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Merhaba dostlar,

Bahar aylarının yaklaştığı bugünlerde sizlerle tekrardan bir-
likteyiz. Görüşmediğimiz iki ay boyunca emekçi dostumuz 
Nuh Kök'lüyü, Özgecan'ı, Beria Onger'i ve Yaşar Kemal'i kay-
bettik. Suskun değil öfkeliyiz.

Bu sayımızda
İlerici Gençlik olarak öncelikle çok tartışmalı olan İç Güvenlik 
Paketi'ni ve AKP'nin son dönemdeki faşizan uygulamalarını 
değerlendiren bir yazı kaleme aldık. Bir kez daha yineliyoruz; 
sistemin suskunları değil halkın slogancıları olalım.

Metal işçilerinin grevi “milli güvenliği” (patron güvenliği daha 
doğru olacaktır) yasaklandı. Sağlık emekçileri sokaklarda, 
Dora işçileri direnişlerini sürdürüyor. Bu yüzden işçi direniş-
lerine her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da yer verdik.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ardımızda bıraktık. 
Eylemlerde, mitinglerde kadın cinayetlerinin politik olduğunu 
bir kez daha haykırdık. 8 Mart'ın tarihçesinden, kadın eylem-
lerine değin çok sayıda kadın yazısını dergimizde bulabilirsi-
niz.

Yıllardır biz sosyalistlerin bir sloganı vardır “Hak verilmez alı-
nır, zafer sokakta kazanılır” diye. Geçtiğimiz günlerde bunun 
en güzel örneklerden birini Şili'de gördük. Dokuz yıldır para-
sız ve nitelikli eğitim için sokaklarda mücadele yürüten öğren-
ciler kazandı. Bu güzel ve anlamlı gelişmeyi sizlerle paylaştık.

Yunanistan'da SYRIZA'nın iktidara gelişi, Chavez, koruma 
bijolojisi ve kitap tanıtımları sizlerle paylaştığımız yazıların 
bazıları.

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 yatırılmayan 
yeni bir dünyayı hep beraber örmek dileğiyle...

* Ön kapakta kullanılan görsel Latuff'un 2013’te 
yapmış olduğu bir çalışmadan alınmış kesittir.
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AKP içi çekişmelerin, iktidar içinde iktidar 
mücadelelerinin daha da açığa çıktığı gün-
lerdeyiz. Tayyip Erdoğan kendisi dışında 
bir başkasının söz söyleyemeyeceğini partisi 
içinde defalarca gösterdi. Son olarak Hakan 
Fidan’ın AKP’den milletvekili adayı olmak 
için istifa etmesi üzerine Erdoğan bunu ken-
disine yapılan bir hamle olarak değerlendir-
di. Ahmet Davutoğlu’nun “Hakan Fidan bana 
mecliste gerekli” diyerek çekmiş olduğu reste 
karşı gelinen son noktada Hakan Fidan aday-
lığını geri çekmek zorunda kaldı ve yeniden 
MİT’in başına getirildi. Ahmet Davutoğlu 
bunun bir sorun olmadığını söylese de AKP 
içinde bu durumun bir çatlak yarattığı or-
tada. Faiz tartışmalarında Egemen Bağış ve 
Merkez Bankası başkanı Başçı’nın Erdoğan 
tarafından hırpalanması ve doların rekordan 
rekora koşması karşısında hükümet cenahın-
dan Erdoğan’ı savunacak bir hamle gelme-
mesi ve doların yükselmesinin sorumluluğu-
nun, aynı zamanda da suçunun, Erdoğan’ın 
üzerinde kalmasının Erdoğan’da yarattığı 
gerilimi hâlâ izliyoruz. AKP içinde bir yan-
da Davutoğlu, bir yanda Arınç, öte yanda 
Gül’ün fırsat kolladığı da açıkça görülüyor.

Tayyip Erdoğan ne yapsa tökezliyor, parti 
içinde istediklerini sorgusuz sualsiz yaptır-
mada zorlanıyor, sermaye ile arasını düzelte-
miyor, emperyalistlere verdiği tüm ödünlere 

rağmen kendisini güvence altına alamıyor, ne 
yaparsa yapsın yolsuzluklarla ilişkilenmek-
ten kurtulamıyor, ne yaparsa yapsın büyük 
Mayıs Haziran halk hareketinin içine saldığı 
korkudan kurtulamıyor. Korkusu büyüdükçe 
saldırganlaşıyor, saldırganlaştıkça korkusu-
nu büyütüyor.

İç Güvenlik Yasası ya da biri kendini kur-
tarmaya çalışıyor yasası
AKP içeride Gezi süreciyle gün yüzüne çıkan 
halk ayaklanmasının getirdiği korku üzerine 
kurtuluş hamleleri yapmaya çalışıyor. AKP, 
gericilik vurgunculuk ve savaş düzenine kar-
şı halk ayaklanmasının yeniden yükselmesi-
nin kaçınılmaz olduğunu görüyor. İnsanların 
kendilerine AKP tarafından giydirmek iste-
diği bu deli gömleğini reddettiğini, bu orta-
çağ karanlığına sürüklenme sürecine “sadece 
oy veren halk sürüleri” olarak sessiz kalmaya-
cağını öngörüyor. Bu doğrultuda iç güvenlik 
yasası adı ile tam bir diktatörlük uygulaması-
nı hayata geçirmeye çalışıyor. Ülkemiz halk-
larının, işçi sınıfının, alevilerin, gençliğin, 
kadınların, bu baskıdan korkarak sineceğin-
den ve köşesine çekileceğinden medet umu-
yor. Bunu yaparken bir yandan da sürekli 
olarak Türk Dil Kurumu (TDK) üzerinden de 
mesaj veriyor. TDK’da darbe tanımına yeni 
bir anlam yüklüyor, TDK’da güncel sözlük-
te darbe kelimesini aratırsanız ikinci anlam 

olarak karşımıza şu çıkıyor: “Bir ülkede bas-
kı kurarak, zor kullanarak veya demokratik 
yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettir-
me veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi 
devirme işi”. Darbe kelimesinin anlamında 
yapılan bu değişiklikten de anlaşılacağı gibi 
AKP’nin demokrasisi, ne olursa olsun ikti-
darda kalmak üzerine kurulu. Hükümetin 
demokratik yollardan istifaya zorlanması 
darbecilik olarak görülüyor. Bu yolla sokakta 
hakkını arayan her kesimden yurttaş; maaş-
larını alamayan işçiler, yurt isteyen öğrenci-
ler, bilimsel bir eğitim isteyen üniversiteliler, 
laik eğitim isteyen aleviler, savaşa hayır diyen 
barışseverler, kadın cinayetleri durdurulsun 
diyen kadınlar, emekli maaşıyla geçinemiyo-
ruz diyerek basın açıklaması yapan emekliler, 
atanamadıkları için işsiz olan ve seslerini du-
yurmaya çalışan öğretmenler bir anda darbe-
ci oluyor. 

Süreç çözülürken barış nerede?
Çözüm Süreci olarak adlandırılan Öcalan-
HDP-Kandil ve AKP arasında yürütülen 
müzakerelerde son adım 10 maddelik sü-
reç taslağının açıklanması oldu. Bu tasla-
ğın Hükümetin üst düzey temsilcileri ile 
Dolmabahçe’de Başbakanlık ofisinde gerçek-
leştirilmesi, olayı bir başka boyuta taşıyor. 
Hükümet temsilcileri ve Cumhurbaşkanı 
bir taraftan çözüm sürecini ön plana çıka-

Sistemin suskunları değil halkın slogancıları olalım
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rıp bir yandan da HDP’yi PKK’yi terörist 
olarak gösteren açıklamalar yapıyor. Süley-
man Şah türbesine düzenlenen operasyonun 
bölgede bulunan PYD güçlerinin bilgisi ve 
onayı dâhilinde yapılmasının ortaya çık-
ması ile “PYD bir terör örgütüdür ve devlet 
terör örgütleriyle anlaşma yapmaz” açık-
lamasına başvuruluyor. Burada AKP, Kürt 
halkının oyunu alma, seçimi garanti altına 
alma planları yaparken bir yandan da Öca-
lan ile Kandil’in, HDP ile Kandil’in, HDP ile 
Öcalan’ın arasını açmaya yönelik hamleler 
yaparak Kürt hareketini parçalama hedefini 
de açıktan yürütüyor. Bu hamlelerinin ne ka-
dar başarılı olacağını yakın süreçte göreceğiz. 

Hükümet cephesinde durum böyle iken Kürt 
hareketinin temsilcileri arasında da farklı bir 
durum görülmüyor. AKP ile her türlü pazar-
lığın yapıldığı, gericiliğe yönelik tavizlerin 
verildiği, emperyalizmle uzlaşma mesajları-
nın açıklandığı bir akıl tutulması yaşıyoruz. 
Çözüme yönelik 10 maddenin ortak basın 
açıklamalarıyla duyurulmasının ardından 
HDP cephesinden AKP’ye güvenmiyoruz 
açıklamaları geldi. Bir yandan AKP ile ma-
saya otuma, sürecin partneri olma ama aynı 
zamanda “AKP’nin ne olduğunu biliyoruz ve 
ona güvenmiyoruz” açıklamaları, diğer yan-
dan IŞİD’i besleyen ve başta Kürtler olmak 
üzere Ortadoğu halkları üzerine salan ABD 
ve AKP’dir açıklamaları ama aynı zaman-
da ABD Kobane’de bizim müttefikimizdir 
açıklamaları... Tüm bu yaşananların büyük 
siyasetin bir parçası olarak gösterilmesi de 
ayrıca tartışılması gereken bir konu olarak 
önümüzde duruyor. Tüm bu sürecin Kürt 
halkına ne tür yarar ya da zarar sağlayacağını 
süreç içerisinde göreceğiz ancak burada Filis-
tin Halk Kurtuluş Cephesi’nin, 1993 yılında 

Oslo görüşmeleri ile başlatılan çözüm süreci 
ardından yaşadıklarına bakmak önümü-
zü daha net görmemizi de sağlayabilir.

IŞİD değil işçilerin genel grevi “milli 
güvenliği” tehdit ediyor
Ocak ayında onbeş bin metal işçisiyle grev 
kararı alan Birleşik Metal–İş'in grevi mil-
li güvenliği (!) tehdit ettiği gerekçesiyle 
ertelendi. Alelacele Bakanlar Kurulu'nu 
toplayarak jet hızıyla erteleme kararı alan 
AKP hükümeti aslında grev kırıcılık ya-
pıyor. Patronlardan yana olduğunu, ser-
mayedarların iktidarı 
olduğunu bir kez daha 
gösteriyor. Tüm bunları 
yaparken halkların düş-
manı, cehennem zebanisi 
IŞİD komutan-
larını tehdit 
gör müyor. 
IŞİD komu-
tanı Em-
rah Çakan'ı 
Denizli'de te-
davi ediyor. Tabii ki Çakan’ın odasının önün-
de ne bir polis ne de kendisiyle ilgili hukuki 
bir işlem söz konusu. Bu durumun ortaya 
çıkmasından sonra pişkin pişkin Denizli Va-
lisi tarafından “Her vatandaşımız gibi sağlık 
hizmetlerinden faydalanma hakkı gereğince 
tedavi işlemleri devam etmektedir.” denilerek 
halkla açıkça dalga geçiliyor.

#TDKMüsaitmisin
Gün geçmiyor ki AKP'nin dilinden cinsiyetçi 
bir söylem çıkmasın kadınlar aşağılanmasın. 
AKP'nin son icraatlarından biri gene TDK 
üzerinden geldi. TDK'da müsait kelimesi-
nin karşılığı olarak “Flört etmeye hazır olan, 

kolayca flört edebilen (kadın)” geçiyordu. Bu 
hakaretin mecliste ve medyada çokça eleşti-
rilmesi üzerine TDK bir açıklama yaparak 
kelimenin bilmem kaçyıldır kullanıldığının 
altını çizerek ve konuyla ilgili bir çalışma ya-
parak kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. 
Ayan beyan ortada olan bu cinsiyetçi söylem-
le ilgili özür dilemek şöyle dursun, kelimenin 
anlamını bile değiştirmiyor.

Tüm bu atmosfer içerisinde olumluluklar ve 
olumsuzluklar iç içe yürüyor. Gündelik çı-
karlara indirgenmemiş, halkların yararına 
olan çözüm, emperyalizme karşı birleşik halk 
mücadelesinin tutarlı bir biçimde yürütül-

mesinde yatıyor. AKP’nin baskıcı rejimini 
alaşağı etmenin yolu “büyük siyasette” değil 
halkına güvenmekte yatıyor. AKP içeride 
dışarıda güç kaybediyor, Erdoğan köşeye 
sıkışmış halde. AKP’nin gericilik vurgun-
culuk ve savaş rejimine karşı sokaklarda 
olalım. 

İşçiler için, kadınlar için, gericiliğin kar-
şısında yaşamı savunmak için tüm gücü-
müzle mücadeleyi büyütelim. Başta ilerici 
gençlik olarak tüm kesimlerin bu hedefler 
doğrultusunda sorumluluk alması ve örgüt-
lenmesini artırması her gün önemini artırı-
yor. Bilmeliyiz ki barbarlar, diktatörler sus-
kun kitleleri istedikleri gibi yönetebilirler. 
Diktatörleri iç güvenlik yasaları değil başını 
önüne eğen halk iktidarda tutar. 

Sistemin suskunları değil halkın slogancıla-
rı olalım. 

Hırsıza hırsız, katile katil diyelim.
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Türkiye'de 2015 işçiler ve emekçiler 
cephesinden de mücadele dolu geçeceğe 
benziyor. İşçiler, emekçiler henüz üretimden 
gelen güçlerini Genel Grev'e dönüştüremeseler 
de parça parça, alan alan direnişlerle ve grev 
denemeleriyle mücadeleyi büyütüyorlar.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İşcileri 29 Ocak'ta 
grev kararı aldı. On beş bin metal işçisinin 
kararını nasıl engelleyeğini bilemeyen 
hükümet gene grevin “milli güvenliği tehdit” 
ettiği yalanına sığındı ve grevi erteledi. 
Bakanlar Kurulu kararının ardından Birleşik 
Metal-İş bir bildiri yayınladı. Bildiride 
AKP hükümetinin kararı sert bir dille 
yargılanırken mücadelenin süreceği vurgusu 
yapıldı.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri’nin 
(MIP) nakliyat işlerini yapan Atapol Nakliyat, 
TÜMTİS’e üye oldukları için 12 işçiyi işten 

çıkardı. MIP yönetim binası önünde bir 
araya gelen işçiler, sendika yöneticilerinin, 
demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi 
parti temsilcilerinin katılımıyla bir eylem 
gerçekleştirdiler. Eylemde, atılan işçilerin 
işe alınması ve sendika hakkının tanınması 
talepleri dillendirildi. 

Sağlık emekçileri; sağlıksız çalışma 
ortamlarına, uzun çalışma saatlerine, yorucu 
çalışma temposuna, güvencesizliğe karşı 13 
Mart'ta Türkiye genelinde iş bıraktı. Sağlık 
çalışanları, önce eğitim ve araştırma hastanesi 
önünde basın açıklamaları gerçekleştirerek, 
kendi çalıştıkları hastanelerdeki diğer 
emekçilere, AKP’nin sağlıkta dönüşüm 
politikasına ve hak gasplarına karşı çıkmak 
için, birlikte mücadele çağrısı yaptılar. 
Daha birçok şehir merkezinde yürüyüşler 
düzenlediler.
DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası’na üye 

oldukları için işten atılan ve 80 gündür 
direnişte olan Maltepe Üniversitesi Hastanesi 
işçileri, 25 Şubatta sabah erken saatlerde 
“köşk” denilen yönetim binasını işgal ederek 
rektörle görüşmek istediklerini bildirdiler. 
Kadın işçilerin bina içinde yaptığı eylemde, 
balkona “Atılan İşçiler Geri Alınsın” 
pankartı asıldı. Yıkılma tehlikesi olan 
balkonda durmak riskli olduğu için kadın 
işçilerin bir kısmı binanın çatısına çıkıp 
orada eyleme devam etti. İşçiler bir saati 
aşkın bir süre bina içinde sloganlar atarak 
taleplerini bildirdiler. Binaya Rektör yerine 
polisler geldi. Polis, işçilere saldırdı ve işçileri 
gözaltına aldı. İşçiler, Gülsuyu Karakolu’nda 

ifadeleri alındıktan sonra akşam saatlerinde 
serbest bırakıldılar. Geceyi uykusuz, günü 
de eylemde ve karakolda geçiren direnişçi 
işçiler akşam da Maltepe içindeki yürüyüş ve 
basın açıklamasında dayanışmaya gelenleri 
karşıladılar.

Çekmeköy’de üretim yapan Koç Holding’e ait 
Divan Turizm işletmelerinde çalışan 105 işçi, 
işyerindeki ağır çalışma koşullarına, düşük 
ücretlere ve haksızlıklara karşı DİSK/Gıda-İş 
sendikasına üye oldular. İşçilerin sendikalı 
olmasından büyük rahatsızlık duyan Koç 
Holding patronları önce 12 işçiyi, ardından 
yaptıkları eylemlerle atılan işçilere destek 
veren 40 işçiyi tazminatsız işten attı. İşten 
atılan 52 işçi eylemlerle işe dönüş mücadelesi 
veriyor.

Atakan Vurun

Direnişteki işcilerden haberler
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İş cinayetleri ve güvencesizlik ne yazık ki 
giderek artmaya devam ediyor.

İstanbul Dolapdere’de bulunan Dora Otel’de 
3’ü Tüm Emek-Sen üyesi 5 işçinin işine son 
verildi. İşten çıkarılan arkadaşlarını yalnız 
bırakmayıp onlara destek olan Dora Otel 
işçileri sendikanın öncülüğünde iş bırakma 
eylemi yaptılar. 

İşten çıkarılan arkadaşlarının geri alınmasını 
ve sendikanın kabul edilmesini isteyen 
işçiler patrona kısa bir süre tanıdılar. Patron, 
işçilerin bu kararlı tutumu sonucu Dora Otel 
işçileriyle görüşme talep etti. Temsilciler 
ile görüşen patron sendikayı kabul ettiğini 
fakat atılan işçilerin, hakkında tutanak 
tutulan işçiler olduğunu öne sürerek onları 
geri almayacağını belirtti. Görüşme sonrası 
işçiler,kararlı olduklarını ve atılan işçilerin 
geri alınmaması halinde eyleme devam 
edeceklerini dile getirdiler.

İşten atılan Dora Otel işçileri mücadeleye 
devam ediyor!
Dora Otel İşçileri Dayanışma Platformu, 
sendikalı oldukları için işten atılan Dora 
Otel işçilerinin işe geri alınması için Taksim 
Meydanı’ndan Dora Oteli önüne yürüyüşlerini 
her pazar günü sürdürüyorlar. “Atılan işçiler 
geri alınsın!”, “Sendika haktır engellenemez!” 
ve “Direne direne kazanacağız!” sloganları 

eşliğinde yürüyen işçiler ısrarla her hafta otel 
önünde basın açıklaması yapıyorlar.

İşçiler kararlı
Dora Otel işçisi Muhammed Uysal, 
geçmişten bugüne birçok yerde çalışmak 
zorunda kaldığını belirterek, kendilerinin 
sürekli bilinçsiz ve örgütsüz bir çalışmaya 
itildiğini, işçilerin arasında birliği ve 
dayanışmayı sağlayan sendikaların yasalarla 
etkisizleştirilmeye çalışıldığını söylüyor. 
Uysal ayrıca “Örgütlenerek işçi sınıfının 
yalnız olmadığının bilincine vardık. İşçilerin 
sermayeye karşı birleşmesi gerekmektedir” 
diyor.

‘Hukuki süreç başlattık!’
Tüm Emek Sen Genel Sekreteri İbrahim 
Akseloğlu da, patronların sürekli “sendikaya 
karşı değiliz” dediklerini ancak, işçiler 
örgütlendiğinde ise işten attıklarını söyledi. 
Dora Otel’e karşı hukuki süreç başlattıklarını 
ifade eden Akseloğlu, “Devletin büyükleri ‘iki 
sendikaya bile üye olabiliyorsunuz daha ne 
istiyorsunuz’ diyor. Bir sendikaya üye olduk 
işten atıldık, ikincisinde kim bilir başımıza 
neler gelir” diyor.

Işıl Önder

BU 
OTELDE 
DİRENİŞ 

VAR!
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Sosyalist gazeteci Nuh Köklü, 17 Şubat 
akşamı iç güvenlik paketini protesto etmek 
için yapılan eylem sonrasında, Kadıköy’de 
arkadaşlarıyla kartopu oynadığı sırada bir 
esnaf tarafından bıçaklanarak katledildi.

Dükkanının camına kartopu isabet ettiği için 
Nuh Köklü’yü bıçaklayan esnafın “Yarın öbür 
gün elimi sallayarak çıkarım.” sözlerindeki 
rahatlığı nereden bulduğu kuşku götürmez.

Esnafın kendinde, kendince sebepler ile 
cezalandırma, yaralama hatta öldürme 
yetkisini görmesine neden olan da,

Haziran’da Ali İsmail Korkmaz’ın karanlık 
bir sokakta “Vurmayın ölüyorum!” 
çığlıklarına kulak tıkayan da,

Özgecan’ın ve her gün nice kadının 
tacize, tecavüze uğramasını ve vahşice 
katledilmesini yıllardır uyguladığı politikalar 
ve söylemleriyle destekleyen de

Bugün iç güvenlik paketi altında faşizan 
düzenlemeler yaparak, kan kokan nefesiyle 

nice canın katline zemin hazırlayan da bu 
devlettir.

“Esnaf gerektiğinde askerdir, polistir, 
alperendir.” sözleriyle halkı birbirine 
vurdurmaya çağıran, nefret toplumu inşaa 
etmek için canını dişine takan bu hükümettir.

“…Velhasıl onlar vurdu biz büyüdük 
kardeşim”

Nuh Köklü’nün katledilmesinin ardından 
halkın polisi değil yoldaşı olmanın onuruyla 
pek çok esnaf camlarının insan canından 
değerli olmadığını dile getirdiler:

“Camlarımıza kartopu atmak serbesttir. 
Camımıza, vitrinimize gelen halkımızın 
umudu, neşesi olsun, kartopu olsun! Plastik 
mermi, biber gazı kapsülü olmasın yeter!”

Üniversiteli öğrenciler Nuh Köklü’nün anısını 
“Kartopu Oynayan İnsanlardan Korkuyorlar! 
Nuh Abi’ye Sözümüz, Korkularını Gerçeğe 
Çevireceğiz!” diyerek yaşatacaklarını 

haykırdılar.

Nuh Köklü bir sosyalistti.

Nuh Köklü onurlu bir gazeteceydi.

Nuh Köklü bizden, içimizden biriydi.

Velhasıl biz onlar vurdukça büyümeye, onlar 
katlettikçe bir ölüp bin doğmaya devam ettik, 
edeceğiz…

Abdi Ağalara karşı İnce Memed olmaya, 
inadına kartopu oynamaya, inadına 
direnmeye en çok da inadına yaşamaya, 
onurlu yaşamaya devam edeceğiz…

Nuh Abi’nin kaleminden aldığımız güç ile 
yıkacağız gökten kan yağdıran düzenlerini:
“Paranoyaklaşan iktidarın en büyük korkusu 
karşısında birleşmiş bir halk gücü bulmaktır. 
Her türlü garabete doğrudan, birlikte tepki 
zamanı!”
 

Diren Yavuz

Nuh Köklü…
“GÖKTEN KAR YERİNE KAN YAĞIYOR!”
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İkinci Enternasyonel bünyesinde 17 Ağustos 
1907’de Stutgrat’ta “Birinci Uluslararası Ka-
dın Konferansı” toplanır ve bu konferansta 
“Uluslararası Kadın Sekretaryasını” oluşturu-
lur. Bu görevi 1917 yılına kadar Klara Zetkin 
yürütmüştür. Konferansta alınan kararların 
tümü, kadının toplumsal hayattaki eşitliği ve 
iktisadi alandaki eşitliğini şiar edinmiştir ve 
kadınlara ayrımsız oy hakkı istenmiştir. Bir 
diğer karar ise “Eşitlik” adını taşıyan bir ka-
dın gazetesinin yayımlanması olmuştur. Ga-
zetenin editörlüğüne Klara Zetkin seçilmiştir.
İkinci Enternasyole bağlı gerçekleşen “İkinci 
Uluslararası Kadın Konferansı” 26-27 Ağus-
tos 1910 tarihinde Kopenhag’da yapıldı. Bu 

konferansın gündemi ve kararları olarak; 
kadın işçilere günde 8 saatlik çalışma süresi, 
hamile kadın işçilere doğumdan önce 8 hafta 
doğum izni, emziren kadınlara süt izni, işsiz 
kadınlara sosyal güvenlik yardımı, 12 yaş altı 
çocukların çalıştırılmasının yasaklanması 
talepleri öne sürüldü. Konferansın diğer bir 
gündemi ise burjuva kadın hareketinin talep 
ettiği oy hakkından farklı olarak, proleter ka-
dınların oy hakkının gözetilmesi gerekliliği 
öne çıkmıştır.

Emekçi Kadınlar Günü
İkinci Uluslararası Kadın Konferansı’nda Kla-
ra Zetkin, her yıl uluslararası çapta sosyalist 
kadınların bir kadınlar günü olmasını önerdi. 
Sonrasında her ülkede farklı bir tarihte dü-
zensiz olarak kadınlar için bir gün kutlanır 
olmuştu.

Neden 8 Mart?
8 Mart 1857 New York / Amerika 
On binlerce tekstil işçisi kadın, eşit işe eşit üc-
ret, insanca bir yaşam için alanlardaydı. İlk ka-
dın grevi olarak tarihe geçen 8 Mart’ta patron-
ların fabrikayı ateşe vermesi sonucu vahşice 
katledildiler. Bundan tam 51 yıl sonra 8 Mart 
1908’de kadınlar yine aynı taleplerle alanlar-
daydı. Klara Zetkin önerisiyle 1910 yılında 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü ilan 
ederek dünyanın her yerinde özgürlük için 

mücadele veren kadınların ışığı oldu.

Türkiye’de 8 Mart
Biz emekçi kadınlar hala düşük ücret fazla 
emek mantığıyla çalışıyoruz. Ucuz iş gücü 
olarak görülüyoruz. Emeğimiz kat ve kat sö-
mürülmeye çalışılıyor. Üstelik bir de patron-
larımızın, müdürlerimizin tacizine uğruyo-
ruz. 
Her gün on kadından dördü şiddet görüyor. 
Başımızdaki sapkın zihniyetli gerici hükümet 
onlarca kadının katledilmesine kılıflar bu-
luyor. Ayşe Paşalı katlediliyor suçlu gene biz 
kadınlar oluyoruz çünkü yeterince bağıramı-
yoruz. Ancak bir iki derken katledilen kadın 
kardeşlerimiz için çığlık oluyor haykırışları-
mız. Özgecan katlediliyor ama bu sefer sessiz 
bir üçüncü sayfa haberi olmuyor. Onbinlerce 
kadın oluyoruz alanlara dökülüyoruz. Artık 
susmuyoruz, sessiz kalmıyoruz.
Biz kadınlar alanlardan ayrılmayacağız. Er-
meni, Kürt, Arap, Laz, Türk omuz omuza 
sokaklarda olacağız. Hep birlikte çekeceğiz 
halaylarımızı, beraber söyleyeceğiz barış tür-
külerimizi.
Hepimiz biliyoruz ki 8 Mart kayıplarımıza 
ağlama, yas tutma günü değildir. Mücadele 
bayrağımızı her daim en yükseğe taşıyacağız. 
Her türlü sömürüye karşı haykıracağız. Üz-
gün değil öfkeliyiz, öfkemizi alanlarda büyüt-
meye kararlıyız.

Şule Dolunay

8 MART TARİHÇESİ
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16 Mart’ta ne olmuştu?
Toplumsal muhalefet ve bu toplumu oluşturan 
kesimlerin en dinamiklerinden olan öğrenci 
gençlik 70’lerin sonlarında büyük atılım 
yakalamış ve bu atılımı hızla yükseltiyordu. 
Bu atılımı kırmayı amaçlayan faşist saldırılara 
karşı okullarına toplu giriş-çıkış yapıyorlardı.
16 Mart 1978 akşamı, öğrenciler İstanbul 
Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nden toplu 
çıkış yaparken üzerlerine bombalar atılarak 
dört bir taraftan ateş açıldı. Yapılan saldırıda 
dönemin güçlü örgütlerinden İlerici Gençlik 
Derneği (İGD) üyesi Ahmet Turan Ören, 
Baki Ediz, Murat Kurt; Türkiye İşçi Partisi 
(TİP) üyesi Cemil Sönmez, Abdullah Şimşek, 
Hamit Akıl ve Devrimci Gençlik (Dev-Genç) 
üyesi Hatice Özen adlı 7 öğrenci katledildi. 
Katliamın ardından ilerici öğrencilerin 
öncülüğünde İstanbul Üniversitesi sabaha 
kadar işgal edildi. 20 Mart’ta DİSK’in 
kararıyla ‘’Faşizme karşı ihtar eylemi’’ 
örgütlendi, faşistler tarafından katledilen 
öğrencilerin cenaze töreni sendikaların, 
dernek ve dergilerin katılımıyla dev bir 
miting havasında geçti.
Daha sonra açılan davalarla öğrenildi ki; 
güvenliği sağlamak için orada bulunması 
gereken polisler yerine faşist polislerin 
kurduğu POL-BİR’li polisler getirilmişti. 
Böylece ilerici, devrimci, yurtsever öğrencilere 
yapılan faşist saldırının önü açılmış ve 
saldırıyı yapan faşistler polis arabalarıyla olay 
yerinden kaçırılmıştı.
Yapılan bu katliam ilerici, devrimci, 
yurtsever öğrencilere dönük saldırıların 
ne ilki ne de sonu oldu. Sadece geçtiğimiz 1 
yıl içerisinde Ankara Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’yle birlikte 
onlarca üniversiteye, yüzlerce öğrenciye sivil 
faşist ve devlet işbirliğiyle katliam girişimleri 

yapıldı. Onlarca öğrencinin yaralandığı bu 
saldırılar öğrencilerin örgütlü duruşları 
sayesinde başarısız oldu. Geçtiğimiz günlerde 
bu katliam girişimlerinden biriyle daha karşı 
karşıyaydık.

16 Mart’tan 26 Şubat’a
26 Şubat 2015’te devlet provokatör yüzünü 
bu kez Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi’nde gösterdi. Kapılarında 
X-Ray cihazları bulunan, girişlerde ilerici, 
devrimci, yurtsever öğrencilerin ceplerine 
kadar arandığı DTCF’de polis, Özel 
Güvenlik Birimi (ÖGB) ve faşist işbirliğiyle 
yeni bir katliam girişimi yaşandı. Yukarıda 
bahsettiğim gibi deyim yerindeyse kale gibi 
korunan(!) fakültede 100 kişilik faşist grup 
dillerinde tekbir; ellerinde satır, ekmek bıçağı 
ve silahlarla öğrencilere saldırdı. Fakülte 
yemekhanesine yapılan saldırıda silahlı 
faşistleri engellemek için görevini yapan 
DİSK Güvenlik-Sen’li özel güvenlik ağır 
yaralandı. 2 devrimci öğrenci ise başına ve 
bacağına aldığı darbeler sonucu yaralandı. 
Olayın ardından fakülte bahçesinde toplanan 
ilerici, devrimci, yurtsever öğrenciler 
‘’Üniversiteler faşizme mezar olacak’’ sloganı 
ile okuldan çıkış yaparken kapıda beklemekte 
olan ve asıl görevleri öğrencileri silahlı 
çetelere karşı korumak olan polis, ellerinde 
kitapları ve dövizleri dışında hiçbir silahı 
olmayan öğrencilere saldırdı. 50’ye yakın 
öğrenci gözaltına alındı. Ellerinde silahlar 
ve satırlarla üniversiteye giren faşistlerden 
ise elinde silahı ile görüntüleri olan bir kişiyi 
sorgusunu aldıktan sonra serbest bıraktı.

Ne yapmalı?
Öncelikle onlarca yıldır devlet tarafından 

beslenen bu katil sürüsünü tanımalıyız.
- Onlar küpe takan, saç uzatan, sevgilisinin 
elini tutan erkek öğrencileri linç edenlerdir.
-Onlar mini etek giyen kadını linç edenlerdir.
-Onlar mahallelerimizde uyuşturucu satarak 
gençleri zehirleyenlerdir.
-Onlar Hrant Dink’i sokak ortasında 
öldürenlerdir.
-Onlar Özgecan Aslan’ı vahşice katledenlerdir.
-Onlar Ali İsmail Korkmaz’ı linç ederek 
öldürenlerdir.
-Onlar kartopu oynayan Nuh Köklü’yü 
bıçaklayarak katledenlerdir.
-Onlar sokaklarda üniformalarıyla 
arkadaşlarımızı katledenlerdir.
-Onlar ‘’Esnaf gerektiğinde askerdir, polistir, 
alperendir’’ diyenlerdir.
-Onlar tüm insanlığın katilleridir.

Nazım Hikmet’in dediği gibi;

Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim, 
akar suyun, 
meyve çağında ağacın, 
serpilip gelişen hayatın düşmanı. 
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına : 
-çürüyen diş, dökülen et -,
bir daha geri dönmemek üzre yıkılıp gidecekler. 
Ve elbette ki, sevgilim, elbet, 
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, 
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle : işçi tulumuyla 
bu güzelim memlekette hürriyet…

Yeni katliamlara geçit vermemek için, 
üniversitelerde, sokaklarda, meydanlarda, 
hayatın her alanında birleşik ve örgütlü 
mücadeleyi büyütmeliyiz

Ege Şener

Üniversitelerde Faşizme Geçit Vermeyeceğiz!
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TÜM İGD’den haberler
Ne geçmiş tükendi ne de yarınlar!

İlerici Gençler 11.01.2015’te 5 Ocak 1976’da kurulan İGD’nin 
kuruluş yıldönümünü düzenledikleri bir etkinlikle kutladı.Yeni 
Sanat Kültür Merkezi’nde İGD’den TÜM-İGD’ye 39 yıldır alan-
lardayız şiarıyla yapılan etkinlikte ilk önce devrim ve sosyalizm 
mücadelesinde hayatını kaybetmiş tüm devrim şehitleri için bir 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep bir ağızdan 
Beyazıt Marşı okundu.

Beyazıt Marşı’nın okunmasının ardından sinevizyon gösterimi 
yapıldı. Sinevizyonda İlerici Gençler tarafından hazırlanan, İGD 
ve İKD’nin 1970’li yıllardaki mücadelesinden TÜM-İGD’nin bu-
günkü mücadelesine değin olan sürecin etkili bir şekilde anla-
tıldığı film gösterildi. İlerici Gençler Gezi Şehitleri’ni de andılar. 
Gençler hazırladıkları skeçle Gezi Şehitleri ve devrim mücadele-
sini anlattılar.

Etkinlikte TÜM-İGD adına konuşmalar yapıldı ve İlerici Gençlik 
mücadelesinin tarihçesinden ve bugün bölgeyi ve dünyayı nasıl 
yorumladığından bahsedildi.
Son söz ezgilerdeydi. İlerici Gençler devrimci marşları ve türkü-
leri hep bir ağızdan tek yürek söylediler. Hep beraber halaya dur-
dular. Müzik dinletisinin ardından etkinlik bitirildi.

Ankara Üniversitesi’nde Hrant 
Anması
Ankara Üniversitesi’nde ilerici, devrimci ve 
yurtsever öğrenciler faşist baskılara rağmen 
19 Ocak 2015’te Cebeci Kampüsü’nde Hrant 
Dink anması yaptı. Anmadan önceki hafta 
16 Ocak’ta Cebeci Kampüsü’nde öğrencilerin 
duvarlara astıkları Charlie Hebdo afişlerine 
saldıran faşist güruh 19 Ocak’ta da Hrant 
Dink ve Charlie Hebdo ortak anmasına daha 
sistematik bir saldırı düzenlemek istedi. İleri-
ci, devrimci ve yurtsever öğrenciler in birle-
şik mücadelesiyle okulun kapısına dahi yak-
laşamayan faşistler arkalarına bile bakmadan 
kaçmak zorunda kaldılar.
TÜM-İGD’li öğrencilerin de katıldığı anma-
da sık sık “Faşizme inat kardeşimsin Hrant”, 
“Cebeci faşizme mezar olacak” ve “Faşizme 
karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

Liselilerden boykot çağrısı
20.01.2015 İlerici Liselileri diğer liseli 
örgütlerle birlikte eğitim alanında yapılan 
gerici uygulamalara karşı boykot şiarını 
yükseltti. 
Kadıköy Anadolu Lisesi önünde bildiri 
dağıtan liseliler daha sonra Kadıköy Lisesi 
önünde bildiri dağıttı. Saat 16:00’da ise 
Khalkedon Meydanı’nda bildiri dağıtımı 
yapan liseliler eğitimdeki gericilik saldırısını 
hep beraber yıkmak için 13 Şubat’ta Boykot’a 
çağrı yaptı.

Ali İsmail eylemine polis saldırısı
01.01.2015’te sabah saat 09.30 Ali İsmail 
Korkmaz’ın katillerine trajikomik cezalar 
verildi. Yaptıkları bu hukuksuzluk yetmez-
miş gibi mahkeme de avukatlara silah çeken-
lere göz yumdu ve kararı protesto eden Ali 
İsmail’in ailesine, dostlarına ve mahkemeye 
katılanlara polis biber gazı kullanarak saldır-
dı. 
Kadıköy Boğa’da toplanan kitle Moda’ya 
Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’na yürüdü. İle-
rici Gençlerin de katıldığı yürüyüş boyunca 
sık sık “Hepimiz Ali’yiz öldürmekle bitme-
yiz”, “Hırsız, katil, AKP”, “Hukuk biterse 
Haziran başlar” ve “Örgütlü bir halkı hiçbir 
kuvvet yenemez” sloganları atıldı. Tekrardan 
Boğa Heykeli’ne dönen kitle burada bir basın 
açıklaması yaptıktan sonra polis gaz bombası, 
TOMA ve plastik mermilerle saldırdı. Çok sa-
yıda kişinin gözaltına alındığı saldırıda polis 
ayrıca keyfi kimlik sorgulaması ve üst arama-
sı yaptı. İlerici, devrimci avukatların ve basın 
mensuplarının direnci sonucunda polis geri 
adım atmak zorunda kaldı.
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İlerici Gençler’den yazılama
İlerici Gençler 23.01.2015’te Kartal merkezde 
ve mahallelerde yazılama çalışmasına çıktı.
“Yolumuz işçi sınıfının yoludur”, “Gençlik 
devrim istiyor”, gibi temel sloganlarıyla 
Kartal duvarlarını süsleyen gençler “Dinsel 
değil bilimsel eğitim” diyerek eğitimdeki 
gerici uygulamalara dikkat çektiler. 
TÜM-İGD’liler önceki günlerde katilleri 
“ak”lanmaya çalışılan Ali İsmail Korkmaz’ı 
da unutmadı ve “Ali İsmail Ölümsüzdür” 
sloganını duvarlara yazdı.

İlerici Gençler’den Birleşik Metal-İş 
işçilerine ziyaret
“Yolumuz işçi sınıfının yoludur” şiarıyla 
yürüyen TÜM-İGD’li gençler 1 Şubat 
2015’te Ejot fabrikasında greve çıkan metal 
işçilerini Ejot fabrikasına ziyaret etti. 
Gaziosmanpaşa’da bulunan Ejot fabrikasına 
pankartları ve bayraklarıyla giden İlerici 
Gençler direnişteki işçileri selamladılar. 
Yaptıkları yürüyüş boyunca İlerici Gençler 
“Zafer direnen emekçinin olacak”, “Metal 
işçisi yalnız değildir” ve “Yolumuz işçi 
sınıfının yoludur” sloganlarını haykırdılar. 
Ziyaret esnasında işçilerle direniş üzerine 
sohbet eden İlerici Gençler omuz omuza grev 
halayına durdular.

Metal işçileri grev yasağına karşı 
eylemde
Disk’e bağlı Birleşik Metal-İş’in çağrısıyla 
3 Şubat’ta saat 18:00’da grev yasağına karşı 
binlerce kişi Kartal Köprüsü’nde bir araya 
geldi.
Birleşik Metal-İş’e bağlı metal işçilerinin 
grevinin yasaklanmasını protesto etmek 
amacıyla Kartal köprüsünde buluşan kitle 
18:30’da Kartal AKP bürosuna yürüyüşe 
geçti. Eyleme “Yolumuz işçi sınıfını yoludur” 
diyen TÜM-İGD’li gençlerin yanı sıra çok 
sayıda sendika, parti, kurum ve dernek destek 
verdi.
Yürüyüş sırasında “Metal işçisi kazanacak”, 
“Grev yoksa üretim de yok”, “İşçi düşmanı 
katil AKP”, “Fabrikalar MESS’e mezar 
olacak”, “Yaşasın sınıf dayanışması” ve “İşgal 
grev direniş” sloganları atıldı.
İşçilerin grevinden korkan iktidar yürüyüş 
yapmasından da korktuğundan dolayı AKP 
İlçe binasını kolluk kuvvetleriyle “korumaya” 
aldı. Polis barikatının önünde yapılan basın 
açıklamasının ardından eylem bitirildi.

 Yeditepe Üniversitesi’nde çalışma
TÜM-İGD Yeditepe Üniversitesi’nde 
çalışmalar yaptı.

6 Şubat’ta okulun birçok yerine “Bu daha 
başlangıç mücadeleye devam” ve “Gençlik 
devrim istiyor” şiarlı stickerlar yapıştırılarak 
ilerici gençlerin talepleri üniversiteye taşındı. 
Ayrıca emperyalist savaşlara dikkat çekmek 
için “Emperyalizm yenilecek, direnen halklar 
kazanacak” stickerları da yapıldı.

Laik ve bilimsel eğitim için onbinler 
Kadıköy’de buluştu

8 Şubat’ta Alevi örgütlerinin ve Eğitim-Sen’in 
çağrısıyla on binlerce yurttaş AKP’nin eğitim 
alanındaki gerici uygulamalarını protesto 
etmek için Kadıköy’de bir araya geldi. Çok 
sayıda kurum, parti, dergi çevresi ve taraftar 
grubu Çarşı’nın da destek verdiği miting için 
kitle Kadıköy Boğa Meydanı ve Numune 
Hastanesi önünde saat 11.00’da toplandı. 
Her iki koldan yapılan yürüyüşün ardından 
onbinler Kadıköy İskelesi’ndeki miting 
alanında bir araya geldi. Miting alanına 
sığmayan kitle “Laik, bilimsel ve anadilde 
eğitim” “Karanlığa teslim olmayacağız” 
ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganını 
haykırdı.
TÜM İGD’nin de katıldığı mitingde ayrıca 
alevi derneklerinin hazırlamış olduğu 
semah gösterisi de yapıldı. Gezi şehitlerinin, 
SOMA’da katledilen işçi kardeşlerimizin 
sloganlarla yapılan konuşmalarla 
hatırlatıldığı miting türkülerle bitirildi.

TÜM İGD’den haberler

Maltepe Üniversitesi işçileri polis 
saldırısına rağmen eylemlerini 
sürdürüyor
Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten 
atılan Maltepe Üniversite Hastanesi işçileri 
eylemlerini sürdürüyor. 25 Şubat’ta direnişin 
80. gününde sabah saatlerinde işçiler Maltepe 
Üniversitesi’nin yönetim binasını işgal etti. 
Direnişçi işçilere polis saldırdı. Bu saldırıda 
bir kişinin kolu çıktı ve 35 kişiyi gözatına 
aldı. 
Aynı günün akşamı saat 17.30’da gözaltına 
alınan emekçilerin serbest bırakılmasıyle 
DİSK tarafından yeni bir çağrı yapıldı ve 
İlerici Gençler’in de aralarında bulunduğu 
bir çok siyasi kurum bir araya gelerek direniş 
çadırından Maltepe merkeze yürüyüşe geçti. 
Burda yapılan basın açıklamasının ardından 
direniş çadırına geri dönüldü.
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Eğitimde Uyarı Boykotu
Eğitim-Sen, Alevi Dernekleri ve Birleşik 
Haziran Hareketi’nin öncülük ettiği 
eğitimdeki gericileşmeye ve tek tipçiliğe 
karşı 13 Şubat’ta 1 günlük uyarı boykotu 
yapıldı. İstanbul’da birçok okulda sınıflar boş 
kalırken Eğitim-Sen İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü önünde bir eylem düzenledi.
Saat 13:30’da Beyazıt Meydanı’nda toplanan 
kitle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
doğru yürüyüşe geçti. İlerici Gençler’in de 
katıldığı eylemde sık sık “Laik, bilimsel, 
anadilde eğitim”, “Karanlığa geçit 
vermeyeceğiz” ve “Hırsız, katil, AKP” 
sloganları atıldı. Beyazıt Meydanı’ndan 
Sultanahmet Meydanı’na yürüyen kitle, 
burada Kadıköy’den gelen grupla birleşerek İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldi. Eylem 
basın açıklamasının ardından sona erdi.

Onur Kılıç için Kadıköy’de eylem
Birleşik Haziran Hareketi İzmir Yürütme 
Kurulu üyesi Onur Kılıç’ın “Hırsız, 
katil Erdoğan” sloganı attğı gerekçesiyle 
tutuklanması 13 Şubat’ta Kadıköy’de protesto 
edildi.
Onur Kılıç yalnız değildir demek için Birleşik 
Haziran Hareketi saat 19:30’da Süreyya 
Operası önünde toplandı. İlerici Gençler’in 
de destek verdiği eylemde sık sık “Hırsız, 
katil Erdoğan”, “Onur Kılıç yalnız değildir” 
ve “Hukuk bittiyse Haziran başlar” sloganları 
atıldı. Önce Boğa Meydanı’na oradan da 
iskeleye yürüyen kitle yaptıkları basın 
açıklamasının ardından eylemi bitirdi.

İzmir’deki polis saldırısı Taksim’de 
protesto edildi
13 Şubat’ta eğitim boykotunu sokağa 
taşımak isten İzmirlilerin eylemine polisin 
saldırmasını İstanbul da Taksim’de protesto 
etti.
KESK’in Galatasaray Lisesi önünde 
yaptığı eylem saat 19.00’da başladı. Eyleme 
Eğitim-Sen, Halkevleri, HDP, Öğrenci 
Kollektifleri ve TÜM-İGD katıldı. Okunan 
basın açıklamasında “Korkuyu bastırmak 
için çareyi sıkıyönetim uygulamalarına 
başvurmakta bulan AKP iktidarı, bu 
politikasını bugün de sürdürmüştür. 
İstanbul’da okul önlerinden velileri gözaltına 
alan polis, İzmir’de ise şube yöneticilerimizin 
de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi 
döverek, yerlerde sürükleyerek gözaltına 
almıştır.” denildi.

İlerici Gençler Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde çalışmalarını 
sürdürüyor
İlerici Gençler İzmir’deki Dokuz Eylül 
Üniversitesi’de çalışmalarını sürdürdü. 
20.02.2015’te üniversite kampüsünün birçok 
yerine “Bu daha başlangıç mücadeleye 
devam” ve “Gençlik devrim istiyor” şiarlı 
stickerlar yapıştırılarak İlerici Gençler’in sesi 
öğrencilere taşındı.

Mersin “polis devletine” karşı 
ayaklandı
Gündeme bomba gibi düşen iç güvenlik ya-
sasına tepkiler çığ gibi büyürken 21.02.2015’te 
Mersin’de de yeni yasaya karşı halk sokağa 
çıktı. TÜM-İGD’nin de içinde olduğu bir çok 
siyasi kurumun ve sendikaların katılımıyla 
basın açıklaması yapmak üzere 12:00’da Öz-
gür Çocuk Parkı önünde toplanan kitle AKP 
binasına doğru yürüdü.
“Polis devleti istemiyoruz”, “Faşizme karşı 
omuz omuza”, “Polis simit sat onurlu yaşa” 
ve “AKP yasanı al başına çal” sloganlarıyla 
ilerleyen kitle yürüyüşünü tamamlayamadan 
Adliye önünde tomalar ve çevik kuvvet bari-
katıyla durduruldu.
Bunun üzerine basın açıklamasını Adliye 
önünde yapma kararı alan kitle yasaya ne-
den karşı olduklarını, bu yasayla birlikte 
Türkiye’de nelerin değişeceğini açıkladılar. 

Önder Babat katledildiği sokakta 
anıldı
Devrimci Hareket Dergisi okuru Önder 
Babat katledişinin 11. yılında Devrimci 
Hareket’in çağrısını yaptığı eylemle anıldı.

İmam Adnan Sokak’ta saat 19.00’de başla-
yan eyleme ÖDP, EHP, BDSP, Halk Cephe-
si, HTKP, Kaldıraç, KP, SYKP, TKP 1920 ve 
TÜM-İGD de destek verdi. Eylem Önder 
Babat başta olmak üzere devrim şehitleri 
için saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından basın açıklama-
sı metni okundu. Eylemde Önder Babat’ın 
vurulduğu yere karanfiller bırakıldı
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Mecidiyeköy’de iç güvenlik eylemi
İstanbul’da 23 Şubat’ta KESK, DİSK, 
TTB ve Türkiye Mimar ve TMMOB’un 
çağrısıyla ve birçok kurumun katılımıyla 
Şişli’de bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Saat 19:00 da Şişli’de Cevahir AVM önünde 
toplanan kitle “İç güvenlik peketi geri 
çekilsin”, “AKP yasayı başına çal”, “Hırsız 
katil AKP” ve “Faşizme geçit vermeyeceğiz 
” sloganlarıyla AKP Şişli İlçe Başkanlığı’na 
doğru yürüyen kitlenin önü polis 
tarafından kesildi. Mecidiyeköy viyadüğü 
altındaki alanda basın açıklaması yapıldı.
Yürüyüşü düzenleyen kurumların yaptığı 
basın açıklamasında meclisten geçen iç 
güvenlik yasalarının Türkiye’de faşizmi 
kurumsallaştıracağı, zaten yetkileri 
yüksek olan polisin yetkilerini arttıracağı 
belirtildi. 
TÜM-İGD’nin de destek vererek yer aldığı 
eylem basın açıklamasının ardından 
sonlandırıldı.

İç Güvenlik Yasası’na karşı 
Kadıköy’de eylem yapıldı
27 Şubat 2015’te Diren Kadıköy ve HDP’nin 
ortak çağrısı ile İç Güvenlik Yasası’na karşı 
saat 19.30’da Kadıköy Boğa’da eylem yapıldı.
Boğa’da buluşan kitle Mehmet Ayvalı-
taş Meydanı’na yürüdü. İlerici Gençler’in 
de katıldığı yürüyüşte sık sık “Katil polis 
Kadıköy’den defol”, “Meclisten geçer sokak-
tan geçmez” “Kadıköy faşizme mezar olacak” 
ve “Kadıköy goristan jibo faşîstan” slogan-
larıyla Bahariye’ye geçildi. Tekrardan Boğa 
Heykelinde bir araya gelen kitle burada yapı-
lan basın açıklamasının ardından eylem son-
landırıldı.

DTCF’de silahlı faşist saldırı
26.02.2015 tarihinde sabah saatlerinde 
Ankara Üniversitesi’nde Dil Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi’nde faşistler tarafındanilerici, 
devrimci ve yurtsever öğrencilere yönelik 
silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yapılan silahlı 
saldırıda bir özel güvenlik görevlisi vuruldu 
ve iki öğrenci yaralandı. Faşistlere hiçbir 
şekilde müdahele etmeyen polis okuldan 
toplu çıkış yapan öğrencilere saldırdı ve çok 
sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.
Yapılan saldırıyı protesto etmek için saat 
15.30’da Yüksel Caddesi’nde toplanan, 
içlerinde İlerici Gençler’in de bulunduğu 
üniversite öğrencileri bu saldırıların devletin 
provokasyonu olduğunu belirten bir basın 
açıklaması yaptıktan sonra sloganlarla 
okullarına geri döndüler.

Ankara’da faşist saldırılara karşı 
eylem yapıldı
26.02.2015’te Ankara Üniversitesi’nde 
gerçekleşen saldırılar 27.02.2015’te 
Cebeci Kampüsü’nde yapılan eylemle 
protesto edildi. Ankara’daki üniversite 
öğrencilerinin örgütlediği eylem saat 
13.00’de Ankara Üniversitesi Cebeci 
Kampüsü’nde başladı. İlerici Gençler’in de 
katıldığı eylemde öğrenciler üniversitenin 
fakültelerini gezerek yaşanan faşist 
saldırıları teşhir ettiler. Ardından 
kampüs önünde bir açıklama yaparak 
üniversitelerde provakasyonlara, barbarlığa 
geçit vermeyeceklerini vurguladılar.

Bakiye Beria Onger’i yitirdik
1975’de kurulan İKD’nin (İlerici Kadınlar 
Derneği) kuruluşundan 1979 yılında kapa-
tılana kadar Genel Başkanlığını yapmış olan 
Bakiye Beria Onger 13 Şubat’ta hayatını kay-
betti. Cenazesi 15 Şubat günü Şişli Cami’nden 
kaldırıldı. Cenazesinde İKD’li kadınların 
yanı sıra İlerici Gençler, siyasi partiler ve 
dostları Onger’i yalnız bırakmadı.
Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedi-
len Onger 14 Ekim 1979’da bağımsız senato 
adayı olmuştu. Bizler İlerici Gençler olarak 
Onger’in anısı önünde bir kez daha saygıy-
la eğiliyoruz ve hala çok aydınlatıcı olan ve 
güncelliğini koruyan seçim bildirisini sizlerle 
paylaşıyoruz.

“Bu seçimlere bağımsız aday olarak katılı-
yorum. Bağımsızım. Ama tarafsız değilim. 
Yolum işçi sınıfının devrimci yoludur. 
İşçi sınıfının örgütlü gücünün gösterdiği 
yoldur. 
Türkiye’de ve Dünya’da sosyalizmin zaferi 
için savaşsız sömürüsüz sınıfsız bir dünya 
kurulması için savaşım veriyorum. Seçim 
çalışmalarını bu savaşımın bir parçası 
olarak görüyorum. 
Seçim çalışmalarını işçi sınıfının siyasi 
hareketini güçlendirmek, bağımsız progra-
mını devrimci çıkış yolunu geniş yığınlara 
duyurmak, onun yığınlar içindeki etkinli-
ğini ve örgütlülüğünü artırmakta, 
* İşçi sınıfının birliğini, ulusal demokratik 
güçlerin eylem birliğini güçlendirmekte, 
* Gerici faşist güçleri geriletmekte, 
* Genel olarak emperyalizme, tekellere, fa-
şizme, şovenizme karşı savaşımı, özel ola-
rak da yoğun toplu sözleşmeler döneminde 
işçi sınıfının savaşımını güçlendirmekte, 
* Parlamenter savaşımı, yığın savaşımına 
bağlamakta araç olarak görüyorum.
Eğer seçilirsem, savaşımımı parlamento 
içinde de yürüteceğim. Parlamentoda 
işçi sınıfının, emekçilerin, halkımızın ve 
emekçi kadın hareketini sesi, gözü, kulağı 
olmaya çalışacağım.”

Anısı mücadelemizde yaşayacak!
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İlerici Gençlik 33. sayısı ile sokaklardaydı
TÜM-İGD’li gençler İlerici Gençlik Dergisi’nin bir önceki sayısını sokaklarda halk ile buluşturdu. İstanbul’daKadıköy’de Kartal’da ve 
Taksim’de, Ankara’da ise BatıKent’te standlar açıldı. Açılan standlarda dergiye ilgi yoğundu. İlgilenen kişilerle ayrıca dergi üzerine ve 
gündeme dair sohbetler gerçekleştirildi.

Batıkent Kadıköy Taksim

Kartal Kadıköy

16 Mart çalışması
İlerici Gençler İzmir’de 16 Mart Beyazıt 
ve Halepçe Katliamı’yla ilgili Dokuz Eylül 
Üniversitesi DokuzÇeşmeler, Tınaztepe 
Kampüsü’nde ve İstanbul Üniversitesi’ndeafiş 
astılar.
“16 Mart Beyazıt ve Halepçe katliamını 
unutmadık” yazılı afişlerle okul duvarlarını 
ve panoları donatan İlerici Gençler’i özel 
güvenlik ve sivil polisler kimlik sorgulaması 
yaparak ve afiş asarken takip ederek taciz 
etmeye çalıştılar. İlerici Gençler polis 
baskısına rağmen çalışmalarını sürdürdüler.

16 Mart Beyazıt ve Halepçe Katliamı’nın yıldönümünde gençlik Beyazıt’taydı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 16 Mart gençler Beyazıt ve Halepçe Katliamı’nın yıldönümünü 
İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı eylemlerle andı.

TÜM-İGD’nin de örgütleyicisi olduğu eylem saat 13.00’de başladı. Öğrencilerin Edebiyat 
Fakültesi’nde çıkmak istemesi üzerine polis fakültenin önüne barikat kurdu ve hukuk dışı bir 
şekilde okulun kapılarını kilitletti. Bunun üzerine Fen Fakültesi’inden çıkan yüzlerce öğrenci 
Eczacılık Fakültesi önüne yürüdü ve burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın 
ardından eylem marşlarla bitirildi.
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Polis çivili sopalarla Hasan Ferit 
davasında saldırdı
Gülsuyu’nda uyuşturucu çetelerine karşı 
mücadele eden ve çeteler tarafından 
öldürülen Hasan Ferit Gedik’in davasında 9 
Mart’ta polis ve özel güvenlik davayı izlemeye 
gelenlere çivili sopalarla saldırdı.

Bir önceki hafta çetelerin saldırının ardından 
polis ve özel güvenlik duruşmayı izlemeye 
gelenlere saldırarak 6 kişiyi gözaltına aldı. 
Adliye içine biber gazı atan polis daha sonra 
gözaltıları serbest bıraktı. İlerici Gençler’in de 
katıldığı dava bir sonraki haftaya ertelendi..

TÜM İGD’den haberler
Binler haykırdı: Onbeşinde bir fidan Berkin Elvan!

Mayıs – Haziran Halk Direnişi’nde polisin katlettiği Berkin 
Elvan 7 Mart’ta binlerce kişinin katıldığı eylemlerle anıldı.
Sabah saatlerinde Okmeydanı Cem Evi’nde toplanıldı ve 
Elvan’ın ailesinin verdiği yemeğin ardından yürüyüşe geçildi. 
Binlerce kişi Berkin Elvan’ın vurulduğu yere yürüyerek 
Berkin’i ve tüm devrim şehitlerini andı.
Okmeydanı’nın her sokağına Berkin’in fotoğrafları asıldı ve 
kitle hep bir ağızdan “Onbeşinde bir fidan Berkin Elvan” 
sloganını haykırdı. Yürüyüşe Birleşik Haziran Hareketi, Halk 
Cephesi, Halkevleri, HDP bileşenleri ve TÜM-İGD’nin yanı 
sıra çok sayıda kurum katıldı.
Berkin’in ailesinin ve Taksim Dayanışması’nın çağrıcısı 
olduğu eylemde kortejin en önünde Berkin’in annesi Gülsüm 
Elvan, babası Sami Elvan, Ethem Sarısülük’ün ailesi, Hasan 
Ferit Gedik’in annesi Nuray Gedik yürüdü.

Yürüyüş boyunca sık sık 
“Gezi şehitleri ölümsüzdür”, 
“Hırsız, katil, Erdoğan”, 
“Onbeşinde bir fidan Berkin 
Elvan”, “Anaların öfkesi 
katilleri boğacak” sloganları 
haykırıldı. Berkin’in mezarı 
başına gelindiğinde ise saygı 
duruşunda bulunuldu. Hep 
bir ağızdan okunan “Büyü” 
şarkısının ardından anma 
sona erdi.

İlerici Gençler'den Berkin için 
çalışma
Berkin Elvan için yazılama yapan İlerici 
Gençler 10 Mart'ta İstanbul'da bildiri dağıttı.
Saat 18:30'da Kadıköy Kalkedon Meydanında 
bildiri dağıtan İlerici Gençler katledilişinin 
ve ölümsüzlüğe uğurlayışımızın 1. yılında 
Berkin Elvan'ı andı. Çevredeki vatandaşlarla 
sohbet eden İlerici Gençler, "Berkin Elvan 
onbeşinde bir fidan" ve "Berkin Elvan 
ölümsüzdür" sloganı atarak bildiri dağıtımını 
sonlandırdı. 

Berkin Elvan Ölümsüzdür!
15 yaşında polisin hedef gözeterek gaz fişeğiyle başından 
vurduğu Berkin Elvan bizden koparalı tam bir yıl oldu. Bir yıl-
dır egemenler, Berkin’in katillerini yargılamak bir yana Berkin 
için adalet arayanlara saldırıyor, onları sahte mahkemelerde 
yargılamaya çalışıyor. Berkin’in annesini yuhalatma zalimliğini 
gösteriyor ve bu zalimliği Yavuz Bingöl gibi Hızır Paşa’lığa so-
yunmuşlar “ak”lamaya uğraşıyor.

Onbeşinde bir fidan Berkin Elvan
Zor günlerden geçiyoruz. Hırsıza hırsız, katile katil dediği için 
korkutulmaya çalışılıyor insanlarımız. Onbeşinde bir fidan Ber-
kin Elvan dediği için hapse atılıyor insanlarımız. İç Güvenlik 
Yasası’yla sıkıyönetim koşullarında yaşamaya zorlanıyoruz. Kaçak Saray’ın faturasını bizlere 
kesmeye çalışıyorlar. Ödemeyeceğiz.

Abdi Ağa’ya karşı İnce Memed’iz!
Bizlere dayatılan bu gericilik ve faşizmi kabul etmiyoruz. Zalime karşı direneceğiz. Karanlı-
ğa karşı ışık, sömürüye karşı direniş, savaşa karşı barış, talana ve vurguna karşı alınterinin 
onuru olacağız. Okullarımızı, üniversitelerimizi gericiliğin kıskacından çıkaracağız. Abdi 
Ağa’ya karşı İnce Mehmed, Erdoğan’ın saray muhafızlarına karşı Berkin olacağız.

Berkin’in katillerini tanıyoruz. Kardeşlerimizi öldürdünüz, hesap vereceksiniz. Artık susma-
yacağız. Artık evlerimize dönmeyeceğiz!

Haydi dostum, tut elimi. Birlikte çıkalım bu karanlıktan. Birlikte doğuralım güneşi.

TÜM-İGD’nin dağıttığı bildiri örneğidir
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Mersinde vahşice tecavüze uğrayıp katledilen 
Özgecan için bütün Türkiye ayağa kalktı. 
Yurdun dört bir yanında sokağa dökülen halk 
çeşitli eylemler gerçekleştirdi. 
Başta kadınlar olmak üzere bütün Türkiye 
Özgecan’ı sahiplendi. Mersin’de, Ankara’da, 
İstanbul’da, Adana’da, Hatay’da ve İzmir’de 
olmak üzere birçok ilde kadınlar sokaklara 
çıktı.
Bizler İlerici Gençler olarak kadına yönelik 
şiddeti bir kez daha lanetliyoruz. Ancak 
AKP iktidarı boyunca %400 artan kadın 
cinayetlerine karşı lanetlemenin yeterli 
olmadığını da biliyoruz. Bu yüzden dün 
olduğu gibi bugün de sokaklardaydık ve yarın 
da olacağız.

Türkiye ÖzgeCAN için ayakta!

Onbinler Tarsus’ta Özgecan için 
yürüdü
Kadına yönelik şiddete karşı tepkiler çığ gibi 
büyüyor. Katledilen Özgecan için 18 Şubat’ta 
Tarsus’ta onbinlerce kişi siyahlar giydi ve 
Tarsus-Adana Karayolu’nu trafiğe kapatarak 
yürüdü.
Özgecan’ın arkadaşları tarafından düzenle-
nen eyleme Mersin ve Tarsus’taki üniversi-
te öğrencilerinin yanı sıra liseliler, taraftar 
grupları, kadın örgütleri ve İlerici Gençler de 
katıldı. Onbinlerce kişi Özgecan için ve ka-
dına yönelik şiddete karşı saat 09.00’da Çağ 
Üniversitesi önünde toplandı. Ellerinde 
Özgecan’ın resimlerini ve taleplerini taşı-
yan onbinlerce kişi yolu trafiğe kapatarak 
Yenice’ye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş bo-
yunca sık sık “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Ka-
dına uzanan eller kırılsın” ve “Özgecan Aslan 
yirmisinde bir fidan” sloganları atıldı.
Yenice Cumhuriyet Meydanı’na gelindiğinde 
ise burada arkadaşları adına bir basın açıkla-
ması yapıldı.

Haberleri Hazırlayan: Emine Bozan

Kıbrıs’da öğrenciler Özgecan için 
eylemde
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüs’ü öğrencileri 
Özgecan için eylem yaptı. 19 Şubat’ta yapılan 
yürüyüş için öğrenciler 17 Şubat’ta okulda 
Özgecan için bir pano hazırladı.
İlerici Gençler’in de katıldığı çalışmada 
hazırlanan panoya Özgecan’ın fotoğrafları 
asıldı ve mumlar yakıldı. Bu çalışmayla 
“Kadına yönelik şiddete hayır” diyen gençler 
19’undaki yürüyüşün ardından fidan diktiler.
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Bir kadın tanıyorum; ne çok genç ne çok yaşlı. 
Kadın çalışıyor, yemek yapıp yiyiyor, koşuyor, 
sokaklarda yürüyor.
Kadının önünde bilmem kaç tane yol.
İlkine girdi kadın. Ortaokul yıllarına geri 
döndü bu sokakta. Göğüsleri daha yeni 
çıkmaya başladığında nasıl utandığını, sırf 
gizlemek uğruna büyüyüşünü, cinsiyetini, 
bol giyinerek nasıl reddettiğini hatırladı. 
O an bile bunca yılın ardına utandı kadın 
bir kez daha. Yanakları kızarırken bir 
anda koşarak çıktı o sokaktan. Kadın hala 
affedemiyordu çevresindekileri. Ergenliğine 
anlam yüklemeye çalıştığı o dönemde, 
insanlar ötekileştirmişti bedenini ona. Sanki 
bir parçası değil de varoluşunun utancıydı. 
Kadın o insanları asla affetmeyecekti.
Nefes nefese çıktığında kadın o sokaktan, 
hemen yanındaki sokağa girdi.
Duvara yaslandı önce sonra yere oturdu 
ve bağırmaya başladı: “Cinayete, tecavüze, 
tacize maruz kalan kadınlar(!) buradayım, 
isyandayım!”. Kadın duvardaki kan izlerini 
görmüştü. Çevrede duran silah, ip, bıçaklarla 
birlikte. Bu yüzden olacak, aklına Özgecan 
gelmişti. Hüsne belki de. Ya da aynı hafta 
içinde öldürülen 4 kadından herhangi biri. 
En kötü 2014 yılında öldürülen 575 (bizim 
bilebildiğimiz tabi) kadından biri mutlak 
gelmişti aklına. Başka türlüsü imkansızdı. 
Çünkü bu öldürülen 575 kadının %57’si kendi 
hayatları ile ilgili kararı kendileri almak 
istediği için öldürülmüştü. Yani aslında nefes 
aldığı için. Nefes alması ne kadar meşru ise 
hayatları üzerinde tek söz hakkına sahip 
olmaları da o kadar meşru idi kadın için. 
Kadın ellerine bulaşan kanlar ile birlikte, 
giderek azalan bir ses ile “kadın, yaşam, 
özgürlük” diyerek yavaşça çıktı sokaktan. 
Kadın daha da öfkeliydi bir önceki iki sokağa 
göre artık.
Yürümek için tam karşısındaki sokağı seçti 
bu sefer.
Bu sokağa gireli yedi dakika olmuştu ve 
sokak çok sakindi henüz. Kadın birkaç 

adım daha attı. Üç apartman ileride bir 
daireden bir ses duyuldu. Bir kadın çığlığıydı 
bu. Bu sokakta şiddetin sokağı idi. Kadın 
biriktirdiği öfkesiyle o eve koştu. İçeri girdi 
ve tuttu kadını elinden. Tam çıkıyorlardı 
ki evden masanın üstünde ki gazete haberi 
dikkatini çekti kadının. Kocaman bir manşet: 
Kadınların %58’i dayak yiyiyor! Alt metnini 
okudu hemen. (Kadınların yüzde 58’inin 
yalnızca eşlerinden, nişanlılarından, erkek 
arkadaşlarından ve erkek kardeşlerinden 
değil, kadın akrabalar da dahil olmak üzere 
eşlerinin ailesinden de aile içi şiddete maruz 
kalıyor.) Bir hışım gazeteyi fırlattı duvara 
kadın. Çıktılar evden, tam son basamağı 
inmişlerdi ki tek beden olup hızla yürümeye 
başladı bir kez daha. Önünde artık yeni bir 
yol vardı kadının. Seçmesi gerekiyordu yeni 
güzergahını.
Sol çaprazda ki yol daha cazip gelmişti kadına.
Bu sokakta işletme, fabrika, ofisti her yer. 
Kadın hemen anladı. Bu sokakta sömürülen 
kadın işçiler vardı. Kucaklarında bebeklerle 
çalışıyordu kadınlar bazı yerlerde yahut aç 
karnına, çocuk tokluğuna. Kadın çantasını 
açtı sprey boya çıkardı ve sokağın merkezine 
kocaman “Eşit İşe Eşit Ücret” yazdı. Bir 
de mum bıraktı her gördüğü kapı eşiğine. 
Göstermek istiyordu o mumların bir arada 
tüm şehri nasıl aydınlatabildiğini. Kadın son 
mumu yaktı ve o sokaktan da çıktı.
Hemen yanındaki sokakla devam etti 
yürümeye kadın çünkü biliyordu bu son 
sokaktı.
Bu sokak kadın eylemlerinde sokaklara 
dökülüp, gündelik hayatlarında tanık 
oldukları olaylarda hemcinslerinden kaçınan, 
erkek zihniyetinin belli argümanlarını hala 
beyinlerinden atamamış, kadını sadece 
“hobi olarak” seven ve kabul edenlerle son 
yüzleşmesiydi. Bir kalem aldı kadın eline bir 
de kağıt. Çırılçıplak soyundu sokakta. Rüzgârı 
işledi bedenine, sesine, düşündüklerine. Ve 

başladı yazmaya:
“Kadınlar;
-Öldürülen kadınların %25’i, 25 yaşın 
altındaki genç kadınlardır.
-Son 15 yılda 241 polis, 91 asker, 17 özel 
timci, 15 korucu, 45 gardiyan tecavüzden 
yargılandı. Fakat hiçbiri ceza almadı.(TÜİK 
verilerine göre)
-Tecavüze uğrayanların yüzde 50’si 18 yaş 
altında ve bunlardan yüzde 10’u erkek 
çocuktur. 5-10 yaş arası çocukların yüzde 
55’i ensest mağdurudur. 10-16 yaş arası 
çocukların yüzde 40’ı ensest mağdurudur. 
Cinsel saldırganların yüzde 75’i tanıdık 
biridir. Ensest olaylarında faillerin yüzde 
50’si öz baba, sırasıyla da amcalar, enişteler, 
ağabeyler, dedeler ve dayılardır. (TÜİK 
verilerine göre)
-Acil yardım hattını arayan kadınlardan 
yüzde 57’si fiziksel şiddete, yüzde 46,9’u cinsel 
şiddete, yüzde 14,6’sı enseste ve yüzde 8,6’sı 
tecavüze maruz kalıyor. (TÜİK verilerine 
göre)
Yani kadınlar;
2014 yılında 575 kadın erkekler tarafından 
şiddet gördü, 282 kadın erkekler tarafından 
taciz ve tecavüze uğradı, 257 kadın erkekler 
tarafından öldürüldü. 
-Sizler yataklarımızda yatıp, hiçbir şey 
yapmıyorken.
-Ulaşılamayan ya da devletin organları 
tarafının elinde bulunan paylaşılmayan 
şiddet olaylarını düşünürsek, her sessiz 
kalışımız bu istatistikleri ileri götürmenin 
ötesine geçemeyecektir. “ yazdı. 
Kapıları tek tek yeniden dolaştı. Kimisinde 
içeri girdi, kimisinde ise sadece yazdığı kağıdı 
kapıya bırakmakla yetindi. Saat akşam 21:00 
olmuştu. Sokaktaki tüm daireler o kağıtları 
okumuştu. Saat 21:30 oldu. Kadın mumlara 
inanıyordu. O mumlar kadınlardı. Ve kadınlar 
hep birlikte bu sistemi yakacaklardı(!).

Kybele

Mumlar ve kadınlar
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25 Ocak 2015’te Yunanistan’da yapılan genel 
seçimde SYRIZA (Radikal Sol Koalisyon) 
oyların %36.3’ünü alarak birinci parti oldu 
ve seçimin ardından koalisyon hükümeti 
kurdu. Seçimin sonucu şaşırtıcı olmasa da 
Yunanistan’da incelemeye değer önemli bir 
sürecin başladığını söyleyebiliriz.
Yunanistan 2008 küresel ekonomik 
kriziniden sonra derin bir ekonomik 
daralma sürecine girdi. Yunan halkı giderek 
sosyal haklarını kaybetti vc son 7 yılda gün 
geçtikçe yoksullaştı. Aylık ortalama maaşın 
600 euro olduğu ve işsizlik oranının %25’e 
yükseldiği Yunanistan’da ekonomik kriz 
derinleşirken AB, IMF ve Avrupa Merkez 
Bankası’dan alınan kurtarma paketleri 
Yunan ekonomisini iyice çökertti ve dışa 
bağımlı hale gertirdi.Öyle ki dış borç, gayri 
safi milli gelirin nerdeyse 2 katına yaklaştı 
ve devlet uyguladığı kemer sıkma politikaları 
ile halkı daha da yoksullaştırdı. 2008 ‘den bu 
yana hükümetler klasik politikalarla, halkı 
daha da yoksullaştırarak dış borcu ödemeyi, 
sermayedarların omzundaki borç yükünü 
halka yükleyerek ekonominin düzelmesini 
ve 2008 öncesi döneme geri dönülmesini vaat 
ederken, hem dış borcun silinmesinden yana 
olan hem de kemer sıkma politikalarının 
yerine önemli reformları savunuan SYRIZA 
halk nezdinde sempati kazandı. Geçtiğimiz 
aylarda Yunanistan parlementosununda 
Cumhurbaşkanı’nn seçilememesi ile erken 
seçime gidildi. Yunan halkını umutlandıran 
SYRIZA seçimde %36 oy aldı ve parlementoya 
149 milletvekili soktu. 300 sandalyeli 
parlementosunda hükümet kurmak için 151 
milletvekiline ihtiyaç olduğu için tek başına 
hükümet kuramayan SYRIZA, 13 milletvekili 
bulunan Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) 
ile koalisyon hükümeti kurdu.
Seçimde Yunanistan Komünist Partisi % 5.5, 
faşist Altın Şafak ise % 6.3 oranında oy aldı.

Syriza nasıl bir yapıdır?
Yunanistan’da sol grupların birlikte hareket 

etmesi kapsamında 2001’de kurulmuş olan 
‘’Solun Birliği ve Ortak Hareket İçin Diyalog 
Alanı’’ hareketi, 2004 yılında SYRIZA 
ismini aldı. 2012’de partileşen SYRIZA’nın 
içinde çeşitli troçkist, maoist, sosyalist, 
euro komünist, sosyal demokrat, anarşist ve 
ekolojik gruplar bulunuyor. Şimdilik ilerici ve 
halktan yana bir cephe hareketi olarak duran 
SYRIZA’nın programı ise, dış borcun reddine 
ve halkı bezdiren kemer sıkma politikalarına 
karşı önemli ölçüde kamu reformlarına dayalı. 
SYRIZA’nın kamu reformu vaatlerini genel 
olarak ; yoksulluk sınırı altında yaşayanlardan 
elektrik ve ulaşım üceretlerinin alınmaması, 
ödenemeyecek banka borçlarının silinmesi, 
asgari ücreti ve emekli maaşını arttırmak, 
ihtiyacı olanlara kira ve gıda desteği vermek, 
yüksek gelirlilerin vergilerini artırmak 
şeklinde sıralayabiliriz.
SYRIZA’nın halkın refah seviyesini 
arttırmaya dayalı politikaları, önemli ölçüde 
kamulaştırmaların yapılması ve de yüksek 
gelirlilerden alınan vergilerin genel olarak 2,5 
katına çıkarılması ayrıca daha önce alınmayan 
belirli vergilerin eklenmesine dayandırılarak 
açıklanabilir. Ancak dış borcun silinmesi 
konusunda AB ile müzakereye dayalı uzlaşma 
politikalarının çok gerçekçi durmadığını da 
belirtmek gerekir.
SYRIZA’nın ilerici olabileceğini belirtirken 
gerçek anlamda işçi sınıfının teorisine 
uygun hareket eden devrimci bir siyaset 
olmaktan öte reformcu politikaları 
benimsemiş olduğunun, AB’den çıkmak 
gibi bir perspektifinin olmadığının da altını 
çizmeliyiz. NATO’dan çıkma konusunda ise 
net bir tavır göstermeyecek ya da bu konu da 
uzun süre adım atmayacak gibi.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise 
SYRIZA’yı sistemle barışık batı uzlaşmacısı 
parti olarak değerlendirdi. SYRIZA’nın 
seçimin hemen sonrasında hükümet kurmak 
için 2 sandalye eksiği varken Yunanistan 
Komünist Partisi’nden SYRIZA’ya hükümet 
kurmaları için hiç bir şekilde güvenoyu 

vermeyeceklerine dair bir açıklama geldi. 
KKE’nin tutumunu doğru bulanların 
yanında, bu tavrı sekter bir tutum olarak 
eleştirip SYRIZA’nın içerisine girmesi ve 
SYRIZA’yı daha ilerici bir hatta ötelemesi 
gerekirktiğini düşünenler de var.

Seçimin ardından
Seçim sonuçları açıklandıktan sonra SYRIZA 
lideri Çipras Yunanistanda oligarşinin 
ve anti-demokratik güçlerin katbettiğini, 
Yunansitan’da 41 yıldır iktidara gelen Yeni 
Demokrasi (ND) ve PASOK’un hakimiyetine 
son verdiklerini belirtti. Tek başına hükümet 
kurmak için 2 milletvekili eksiği olan 
SYRIZA, merkez sağ bir parti olan ANEL ile 
ittifak yaparak hükümet kurdu. Hükümetin 
kemer sıkma karşıtı bir koalisyon olduğu 
açıklandı.
Hükümetin ilk icraatları olarak yapılan 
borçlarda indirim talebi, faizlerin 
düşürülmesi ve borcun uzun vadeye 
yayılmasına yönelik müzakere süreçlerine 
karşılık Almanya borçlarda indirime 
gidilmeyeceğini açıkladı. AB, Yunanistan’a 
uyguladığı ekonomik baskıyı arttırdı. Avrupa 
Merkez Bankası, Yunan bankalarına sağladığı 
kredi ayrıcalıklarını iptal etti. Son olarak 
Yunanistan’ın anlaşmaya varılamaması 
durumunda AB’den ayrılacağı tartışılıyor. 
Tüm bunlar gösteriyorki SYRIZA’nın 
programını ne ölçüde gerçekleştireceğini 
şimdiden tahmin etmek oldukça zor.

Yunanistan’da esas umutlandırıcı ve önemli 
olanın SYRIZA’dan ziyade halkın sol çıkışı 
olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. SYRIZA 
sadece bir ilerici cephe olarak görülür ve 
Yunan halkının daha radikal çıkışı adına 
bir aşama olarak değerlendirilirse süreç çok 
olumlu bir yöne akabilir. Ancak SYRIZA’dan 
beklentileri temsil ettiği siyasi çizgiyle sınırlı 
tutmak gerekir.

Ozan Dingçi

Yunanistan’da sol yöneliş ve SYRİZA üzerine
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Şili'de 9 yıldır devam eden öğrenci eylemleri 
başarıya ulaştı. Öğrenciler parasız ve adil eği-
tim taleplerini söke söke aldılar. Özellikle son 
6 aydır ülkedeki eğitim sistemine karşı yapı-
lan protestolar büyüyerek devam ediyordu. 
Başkent Santiago sokakları öğrencilerle dolup 
taşarken, çıkan çatışmalarda ise onlarca kişi 
yaralanmıştı ve 16 yaşındaki Manuel Gutier-
rez Reinosso polis kurşunuyla öldürülmüştü.

Eğitim sistemine karşı sokaklara dökülen 
öğrenci ve öğretmenler, iki temel taleple 
sokaklarda direnişi yükseltiyorlar. Eğitim 
sistemindeki adaletsizliğe ve eğitime yetersiz 
kaynak ayrılması durumuna artık yeter 
diyenler hep bir ağızdan haykırıyor.

"Eğitime daha fazla bütçe"
Öğrencilerin eğitim sistemi eleştirilerin ba-
şında özel okullar ile devlet okulları arasında 
ki uçurum geliyor. Öğrenciler eylemlerde:

1. Kaynak azlığı sebebiyle eğitim kalitesi 
düşük olan kamu üniversiteleriyle, yal-
nızca zenginlerin gidebildiği özel üniver-
siteler arasındaki farkın ortadan kaldırıl-
masını,
2. Devletin, eğitim alanının kontrolünü 
eline almasını,
3. Eğitime ayrılan bütçenin arttırılması-
nı,
4. Yoksul öğrencilere kredi yerine burs 

sağlanmasını,
5. Eğitim alanında kâr amaçlayan ku-
rumlara izin verilmemesini talep ediyor.

Zafere adım adım!
Birkaç aydır günden güne artarak devam 
eden öğrenci gösterilerinin ardından İçişleri 
Bakanı Rodrigo Panailillo konuyla ilgili açık-
lama yaptı. 2016'nın Mart ayından itibaren 
eğitimin ücretsiz olacağını belirten Panai-
lillo, eğitimdeki adaletsizliklerin giderilmesi 
için 8,3 milyar dolarlık bir pay ayıracaklarını 
söyledi.

“Birileri” örgütlülüğün gücünü Şili'de 
anlattı
Uzun süredir süren mücadele boyunca döne-
min devlet başkanı Sebastián Piñera 2011'de 
eğitim alanının tümüyle devlet kontrolüne 
alınmasını ve ücretsiz eğitim taleplerini sert 
bir şekilde reddetmişti. Şili'de sağ kanattan 
iktidara gelen Piñera “herkes ücretsiz eğitim 
ve sağlık hizmeti istiyor ama birilerinin onla-
ra hiçbir şeyin bedava olmadığını, birilerinin 
bunların bedelini ödediğini anlatmalı lazım" 
demişti. 

İlayda Deniz Tuğ

Şili'de öğrenciler kazandı!
1. Konuşma balonu: Hepimizin öfkelenmeye hakkı var.

2. Konuşma balonu: Herkese nitelikli eğitim.
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“Halka kim zulmediyorsa, etmişse, halkı 
kim eziyor, ezmişse, onu kim sömürmüş, 
sömürüyorsa, feodalite mi, burjuvazi mi... 
Halkın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa 
ben sanatımla ve bütün hayatımla onun 
karşısındayım. [...] Ben etle kemik nasıl 
biribirinden ayrılmazsa, sanatımın halktan 
ayrılmamasını isterim. Bu çağda halktan 
kopmuş bir sanata inanmıyorum.” diyen 
edebiyatımızın ulu çınarı Yaşar Kemal’i 
kaybettik. 

Peki kimdir Yaşar Kemal?
Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar 
Kemal olan pamuk tarlalarıyla meşhur 

Adana’nın Osmaniye İlçesine bağlı Hemite 
köyünde 1926 yılında doğdu. Ailesi oraya 
Van Gölü’ne yakın Ernis (Bugün Günseli) 
köyünden göçmüştür. Türkmen köyünde 
doğmasına rağmen aslen Kürt kökenlidir. 
Öğrenimini ortaokul son sınıfta bırakmak 
zorunda kalmıştır. Bu yüzden pek çok farklı 
işte çalışmıştır. Irgat katipliği, ırgatbaşılık, 
öğretmen vekilliği, traktör sürücülüğü...

17 yaşındayken siyasete atıldı ve ilk siyasi 
tutukluğunu yaşadı. 1950’li yıllarda 
“Komünizm propagandası” yapmaktan 
hapis yattı. 1951 yılında hapishaneden 
çıktıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde 
çalışmaya başladı ve ilk kez Yaşar Kemal 

ismini kullanmaya başladı. 1961 
anayasa değişikliği beraberinde 
kurulan TİP (Türkiye İşçi Partisi)’ne 
üye oldu ve genel yönetim kurulu ile 
merkez yürütme kurulu üyeliğinde 
bulundu. 1973’te Türkiye Yazarlar 
Sendikası’nın kuruluşuna katıldı ve 

1974-75 arasında genel başkanlığını 
yaptı. 1995’te Der Spiegel yayınlanan 

bir yazısından dolayı Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde yargılandı. 

Sanat hayatına başlaması ise ilkokul 
öncesine dayanıyor. İlk olarak şiirlerle 

başlayan emekçi yazar Yaşar Kemal 
ilkokuldaykense saz çalarak 

devam etmiştir. İlk kitabı olan “Ağıt” 1943 
yılında basılmıştır. En unutulmaz kitabı 
olan İnce Memed’i ise 1947’de yazmaya 
başlayıp 1954’te bitirdi. 

İnce Memed’ te köhnemiş ağalık düzenini 
ve buna karşı ayaklanan köylüleri anlatan 
Yaşar Kemal eserlerinde ezilenlerin, 
emekçilerin sesi olmuştur. Yaşar Kemal’in 
kitaplarını okuyanlara ise şunu vasiyet 
etmişti:

“Bir, benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, 
savaş düşmanı olsun. İki, insanın insanı 
sömürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi 
aşağılayamasın. Kimse kimseyi asimile 
edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan 
devletlere, hükümetlere olanak verilmesin.

Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki, 
bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri, 
insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir.

Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla 
birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın 
utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar 
cümle kötülüklerden arınsınlar.”

Özgür Matiloğlu

Yaşar Kemal'i halk yaşatacak!
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Japon emperyalizminin işkencede katlet-
tiği ünlü marksist yazar ve teorisyen Takiji 
Kobayashi’nin çıkardığı bir novella (kısa 
roman)’dır Kanikosen. Kanikosen japonca 
Yengeç Gemisi demektir.
East Press (Japoncası Manga de Dokuha) ta-

rafından 2010 yılında da mangalaştırılmıştır. 
East Press, Yengeç Gemisi’nin yanında Karl 
Marks’ın Das Kapital’ini (birinci ve ikinci 
cildini) ve Komünist Manifesto’yu da adapte 
etti.

Kitabın aslı 1929’de basıldı. Zamanında 
hakkettiği üne kavuşamasa da günümüzde 
Japonya’da en çok satılan 19. novelladır. Hatta 
ve hatta bu eser sayesinde Japonya Komünist 
Partisi’nin güçlendiği söyleyen sosyologlar/
toplumbilimciler bile var.

Kitap (orjinalinde ve mangasında) Hokkaido 
Limanı’ndan açılan bir gemide geçiyor. Bu 
gemi bir çeşit yüzen ve dalgalarca savrulan 
bir fabrikadır. Fabrikada yengeçler ayıklanı-
yor, konserve ediliyor ve Japon ordusunun 
ihtiyaçları karşılanıyor. Ama bütün bunlar 
insanlık onuruna yakışmayacak şekilde yapı-
lıyor. Yoksul ailelerin çocukları insanlık dışı 
koşullarda ve tamamen güvencesiz çalışıyor-
lar. Kanikosen işte bu gençlerin başkaldırısını 
ele alıyor.

Bir eser genelde mangalaştırıldığında kalite-

Yengeç Gemisi
sini kaybeder ne 
yazık ki. Ama 
East Press eserin 
özünü korumayı 
başarmış. Çizgi-
lerin keskin ve 
güçlü dışa vuru-
mu ile kapitaliz-
min bütün za-
limliğini gözler 
önüne sermiş. 
Karakterler bü-
tün yönleri ile 
inanılmaz bir cesaretle işlenmiş. Okurken 
‘’bu ben miyim acaba, benim de dertlerim 
aynı’’ diyebiliriz. Kitabın en büyük başarı-
larından birisi de yapmacıklıktan uzak du-
rulmuş.

Dileğim bu denli değerli eserlerin daha çok 
mangalaştırılması ve daha büyük kalabalık-
lara ulaşmadır. Politik görüşünüz ne olursa 
olsun ben bu kitabı büyük bir içtenlikle sa-
hipleneceğinize inanıyorum.

Mahlasım Kamer

Maksim Gorki’nin en ünlü ve değerli eserle-
rinden biri olan “Ana” 20.yy’ın başlarında ka-
leme alınmış ve birçok dile çevrilmiştir.

Ana’da ele alınan konu; 1900’lü yılların ilk 
çeyreğinde yoksul Rus kasabalarından bi-
rinde yaşayan Pelage yani ananın ve oğlu 
Pavel’in zorlu yaşamı ve mücadelesidir.

Kasabanın erkekleri için tek çalışma olanağı 
küçücük kasabalarındaki kocaman fabrika-

dır. Sinirli ve alkolik olan babasını çocuk yaş-
ta kaybeden Pavel, annesiyle yoksul ve zorlu 
bir hayata adım atar. Pavel kasabanın diğer 
gençleri gibi fabrikada çalışmaya başlar.

Ancak Pavel’in babasından ve kasabanın di-
ğer gençlerinden farkı fabrikadan çıkıp mey-
haneye gitmek yerine eve gidip harıl harıl ki-
taplar okumasıdır. Zamanla tavırları değişen 
Pavel yaşıtlarına göre çok daha olgun davra-
nır.

Günler geçtikçe iki odalı evlerindeki boş 
duvarlarını Pelage Ana’nın tanımadığı ama 
önemli insanlar olduğunu fark ettiği kişilerin 
resimleri süslemeye başlar. Ananın bu du-
rumdan korkmaya başlaması ile yabancı genç 
kadın ve erkeklerin eve gelmesi bir olur.

Ana kendini Pavel’in ve yoldaşlarının tutuk-
lanmasıyla fabrikada gizli gizli bildiri dağı-
tırken ve kitaplar okurken bulur. Haklı bir 
mücadele için çabalamaktan çocuklar gibi 
mutluluk duymaya başlar ve artık oğlunun 
mücadelesine katılır.

Nehir Gevenci

ANA
Kitaplıktan

1- İnsan Nasıl İnsan 
Oldu? / M. İlin, E. Segal

2- Ana / Maksim Gorki

3- Yengeç Gemisi / 
Takici Kobayaşi

4- Yarın Bizimdir 
Yoldaşlar / Manuel 
Tiago

5- İnce Memed / Yaşar 
Kemal
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Hugo Chavez, 28 Temmuz 1954’te Sabaneta’da 
doğdu. 16 yaşında okumaya hak kazandığı 
askeri akademide asi bir öğrenci olarak nam 
salan Chavez 1975’de buradan mezun oldu.
Genç Chavez, 1976’da orduya katıldı ve yar-
baylığa kadar yükseldi. 1980’lerin başında, 
gizli bir yapılanma olarak bilinen Bolivar-
cı Devrimci Hareket’i kurdu. Şubat 1992’de 
Bolivarcı Devrimci Hareketi halkı sömüren 
iktidardaki Carlos Andres Perez’i devirme 
girişiminde bulundu. 4 Şubat 1992’de Chavez 
ve arkadaşlarının darbe girişimleri başarısız-
lıkla sonuçlansa da ezilen halkın Chavez’i ta-
nımasına neden oldu. Halka seslenen Chavez 
“Yoldaşlarım ne yazık ki şuan için hedefleri-
mize ulaşamadık ama umudunuzu yitirme-
yin.’’ diye seslendi.
Darbe girişiminin başarısız olması üzerine 
iki yıl hapis yatan Chavez direnişten vazgeç-
medi. Venezuela halkının ağır vergiler ve yol-
suzluklar altında ezildiği her konuşmasında 
dile getiren Chavez ülkesini emperyalist güç-
lerden kurtarma sözü verdi. 2 yıllık hapislik 
sürecinden sonra Beşinci Cumhuriyet Hare-
keti adlı partiyi kurdu. 1998 yılında halkla iç 
içe olan Chavez aynı yılda yolsuzluk ve kötü 
yönetimle suçladığı hükümet karşısında eko-
nomik reform sözü vererek devlet başkanlığı-
na adaylığını koydu.Venezuela’da büyük halk 
kitlelerini arkasına alan Chavez Devlet Baş-
kanı seçimini kazandı.
Chavez’in 5 büyük hedefi vardı; Tam bağım-
sızlık, emperyalizme altarnatif 21. yüzyıl sos-
yalizmi, güney amerika ve karayip ülkeleri 
arasında ekonomik ve siyasi iş birliği, çok 
kutuplu dünya jeopolitiği ve doğal yaşamla 
insanlığı korumak.
İktidarda vakit kaybetmeden ülkenin en bü-

yük zenginliği olan petrol gelirleri üzerinde 
devlet kontrollerini arttırdı. Petrol şirketle-
rinin yanı sıra bazı bankaları ve tesisleri ka-
mulaştırdı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü 
OPEC üyelerini ziyaret ederek bir üretim 
tavanı belirlenmesini sağladı. Venezuela’nın 
petrol geliri 14 milyar dolardan 60 milyon 
dolara yükseldi. Chavez elde ettiği bu geliri 
yoksullara yönelik sosyal politikaları hayata 
geçirmek için kullandı.
İktidara geldikten sadece 1 yıl sonra halk des-
teği %80’e ulaştı. Başarılıydı çünkü iktidarı 
sırasında işsizliği %14,5’ten %7,6’ya düşür-
müştü. Milli gelir 4 bin dolardan 11 bin dola-
ra çıktı. Yoksulluk oranı %23’ten %8,5’e geri-
ledi. Sağlık hizmetleri ücretsiz oldu. 1 milyon 
topraksız köylüye toprak dağıttı. Yaptıkları-
nın ardından ard arda 3 seçim daha kazandı.
Başarısı Güney Amerika’da diğer ülkelerdeki 
sol dinamikleri de harekete geçirdi. Bolivya, 
Şili, Arjantin, Brezilya gibi birçok ülkede sol 
partiler uzun bir aradan sonra peşpeşe ikti-
dara geldi. Chavez petrol gelirini sadece yok-
sul Venezuellalılar için değil, Küba, Ekvador, 
Bolivya gibi dost ülkelere destek vermek için 
de kullandı.
Seçildikten sonra ilk ziyaretini koşarak Be-
yaz Saray’a yapan liderlerin aksine oraya hiç 
uğramadı. İlk iş olarak idolüm dediği Fidel 
Castro’nun ambargo altındaki Küba’sına gitti. 
Küba devlet başkanı Fidel Castro ve Bolivya 
devlet başkanı Evo Morales’i yanına alarak 
Latin Amerika’da Amerika Birleşik Devletle-
ri karşıtı bir birlik kurdu. ALBA; Amerika ve 
emperyalist devletlerin sömürgeci anlayışına 
karşı bölge ülkelerini korumayı amaçlıyordu.
Hugo Chavez’in yaptıkları sadece Güney 
Amerika’yla sınırlı değildi. ABD ambargosu 

altındaki İran, Irak ve Libya’yı ziyaret etti. 
Rusya ve Çinle yakın ilişkiler kurdu. ABD’nin 
Irak’ı işgaline şiddetle karşı çıktı.
2002’de ordunun bir bölümünün yer aldı-
ğı darbe girişiminden de ABD’yi sorumlu 
tuttu. 2 gün sonra halkın ve kendisine bağlı 
askerlerin desteğiyle iktidara geri döndü-
ğünde Washington’a karşı tutumunu daha 
da sertleştirdi. Petrol ithalatının %15’ini 
Venezuela’dan karşılayan Amerika’yı iç işle-
rine karışması halinde vanaları kapatmakla 
tehdit etti. Dünyada ve Güney Amerika’da 
yaşanan olumsuzluklardan sorumlu tuttuğu 
amerikan emperyalizmine savaş açtı. Tüm 
dünyada ezilenlerin, emekçilerin ve ötekileş-
tirilenlerin büyük bir sempatisini kazandı.
Chavez düşlerini gerçekleştirmek için 2021’e 
kadar iktidarda kalmayı hedefliyordu. Bunun 
için sağlığını hiçe saydı ve kanser tedavisinin 
hemen ardından yorucu bir seçim kampan-
yası yürüttü. Chavez ülkesini hasta yatağında 
Küba’dan yöneticeği mesajını verdi. Kanser 
tedavisi nedeniyle 3 kez ameliyat olmasına 
rağmen 2012 Ekim ayındaki seçime aday ol-
duğunu açıkladı ve bir kez daha kendini ka-
nıtladı. Devrimin sürmesini isteyen halk des-
teğiyle ona olan güvenini yineledi. Ancak son 
kazandığı seçimin hemen ardından 5 Mart 
2013’de, 58 yaşında hayatını kaybetti.
“Halkımızı sindiren tüm zincirleri, açlık, yok-
sulluk ve sömürgecilik zincirini kırmadan önce 
istirahate çekilmeyeceğiz. Ya bu ülke özgür bir 
ülke olacak, ya da onu özgürleştirmeye çaba-
larken öleceğiz.” diyen Chavez ve onun müca-
dele dolu yaşamı yolumuzu aydınlatıyor.

Doğa Önder

Viva comandante Chavez!
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Koruma biyolojisi son 35 yılda gelişen, 
canlılar dünyasını, onun biyolojik çeşitliliğini 
inceleyen ve korumayı ele alan bir bilim 
dalıdır. Son zamanlarda insanın doğaya 
verdiği zarar, geçmiş yıllara göre oldukça 
artmıştır.
Kapitalizmin biyolojik çeşitlilik üzerindeki 
etkilerinden birisi de yerel ve uluslararası 
pazarlarda modern teknolojiden yararlanarak 
bitki ve hayvanları çok sayıda toplamasıdır. 
Günümüzde de varlığını sürdüren mevcut 
dinlerin çoğunda insanlar, çevredeki bitki ve 
hayvanları, hem fiziksel hem de ruhsal olarak 
bağlantı içinde kabul ederler. Çin’in Tao, 
Japonya’nın Şinto, Hindistan’ın Hindu ve 
Budist felsefelerinde, kutsal yabanıl alanlar ile, 
doğal ortamlara değer verilir ve bunlar yoğun 
manevi doyum sağlama özelliklerinden 
dolayı korunurlar. Ancak günümüzde 
endüstri çağında ve doymak bilmeyen bir 
kapitalizm canavarının karşısında bu gibi 
felsefi inanışların da yapabileceği şeyler 
kısıtlıdır.
Koruma biyolojisi türlerin ve ekosistemlerin 
korunması mücadelesinin sonucunda 
gelişmiş, yekpare ve çoklu bilim alanına 
dayanan bir daldır. Koruma biyolojisi;
Yeryüzündeki biyolojik çeşitliliği belgelemek
İnsanın tür, genetik çeşitlilik ve ekosistemler 
üzerindeki etkilerini araştırmak
Türlerin yokoluşunu önlemek, türlerin 
genetik çeşitliliğini korumak için pratik 

yaklaşımlar geliştirmek ve yaşambirlikleri 
ile onların bağlı olduğu ekosistem işlevlerini 
koruyup onarmak
hedefleri üzerinden ilerlemektedir.
Doğayı, Dünyayı, evimizi kendi ellerimizle 
ya da dolaylı yoldan yok ediyoruz. Ve bu 
artık geri dönüşü olamaz bir duruma doğru 
sürüklüyor bizleri. Dünyamız 4.6 milyar 
yaşında, bunu 46 yıl olarak ölçeklersek; 
insanlık sadece 4 saattir dünyada, endüstri 
devrimi 1 dakika önce yapıldı. Ama bizler 
dünyadaki ormanların yarısından çoğunu 
kestik bile(!).
Göz göre göre katledilen doğaya bir 
başka saldırı da 1930’lu yıllarda piyasaya 
sürülen ve böcekler üzerinde etkili olduğu 
söylenilen DDT’den geldi. DDT’nin zararları 
besin zincirine girdiğinde çok büyük 
yokoluşlara neden olmaktadır. DDT suda 
çözülmediğinden dolayı tatlı sularda ve 
denizlerde etkisi çok uzun sürmektedir. Bu 
yüzden besin zincirine çok kolay bir şekilde 
girerek balıklarda, kuşlarda ve birçok su 
hayvanında toplu ölümlere yol açmaktadır. 
1970 yılından itibaren zararları bilim 
insanları tarafından kanıtlanarak bir çok 
ülkede yasaklanmasına karşın, doğada yok 
olmayan bir zehir olan DDT’nin etkileri 
günümüzde devam etmektedir.
Küçük bir örnekle besin zincirinin içinde 
yer alan DDT’nin biyokütleye oranına nasıl 
yansıdığını görelim. “Bitkilerde %0,00005 

oranında DDT olduğunu varsayarsak, 
bitkileri yiyen çekirgede bu oran %0,0085’e 
yükselir. Ve çekirgeyle beslenen bir fare 
türünde bu oran artarak %0,43 olur. Fareyle 
beslenen bir yırtıcı kuşta ise bu oran 
%3,5’lere yükseldiğini düşünürsek küçücük 
bir miktarın besin zincirine girdiğinde 
tüm doğayı yok edecek bir güçte olduğunu 
görüyoruz. 
Bu yüzden koruma biyolojisini benimsemiş 
biyologların insan emeğiyle birlikte, doğal 
kaynakları da sömüren ve doğanın kendisini 
yenilemesine izin vermeyen bu kapitalizm 
canavarına karşı yeterli sayıda olmaması yok 
oluşu önlemede yetersiz kalmaktadır.
İnsanlar genelde şehrin o gittikçe betona 
gömülen sokaklarından uzaklaşıp kendisini 
ormana ya da deniz kenarına atarlar. Ve son 
dönemde doğal kaynakların tükenmesiyle 
birlikte yaşambirliklerinin bozularak yok 
olması, ormanların tahribatı insanlarda 
doğaya karşı bir özlem ve doğa sevgisini 
arttırmıştır. Ve gelecek için, dünyanın bizim 
evimiz olduğunu hatırlamamız lazım. Onun 
yokoluşunun bizi de etkileyeceğini farkında 
olarak, çevrecilik hareketiyle onu kapsayan 
koruma biyolojisinin dünyanın kurtuluşuna 
giden yol olduğunu unutmayalım.

Osman Can Kazancıoğlu

Koruma Biyolojisi nedir ?
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