanı’na yürüdü. Meydanda 
kurumlar adına yapılan açıklamada Mirabel 
Kardeşlerden Kobanê’deki kadınlara ve kat-
ledilen Kader Ortakaya’ya değin sistem tara-
fından katledilen kadınlar selamlandı ve mü-
cadelenin büyütüleceği vurgulandı.

İzmir Eylemi
Alsancak Gar’da 19.30’da bir araya gelen ka-
dınlar buradan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne 
bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Eylemde sık sık 
“Arin’den Kader’e sürüyor, sürecek mücade-
le” ve “Bağır herkes duysun erkek şiddeti son 
bulsun” sloganlarını haykıran kadınlar saat 
20.00 gibi eylemlerini bitirdiler.

25 Kasım ve Mirabel Kardeşler

25 Kasım’da tüm dünyada kadınlar so-
kaklara çıkarlar. Televizyonlarda eğer 
polis saldırdıysa çok kısa haberleri ya-
pılır. Yoldan geçerken eylemdedirler 
görürüz. Facebookta, twitterda bazı 
paylaşımlar görürüz. Peki nedir bu 25 
Kasım? Ne olmuştur 25 Kasım’da?

Tarih Kasım 1960. Dominik Cumhu-
riyeti Trujillo diktatörlüğünde yöneti-
liyor. Halkına zulmeden bir diktatör iş 
başında. Patria, Minerva ve Maria üç 
kızkardeş. Salcedo’da doğmuş ve bu 
zalim düzene karşı mücadele etmekte-
dirler. Diktatör emreder, üç kızkardeş 
yakalanır. Diktatörün askerleri Kele-
bekler olarak da bilinen üç kız kardeşe 
tecavüz ederler. Sonra onları katleder, 
arabalarını uçurumdan yuvarlayarak 
kaza süsü vermeye çalışır. 25 Kasım 
günü de Kelebekler’in cansız bedenleri 
bulunur. 

Ancak yalancının mumu yatsıya ka-
dar yanar, diktatörlüğün katliamı çok 
geçmeden ortaya çıkar. Dominik’te bu 
katliama karşı çok daha büyük tepki 
olur. Altı ay sonra, 30 Mayıs 1961’de 
Rafael Trujillo arabasında öldürülür.

1981’de Dominik’te toplanan La-
tin Amerika Kadın Kurultayı Mira-
bel Kardeşler’in anısına 25 Kasım’ı 
“Kadın’a Yönelik Şiddete Karşı Mü-
cadele ve Uluslararası Dayanışma 
Günü” olarak belirler ve o günden bu 
güne kadınlar 25 Kasım’da sokaklarda 
Mirabelleri ve mücadelelerini sürdü-
rürler.
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HES ne ola ki? Hak eşitlik sol mu?
Biraz gündemi yakından takip ediyorsanız, 
Hes’leri duymuşsunuzdur. Önce bu proje ne-
dir ne değildir biraz hatırlatma yapalım.

Hidro Elektrik Santraller nasıl çalışır?

Barajlarda su biriktirildiğinde suya potansi-
yel enerji kazandırılır. Potansiyel enerji kaza-
nan su yüksekten bırakılınca suyun potansi-
yel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür ve hızla 
akan su, pervanelerine çarparak türbinleri 
döndürür. Türbinler dönünce türbinlere bağ-
lı olan jeneratörler döner ve elektrik enerji-
si (alternatif akım) üretilir. Hidro elektrik 
santrallerde, suyun potansiyel enerjisi önce 
kinetik enerjiye sonra da elektrik enerjisine 
çevrilir.

Peki çevre dostu gözüken bu projeler neden 
zararlı ve karşı çıkılıyor? Birincil nedeni in-
şaat sırasındaki doğal çevreye olan zararları-

dır. İnşaat sırasında su yatağının değiştiril-
mesi bu deredeki canlıların ölmesi demektir. 
Bununla birlikte suyun doğal dengesi deği-
şince tarımda verimlilik düşüyor ve oradaki 
doğal hayat yavaş yavaş yok edilmiş oluyor. 
HES’in zararları bununla mı sınırlı? Tabi ki 
hayır. HES kurulabilmesi yollar yapılması la-
zım ve bu da ormanın ortasına yol yapılması-
nı gerektiriyor.

Hatırlayalım: 3.Köprü projesinde de 
ormanın ortasından yol geçiriliyordu
Köylüler Radikal Gazetesi’ne verdikleri bir 
röpörtajda “Bu çalışmalardan dolayı bal üre-
timinde verim alamadıklarını, hayvanların 
vahşileştiğini ve süt üretiminde düşüşler ya-
şadıklarını” belirtiyordu. Tarımda yaşanan 
bu olumsuzluk bırakalım istihdam yaratma-
yı mevcut iş olanaklarını da yok ediyor. Bu 
sonuçlar kısa vadede olanlar. Peki uzun vade-

de neler oluyor? Uzun vadede düzelmesi çok 
uzun yıllar alacak sonuçlar doğuyor ve o böl-
genin doğal yaşamını dolayısıyla o bölgenin 
yaşanılabilirliğini etkiliyor. 

Örneğin fotoğrafta görüldüğü gibi HES ya-
pılmadan önce Antalya’daki Alakır nehri gü-
rül gürül akarken HES sonrası dere olmak-
tan çıkıp bir taş yoluna dönüşüyor.

HES projelerinin başka ne gibi zararları var? 
Örneğin bu projeyle akan derelerimizin kul-
lanım hakkı 49 yıl boyunca kiralanarak ora-
daki su metaya dönüştürülüyor. Yani böyle-
likle bölge halkı kendi derelerinden su içmek 
için bile onlardan izin alacak duruma getiri-
liyor.

Ama Hes’ler enerji sorunumuzu çözecek ve 
yenilenebilir bir enerji kaynağı dediğinizi 
duyar gibi oldum. Yenilenebilir enerji kayna-
ğı meselesini yararından çok zararı olduğunu 
anlattığım için geçiyorum.

Enerji sorununa gelince başka alternatifler 
var. Mesela rüzgar enerjisi gibi. Türkiye bir 
çok ülkeye göre rüzgar enerjisi açısından 
coğrafi olarak daha müsait. Üstelik bu enerji 
HES’ler gibi doğa tahribi yapmıyor.

HES doğal yaşam alanlarımızı yok ediyor, 
bizim olan su kaynaklarını ücretli hale dön-
dürüyor. O yüzden bizler gözünü kâr hırsı 
bürümüşlere diyoruz ki derelerimizden elini 
çekin. Dereler özgür akacak!

Özgür MATİLOĞLU
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Oda sayımı yahut yaşımı bilmiyorum. Açık-
cası çok uzun süre önce bıraktım bunları dü-
şünmeyi. Çünkü sizin gördüğünüzün ötesini 
hissediyorum ben. Sonsuz tane odam var me-
sela. Zira başka türlü de kucaklayamazdım da 
zaten bu denli direnişi.

Bir odam Cumartesi Anneleri. 500 haftayı 
aşkındır alanlardaki her talepleri, ağıtları; 
yazıları oluyor duvarlarımın, içi doluyor slo-
ganlarla. Camlarını açıyorum odanın, yankı-
lanıyor umutlar.

Başka bir odamda kadınların isyanı var. Fe-
odaliteye, tacize, tecavüze, öteki olmaya is-
yan! İki kadın konuşuyor odada ki duvarın 
köşesinde; “kime ne benim bedenimden” 
diyor biri. Diğer kadın ürkek “şişt sessiz ol, 
bu kadar sesli söylenmez bunlar. Benim gibi 
olursun sonra diyor” morarmış gözleri hü-
zünle çevreyi incelerken. Korkak ama güçlü 
o kadın; ben biliyorum. Geceleri duvarlarıma 
yaslanıp hayaller kuruyor, dokunamadığı her 
kadın için umut olmayı istiyor. Şu an ki tav-
rı korkmuşluktan. Diğer kadınlarla bir arada 
daha da güçlü oluyor. Bu yüzden zaten odaya 
her bir kadın katıldığında sesleriyle birlikte 
ben de yükseliyorum. Bir aradaki birbirinden 
farklı milyonlarca baskı ama tüm bunlara 
inat kocaman ortak bir isyan!

Kadınlar, kadınlarımız... Nasıl da güzel kah-
kaha atıyorlar iffetli iffetli. Nasıl da yerle bir 

ediyorlar aşağılık düzeni. Tüm bunları dü-
şünürken odaya bir kadın giriyor sinirle. 
“Bakın” diyor; “bakın” ve video oynamaya 
başlıyor. Bir defile videosu bu ama alışılmı-
şın dışında birşey var. Herkesi öfkelendiren, 
hüzne boğan birşey. Kadınlar kıyafetlerle 
yürüyor. Kıyafetler... Gerilla kıyafetleri... Em-
peryalist savaş içinde direnen halk... Metalaş-
tırmaya doyamadığı kadınları, sistem, şimdi 
de mücadelesiyle metalaştırıyor. Savaşın sebe-
bi değil de özgürlük destekçisi edasıyla.

İçim ağlıyor duvarlarımdan akıtıyorum göz-
yaşlarımı ve velilerle dolu diğer bir odama 
dökülüyor. Bir annenin gözyaşıyla birleşiyor; 
cümleler bu birleşmenin ardından peşisıra 
dökülüyor zaten tıpkı sıvası dökülüyormuş 
gibi duvarlarımın. Okula yazdıramıyormuş 
çocuğunu anne. İmam Hatip oldu ya şim-
di tüm okullar; siz evlerinizde susarken... 
“Bilimsel eğitim” diyor anne. Çocuğumun 
temel hakkı değilmi? Nasıl sessiz kalır bu 
kadar insan, nasıl göz yumarbu gericiliğe? 
“Ah annem, biz yanındayız, alanlarda hesap 
sormaktayız” diyorum tuğlalarımın arasına 
sıkışmış sesimle. 

Tıpkı kömür karası odama seslendiğimde ki 
gibi. Fıtratında varmış ya madencilerin ölüm.
(!) O odamın taşlarını saklıyorum özenle. 
Birgün buna izin verenleri o taşlarla boğabil-
mek için. Daha Soma’nın hesabını vermeden, 
açıklamalarının altında ezilmeden Karaman 

Katliamı’nı da eklediler taraflarına. İş kazası 
dediler ölen işçilerin onurunda boğulmaktan 
korkmadan. Arkalarında bıraktıkları eşleri-
nin, anne/babalarının, evlatlarının öfkesini 
unutarak. Susulamıyor artık; her yer kan, el-
lerimiz yakalarında hesap verecekler! Tıpkı 
yancılarına peşkeş çektikleri sokaklarımızı, 
mahallelerimizi rant uğruna griye boyarken 
yine iş kazası cümlesinin arkasına sakladık-
ları inşaat işçilerinin ölümlerine verecekleri 
hesap gibi.’’ İşçi sınıfının öfkesi enselerinde, 
sloganları nefes aldıkları her yerde(!); kaza-
nacağız birlikte. Sokaklarda ve fabrikalarda!’’ 
derken söküp atıyorum her odamdan bir tuğ-
la. 

Sokaklara bölüyorum tanelerini. Toz oluyo-
rum. Aranıza giriyorum bende. Her birinizin 
ta en içine. Tüm odalarımın mücadelesini 
getiriyorum sizlere; istismar edilen çocukla-
rı, anaları, işçileri, kadınları, ezilen halkları, 
öğrencileri tüm doğayı sloganlarla, umutlar-
la, öfkelerle getiriyorum. Kocaman alın nefe-
sinizi ciğerlerinize dolsun tüm bunlar. Dört 
duvarda değil bedenlerde yaşasınlar.

Haykırıyorum size insanlar “susmayın, vakit 
o vakit. Vakit, hesap sorma vakti. Susmayın 
insanlar!”

Kybele

Odalardaki hayalet
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TÜM İGD’den haberler

Her yer Taksim, her yer direniş
İşçilerin Birlik Dayanışma ve Mü-
cadele günü olan 1 Mayıs’ta AKP 
İstanbul’da gene emekçilere saldırdı. 
Başta Şişli, Mecidiyeköy, Beşiktaş ve 
Okmeydanı olmak üzere birçok bölge-
de polis 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak 
isteyen halka saldırdı. “Yolumuz işçi 
sınıfının yoludur” diyen İlerici Genç-
ler de sokak sokak çatışarak 1 Mayıs’ta 
emekçilerle omuz omuza oldu.

Binler Dolmabahçe’de
Denizler’i andı

6 Mayıs’ta yani 42 yıl önce idam edilen 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse-
yin İnan’ı anmak için İlerici Gençler’in 
de aralarında bulunduğu çok sayıda 
gençlik örgütü Taksim AKM önünden 
Dolmabahçe’ye yürüdü. Denizlerin ve 
tüm devrim şehirlerinin ölümsüzlüğü-
nü haykıran kitle “Gün gelecek devran 
dönecek katiller halka hesap verecek” 
sloganları attı. Dolmabahçe’ye kadar 
yürüyen gençlik Dolmabahçe önünde 
yapılan saygı duruşu ve basın açıklama-
sı ardından eylemlerine son verdi.

Sivas Katliamı Anması’na 
İzmir’de polis saldırdı
İzmir’de binlerce kişi 21 yıl önce Sivas’da 
2 Temmuz’da katledilen canları anmak 
için bir araya geldi. Yürüyüş yapmak is-
teyen, aralarında İlerici Gençler’in de 
bulunduğu kitleye polis saldırdı ve yine 
insanlık dışı görüntüler meydana getirdi. 
Yerde yatan yaşlıları tekmeleyen, işkence 
ederek gözaltına alan polise halk yoğun 
tepki gösterdi.

Soma için binler sokaklar
Soma’da 22 Mayıs’ta katledilen 
yüzlerce işçi için Ankara, İstan-
bul, İzmir ve Mersin başta olmak 
üzere emekçiler sokakları zapt etti. 
Alanlara çıkan sendikalara, mes-
lek örgütlerine, partilere ve gençlik 
örgütlerine Türkiye’yi ölü işçiler 
cumhuriyetine çeviren AKP dikta-
törlüğü amansız bir şekilde saldırdı. 
Meydanları kapatmaya çalıştı ancak 
günlerce süren eylemlerde halkı kor-
kutamadı. İlerici Gençler “Soma’da 
katliam var! Yolumuz işçi sınıfının 
yoludur!” pankartlarıyla eylemlerde 
yerini aldı.

Mayıs Haziran
Büyük Halk Direnişi’nin

birinci yılında halk sokaklarda
Mayıs ayında sokaklar durmak bilmi-
yor. AKP’nin gericilik, vurgunculuk 
ve savaş rejimine karşı yüzbinler Ma-
yıs Haziran Büyük Halk Direnişi’nin 
yıldönümünde gene sokaklardaydı. 
Birçok ilde sokaklara çıkan TÜM-
İGD’liler de direnişi örgütlemek için 
“Faşizme geçit yok” şiarını yükseltti-
ler. Tazyikli suya, gaz bombasına ve 
polis şiddetine karşı her sokağı direniş 
alanına çeviren halk AKP diktatörlü-
ğüne Mayıs Haziran ruhunu bir kez 
daha gösterdi.

Ankara’da Filistin’e destek eylemi
Ankara Dayanışması bileşenleri 
Güvenpark’ta 19 Mayıs 2014’de gerçek-
leştirdikleri bir eylemle Filistin halkıy-
la dayanışmayı yükseltti. TÜM-İGD’li 
gençlerin de katıldığı eylem için saat 
19.00’da Güvenpark’ta bir araya gelen 
yüzü aşkın Ankaralı gözlerine taktıkları 
siyah bantlarla İsrail saldırısını protesto 
etti. Açıklamanın ardından eylem ger-
çekleştirilen oturma eylemi ile sloganlar 
eşliğinde sona erdi.
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Kemal Türkler kavgamızda yaşıyor!
İşçi sınıfının yiğit önderi Kemal Türk-
ler, katledilişinin 34. yıl dönümünde 
(22.07.2014) mezarı başında ailesi, dostları, 
mücadele arkadaşları ve genç yoldaşlarının 
katılımıyla anıldı. Devrimci İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (DİSK) kurucu başka-
nı, Türkiye işçi sınıfının atılım yıllarında 
DİSK’e önderlik eden Kemal Türkler, evinin 
önünde faşistlerce katledilmesinin 34. yıl 
dönümünde de unutulmadı. Mezarı başın-
da gerçekleştirilen anmaya ailesi, dostları ve 
mücadele arkadaşlarının yanı sıra DİSK’li 
işçiler ve İlerici Gençler de katılım gösterdi.

TÜM İGD’den haberler

7. İlerici Gençlik Yaz Kampı
gerçekleştirildi
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 
İlerici Gençlik Yaz Kampı’nın 7.si bu sene 
13-17 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. 
Türkiye’nin birçok noktasından yola çıkan 
ilerici gençler Erdek’te buluşarak ağaçların 
gölgesine çadırlar kurdular, birlikte düşü-
nüp, birlikte paylaşıp, birlikte ürettiler.

Öldük mü sandınız?
TÜM-İGD’li gençler, TKP 1920’li dostlarını TKP’nin 94. yıldönümü kutlamalarında 
yalnız bırakmadı. TKP 1920’nin 7 Eylül 2014 Pazar günü İstanbul’da Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği 94. yıl anmasında İlerici Gençler, kendilerinin 
yazıp-yönettiği ve oynadığı “Öldük mü sandınız” oyunla mücadelenin 94. yılını se-
lamladı. “Öldük mü sandınız” oyunuyla Gezi Direnişi (Mayıs-Haziran 2013 Büyük 
Halk Direnişi) ruhunun gençliğin omuzlarında dimdik ayakta olduğunu ortaya ko-
yan İlerici Gençler Berkin’den Hasan Ferit’e tüm direniş şehitlerini oyundaki fidan-
larla andı.

İlerici Gençler
üniversite kayıtlarında
dayanışmayı yükseltiyor
Marmara Üniversiteli İlerici Gençler bu 
yıl da yeni arkadaşlarını yalnız bırak-
mıyor. İlerici Gençler 1-5 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşen üniversite kayıtla-
rında dağıttıkları bildirilerle yeni üni-
versitelilerle dayanışmayı büyütüyor.

Mersin Emek ve
Demokrasi Platformu’ndan
“Özgür Basın Susturulamaz” eylemi
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu 17 
Ekim’de günlük Kürtçe olarak yayınlanan 
Azadiya Welat gazetesi Adana dağıtımcısı 
Kadri Bağdu’nun katledilmesini kınadı. 
Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen plat-
form üyeleri bir basın açıklaması yaparak 
“Katiller bulunsun, hesap sorulsun” sloganını 
haykırdı. İlerici Gençler’in de katıldığı basın 
açıklamasının ardından Özgür Çocuk Parkı 
ve İstiklal Caddesi’nde Azadiya Welat ve Öz-
gür Gündem gazetesi dağıtıldı.

Mersin Cemevi’nde
Muharrem orucu açıldı
Muharrem Orucunun 4. Gününde 
(29.10.2014) aralarında TÜM-İGD’li genç-
lerin de olduğu çok sayıda siyasi kurum 
temsilcisi ve Alevi Kültür Dernekleri Mer-
sin Şubesi Başkan Yardımcısı Aziz Özcan, 
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi  
İnanç Kurulu Başkanı Ercan Kazım Özer,  
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi’nde 
Muharrem orucunu açtılar. Alevi Kültür 
Dernekleri Mersin Şubesi İnanç Kurulu 
Üyesi Erdoğan Sevin Dedenin okuduğu 
gülbankle Muharrem Orucu açıldı.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi 
İnanç Kurulu Üyesi Kazım Açıktepe’nin 
de Cem İbadeti konusunda bilgilendirme-
de bulunduğu buluşmada deyişler okundu 
ve Cemevi Semah ekibi semah döndü.
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Kobanê’yle dayanışma eylemlerinden...
Emperyalistlerin desteğiyle güç kazandırılan IŞİD’in saldırılarına dört bir yanda halk Kobanê için günlerce sokaklara sokaklara çıktı. Barbar 
sürüsü IŞİD’in Kürt halkına saldırmasına sessiz kalmadı. 

İzmir
İzmir halkı ve demokratik kitle örgütleri 
09.09.2014 Sevinç Pastanesi önünde topla-
narak Kobanê’ye destek eylemi gerçekleş-
tirdi. Aralarında İlerici Gençlerin de yer 
aldığı eylem basın açıklamasının okunma-
sıyla başladı. Açıklamanın ardından yakla-
şık 1 saat süren oturma eylemine geçildi.

İstanbul
İstanbul’da eşzamanlı olarak Taksim ve 
Kadıköy’de Kobanê için 07.09.2014’de destek 
eylemleri yapıldı. IŞİD’in kanlı saldırılarının 
protesto edildiği eylemlerde “Katil IŞİD iş-
birlikçi AKP” ve Kobanê’ye destek sloganları 
atıldı. İlerici Gençler de gündeme uygun ola-
rak Kadıköy duvarlarını “Katil IŞİD, işbirlikçi 
AKP” yazılamalarıyla donattılar.

Kıbrıs
Kıbrıs halkı ve gençliği 08.09.2014 saat 
18.00’da Lefkoşa Terminali’nde bir araya 
gelerek Kobanê’ye destek eylemine başladı. 
İlerici Gençler’in de katıldığı eylemde Tür-
kiye Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakıldı. 
Ardından İngiltere Büyükelçiliği önünde slo-
ganlarla IŞİD saldırganlığını protesto ederek 
oturma eylemi yaptı. Liselilerden Kobanê’ye destek eylemi

Kadıköy Liseli Platformu 18.09.2014 saat 
14:00’de düzenlediği eylemle Kobanê 
Direnişi’ne destek verdi. Kobanê’deki IŞİD 
saldırılarını protesto etmek amacıyla bir ara-
ya gelen liseliler “Her Yer Kobanê Her Yer Di-
reniş” sloganıyla Kadıköy Bahariye’den Kal-
kedon Meydanı’na yürüdü. İlerici Liselilerin 
de katıldığı eylemde liselilerin önüne barikat 
kuran polis protesto edildi. Kadıköy halkının 
da alkışlarıyla sık sık destek verdiği eylem ba-
sın açıklamasıyla sonlandırıldı.

1 Kasım Dünya Kobanê günü
eylemlerinden

1 Kasım Dünya Kobanê Günü olması 
dolayısıyla dünyanın dört bir yanın-
da Kobanê Direnişiyle dayanışma ey-
lemleri gerçekleştirildi.
İzmir Alsancak’ta yapılan ve TÜM-
İGD’nin de katıldığı eylem saat 
14.00’da Leman Kültür önünde 
kitlenin toplanmasıyla başladı. Ar-
dından kitle Sevinç Pastanesi’ne 
doğru yürüyüşe geçti. “Bijî berxwe-
dane Kobanê”, “Katil IŞİD, işbirlikçi 
AKP”, “Diren Kobanê İzmir Seninle” 
sloganlarını atan kitle Sevinç Pasta-
nesi yakınında basın açıklamasını 
gerçekleştirdi.

Mersin DÖKH aktivistleri
IŞİD’i protesto etti

Mersin DÖKH (Demokratik Öz-
gürlük Kadın Hareketi) aktivistleri 
IŞİD çetelerinin Kobanê’ye dönük 
saldırılarını 12 Ekim 2014’de pro-
testo etti.
DÖKH aktivistleri, Mersin Forum 
Alışveriş Merkezi’nin içinde bulu-
nan YKM önünde bir araya gelerek 
yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte 
sık sık “Kadınlar savaş istemiyor”, 
“Katil IŞİD işbirlikçi AKP”, “Biji 
Bexwedana Kobanê” sloganları atıl-
dı. Polisin yürüyüşe engel olmak 
istemesi üzerine kısa süreli arbede 
yaşandı. Ardından polis barikatını 
aşarak yürüyüşlerini tamamlayan 
kadınlar basın açıklaması yaptı.

İstanbul’da merkezi olarak yapılan 
yürüyüş saat 14:00’da başladı. Beyoğ-
lu Tünel’de bir araya gelen kitle bu-
radan Galatasaray Meydanı’na doğru 
yürüdü. TÜM-İGD’nin de katıldığı 
eylemde Galatasaray Meydanı’nda 
basın açıklaması yapıldı. 
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Taksim’de bildiri dağıtımı
TÜM-İGD’li gençler 12.10.2014’de İstik-
lal Caddesi’nde saat 15.30’da bildiri da-
ğıttı. 4+4+4 politikalarının eleştirildiği 
bildiride “Bizler emekçi çocukları olarak 
ücretsiz,bilimsel ve anadilde eğitim istiyoruz. 
Emperyalist savaşın bir parçası olmayacağız. 
TÜM-İGD kimdir İlerici Gençler kimlerdir? 
İlerici gençler ne için mücadele eder?” gibi 
konuları işlediler. Bildiride AKP’nin IŞİD 
desteğini ortaya koyan gençler Kobanê’deki 
saldırılara da dikkat çektiler.

TÜM-İGD “Ne sınıfta, ne sokakta gericiliğe geçit vermeyeceğiz!”
İlerici Gençler AKP’nin dayatmacı, gerici eğitim ve emperyalist savaş politikalarına karşı çıkmak için sokaklardaydı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
stant çalışması
TÜM-İGD’li öğrenci gençler Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde 17.09.2014 ve 23.09.2014’de 
yaptıkları bildiri dağıtımıyla öğrenci dost-
larına seslendi. Hükümetin eğitim politika-
larının eleştirildiği bildiride “Bizler emekçi 
çocukları olarak ücretsiz, bilimsel ve anadilde eğitim istiyoruz” talebi yinelendi. İlerici Gençler 
“Emperyalist savaşın bir parçası olmayacağız” diyerek gençliğin savaş karşıtı tutumunu ortaya 
koydu.
DEÜ öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği bildiri dağıtımında üniversite öğrencileriyle konuş-
ma şansı yakalayan İlerici Gençler “Saflarımızı sıklaştırmaktan başka çaremiz yok. AKP’nin 
gericilik,vurgunculuk ve savaş politikalarına geçit yok demek için İlerici Gençlik saflarına!” 
diyerek gençliği mücadeleye çağırdı.

İstanbul Üniversitesi Eylemi
13 Ekim’de sabah saatlerinde İstanbul Üniversitesi’nde ellerinde sopalarla IŞİD destek-
çileri üniversitedeki öğrencilere saldırdı. Arama noktasına sopaları, palalarıyla gelen 
IŞİD yandaşlarını görmezden gelen polis öğrencilere saldırarak 42 gözaltı yaptı.
Öğrencileri ters kelepçe yapıp gözaltı aracı gelene kadar sokakta yüzüstü yatıran po-
lisin bu insanlık dışı tavrına öğrencilerin tepkisi gecikmedi. Saat 13:30’da İstanbul 
Üniversitesi öğrencileri tarafından günlerdir devam eden IŞİD yanlılarının okula gi-
rip öğrencilere saldırmalarına ilişkin Fen Edebiyat Fakültesi kapısının önünde basın 
açıklaması yapıldı.
TÜM-İGD’nin de katıldığı eylemde “Katil IŞİD üniversiteden defol” ve “Beyazıt IŞİD’e 
mezar olacak” sloganları atıldı.
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6 Kasım YÖK’ün kuruluş yıldönümü birçok 
ilde öğrencilerin yaptıkları eylemlerle protes-
to edildi. Bizler de İlerici Öğrenciler olarak 
üniversitelerde egemenlerin sopası rolünü 
üstlenen YÖK’ü Ankara ve İstanbul’da yap-
tığımız eylemlerle protesto ettik, sokaklarda 
sloganlarımızı haykırdık.

Ankara Eylemi
Aralarında TÜM-İGD’li öğrencilerin de ol-
duğu ilerici, devrimci, yurtsever öğrenciler 
YÖK’ü protesto etmek için Ankara’da sokak-
lardaydı.

YÖK’ü protesto etmek isteyen öğrenciler 
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nden 
Sakarya Caddesi’ne yürüyüp basın açıkla-
ması yapmak ve açık kürsü kurmak istedi. 
Ancak öğrencilerin okuldan çıkışıyla birlik-
te polis yolu kesti ve öğrencilerin yürüyüşü-
ne saldırdı.

Öğrencilerden korkan polis ordusu(!)

Elli civarında öğrenci için 15 otobüs dolu-
su çevik kuvvet, 6 toma ve 4 akreple saldı-
ran Ankara polisi öğrenciler Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ne çekilene kadar saldırılarını sür-
dürdü. Ardından öğrenciler burada “YÖK, 
polis, medya. Bu abluka dağıtılacak”, “YÖK 
kalkacak polis gidecek üniversiteler bizimle 
özgürleşecek.” ve “Polis defol bu sokaklar bi-
zim” sloganlarını haykırarak basın açıklama-
sı yaptılar.

İstanbul Eylemi
Üniversitelerde yapılan forumlar süreciy-
le örgütlenen 6 Kasım eylemi saat 17.00’de 
Taksim’de yapıldı.

TÜM-İGD’nin de örgütleyicisi olduğu eylem 
tünelde öğrencilerin toplanmasıyla başla-
dı. Yüzlerce öğrenci sloganlarla Galatasaray 
Lisesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş bo-
yunca YÖK’e karşı sloganlar atan öğrenciler 
Kobanê halkını da unutmadı, Taksim’den 
Kobanê’yi selamladı.

Galatasaray Lisesi’ne gelindiğinde burada ba-
sın açıklaması metni okundu. Okunan basın 
açıklaması metninde YÖK’ün tarihçesi anla-
tıldı ve bugün üniversitelerdeki baskıcı yasak 
uygulamalarına dikkat çekildi. Açıklamada 
ayrıca IŞİD’in saldırılarına da değinilerek 
“Gençlik tüm dünyayı sarmış olan bu sömü-
rü, işsizlik, baskı, zorlama, savaş, vahşet ve 
türlü olumsuzluklar karşısında dimdik ayak-
ta kalacak ve tüm ezilen halkların, işçilerin, 
emekçilerin örgütlülüğüyle mücadeleyi daha 
da büyüterek özgür bir yaşamı yaratacaktır.” 
denildi. Öğrencileri eylemlerinde yalnız bı-
rakmayan İnşaat İşçileri’ne de basın açıkla-
masında konuşma yapmaları için söz verildi. 
Eylem sloganlarla sona erdi.

İlerici Gençler’in
6 Kasım çalışmalarından
İlerici Gençler, Ankara Üniversitesi Cebe-
ci Kampüsü’nde faşist 12 Eylül darbesinin 
günümüzde öğrenciler üzerinde baskı aracı 
olarak kullandığı YÖK’ü kuruluş tarihinde 
protesto çağrısı yaptı. “‘YÖK’ü yıkacağız, 6 
Kasım’da alanlara”, “YÖK kapatılsın çözüm 
emekçi üniversitesi” afiş ve pankartlarının 
yanında IŞİD çetelerine karşı savasan Or-
tadoğu halklarına “Diren Kobanê gençlik 
seninle” pankartıyla selam gönderdi. İlerici 
Gençler tarafından açılan stand öğrenciler-
den yoğun ilgi gördü.

6 Kasım’da gençlik sokaklarda
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Kader Ortakaya ölümsüzdür
Kobanê sınırında askerin ateş aç-
ması sonucu başından vurularak 
katledilen Kader Ortakaya için 
07.11.2014’de Kadıköy’de yürüyüş 
ve basın açıklaması yapıldı. Basın 
açıklamasının ardından gerçekleşen 
polis saldırısından dolayı ara sokak-
larda çatışmalar yaşandı.
TÜM-İGD’nin aralarında oldu-
ğu ve çok sayıda ilerici, devrimci 
kurumun destek verdiği eylem-
de Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndan 
Boğa’ya sloganlarla yüründü. Boğa 
Heykeli’nin önünde basın açıklama-
sı yapıldı. Açıklamanın ardından 
kitle AKP ilçe binasına yürümek 
istedi. Ancak polis yoğun biber gazı 
ve plastik mermiyle halka saldırdı.

Karaman’lı Madenciler için
Kartal’da yürüyüş
Kartal halkı, Emek ve Demokrasi 
Güçlerinin çağrısıyla 31.10.2014 
saat 19:00’da Karamanlı maden-
ciler için bir araya geldi. Ahmet 
Şimşek Koleji önünde buluşan 
Emek ve Demokrasi Güçleri “So-
ma-Torunlar-Karaman, AKP’nin 
Fıtratında Katliamcılık Var” pan-
kartını açarak sloganlarla yürü-
yüşe başladı. “Yolumuz işçi sınıfı-
nın yoludur” diyen İlerici Gençler 
de eylemde yerini aldı.

Validebağ’da halk sokaklarda

Validebağ Korusu’nun talana açılmasına kar-
şı çıkan halka polis saldırması üzerine 28 
Ekim saat 18:00’de dayanışma eylemi yapıldı. 
İlerici Gençlerin de katıldığı eylemde polis 
şiddeti protesto edildi. Dayanışma çadırları 
kuruldu. İlerici Gençler de iki gece boyunca 
nöbeti tutarak Validebağ halkının yanında 
durdu. Halkın direnişini selamladı.

Kasım ayında yitirilen devrimci önder-
ler Mustafa Asım Hayrullahoğlu, İsma-
il Bilen, Talip Öztürk ve Ali İhsan Özgür 
16.11.2014’de yapılan etkinliklerle mezarla-
rı başında anıldı.

İlk olarak Kulaksız Mezarlığı’na gidile-
rek burada anma etkinliği gerçekleştirildi. 
Hayrullahoğlu’nun eşinin de katıldığı anma 
etkinliğinde İlerici Gençler adına da bir ko-
nuşma yapıldı. Gene kasım ayında yitirilen 
İsmail Bilen mezarı yurtdışında bulunduğu 
için Hayrullahoğlu’nun mezarında anıldı.
Ardından Topkapı Yeni Kozlu Mezarlığı’na 
geçilerek saat 13.00’de öğretmen hareketin-
de mücadele etmiş Talip Öztürk anıldı. 

Ser verip sır vermeyen devrimci,
Mustafa Asım Hayrullahoğlu
TKP MK üyesi olan Hayrullahoğlu 16 Ka-
sım 1982’de işkencede katledildi. Faşist 
diktatörlük koşulları altında mücadeleden 
vazgeçmeyen Hayrullahoğlu ser verip sır 
vermemesi sayesinde çok sayıda yoldaşının 
hayatını kurtardı.
Talip Hocamız öğretmeye devam ediyor
Dönemin öğretmen hareketi TÖB-DER yö-
neticisi ve TKP üyesi olan Talip Öztürk 16 
Kasım 1979’da katledildi. Örnek devrimci 
kişiliği ve mücadele azmiyle öğretmen ha-
reketi içinde ciddi bir örgütlülük yarattı.
Ali İhsan Özgür ise bir basın emekçisiydi. 
1980 öncesi Savaş Yolu dergisinin kurulu-
şunda Yazı İşleri Müdürü’ydü. Faşistler ta-
rafından kaçırılarak katledildi.
Bizler İlerici Gençler olarak bir kez daha yi-
neliyoruz. Rahat uyuyun yoldaşlar. Çünkü 
bizler aradan on yıllar geçmesine rağmen 
sizleri unutmadık ve unutturmayacağız. 
Ancak sadece anmanın, hatırlamanın da 
yeterli olmadığını biliyoruz. Fabrikalardan 
tarlalara okullara değin sizlerin sözünü 
kitlelere taşıyacak ve mücadelenizi sürdüre-
ceğiz. Güneşli bir dünya kurmak için gös-
terdiğiniz irade bizim de irademizdir. Boz 
Mehmet’in de dediği gibi “Mücadeleye de-
vam zaferimizin teminatıdır!”

Kasım ayında yitirilen devrimci önderler anıldı
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Doğum gününde liseliler
Berkin’i unutmadı

 15 yaşında polis kurşunuyla katle-
dilen Berkin Elvan için 5 Ocak’ta 
İlerici Liseliler FenerBahçe Anadolu 
Lisesi’nde yazılama yaptı.

Diğer devrimci öğrencilerle birlikte 
çalışma yapan İlerici Liseliler bir-
çok sınıfın tahtasına “Berkin Elvan 
ölümsüzdür” yazdı.

İlerici Gençler Yeditepe’de
TÜM-İGD üniversite çalışmalarını 
Yeditepe Üniversitesi’nde sürdürüyor. 
Bugün (22.12.2014) TÜM-İGD Yedite-
pe Üniversitesi ve çevresindeki bir çok 
yere sticker yapıştırdı.

”İlerici Gençlik Halkların Eşit Ve Kar-
deşçe Yaşamasını İstiyor” stickerlarını 
yapıştıran İlerici Gençler çalışma sıra-
sında çevredeki gençlerle de sohbet etti. 

Talana geçit vermemek için
İstanbul alanlardaydı!
İstanbul halkı doğayı, parkları ve hay-
vanları korumak için 28.12.2014 saat 
12:00’de Kadıköy’de buluştu.

Bahariye Caddesi’nde bir araya gelen 
kitle buradan Altıyol’a yürüdü. Yürüyüş 
sırasında “Mahalleme parkıma yeşilime 
dokunma” “Hırsız katil AKP” sloganları 
atıldı. Kadıköy halkının da alkışları ve 
evlerinden tencerelere vurarak eşlik ettiği 
yürüyüşe İlerici Gençler de destek verdi.

TÜM-İGD’den Kadıköy’de yazılama

İlerici Gençler 20.12.2014’de Kadıköy’de 
İGD’nin 39. kuruluş yıldönümü için sokak-
larda yazılama yaptı.

İGD’nin şanlı mücadelesini sokaklardan 
yükselten TÜM-İGD’liler “Yolumuz işçi sı-
nıfının yoludur”, “İGD’den TÜM-İGD’ye 39 
yıldır alanlardayız” ve “Gençlik devrim isti-
yor” sloganlarını yazılamada kullandı. İlerici 
Gençler çalışmalarını sürdürecekler.

TÜM-İGD Berkin için sokaklarda

TÜM-İGD’li gençler Berkin Elvan’ın do-
ğumgününde sokaklarda bildiri dağıttı.

İlerici Gençler “İyi ki doğdun Berkin!” 
başlığıyla hazırladıkları bildiriyi 18.30’da 
Kadıköy’de halkla buluşturdu. 15 yaşında 
polisin hedef gözeterek başından vurduğu 
ve 269 günlük yaşam mücadelesinin ar-
dından hayatını kaybeden Berkin Elvan 
için İlerici Gençler yüzlerce bildiri dağıttı.

ONBEŞİNDE BİR FİDAN
BERKİN ELVAN

unutursak kalbimiz kurusun
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okur mektupları
Kıbrıs’ta İlerici Gençler örgütlenmeye de-
vam ediyor. Başlangıçta sadece küçük bir 
grup olan ilerici gençler zaman içinde ço-
ğalarak ilerlemeye, Kıbrıs halkıyla omuz 
omuza mücadele etmeye devam ediyor. 
Özellikle Güzelyurt Bölgesi’nde aktif 
olan İlerici Gençler ODTÜ’nün devrimci 
kişiliğinin bölgeyle değil gelenekle alakalı 
olduğunu gösteriyor.

İlerici Gençlik Bölgede halkla bütün-
leşerek bölgede istenmeyen bir cemaat 
oluşumu olan ESKAD ve yine bu gru-
bun örgütlenme planı olarak bölgeye ya-
pılacak caminin yapımını durdurdu ve 
ESKAD’ın bölgede ki gücünü ve örgüt-
lenme uğraşlarını bitirdi. Bölge halkıyla 
birlik olan, gericiliğe ve vurgunculuğa hiç 
bir şekilde fırsat vermeyen İlerici Genç-
lik, gericiliğin ve vurgunculuğun önünde 
ki en büyük engel olarak duruyor. Fakat 
bizler biliyoruz ki, gericilik kapitalizmin 
önemli bir bileşenidir va kapitalizm kal-
dırılmadan gericilikte tarihten silinme-
yecektir. Cami inşaatının yeniden başla-
tılmaya çalışılmasına karşı İlerici Gençler 
yine en ön safta durmaya devam ediyor.

Yine yemekhanelerin uçuk zamlarına 
karşı çeşitli kazanımlar, diyaloglar ara-
cılığıyla kazanılmıştır. Fakat kazanımlar 
yeterli olmadığı için büyük çaplı bir boy-
kot için gerekli çalışmalar başlatılmış-
tır. 1 Mayıs’ta yine bir grup İlerici Genç, 
Lefkoşa’da, bir grup ise İstanbul’da so-
kaklarda sınıf savaşımının en ön barika-
tında mücadelelerini yükseltti. 

Bu dönemde çalışmalarına okuma gün-
leri, film günleri ve eylemleriyle devam 
eden İlerici Gençlik, IŞİD’e karşı da mü-
cadele etmeye devam ediyor. Okulda ki 
futbol turnuvasına IŞİD ismiyle katılmak 
isteyen bir grup IŞİD sempatizanı öğren-
ci yönetime yapılan baskılar sonucunda 
turnuvadan atıldı ve haklarında soruş-
turma başlatıldı.

Kobanê için de en ön safta duran İle-
rici Gençler, 1 Kasım Dünya Kobanê 
Günü’nde ve daha öncesinde de 
Lefkoşa’da alanları doldurdu. Bunun dı-
şında yine İlerici Gençler tarafından baş-
latılan Kobanê halkıyla dayanışma gün-
leri kapsamında bölge halkı için yardım 
toplandı. 
Bütün bunları kısacık bir zaman dilimin-
de yapan İlerici Gençler mücadeleyi sıra-
lardan alanlara taşımak için can atıyor.

Kıbrıs’tan İlerici Gençler

Eğer çevrenize sınıf bilincinden yoksun 
bakıyorsanız çok tuhaf hissedersiniz. 
Böyle bakarsak insanların endişelerini 
dile getiremediğini ve boşvermişlik duy-
gusunun hakim olduğunu görürüz.. An-
cak biraz daha derine inersek gerçeği bel-
ki daha iyi görebiliriz. Aslında çoğu kişi 
memnun değil yaşantısından ama bunu 
nasıl değişceği konusunda ise fikri yok. 
Sadece seçim dönemlerinde kullandıkları 
pusuladan umutları var, çünkü demok-
rasiyi sadece oy vermek kadar basit diye 
öğrendik hep. 
Bu durumu doğal kılan şey ise toplumun 
egemenler tarafından uyutulması. Te-
levizyon uyutur insanları, eğitim siste-
mi uyutur hatta farkında olmadan ailesi 
uyutur. Sadece yaşayabileceği kadar ücret 
alan ve bunu kaybetmekten korkan kişi 
elbet kararsızlıktadır ve umutsuzdur gele-
cekten. Çünkü değiştirebileceğini düşün-
mez, aslında Marx’ın da dediği gibi “zin-
cirlerinden başka kaybedecek hiçbirşeyi” 
olmadığının farkında değildir. Bu yüzden 
umutsuzdur.
Oysa ki umutsuz bir yaşam mağlubiye-
ti kabullenmekten başka birşey değildir. 
Umut her zaman olmalıdır insanın ha-
yatında yoksa yaşamanın bir anlamı olur 
mu? Peki umut nerede? Bu soruların sonu 
gelmiyor bu düzende. Aslında umut her 
zaman vardır. Umut sokaklarda, umut 
barikatlarda, umut aslında heryerdedir. 
Önemli olan görebilmektir onu ve sava-
şabilmektir onun için. Direnebilmektir 
,direnmeden yaşamak gerçekten yaşa-
mak mıdır? Nazım Usta’nın da dediği gibi 
umut insanda!

İzmir’den Sertaç ARSLANOĞLU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden dev-
rimci selamlar. Ne yazık ki Madımak’tan 
bugüne gerici zihniyet egemenler eliyle 
desteklenmeye devam ediyor. Okulumuz-
da olan bir olayı sizlerle paylaşmak istiyo-
rum.
Üniversitede ekim ayı sonunda bölümle-
rin öğrenci temsilcileri arasında bir seçim 
vardı. Öğrenci temsilciliği seçimlerine 
ırkçılık yapan faşist ülkü ocağına mensup 
kişilerin katılmaları engellendi. Bunun 
üzerine okul önünde toplanan ülkücüler 
yapılan seçimi okul önünde toplanıp iptal 
ettirdiler. Ardından ülkücülerin seçime 
katılmalarıyla seçim tekrarlandı. Bizler 
bu tezgahları birçok üniversitede yapılan 
idare ülkücü işbirliğinden biliyoruz. O 
yüzden ülkücü idare işbirliğine son! Fa-
şizme geçit yok!

Denizcan DEMİRCAN

TARİHTE BUGÜN
30 ARALIK 1918 -
Almanya Komünist Partisi kuruldu.
Almanca adı Kommunistische Partei 

Deutschlands olan Almanya Komünist 
Partisi 30 Aralık 1918 günü resmen ku-
ruldu.

Birinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra 
savaş karşıtı olan Rosa Luxemburg 
ve Karl Liebknecht önderliğinde 
kurulmuştur.

Weimar Cumhuriyeti yıllarında par-
ti yüzde 35 civarında oy almıştır ve 
bu dönemde Nasyonal Sosyalist Al-
man İşçi Partisi (NSDAP) ile birlikte 
Almanya’da öne çıkan iki partiden bi-
ridir.

Partinin ilk kurulduğunda adı Sparta-
kusbund yani Spartaküsler Birliği’dir. 
1919 Ayaklanması’ndan sonra parti Le-
ninizmi benimseyecektir.

Hitler’in iktidara gelmesinden son-
ra partinin birçok üyesi tutuklanmış 
ve parti yasadışı örgüt ilan edilmiştir. 
Savaştan sonra parti tekrardan ayağa 
kalkacak ve hem Doğu hem de Batı 
Almanya’da örgütlenecektir. 

Çağrı YILDIRIM
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Ah! Ruhi Abi
Heyecansız ilkbahar havası 

sokaklarda;

Dökülmüş duvarlar, kir, pas, çamur, 

durgunluk

İnsanlar soğuk yürüyen bir ceset

Hüzünlü bir ölüm kokuyor hava.

Heyecansız ilkbahar havası 

sokaklarda;

Durulmuş sokaklar, meydanlar

Küsmüş bizlere ölü yaşayanlar

Biz de çekilmişiz kendi ölü 

yaşamımıza

İSYAN! İSYAN! İSYAN!

Diye haykırıyor ağaçlar

İsyan ediyorlar bu sonbahara

Çiçek açıyorlar soğuk ölüm havasında

Yırtıyorlar bu kahpe sessizliği

Ölü yaşayanlar onları duymasa da.

Barış Özcan

Kaldırımlar kırık döküktü.. Ruhi Abi yerler-
de sağlam taş kalmamıştı. Öylesine bir gece... 
Öylesine öfke dolu yüzler, öylesine umut dolu 
gözler.. Bir kadın taşları söküp kırıyordu, 
kafasını kaldırdı, biri o sokağın o duvarına 
onun için yazmıştı sanki: “Kaldırım Taşla-
rının Altında Kumsal Var!” Bir kaç taş daha 
kırsa ulaşacaklardı kumsala sanki. Bizim bu 
şehirde çok taş var Ruhi Abi, bilirsin, ama biz 
görmüştük kumsalı, gaz bulutlarının arasın-
dan dalga sesleri geliyordu, hatırlıyorum. İşte 
bu hikayenin Sıdıka’sı o kadındı. 

Kadının kırdığı taşlar yetmiyordu bile Ruhi 
Abi. Kaldırıp atıyordu kırılan her taşı, sanki 
bu işin ustasıymış gibi adam. Sanki bu işin 
ustasıymış gibi diyorum ya, bu adam her işin 
ustasıydı. Güzel şiir okurdu Ruhi Abi. Ko-
nuşmasını dinlesen bir daha dinleyesin gelir-
di. Elleri öylesine alışkındı ki taşlara, kana-
mıyordu. Belki kanıyordu da o aldırmıyordu. 
İşte bu hikayenin Ruhi’si o adamdı. Sokağın 
az ilerisinde kocaman ölüm saçan, mermiler 
yağdıran aracın üzerine biri onun için yaz-
mıştı sanki: “Sil Gözyaşlarını, Artık Hiçbir 
Şey Eskisi Gibi Olmayacak!” Olmayacaktı 
tabii Ruhi Abi. Taş kıran kadın da taş atan 
adam da biliyordu bunu. Olmayacaktı tabii...

Çocuklar okuldan çıkıp geldiler sonra, işle-
rini bırakıp geldi insanlar. Hepsi bir duvara 
birkaç cümle bıraktı, birkaç ses binlerce ses 
olup gökyüzüne kadar yükseldi. Bir çocuk 
öldürüldü.. Kaşları martı gözleri deniz bir 
çocuk. İşte hikayenin Küçük Kara Balık’ı o 
güzelim çocuktu Ruhi Abi. Ne diyordu Ece 
Ayhan Ruhi Abi? 

“Devletin ve tabiatınortak ve yanlış sorusu 
şuydu: 

-Maveraünnehir nereye dökülür?

En arka sırada bir parmağın tek ve doğru 
karşılığı:

-Solgun bir halk çocukları ayaklanmasının 
kalbine!dir”

Bütün sınıf çocuk bayramlarında Küçük 
Kara Balık’a zarfsız kuşlar gönderdi Ruhi 
Abi.

Yel değirmenlerine karşı Don Kişot’tu bu 
halkın çocukları ve pelikanlara karşı Küçük 
Kara Balık’tılar.

Ne çok öldük biz bu hikayede Ruhi Abi. Öl-
dükçe yaşadık, öldükçe daha çok taş attık, 
daha çok öfkelendik. Ama hep umut gör-
dük gözlerde, hep duyduk biz dalga sesle-
rini Ruhi Abi. Bu hikayede binlerce Ruhi 
vardı binlerce Sıdıka. Ve binlerce Küçük 
Kara Balık... Binlerce kahraman vardı Ruhi 
Abi. Ve şimdilerde bu sokakların şu az ile-
rideki duvarlarında hikayenin bütün kah-
ramanları için birileri bir şeyler yazıyor:   
“Gülmek Bir Halk Gülüyorsa Gülmektir!”

“Ve Bizim Bir Haziranımız Bir Yıl Kadar 
Yetecektir Dünyaya!”

“Bu Daha Başlangıç!”

Diren Yavuz
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“16 TON”
İnsanlık tarihine ironik bir yaklaşım
16 Ton büyük ölçüde, fotoğraf, resim, de-
sen ve gravürlerin hareketlendirilmesiy-
le ortaya çıkmış vicdan ve serbest piyasa-
ya dair bir film. Tasarımı, hammaliyesi 
ve metni Ümit Kıvanç tarafından yapı-
lan film bir buçuk yıllık bir çalışmanın 
ürünü olarak ortaya çıkmış.
Anlatıcısının diliyle 16 Ton Belgeseli 
bugünkü yanlış hayatımızı neleri ne-
relerden nasıl çıkararak inşa ettiğimi-
zi anlatıyor. Belgesel 84 dakikalık seyir 
boyunca “Gele gele vardığımız serbest 
piyasa ve özgürlük çağı yoksa bütünüyle 
halkla ilişkiler faaliyeti ürünü mü? Ma-
dencilerin sefaletini anlatırken gözde bir 
hit parçası oluveren “16 Ton”, yoksa sa-
dece bir şarkı mı?” sorularına ironik bir 
dille cevap veriyor.

“Yüz karası değil kömür karası,
böyle kazanılır ekmek parası”
Belgesel boyunca serbest piyasa ekono-
misine emekçilerin cephesinden eleş-
tirel bir bakış sergileniyor. Madencile-
rin zorlu yaşam koşulları, madencilik 
hakkında bilinmeyen tarihsel gerçekler 
Amerika’dan Türkiye’ye geniş bir pers-
pektifle ele alınıyor. Buna göre “Madene 
inip inmemek serbesttir. Sen inmezsen, 
inecek başka biri mutlaka bulunacaktır. 
Madenci, duasını eder ya da küfür eder 
ve aşağı iner. Ama inmeden mutlaka 
sevdikleriyle vedalaşır, çünkü, şarkıda 
(16 Tons) söylendiği gibi, bir defa aşağı 

indikten sonra ‘elveda’ deme şansı artık 
yoktur.”
Ülkemizde 301 madencinin yaşamını yi-
tirdiği Soma Katliamı ile gündemleşen 
maden işçilerinin ilkel çalışma koşul-
ları, Şırnak, Ermenek, Zonguldak gibi 
maden havzalarında sermayedarlar ve 
mevcut hükümet eliyle sürdürülüyor. Bu 
durum “Madencilik her hangi bir iş de-
ğil. İnsanlar mecbur oldukları için oraya 
iniyor. Tarihte ilk olarak istila edilen bir 
yerin esir edilen halkı madene sokulmuş, 
köleler, akıl hastaları, mahkumlar, as-
kerler sokulmuş. Kimi mecburen sokabi-
liyorsanız onlar sokulmuş. Maden hav-
zası denilen şey, belli yörelerde insanları 
bu işe mecbur kılmanız anlamına gelir” 
sözleriyle belgeselde olanca çıplaklığıyla 
belirtiliyor.
Belgesel, film hammalının deyimiyle 
“Halkla ilişkiler çağı, taş devrinden çok 
ileri bir aşamayı ifade eder.” bu iki de-
vir arasındaki küçücük zaman aralığını 
bir şarkıdan hareketle yine “özgürlükler 
Çağı”na ustaca bağlayan Ümit KIVANÇ, 
sade Fosil tarihimiz “kömür, petrol 
çağı”nın değil bütün bir insanlık tarihini 
sorgulamış aslında. 16 Ton 9 bölümden 
oluşan ve bir solukta izlenecek Türkiye 
belgesel film tarihine atılmış en sağlam 
imzalardan birisi. Teşekkürler Ümit KI-
VANÇ. İyi seyirler.

M.ÇOLAK – B.ÜNERİ

vicdan ve 
serbest piyasaya
dair bir film

Ümit Kıvanç Kimdir?

Halit Kıvanç’ın oğlu olan Ümit 
KIVANÇ 1956’da İstanbul’da 
doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni, 
İstanbul Üniversitesi Basın Yayın 
Yüksek Okulu’nu bitirdi. Çeşit-
li yayınevi ve gazetelerde çalıştı. 
İletişim Yayınları için kapak ta-
sarımları yaptı. Grup Mozaik’te 
ve Ayşe Tütüncü Piyano-Per-
küsyon grubunda davul çaldı. 
Halen Birikim Dergisi’nde yazan 
Kıvanç’ın birçok belgesel, kısa 
film çalışmaları ve edebiyat eser-
leri bulunuyor.



CEVAP
O duvar
o duvarınız,
vız gelir bize vız!
Bizim kuvvetimizdeki hız,
ne din adamının dumanlı vaadinden,
ne de bir hülyanın gönlü yakışındandır.
O yalnız
tarihin o durdurulmaz akışındandır.

Bize karşı koyanlar,
Karşı koymuş demektir:
Maddede hareketin,
yürüyen cemiyetin
ezeli kanunlarına.

Sükun yok, hareket var
bugün yarına çıkar
yarın bugünü yıkar
ve durmadan akar
akar
  akar.

Biz bugünün kahramanı,
yarının
münadisiyiz
Bu durmadan akan,
   yıkıp yapan
akışın
çizgilenmiş sesiyiz.

Biz,
adımlarını tarihin akışına 
uyduran
temelleri çöken emperyalizme 
vuran,
yarını kuran-
  larız

O duvar,
o duvarınız,
vız gelir bize vız!
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