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Merhaba dostlar,
Bir önceki sayımızı Kasım çıkarttığımızda “Görüşemediğimiz birkaç ay bo-
yunca ülkede ve dünyada çok kötü katliamlara şahit oldu gözlerimiz” demiş-
tik. Bu sayımıza da bu cümlelerle başlasak aslında yalan söylemiş sayılmayız. 
Türkiye’nin ve bölgenin Amerikan emperyalizminin planları doğrultusunda 
istikrarsızlaştırıldığı bir süreçten geçiyoruz.

Suruç, Ankara, Sultanahmet ve tekrardan Ankara’da (17 Şubat) patlatılan bom-
balarla, içte ve dışta savaş politikalarıyla artık mahşerin kapısında değil ortasın-
dayız.

Bu sayımızda
Son dönemde Türkiye’de ve bölgede yaşanan önemli gelişmeleri ele aldık. Çün-
kü mahşerin ortasında kaldığımız bu felaketten hep beraber kurtulmak için 
yaşanan gelişmelere mercek altında ve kuş bakışı bakmanın faydalı olacağını 
düşünüyoruz.

Gelişmeler diyince malumunuz Joe Biden Türkiye’ye geldi. Çok konuşuldu, ya-
zıldı ve çizildi ama bizler İlerici Gençler olarak bu ziyaretle ilgili bazı noktaların 
altını çizmenin önemli olduğunu düşündük. Bundan kaynaklı “Biden’ın ziyareti 
üzerine” başlıklı bir yazı kaleme aldık.

Türkiye ve bölge bu kadar istikrarsızken üniversitelerin de istikrarlı olmasını 
bekleyemeyiz. Özellikle biz gençleri etkileyen üniversitelerde cuma namazların-
dan akademisyenlerin bildirisine değin bir çok uygulamayı içinde barındıran 
gericileşme politikaları üzerine hazırladığımız yazımızı da sizlerle paylaştık.

Şüphesiz baskının, zorbalığın, haksızlığın olduğu her yerde direniş ve mücadele 
vardır. O yüzden bu sayımızda direnişte olan işçilerle, emekçilerle ilgili haberle-
re ve Şişecam işçileriyle İlerici Gençlik olarak gerçekleştirdiğimiz röportaja yer 
verdik.

İstanbul’da yaşayanlar bilir. Önceden taşı toprağı altın denirmiş. Bizim nesil 
bunu göremedi. Şimdi İstanbul’da ve birçok büyük şehirde her yer şantiye her 
yer kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm de ele aldığımız yazılardan biri.

Son dönemde çok acı verici çocuk ölümleri yaşadık. Bombalarla, tanklarla, tü-
feklerle öldürülemeyen çocuklar, gençler sınav stresiyle intihara sürükleniyor. 
Bu sayımızda gençler neden intihar ediyor ve ne yapabiliriz sorularına hep bera-
ber çözüm aramaya çalıştık.

Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da Kültür – Sanat alanında birşeyler ya-
zıp, çizmeye; bildiklerimizi paylaşmaya çalıştık. O yüzden Samed Behrengi’nin 
hayatını ve dünyaca ünlü kitabı Küçük Kara Balık’ın incelemesini sayfalarımız-
da bulabilirsin.

Passolig nedir, ne değildir? Birbirinden ilginç onlarca bilgiden oluşan “Bunları 
biliyor muydunuz?” kısmı bu sayımızda sizlerle paylaştığımız yazıların bir kıs-
mı.

Birçok farklı bölgeden yazılarını, öykülerini bizlere ulaştıran tüm dostlara te-
şekkürü bir borç biliyoruz. Yapacağınız her türlü katkıyı, şiiri, yazıyı, değerlen-
dirmeyi, mektubu bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz. Can güvenliğimizin olduğu, 
insan gibi yaşadığımız ve sömürülmediğimiz, eşit ve özgür bir ülkeyi, dünyayı 
hep beraber örmek dileğiyle...
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Güncel gelişmeler her geçen gün biraz daha sı-
cak, biraz daha yoğun, can yakıcı, biraz daha 
karmaşık bir tablo oluşturarak karşımıza çı-
kıyor. Kapitalizmin krizi ve küresel düzeyde 
içine girmiş olduğu çıkmaz toplumun tüm 
kesimlerini içine alan bir talan, baskı, tehdit, 
korku ve savaş rejimi yaratarak sürüyor.

Yükselen işsizlik, yoksulluk, evsizlik oranları; 
artarak devam eden iş kazaları ve hastalık-
ları, suç oranlarının ve kadına karşı şiddetin 
boyutlarındaki akıl almaz artış, eğitimin ge-
ricileşmesi, sağlığın insani bütün değerleri bir 
yana atılarak sermayenin hizmetine sunul-
ması… Dünyanın farklı bölgelerinde farklı 
yoğunlukta yaşanan savaşlar, küresel, böl-
gesel çıkarlar uğruna kurban edilen, oradan 
oraya sürülen milyonlarca insan, minicik bir 
yaşam ümidiyle tekneye doluşup mavide son 
bulan hayatlar… Her gün izlediğimiz, okudu-
ğumuz, duyduğumuz haberler veya şahit ol-
duğumuz hatta doğrudan maruz kaldığımız 
olaylar küresel kapitalizmin AKP eliyle Tür-
kiye sabıka listesinin sadece bir parçasıdır.

Savaş
AKP; içerde ve dışarda savaşa çığırtkanlığını 
her geçen gün arttırıyor. Memleketi can pa-
zarına çevirmekte hiç tereddüt etmiyor. Her 
geçen gün sorumsuz açıklamalarına bir yeni-
sini daha ekliyor. Halkları kardeş kanı alma-
ya ikna etmek, güçle, zorla, öfkeyle iktidarda 
kalabilmek için mikrofonların başına bir Da-

vutoğlu bir Erdoğan geçiyor. Vapurda, evde, 
kafede, iş yerinde her an sesleri kulaklarımız-
da çınlıyor. Hani diyor ya Nazım; “ Mussolini 
çok konuşuyor Taranta-Babu çok korktuğu 
için çok konuşuyor…”. Eee halkımız da “kor-
kunun ecele faydası yoktur” der. Onu da akıl-
da tutmakta yarar var. 

ABD öncülüğündeki emperyalist blok ve ya-
yılmacı, sömürgeci İsrail çıkarları doğrultu-
sunda; Katar ve Suudi Arabistan’ın mali des-
teğiyle ve Türkiye’de AKP hükümetinin ham 
Osmanlıcı hayalleriyle Suriye’de çıkarılan 
savaş halklarının kâbusu oldu. Binlerce insan 
öldü, milyonlarca insan evinde yurdundan 
edildi. Beslenme, barınma gibi temel ihti-
yaçlarını karşılayamayan; sağlık, eğitim gibi 
hizmetlerden faydalanamayan milyonlarca 
insan açlık ve sefalete sürüklendi. Yine bun-
ları paralelinde farklı nedenlerle yurdundan 
edilen Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı 3 mil-
yona ulaştı.

Türkiye egemenleri Suriye’de teröre destek 
vermeyi sürdürüp insanların evinden yur-
dundan kaçmalarına neden olurken diğer 
taraftan Türkiye’ye misafir statüsüyle aldığı 
Suriyeliler üzerinden iyilik, merhamet hava-
risi postunda dünyayı dolaşarak savaş tacirlik 
yapmayı ihmal etmiyor. Çadır kentlerde veya 
ülkenin çok farklı bölgelerinde oldukça güç 
koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan 
insanları kullanarak Suudi Arabistan, Katar 
ve AB egemenleri başta olmak üzere kapı kapı 
gezip para toplamaya çalışıyor.

İşsizlik, yoksulluk, savaş, güvencesiz çalışma 
koşulları, işçi cinayetleri, çocuk işçiliği, ka-
dın cinayetleri… İşte emperyalizmin miadı 
dolmuş AKP’sinin güncel karnesi. AKP nasıl 
hayatta kalır? Kapitalist, emperyalist efendi-
lerinin kâr marjlarını yükselterek, sermaye 
birikiminin önünü açarak, bunlar için de tabi 
ki çalışma yaşamında emeği daha çok daha 

çok ezerek. İşte Türkiye egemenlerinin işsiz-
lik, yoksulluk, güvencesiz çalışma tablosu.

İşsizlik, Yoksulluk Oranı
Ucuz iş gücünü yaratmanın bilinen ilk pratik 
yolu büyük bir işsizlik ordusuyla işçileri teh-
dit etmektir. Böyle olunca AKP hemen kol-
ları sıvar. İşsizlik Disk-Ar’ın (18 Ocak 2016) 
raporuna göre 77 ayın en yüksek düzeyinde. 
Bunu oranlara dökecek olursak geniş tabanlı 
işsizlik %17, işsiz sayısı 5,5 milyon. DİSK’in 
2015 “İşsizlik Raporu” unda paylaştığı veriler 
ve işsizliğin dağılımı mevcut durumu gözler 
önüne sermesi bakımından önem arz ediyor.

Raporda gençler ve kadınlarda işsizlik oranı-
nın dehşet verici olduğu ve her dört işsizden 
birinin yükseköğretim mezunu olduğu be-
lirtiliyor. Yükseköğretim mezunlarında ise 
işsiz sayısı ise 725 bin olarak belirtiliyor. Yine 
Yükseköğretim mezunları işsizlerin %57’lik 
kısmını kaplıyor. 

Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı % 22,7 
iken, genç kadınlarda işsizlik % 32 olarak be-
lirtilmektedir.

Ayrıca eğitimli kadınlar için işsizlik erkek-
lerin 2 katından fazla. İşgücüne yeni katılan 
her 10 kişiden 3’ünün işsiz olduğu raporda 
yer alan çarpıcı verilerden bir tanesi.

Bununla birlikte yoksulluk sınırı 4.512 TL 
olarak belirlenmesine rağmen asgari ücret 
yeni yıl için 1.300 TL oldu. Yani yoksulluk 
sınırı asgari ücretin yaklaşık 3 buçuk katı. 
DİSK, asgari ücretin en az 1.900 TL olması 
gerektiğini belirterek bir dizi eylem gerçek-
leştirdi.

Güvencesiz Çalışma
Ülkemiz son dönemlerde tam bir taşeron 
cumhuriyeti oldu desek yeridir. Bununla bir-
likte gün geçtikçe artan genç ve kadın işsizli-

 Dinleyin miniciklerim.
 Dinleyin yavrularım benim.
 Bugün böyle,
  Böyleymiş dün de.
 Ve ben, yemeğim olmadığından, 
  Elimden başka bir şey 
gelmediğinden
 N’apayım 
         İnançla besleyeceğim sizi.

Kapitalizmin güncel Türkiye sabıkası
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ği; kayıt dışı istihdam, uzun çalışma saatleri, 
ağır çalışma koşulları, işçi sağlığı ve güvenli-
ği, sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin engel-
ler, atanamayan öğretmenler, baraj ve yasak-
lar çalışma yaşamındaki sorunların başında 
gelmekte.

AKP iktidarının tüm bu sorunları çözmek 
için önerdiği çözüm ise; son zamanlarda sıkça 
kulağımıza çalınan Uzaktan Çalışma ve Özel 
İstihdam Büroları’dır. Bu modelin hayata 
geçmesiyle birlikte daimi işçilerin yerini ki-
ralık işçilerin devralması kaçınılmaz olacak.

Özellikle kadın istihdamını artıracağı iddia 
edilen de uzaktan çalışma; tam tersine kadın-
ların toplumsal rollerine pekiştireç olarak ta-
sarlanmış. Yani kadın hem ev temizliği çocuk 
bakımı yaşlı bakımı gibi “temel görevlerini” 
yerine getirecek hem de ev ekonomisine katkı 
sunacaktır. İşçi güvenliği ve sağlığı bakımın-
dan da birçok handikabı olan bu uygulama 
işçilerin yıllardır süren mücadelelerine ve ka-
zanımlarına bir saldırıdır.

Genç işsizliğinin ve kadın işsizliğinin hat saf-
hada olduğu bu süreçte; bu saldırılara karşı 
bir mücadele perspektifi oluşturmak da görev 
olarak önümüzde durmakta.

İş kazası değil iş cinayeti!
Güvencesiz çalışmanın bir diğer boyutu da iş 
kazalarını beraberinde getiriyor olması. Dü-
şük maliyet yüksek kâr anlayışı işçilerin yaşa-
mını hedef almakta. Bu anlayış da işçi sağlığı 
ve güvenliğini tehdit etmektedir.

Yine rakamlara dökecek olursak 2002-2014 
yılları arasında 15 bin 5 işçi iş cinayetine kur-
ban edildi.

Soma’da, Torunlar’da ve daha pek çok yerde 
gerçekleşen işçi cinayetleri; hükümet yetkili-
lerince işin fıtratı olarak değerlendirildi.

Ve bu fıtrat 2015 yılında 1730 işçinin yaşamı-
na mal oldu. 

Suç Oranlarındaki Akıl Almaz Artış
AKP gençlere işsizlik, yoksulluk, her geçen 
gün zorlaşan yaşam koşulları vaat ediyor. 
Günü geçiren çözümlerle borçlandırılmış ka-
dın, erkek, yaşlı, genç milyonlarca insan gele-
ceğe kaygıyla bakıyor. 

Tüm bu ekonomik kaygıların sonucu da 2015 
verilerinde en çok artışın ekonomik suçlarda 
gerçekleşmiş olmasıyla yer buluyor. Ayrıca 
hırsızlık ve ekonomik suçlarda AKP döne-
minde büyük bir atış gösterdiği de bir diğer 
araştırma sonucu.

Yapılan araştırma sonuçları suç oranın son 
20 yılda yüzde 400 arttığı yönünde. 12-17 yaş 
grubunda bin 794 iken 18-20 yaş gençlerde ise 

bu rakam 7 bin 18’i buldu. (2014 yılı verileri)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü’nün 2015 verilerine göre ise; 15 yıl 
içerisinde ülke nüfusu yaklaşık yüzde 24 ar-
tarken, tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 234 
oranında artmış.

Sapkının Normalleşmesi ve  
Kadına Yönelik Şiddet
2015 yılında 299 kadın cinayete kurban git-
ti. Kadınlara yönelik sözlü ve fiziksel taciz; 
tecavüz, psikolojik ve fiziksel şiddet son dö-
nemlerde hissedilir bir artış gösterdi. Yine 
hükümet yetkililerinin yaptığı sorumsuz 
açıklamalar kadınlara yönelik bu sapkın an-
layışı meşrulaştırmaya yardımcı nitelikte. “İf-
fetli kadın kahkaha atmaz”, “Hamile haliyle 
sokakta ne işi var” “o saatte dışarıda ne işi 
vardı” aklımızı zorlayan söylemlerden sade-
ce birkaçı. Kadını yaşamın tüm alanlarında 
kendini var etmesini, gülmesini, hamile kadı-
nın sokakta yürümesini, gece sokağa çıkma-
sını “caiz” görmeyen sapkın düşüncenin bu 
kadar normalleşmesi kadına yönelik şiddetin 
elbette zeminini oluşturmaktadır.

Sonuç yerine
“Dert çok, hemdert yok.
Yüreklerin ayakları çarık.
Bağır bağır bağır bağırıyorum.
Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum.” 
diye seslenirken Nazım; kurşunu birlikte 
eritecek birisinin, birilerinin olduğunu bili-
yordu elbette. Bizler de dertlenirken dünya 
haline, “yahu yok mudur bir duyan bunca 
feryadı?” diye içlenirken, sesimizi duyan bir 

kulak olmalı diye geçiririz içimizden. İnsan, 
insan ister hep. İlla ki de bulur.

Televizyonda, gazetede, sokakta, işyerinde, 
okulda, evde olup bitene birlikte üzülmek, 
kızmak veya sevinmek, umutlanmak yani 
kısacası Nazım’ın deyişiyle hemdert olmak. 
Little tall brother (Küçük uzun kardeş) sü-
rekli konuşurken ekranda, “Yahu şuradan 
kumandayı bir fırlatsam hükümet devrilir mi 
acaba?” diye hislenen insanların, Haziran di-
renişinde sokakları doldurabildiğini hatırda 
tutarak elbette. Belki eli, sesi, sohbeti birbiri-
ne hiç dokunmamış insanların benzer şeyler-
den etkilenmesi geleceğe ilişkin serin bir not 
iliştiriyor zihnimize. Çok daha fazlasını yap-
mak isteyen bizler için önemli bir not. Bir ara-
ya gelmek, örgütlenmek, yürümek, büyümek, 
istemek, almak, değiştirmek için muhalefetin 
ekildiği zemin, toprak yani.

Yazılan hiçbir şeyin yok olup gitmeyeceğinin 
diyalektiği var bir de tabi. Ne güzel! O halde 
küçük, büyük ne yapsak bir yerde birikiyor-
dur. Yok hayır tam öyle değil. Yaptığımız her 
şey bir yerde duruyordur. Birikmek, biriktir-
meye gelince o örgütlenme işi. Hani böyle sa-
bah akşam üzücü şeyler görüyor okuyoruz ya; 
işte onlar sermayenin durmaksızın şer örgüt-
lenmesinin haberleri hep. Belki böyle okursak 
hayatı; “kara talihimizi görüyor musun bak!” 
demek yerine “daha fazla, daha fazla örgüt-
lenmeli!” deriz.
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Malumunuz Türkiye’de gündem çok yoğun. 
Siyasi ittifakların, söylemlerin ve yönelimlerin 
egemenler ve işbirlikçileri açısından neredeyse 
gün be gün değiştiği bir dönemden geçiyoruz. 
Durum böyle olunca normal şartlar altında 
günlerce konuşup, tartışılacak ve eleştirilecek 
şeyler “gündem dışı” olduğu gerekçesiyle unu-
tulabiliyor. İşte tam da bu sebeple Joe Biden’ın 
Türkiye ziyaretine ve yaptığı görüşmelere biraz 
daha detaylı bakmanın önemli olduğunu dü-
şünüyorum.

21 Ocak’ta Türkiye’ye gelen Biden, Davutoğlu 
ve Erdoğan görüşmelerinden önce Meclis’teki 
muhalefet partileri ve bazı muhalif kesimlerle 
görüştü. İlk olarak siyasi partilerle görüşmesine 
bir göz atalım. Biden AKP’den Orhan Miroğlu, 
Galip Ensarioğlu; CHP’den Sezgin Tanrıkulu 
ve Fikri Sağlar; HDP’den Leyla Zana, Altan 
Tan ve Ayhan Bilgen ile görüştü. MHP’den 
Oktay Vural ise davet edilmesine rağmen gö-
rüşmeye katılmadı. Öncelikle isimlerin seçil-
mesine bakalım. Hangi partiden olursa olsun 
tüm isimler doğrudan Amerika tarafından 
belirlendi ve bir nevi Amerika “Big Brother” 
rolünü Türkiye’ye tekrardan hatırlattı. Şüphe-
siz Amerika’nın bu tavrı normal. Dünyanın 
dört bir yanında halkları sömüren, kan dö-
ken, savaş çıkartan emperyalizmin baş aktörü 
kendini dünyanın efendisi görüyor. Partilerin 
bırakalım Türkiye halklarına karşı sorumlu 
davranarak bu görüşmeleri reddetmesini, hiç 
bir siyasi partiden Amerika’nın bu tavrına bir 
rest, kınama bile gelmedi. Şu an mecliste bu-
lunan hiçbir siyasi parti “Bu Türkiye’yi ve Tür-
kiye halklarını aşağılamaktır. Yapılacak böylesi 
bir görüşmeye siyasi partiler eğer katılacaklar-
sa kendi belirledikleri temsilcileriyle katılır” 

deme cesaretini bile gösteremedi. Türkiye için 
utanç verici bu görüşmede milletvekillerinin 
görüşme sonrası açıklamalarına bakarak özet-
le Kürt sorununda barış sürecine dönülmesi 
konuşulduğunu söyleyebiliriz.

Biden görüşmelerinin bir diğeri basın ya-
yın alanındaki ve muhalif kesimlerdeki bazı 
isimlerle oldu. Bu görüşmede kimler yoktu 
ki: ABD’ye yakınlığıyla bilinen Ceyda Karan, 
Kadri Gürsel; Bilgi Üniversitesi’nden ve aka-
demisyenler bildirisi imzacılarından Prof. 
Dr. Yaman Akdeniz, Aslı Aydıntaşbaş, Dağ 
Medya’nın sahibi Pınar Dağ ve Anadolu Kültür 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala. 
Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda şika-
yetleri dinleyen Biden’ın görüşmeleri “off-the-
record” yani yazılmamak koşuluyla gerçekleş-
tirildi. AKP’nin basın özgürlüğü konusunda 
ne kadar baskıcı, zorba ve yasakçı olduğunu 
yinelemeye gerek yok. Can Dündar dahil ha-
pishaneleri dolduran gazeteciler bunun örne-
ği zaten. Ama bu konuda AKP’ye pabuç bı-
rakmayacak Amerika’nın Başkan Yardımcısı 
Joe Biden’ından medet ummak, işbirlikçisini 
emperyalist efendiye şikayet etmek anlamı-
na geliyor. Daha kendi yaptığı görüşmeyi bile 
şeffaf yapamayan “efendi” Biden’dan basın öz-
gürlüğü konusunda çare, tavsiyeler beklemek 
Türkiye’de muhalefetin rotasının ne kadar şaş-
tığının gösteriyor.

Biden ve ekibi ayrıca Hrant Dink’in eşi Rakel 
Dink’le, Can Dündar’ın eşi ve oğluyla, Tahir 
Elçi’nin eşi ve kızıyla da özel görüşmeler ger-
çekleştirdi.

Biden’ın Erdoğan ve Davutoğlu görüşmeleri 
ise Amerikan basınında genel olarak olumsuz 

geçen ve Başika sorununun çözülemediği gö-
rüşmeler olarak yer aldı.

Masanın diğer tarafına yani Amerikan tarafı-
na bakmanın da faydası olacaktır. ABD Baş-
kan Yardımcısı Joe Biden’ı zaten biliyoruz, 
Amerika’da daha çok Obama çizgisi olarak 
tarif edeceğimiz bir çizginin temsilcisi. Ay-
rıca Suriye, Irak ve Ukrayna dosyalarından 
sorumlu olan Biden, Obama adına bölgede 
savaş politikaları yürüten kişi. Amerikan tara-
fından katılanların arasında ABD’nin Avrupa 
ve Avrasya İşlerinden sorumlu ABD Dışişleri 
Bakan Yardımcı Victoria Nulland da vardı. 
Amerika’da Bush çizgisi olarak tarifleyebilece-
ğimiz Neocon çizgisini temsil eden Nulland’ı 
Ukrayna darbesini tezgahlanmasından ve 
orada Neo – Nazi’leri iktidara getirmesinden 
hatırlayabiliriz. Görüşmede ayrıca Biden’ın 
Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl ve 
ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass de bu-
lunuyordu.

Türkiye emekçilerine, halklarına Amerika’dan 
fayda çıkmaz!

Emperyalizmin ve bunun dünyadaki baş tem-
silcisi Amerika’nın ister Neoconcu ister Oba-
macı çizgisinden ne Türkiye emekçileri ve 
halkları açısından ne de dünyadaki emekçiler 
ve halklar açısından fayda çıkmaz. Türkiye’de 
kendisine aydınım, ilericiyim diyen herkes 
öncelikle bu gerçekleri hatırlamalı. Latin 
Amerika’da halkları sömüren, Ortadoğu’yu 
kan gölüne çeviren, Irak’ı parçalara bölen kat-
liamcı ABD’ye yanaşmak denize düşenin yıla-
na sarılmasından başka bir şey değildir.

Biden’ın ziyareti üzerine
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Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de eği-
tim kurumu, sistemin kendi ideolojik çıkarla-
rına uygun şekilde çekip çevirdiği bir alan ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Uygulanan eğitim 
sistemi, kapitalizmin sistemle uyumlu bireyler 
yetiştirme amacına uygun biçimde, okul önce-
si eğitimden başlayarak tümüyle sisteme en-
tegre, uyumlu, sadık bireyler yetiştirme ama-
cını taşımaktadır.

Türkiye ve benzeri ülkeler eğitim sistemi eliyle 
toplumu bir bütün olarak bilimsel, laik, çağdaş 
değerlerden tamamıyla kopararak; her türlü 
sömürüye boyun eğecek, sorgulamayan, biat-
kader kültürüne dayanan, itaatkar nesiller ye-
tiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu da toplumsal 
gericileşmenin en basit yolu olarak kullanılan 
eğitimde gericileşmeyi, eğitimde piyasalaşma 
ya da anadilde eğitim hakkının ihlali gibi eği-
tim sisteminin en önemli sorunlarından biri 
haline getirmiştir.

AKP’nin eğitim alanını tamamen kendi dü-
şüncesine uygun biçimde dizayn etmesi, yo-
ğun dinselleştirme hamlelerine ek olarak aka-
demi de dahil olmak üzere tepeden tırnağa 
kadrolaşmasıyla, sistemi topyekûn kontrolü 
altına almasıyla gerçekleşiyor. Laiklikten ta-
mamen kopuşu ifade eden uygulamaların yanı 
sıra üniversitelere yönelik baskılarla, özgür 
düşüncenin yeşereceği üniversiteler korku yu-
vası haline getirilmeye çalışılıyor. Bir yandan 
akademik alanda hızla gericileşmeye gidilir-
ken öte yandan üniversitelerde, öğretim üye-
leri de dahil her türlü mahalif ses kısılmaya 
çalışılıyor.

Gericiliğin temelleri küçük yaştan atılıyor

Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan 
4+4+4 eğitim sistemi ile öğrenim yaşı beşe 

kadar inmişti. Bu sistem, çocukların küçük 
yaşta meslek liselerine gitmesiyle ucuz iş gücü 
haline dönüşmesi, ortaokulların dışardan 
okunmasının önü açılarak kız çocuklarının 
eve hapsedilmesi gibi sorunları beraberinde 
getirmişti. Ortaokulların ve liselerin büyük 
bir bölümünü İmam Hatip Liseleri’ne dönüş-
türmüştü. AKP’nin eğitimde dinselleştirme 
hamleleri bunlarla da bitmedi. Din dersi ilko-
kullara kadar hatta diyanetin açtığı kreşlerde 
verilen din eğitimi ile okul öncesine kadar 
indi. Temel Dini Bilgiler, Kuranı Kerim, Hz. 
Peygamberimizin Hayatı gibi seçmeli dersler 
eğitim programına koyuldu.

Milli Eğitim’de gericiğin kadrolaşması 

AKP, devletin her alanında olduğu gibi, milli 
eğitim alanında da kadrolaştı. Geçtiğimiz sü-
reçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Öğret-
men Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 
yapılan değişiklikle, yeni atanan öğretmenlerin 
performans değerlendirmesine tabi tutularak 
sözlü ve yazılı mülakatlara göre değerlendir-
melerinin alınacağı yönünde adımlar atmıştı. 
Bu uygulamaların doğurduğu bir sorun ola-
rak, artık keyfi bir şekilde yerleri değiştirilen 
öğretmenlerin gerekirse memuriyetle ilişkile-
ri de sonlandırılacak. Bu şekilde İstanbul’un 
en iyi okullarında hatta eğitim siteminin her 
alanında istediği gibi kadrolaşmanın yolunu 
tutan AKP, belirlediği yerlerden istemediği öğ-
retmenleri alarak yerine istediği öğretmenleri 
atamaya başladı bile.

Kadrolaşmayla hızlanan gericileşme

AKP’nin Milli Eğitim’de kadrolaşmasıyla, eği-
timde gericileşme de hızlandı. AKP’nin geri-
ci politikaları okullarda doğrudan idareciler 
tarafından uygulanır oldu. Kadrolaşmayla 

hızlanan gericileşme seferberliğinin vahim 
örneklerinden biri, Eskişehir Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün okullarda seçmeli din dersle-
rinin seçilmesini talep etmesi şeklinde basına 
da yansıdı. 22 Ocak 2016 tarihinde Eskişe-
hir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilde-
ki okullara bir yazı gönderilerek, öğencilerin 
Kuran’ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve 
Temel Dini Bilgiler derslerini seçmeleri için 
öğretmenler tarafından teşvik edilmesine yö-
nelik talimat verildi.

Kadrolaşmış AKP gericiliğine bir başka ör-
nekte Balıkesir’den. Balıkesir Edremit İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ilçedeki tüm okulla-
ra yolladığı bir yazı ile, Yeni Akit gazetesinin 
yazarlarından Ali Erkan Kavaklı tarafından 
okullardaki öğretmen ve idarecilere eğitim 
seminerleri verileceğini duyurdu. Aynı yazıda 
katılımcı belgelerinin de istenmesiyle, böyle 
bir seminere katılma zorunluluğu olmayan 
öğretmenler bir dayatmayla karşı karşıya bı-
rakıldı.

AKP’nin laikliği ayaklar altına alan son mari-
feti de cuma namazları izni şeklinde yapılan 
düzenleme. Bu yılın başında Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından, milli eğitim müdürlükleri-
ne gönderilen yazı ile okullardaki idarecilerin, 
öğretmenlerin ve personelin cuma namazına 
gitmeleri için gereken kolaylığın sağlanması, 
hatta ders programlarının buna göre oluştu-
rulması istendi.

AKP gericiği akademik alanı da konrol altına 
almak istiyor. Hızla kadrolaşırken, muhalif 
eğitimcileri de tasfiye etmeye çalışıyor.

AKP, akademik alanda da kadrolaşma adımla-
rı atmaktan geri durmadı. AKP’ nin akademik 
alana saldırısı olarak, YÖK geçtiğimiz yıl yaptı-

Eğitim alanında gericileşme ve baskı 
politikaları giderek artıyor
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ğı değişikliklerle, öğretim üyesi seçiminde söz-
lü veya yazılı olarak yapılabilecek alan sınavı 
uygulaması getirmişti. Hiçbir şekilde hukuksal 
denetimi olmayan sözlü sınavlar, AKP’nin alan 
sınavı vasıtasıyla üniversitelerde kadrolaşması 
tartışmalarını beraberinde getirmişti. AKP’nin 
üniversiteleri bu şekilde kontrol altına almaya, 
kendi akademisyenlerini yetiştirmeye çalış-
ması anlamına gelen bu değişiklikler, muhalif 
öğretim üyeleri için iş güvencesizliği sorunu-
nu doğuruyordu. Bilim adına nitelikli ve özgür 
çalışmaların yapılmasına engel teşkil eden bu 
değişikliklere Eğitim-Sen tarafından açılan 
dava ile itiraz edildi.

Öğretim üyelerinin ÖYP ile ilişkilerinin kesil-
mesi halinde lisansüstü eğitimle ilişkilerinin 
kesilmesine yönelik değişikliğe açılan dava 
sonucunda, Danıştay tarafından yürütmenin 
durdurulması kararı verildi.

AKP, üzerinde çalıştığı yeni YÖK yasası ile bir 
dizi değişikliğe giderek akademik alanı iyice 
kontrol altına almaya çalışıyor. Mevcut düzen-
lemeye göre, rektörlük seçimlerinde en yüksek 
oy alan ilk üç kişiden birisi cumhurbaşkanı 
tarafından rektör olarak atanıyordu. Yeni ya-
sal düzenlemeler ile artık rektörlük seçimi ya-
pılmayacak. Üniversite rektörleri, doğrudan 
cumhurbaşkanı tarafından atanarak, cumhur-
başkanının istediği zaman rektörlükten alına-
bilecek. Böylece üniversitelerin demokratik 
iradesini son kırıntısını da yok etmeyi amaç-
layan AKP, üniversiteleri tam olarak kendi hi-
mayesine almayı planlıyor.

AKP, akademik özgürlüğü, muhalif ve barışçı 
talepleri ezmeye çalışıyor

AKP, üniversitelerdeki ilerici öğretim üyeleri-
ne türlü baskılar uygulayarak özgür ve muha-
lif düşüncenin karşısına dikilmekte. Örneğin 
akademisyenler işledikleri derslerdeki muhalif 
tutumlarından, siyasi görüşlerinden, katıldık-
ları eylemlerden dolayı gözaltına alınabiliyor. 

Son olarak, ‘’Barış İçin Akademisyenler İnsi-
yatifi’’ ismiyle ‘’Bu Suça Ortak Olmayacağız’’ 
adı altında bir bidiri yayımlayan akademis-
yenler de AKP’nin hedefi haline geldi. Devle-
tin, Kürt illerinde vatandaşlarının yaşam hakkı 
da dahil temel haklarını ihlal ederek kasıtlı bir 
kıyım içerisinde olduğunu ve bu uygulama-
lardan derhal vazgeçmesini talep eden bildiri 
yurtiçi ve yurtdışından 2000’i aşkın akademis-
yen tarafından imzalandı. Hemen ardından, 
hükümet ve kontrol ettiği medya organları 
tarafından savrulan tehtitlerle akademinin, 
iktidarı eleştirme ve ifade hürriyeti boğulmaya 
çalışıldı. Hükümet cephesinden yapılan açıkla-
malarla, çeşitli yandaş medya organlarınca, bir 
takım mafyatik öznelerce linç kampanyasıyla 
karşılaşan akademik özgürlüğü sahiplenmek; 
imzaya açılan metnin içeriğinden bağımsız 
olarak, salt düşünce ve muhalefet özgürlüğünü 
savunmak için bile ilerici bir sorumluluk ola-
rak beliriyor. Yurdun bir çok üniversitesinde-
ki yeri yurdu, çalışma odası belli olan onlarca 
öğretim üyesine; sırf muhalif bir metne imza 
attıkları için, sabah baskınları şeklinde yapı-
lan gözaltılarıyla, odalarının işaretlenmesiyle, 
yandaş üniversite yönetimlerince açılan soruş-
turmalarla, uzaklaştırmalarla, türlü tehtitlerle 
beliren faşizan uygulamalar bilime, barışçı ta-
leplere, muhalefete yönelik nasıl bir korkutma 
politikası izlendiğini gözler önüne sermekte.

AKP gericiği, üniversitelerdeki ilerici güçlere 
tahammül edemiyor

AKP iktidarının tüm muhalefete yönelik baskı 
ve sindirme politikaları, üniversitelerde de po-
lis baskılarıyla ve gerici çetelerin saldırılarıyla 
kendisini hissettirdi. İstanbul Üniversitesi’nden 
Ankara Üniversitesi’ne, ODTÜ’den Kocaeli 
Üniversitesi’ne yurdun bir çok üniversitesin-
de devrimcilere yönelik saldırılar gerçekleş-
ti. Üniversiteler, AKP gericiliğinin ve savaş 
politikalarının bilediği cihatçı çetelerin çivili 

sopalı saldırılarına sahne oldu. Başta İstanbul 
Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede 
polis baskıları arttı. İstanbul Üniversitesi’nde 
üniversite yönetimi tarafından okula defalar-
ca çevik kuvvet ekipleri sokuldu. Çevik kuvvet 
ekipleri fakülte bahçelerinde gözaltı yaparak, 
devrimcilerin astıkları afişleri söktü, masalara 
saldırdı. AKP’nin üniversitelerdeki muhalefe-
te yönelik nasıl bir baskı ve şiddet politikası 
güttüğü bir kez de ODTÜ’de gelişen gerginlik 
üzerinden somutlandı. ODTÜ’de basketbol 
sahasında toplu namaz kılınmasıyla ortaya 
çıkan gerginliğin ardından, AKP Ankara mil-
letvekillerinden Aydın Ünal’ın “Cizre’ye nasıl 
girildiyse, ODTÜ’ye de öyle girilir’’ şeklindeki 
yorumu AKP’nin üniversitelerdeki ilerici güç-
lere yönelik tavrını ortaya koyar nitelikteydi.

AKP Gericiliği Örgütlenilerek Dağıtılır

12 Eylül’den bu yana iyiden iyiye gericileşen 
eğitim sistemi, AKP ile görülmemiş düzeyde 
gericileşmiştir. Farklı inanç gruplarından bi-
reyler için dayatmacı yönü daha da ön plana 
çıkmış, akıldan ve bilimden daha da kopuk 
hale gelmiştir. Dolayısıyla AKP’nin eğitim sis-
temi, bir ideolojik aygıt olarak kendi düşünce-
sini besleyen, emekçi kitleler için ise gericiliği 
kadar daha bir çok sorunu bünyesinde taşıyan, 
tamamıyla değiştirilmesi gereken bir sistem 
olarak durmaktadır. Hâl böyle iken, AKP ge-
riciliğini durdurmanın tek yolu AKP gericili-
ğine karşı örgütlenmek olarak ortaya çıkmak-
tadır. Eğitim alanında olduğu gibi hâlihazırda 
muhalefet eden tüm kesimlere yönelen baskı 
da yine ancak örgütlenilerek dağıtılabilir.

Ozan Dingçi
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İlerici Gençlik: Direnişinizle ilgili çokça yazıl-
dı, bizlerde haberlerimizde yazıyoruz ve bah-
sediyoruz. Bundan sonrasına dair siz ne düşü-
nüyorsunuz, ne bekliyorsunuz?

Şişecam işçisi: Bundan sonrası için aslında 
sendika genel merkez yönetiminden çok bü-
yük beklentimiz yok. Yani onların vicdanla-
rından beklentimiz yok. Öyle bir ihtimal yok. 
Onlar zaten bizleri de kamuoyuna ve cam iş-
çisine farklı yansıtıyorlar. Bizleri terör örgütü 
sempatizanı gibi yaftalıyorlar. Asıl dert burada 
hem sendikanın hem işverenin bizden kur-
tulmak istediği. İşveren belki çözüm bulabilir 
bizimle ilgili, çünkü çıkışlarımızdaki haksızlı-
ğı aslında işveren de biliyor. O çıkış listelerin-
den muhalefetin çıkarıldığını, iktidara yakın 
kişilerin kurtarıldığını işveren de biliyor. An-
cak bu çıkışlar sadece Mersin’le, Eskişehir’le, 
Gebze’yle sınırlı kalkmayacak. Bu çıkışların 
aynısı Trakya’da da yaşanacak, Bursa’da da ya-
şanacak.

İlerici Gençlik: Peki siz bu süreci Mersin’de na-
sıl yaşadınız?

Şişecam işçisi: Mersin’de bu çıkışlar ilk günde-
me geldiğinde bir çok arkadaş olaya duyarsız 
kaldılar. Çünkü işveren birkaç yıldır, sendika-
ya uzun süreli istirahatlerden şikayet ediyordu. 

Bu uzun süreli istirahatlerden dolayı işçilerden 
verim alamadığını, buna bir çare bulunmasını 
söylüyordu. 

Hatta 2014 yılında imzalanan sözleşmede bi-
zim bir maddemiz var. O maddemiz de şu: 
“İkramiyelerden kesinti yapılamaz. Ancak on 
günün üzerindeki ücretsiz izinlerden kesinti 
yapılabilir.” Bir protokolle bu maddeyi kaldır-
dılar. O da nedir? İstirahatleri beş güne kadar 
olanlarından doktor sevki olması şartıyla ke-
silemez, beş günden sonrakilerde kesilir diye. 
Çok ilginç bir değişiklik oldu protokolde, an-
lamsızdı. Hiç kimse de bir şey anlamadı. Çün-
kü, ne işveren doğru uygulama yapıyordu, ne 
sendika doğrusunu biliyordu. 

Bu konuda şöyle bir uygulama yaptılar. İşye-
rinden sevk almadığınız her türlü istirahati, 
hatta günübirlik izinlerde vizite izinlerini ik-
ramiyelerden kestiler. Hatta doktora sevksiz 
gitmişseniz o ücretinizden kesiliyor; hem ik-
ramiyenizden kesiliyor. Hâlbuki yasaya göre 
böyle bir kesinti yapamaz. Burada yasaya da 
muhalefet etmiş oluyorlar.

Hatta şöyle bir uygulama vardı. Sabah çalışı-
yorsunuz ama gece yarısı rahatsızlandınız evi-
nizde. Acile gidiyorsunuz, acil serviste doktor 
size istirahat veriyor. Onu kesiyor işveren. Ya 

da gece vardiyasındasınız. Hastalandınız işe 
gidemediniz. Doktora gittiniz, doktor da size 
dedi ki bugün çalışamazsın ama yarın çalışa-
bilirsin. Size işbaşı kağıdı verdi. Gece işe gi-
demediğiniz için sevk almanız da söz konusu 
değil. Onlardan da kesinti yapıyordu.

Bu uygulamayı 2014 yılında başlattı, 2015 yı-
lına kadar devam ettirdi. Bir yıllık protokol 
yapılmıştı. İşte bu bizim çıkışlara denk gelen 
sürede protokol bitiyordu. Bunu işçilere şöyle 
lanse ettiler. Uzun süre istirahat alanlar, keyfi 
istirahat alanlar, işverenin verim alamadığı ki-
şiler işten çıkarılacak. Uzun süreli istirahatlara 
göre en çok kim istirahat aldıysa o çıkarılacak. 
Bende o dönemde arkadaşlara dedim ki bakın 
arkadaşlar sendika böyle diyor, işveren böyle 
diyor ama yarın çıkışlar gündeme geldiğinde; 
torpili olanlar, sendikaya yakın olanlar ya da 
işverene yakın olanlar siz bu adam çalışmıyor 
ya da çıkarılmayı hak ediyor diye düşündü-
ğünüz insanlar kurtulurlar. Yarın sizler ya-
zılırsınız, masum insanlar yazılırsınız, işten 
çıkarılırsınız dedim. Tabi insanlar bizim bu 
söylediğimize itibar etmediler. Ancak çıkışlar 
yaşandığı zaman tam da bu benim dediğime 
benzer şeyler oldu.

Bir yılda 200 kusür istirahati olan ve açıktan 
söyleyeyim çok belli bir rahatsızlığı olmadan 

“İşimize sahip çıkıyoruz ama sadece işimize 
değil geleceğimize de sahip çıkıyoruz”
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istirahat alan arkadaşımız sırf amcası eski mü-
dür diye işte kaldı, kurtarıldı, işten çıkarılma-
dı. Bunun dışında hiç istirahati olmayan kişi 
işten çıkarıldı. Sırf sendikaya yakın diye hat-
ta işyeri temsilcisinin kardeşi olduğu için çok 
fazla istirahati olan bir arkadaşımız işyerinde 
kaldı, çıkarılmadı. Onun yerine çok masum 
insanlar yazıldı. O kadar çok insan yazıldı ki 
tek tek isim veremiyorum. Bunlar çok fazla 
istirahati olmayan insanlar. İstirahati olan in-
sanlar da var çıkarılanlar içerisinde ama bu 
istirahatler keyfi istirahatler değil belli rahat-
sızlıklara bağlı. Örnek veriyorum 2007 yılında 

ay istirahat alıyor, senede bir ay istirahat alı-
yor? O tarihlerde çalışmıyor bu adam. Onun 
yerine birini koymak zorundasınız değil mi? 
Çalıştırmak zorundasınız. Bu işverene ek bir 
maliyet demektir. Neden çünkü onun yeri-
ne fazladan bir işçi bulunduracak. Ama işve-
renler şöyle bir sınırlama getirmiş kendisine: 
Herkes çalışacakmış gibi hesaplıyor. Hiç kimse 
istirahat almayacakmış izin almayacakmış vs. 
böyle hesaplıyor. Atıyorum işveren “500 kişi-
lik kadroya ihtiyacım var ama bunun 30 kişisi 
istirahat alırsa dönem dönem, benim 530 kişi-
ye ihtiyacım olacak.” diyor. 30 kişi nedir. 500 

tam desteğinin sayesindedir. Aileleri arkasında 
durmasa buradaki insanlar direnişlerini bu ka-
dar yürütemezlerdi ki ben kırk bir gündür bu-
radayım. Mersinliyim ben, Mersin’den uzakta-
yım kırk bir gündür, burada durmamın yegane 
sebebi ailemdir.

Eşim bana “Bu direnişine çok saygı duyuyo-
rum. Bizim için direniyorsun arkandayım 
sonuna kadar, kazanmadan gelme” dedi. Bu 
benim için en büyük güç kaynağıdır. Diğer ar-
kadaşlarımın açısından da öyle. Ailelerimizin 
manevi desteğiyle burada duruyoruz. Onlar 
da bizim haklı olduğumuzu biliyor. Çünkü 

“buradaki direnişimiz sadece iş, ekmek mücadelesi değil  
aynı zamanda onur ve özgürlük mücadelesidir”

iş kazası geçirmiş 18 bin wolt elektiriğe kapıl-
mış ve sağ kolunu kullanma yetisini kaybetmiş 
ve düzenli olarak o tarihten bu yana 9 yıldır 
tedavi gören bir arkadaşımız çıkarıldı. Bu ar-
kadaşımız sürekli olarak fizik tedaviye gidiyor, 
sürekli olarak ameliyat oluyor. Dolayısıyla isti-
harat kullanmak durumunda kalıyor. Ve aldığı 
istirahatleri de, tedavi de gerçektir. Bu arkada-
şımız iş yerinde sakatlanmıştır, işinden dolayı 
sakatlanmıştır. 

Bizim işimiz cam sektörüdür, ağır bir sektör-
dür. Ağır iş koşulları arasındadır. Beden olarak 
çok çalışırız. Bu yüzden de ağır hastalıklara sa-
katlıklara maruz kalırız.

İlerici Gençlik: İşyerinde iş güvenliği olmadı-
ğından kaynaklı işçiler zaten istirahat kullan-
mak zorunda kalıyorlar değil mi?

Şişecam işçisi: Tabi ki. Bu hastalıklar da zaten 
işten kaynaklı hastalıklar. Bu insanlar tedavi-
lerini yürüttüğü istirahat aldıkları için işvere-
nin gözünde verimsiz insanlar. Niye adam iki 

kişilik büyüklükte bir işte 530 kişi çalıştırırsa 
fazladan bir maliyet. Bu da üretim maliyetini 
artıran bir unsurdur işverene göre. Onun için 
bu işçileri çıkarıp yerine yeni genç işçi almak 
istiyor. Genç işçi de hastalıkları olmadığı için, 
işyerindeki hastalıklara maruz kalmadığı için 
dolayısıyla fazla istirahat almıyor. Kimler isti-
rahat alır? Yıpranmış işçi, uzun yıllar çalışanlar 
istirahat alır. 

Bu noktada sendikanın asli görevleri vardır. 
Birincisi bu hastalıklara işçilerin maruz kal-
masını engellemek yani işyerinde iş güvenliği 
tedbirleri almak. Bu sendikanın, temsilcinin 
asli görevidir. Ama bunu yapmamaktadırlar. 
İşyerinde yasa gereği zorunlu bulunan bir ku-
ruldur İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu. Bu 
kurula işyeri temsilcisi katılır. Ancak bizimki 
prosedürü yerine getirmekten ibarettir. Sade-
ce kendi fabrikam için söylemiyorum. Diğer 
bölgelerdeki fabrikalar için de söylüyorum, 
temsilciler için de söylüyorum. Temsilci so-
run çıkarmalıdır. Temsilci eksikliği tespit et-
melidir. Bunu sadece işyerindeki işçi sağlığı iş 
güvenliği uzmanlarına bırakamazsınız. Çünkü 
o insanlar maaşlarını işverenden alırlar. İşve-
rene karşı sorumludurlar, sendikaya karşı de-
ğil. Çünkü işverenin işçisidir o. Onun işvereni 
Şişecam’dır. Sendikaya, sendikacıya itibar et-
mez. Eder iyi niyetlidir. Ama bir noktada işve-
ren engeliyle karşılaşır.

Bizim işten atılışımızın sebebi sendika temsil-
cilerinin sendikacılık yapmamasıdır. Sendika-
ların işyeri temsilcileri gerçekten görevlerini 
yapmış olsalardı biz bu tür sorunlarla karşılaş-
mazdık, iş verenin bu tür uygulamalarına da 
maruz kalmazdık.

İlerici Gençlik: Kristal – İş sendikasının yöne-
timinin size davranışları ortada. Daha önce-
de direniş çadırına bir saldırı gerçekleştirildi. 
Polisi doğrudan çağırdılar. Peki ailelerinizle 
süreç nasıl ilerledi, ailelerinizden uzaktasınız 
onların size tepkisi nasıl oldu ?

Şişecam işçisi: Her ailenin tepkisi aynı şekil de 
değil. Ama çoğunluk olarak buradaki insan-
lar hâlâ direnişi sürdürüyorlarsa, bu ailelerin 

ben vardiyalı çalışıyorum bir hafta gece, bir 
hafta gündüz gidiyorum işe. Eşim de çalışıyor. 
Sonra maruz kaldığımız hastalıklar, sakatlıklar 
var. Bunları eşiniz görüyor en yakın şahit olan 
insan ailenizdir, çocuğunuzdur, eşinizdir onun 
için bizim hangi zorluklarda çalıştığımızı han-
gi zorluklarla para kazandığımızı, ailemizi ge-
çindirdiğimizi en iyi bilen onlardır.

Biz işimize sahip çıkıyoruz ama sadece işimize 
değil geleceğimize de sahip çıkıyoruz. Aileleri-
miz bunu iyi gördükleri için destek veriyorlar 
ama tabii ki destek vermeyenler de var. “Sen 
bizi yalnız bırakma, çocuğunu yalnız bırakma, 
iş bul çalış, 2000 lira olmazda 1500 lira olur ça-
lış” diyen aileler de var.

Burada sadece işe dönüş mücadelesi olmamalı 
aslında haksızlığa karşı verilen mücadele ol-
malı. İnsanların haksızlığı içlerine sindirme-
meleri gerekir. Ortada bi haksızlık varsa buna 
dur demeleri gerekir ki başkaları bu haksızlığa 
muhattap kalmasınlar. Çünkü bizim burda di-
renişte olmamızın sebebi bizden evvel insanla-
rında haksızlığa dur dememelerinden kaynak-
lı, haksızlıklara göz yummalarından kaynaklı. 
Eğer göz yummasalardı bu insanlara gereken 
cevabı vermiş olsalardı sadece fiili olarak söy-
lemiyorum sendika seçimlerinde sandıkta 
verselerdi bunun cevabını bu insanlar burada 
olmasalardı bugün biz bu haksızlıklara maruz 
kalmazdık. Onun için bizim buradaki direnişi-
miz sadece iş, ekmek mücadelesi değil aynı za-
manda onur ve özgürlük mücadelesidir. Hem 
onurumuz için buradayız hem de önümüzdeki 
süreçte cam işçisinin sendikal mücadelesine 
ışık tutmak kazanımlarını artırmak için bura-
dayız. 

İlerici Gençlik: Bizler de bu haklı direnişinizi 
destekliyoruz teşekkür ediyoruz.
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2015 yılı hak gasplarının olduğu kadar işçi, 
emekçi direnişlerinin olduğu bir sene oldu. 
2016 senesinin ilk aylarında da benzeri hak 
gasplarını görüyoruz. Kıdem tazminatı 
hakkına göz dikilmesi, haksız yere işten çı-
kartmalar, herşeye zam yapılırken işçilerin, 
emekçilerin maaşlarına yapılamayan zamlar...
Şüphesiz hak gaspı kadar işçi direnişleri de 
var. O yüzden her sayımızda olduğu gibi bu 
sayımızda da direnişteki işçi haberlerini siz-
lerle paylaşıyoruz.

Çorlu’da EGO fabrikasında işçiler direnişte
EGO, Elektrikli Aletler Sanayi Fabrikası’nda 
“işyerinde herhangi bir yasal dayanak olmak-
sızın, kanun dışı grev yaptıkları” gerekçesiyle 
28 işçiyi işten çıkardı. 25 Aralık’ta işçilere izin 
veren EGO, 26 Aralık’ta işçileri telefonlarına 
gönderdiği kısa mesaj ile işten çıkardı. İşçiler 
fabrika önünde direnişe geçti.

14 Ocak’ta DİSK Birleşik Metal-İş ve DİSK 
yönetiminin katılmasıyla fabrika önünde pro-
testo gerçekleştirildi. Bu sırada fabrika önüne 
gelen Türk Metal çeteleri işçilere saldırmaya 
çalışınca EGO işçilerinin müdahalesiyle kaç-
mak zorunda kaldılar. İşçilerin direnişi sürü-
yor.

Binlerce Atık Kağıt İşçisi İşsiz Kalacak
Ocak ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yayınladığı genelge ile sokaktaki atık kağıt 
toplayıcılarından firmaların atık almasını ya-
sakladı. İşçilerden atık alınması durumunda 
firmalar 140 bin TL ceza ödeyecek. Yeni dü-
zenlemeyle binlerce atık kağıt işçisi işsiz bıra-
kıldı.
 
Sokaklarda kağıt, plastik, metal, cam gibi tür-

lü atığı çöplerden arındırarak hem ekolojik, 
hem de ekonomiye katkı sunan atık işçileri 
bu uygulama sonucu her geçen gün büyüyen 
geri dönüşüm sektörünün ucuz işgücü halini 
alacak. Geri dönüşüm sektörü günümüzde 5 
milyar Euro’yu aşan bir büyüklüğe ulaşmış 
durumda. Sektörün 2023 yılında 9,5 milyar 
Euro büyüklüğüne ulaşması hedefleniyor.

Atık Kağıt İşçileri, Geri Dönüşüm İşçile-
ri Derneği’ni kurduklarında; “Bir de dernek 
olup anlatalım dertlerimizi dedik Atık Kâğıt 
İşçileri olarak ve şimdi biz de varız artık!” de-
mişlerdi. Derneğin ana sloganı; “Kapitalizmi 
tarihin çöplüğüne göndermeyin, beş para et-
miyor”...

Şişecam İşçileri Direniyor
Mersin Şişecam Fabrikası’ndan “küçülme” 
bahanesiyle işten çıkarılan işçiler, sendikaları 
Kristal-İş’in kendilerini yalnız bırakması so-
nucunda sendika genel merkezi önünde dire-
nişlerine devam ediyor.

Madenciler direnişte!
Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği 
katliamın sorumluları henüz cezalandırılma-
mışken, neredeyse tamamını seçim vaatleri ile 
geçirdiğimiz 2015 yılı içerisinde, Dev Maden 
Sen’in raporuna göre en az 1730 işçi iş cinayet-
lerinde yaşamını yitirdi.

Çanakkale’de Oreks Maden İşletmesi’nde 
meydana gelen göçüğün ardından bir arkadaş-
larını kaybeden işçiler 2 Aralık’ta greve çıktı. 
Madenciler çalışma sistemi, maaş düzensizliği 
ve ambulans tedariki talepleri karşılanana ka-

dar direnişi sürdüreceklerini belirttiler.

Soma’da bulunan İmbat Madencilik’ten kü-
çülme bahanesiyle pek çok işçi 18 Aralık’ta 
işten çıkarıldı. İşçiler maden önündeki dire-
nişlerini büyütmeyi sürdürüyorlar.

Renault işçisi direnişi sürdürüyor
Ek zam talebiyle fabrika içinde direnişe geçen 
Renault işçileri, üretimi etkileyen eylemlerine 
de devam edeceklerini bildirdiler. 

Fazla mesaiye kalmayan işçiler fabrikada iki 
saate varan duruşlar yaşatırken, işveren ey-
lemlilikleri kırmak için işçi alımları yapaca-
ğını duyurdu. İşçiler mücadelelerinde karar-
lılar ve talepleri karşılanana kadar mesaiye 
kalmama eylemleri devam edecek. Vardiya 
çıkışlarında yaptıkları toplu yürüyüşlere de-
vam edilecek, bu yürüyüşler haftada iki gün 
pazartesi ve perşembe günleri tüm vardiyalar-
da yapılacak ve sendika temsilcilik seçimleri 
en kısa zamanda gerçekleştirilecek.

Direnişi büyütme kararı alan Renault işçileri, 
tüm metal işçilerine bir kez daha mücadeleyi 
ortaklaştırma çağrısında bulundu: “Biz Re-
nault için kararları aldık, diğer fabrikada ça-
lışan metal işçisi arkadaşlarda fabrika içinde 
birliklerini sağlayıp kararlar alsınlar. Bu mü-
cadeleyi ortaklaştırıp en kısa sürede çözüme 
kavuşturalım. Talepler hepimizin talebi, mü-
cadelede hepimizin mücadelesi. Bir fabrika 
bu işe öncülük etmesin hep beraber öncülük 
edelim.”

B. Diren Yavuz
Ege Şener

İşçi, emekçi cephesinde neler oluyor?
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Kentsel dönüşüm kağıt üzerinde farklı anlam-
lara gelmesine rağmen Türkiye’de rant odaklı 
yapılarak insanların evlerinin yok pahasına 
alınıp genellikle mağdur edilmesi anlamına 
geliyor.

Kentsel dönüşümün içeriğine bakmadan önce 
kentin anlamına bakalım. Kent tarımsal olma-
yan büyük yerleşim alanı, taşlaştırılmış alan 
anlamına geliyor. Tabi kentin kent yapan temel 
unsur insan. Peki kentsel dönüşüm dediğimiz 
olay nasıl gerçekleşmektedir? Kentsel dönü-
şümle sadece konutlar mı, yoksa kenti kent ya-
pan insanları da mı dönüşmektedir, değişmek-
tedir? Amaçlanan şey sadece riskli konutların 
yerine dayanıklı konutlar mı inşa etmektir 
yoksa rant hırsıyla insanları yaşadıkları yerler-
den mi koparmaktır?

Aslında bu süreci anlatmak daha doğru ola-
caktır diye düşünüyorum. Özellikle 1980 ve 
2000 yılları arasında Türkiye’de büyük kent-
lerde iki önemli gelişme gözlemlenmiştir. Bir 
yandan kent içinde ruhsatlı ve ruhsatsız yapı-
lanma meydana gelmiş, öte yandan yerleşim 
alanları merkez dışına yayılmıştır. Merkez 
dışına yayılan bu kesim yoğunluklu olarak 
ezilen, sömürülen emekçi kesimlerden oluşu-
yordu. Merkez dışına yayılmalarının sebebi ise 
ezilen ve yoksulların barınma ihtiyacını ancak 
bu şekilde karşılayabilmeleriydi.

Peki ne oldu da kentsel dönüşüm projesi baş-
latıldı?

1999 Marmara Depremi’nden sonra yaşanan 
binlerce can kaybı konut güvenliği sorununu 
tekrardan gündeme getirmişti. Ardından 9 
kasım 2011’de gerçekleşen Van Depremi’nden 

sonra kentsel dönüşüm projesi hızlandırılmış, 
yasa 16 mayıs 2012 tarihinde kabul edilmiştir.

Yasanın 1. maddesi, afet riski altındaki alanlar 
ile dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve 
arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına 
uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini 
teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve ye-
nilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. 
Ancak kağıt üzerinde bu şekilde yer alan ya-
sanın uygulaması ne yazık ki aynı şekilde ol-
mamaktadır. Şu anda yapılan inşaat alanlarına 
bakıldığı zaman merkezi alanlarda insanların 
evlerini daha lüks yaparak onları belirli bir 
ücrete tabi tutarak tekrar kendi konutlarının 
sahipleri olmaları ya da merkezi alanlardan 
uzaklaşmaları durumu söz konusudur. Bu uy-
gulamalar, yoksul kesimi sıkıştırarak evsizliğe 
ve sefalete sürüklemektedir.

Kentsel dönüşüm gibi, riskli evlerin yerine 
daha sağlıklı konutların yapıldığı bir proje el-
bette başlatılmalı. Fakat yoksulu daha yoksul, 
zenginini daha zengin yapan bir proje olarak 
ve bölgeleri seçerek değil, ihtiyaca göre belirle-
yerek yapılmalı. Bunlar yapılırken elbette halk 
düşünülmelidir. Bir ailenin yıllık gelirinin üs-
tünde bir meblağ istenilmeden oturduğumuz 
evlerin bu şartlar altında daha dayanıklıklı ve 
depreme dayanıklı olacak şekilde tekrar inşa 
edilmelidir. 

Günümüzdeki uygulamalara baktığımızda 
ise amaçlanan vatandaşın konut sorununu 
çözmek değil, rant olduğu gözüküyor. Yok-
sul semtlerdeki evler yıkılarak zengin semt-
ler haline getiriliyor ve buralardaki yeni 
konutlar için yoksullardan için ödenemeye-

cek bir meblağ istenerek, yoksul halk şehir 
dışına veya merkezi olmayan bölgelere sü-
rülüyor. Böylece kentsel dönüşümle sadece 
istedikleri binaları, apartmanları ve konut-
ları değiştirmek değil, çalışma başlattıkları 
semtlerde yaşayan insanları da değiştirmek, 
yoksul halkı şehir dışına sürmek amaçlanıyor. 
Fikirtepe’den, Büyükçekmece’den, Maslak’dan, 
Bayrampaşa’dan, Okmeydanı’ndan ve birçok 
yerden başlatılan büyük projelerle planlanan; 
insanları ev sahibi yapmak değil, ev yıkmaktır. 
Bunun en çarpıcı örneğini Sulukule’den ha-
tırlayalım: binlerce Sulukule’li Roman kentsel 
dönüşüm bahanesiyle evlerinden, mahalle-
lerinden ve daha da önemlisi kültürlerinden 
sürgün edilmişti.

Rezidanslar yaparak bizlerden kültürlerimizi 
de çalıyorlar. Mahalle kültürümüzü, komşuluk 
kültürümüzü elimizden alıyorlar. Paylaşmayı 
mahalle kültüründen öğreniriz. Akşama kadar 
sokakta futbol oynamak, hiç durmadan koş-
mak, çardakta çekirdek çitlemek... Bunlar ma-
halle kültüründen sadece ufak örnekler. Toplu-
mun kültürel yapısını tamamıyla değiştirerek, 
rezidanslar dikerek, aidat parası diye haraç 
parası keserek, bu ilişkilerin hepsini kesiyorlar. 
Bizlerden kültürümüzü çalıp yalnızlaştırıyor-
lar. Bizim olanı bizden alarak kâr sağlıyorlar, 
üstüne bir de bizleri borçlandırıyorlar. Kentsel 
dönüşüme değil yağmaya karşıyız. Kentsel dö-
nüşüm adı altında sokağımızın, mahallemizin, 
parklarımızın ve yeşil alanlarımızın talan edil-
mesine geçit vermeyelim.

Atakan Vurun

Kentsel dönüşümünden sürgüne
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6 Kasım, 12 Eylül faşist askeri darbesinin 
kurumlarından olan YÖK’ün kuruluşunun 
yıldönümü. Her 6 Kasım’da olduğu gibi bu 
sene de YÖK öğrenciler tarafından birçok ilde 
birçok üniversitede protesto edildi.

İstanbul Üniversitesi eylemi
Edebiyat Fakültesi önüne pankart açarak 
çıkan öğrenciler polis engeliyle karşılaştılar. 
İlerici Öğrenciler’in de katıldığı eylemde polis 
keyfi bir şekilde pankartla yürüyüşe izin 
vermeyeceğini duyurdu. Yapacakları eylemi 

sürdürmek isteyen öğrenciler pankartlarını 
topladılar ve yürüyüşü sürdürmeyi denediler. 
Pankartın kaldırılmasına rağmen öğrencilere 
ilk önce sivil polis ardından da çevik 
kuvvet gazla öğrencilere saldırdı. Tamamen 
hukuksuz bir şekilde onlarca öğrenci karga 
tulumba gözaltına alındı.

Bunun üzerine üniversiteye eyleme gelen 
bazı öğrenciler ana kapı önünde güvenlik 
zinciri oluşturdular ve merkez kampüsten 
çıkacak arkadaşlarının güvenliğini aldılar. 

YÖK’ün kuruluş yıldönümde öğrenciler alanlardaydı
Fen – Edebiyat Fakültesi’ndeki arkadaşlarıyla 
aynı pankartı açan öğrencilere polis bu sefer 
saldırmadı. Arkadaşlarının uğradıkları 
saldırıyı da protesto eden öğrenciler 
açıklamalarını yaptıktan sonra Havuzlu 
Bahçe’de bir forum düzenleyerek YÖK ve 
seçimler üzerine konuşmalar yaptılar.

Ankara Üniversitesi eylemi
Ankara Üniversitesi’nde ise öğrenciler Cebeci 
Kampüsü’nde bir eylem düzenlediler. İlerici 
Öğrenciler’in de katıldığı ve saat 16.00’da 
yapılan eylemde “YÖK, polis, medya, bu 
abluka dağıtılacak!”, “YÖK kalkacak, polis 
gidecek üniversiteler bizimle özgürleşecek!” 
ve “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!” 
sloganları atıldı. Basın açıklamasının 
okunmasının ardından eylem sona erdi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde 
Aralık ayında yaşanan olaylarla ilgili gerici 
haber çevrelerinin yaptığı asparagas haber-
lerle yaratılan kamuoyunu bilgilendirmek ve 
gericilikle sonuna kadar mücadele edileceğini 
beyan etmek için öğrenci temsilcilikleri, top-
luluklar ve siyasi gruplar ortak bir açıklama 
yayımladı.

Açıklamanın tam metnini aktarıyoruz:

CEBECİ’DE CİHATÇI-GERİCİ 
YAPILANMALARA GEÇİT 
VERMEYECEĞİZ

Emperyalizmin Ortadoğu’daki yeni taşeronu 
IŞİD’le başlattığı kanlı savaş, başta coğraf-
yamız olmak üzere Dünya’nın dört bir tara-
fında kapanmayan bir yara açmaya devam 
ediyor. Suruç, Ankara, Beyrut, Paris, Tahir 
Elçi katliamları başta olmak üzere siyasal 
islam ürünü yapılanmalar dünyanın birçok 
yerinde insanları katletti ve katletmeye de-
vam ediyor. Bu yapılanmaların AKP eliyle 

korunup, desteklendiği ise artık su götürmez 
bir gerçek.

AKP’nin bu politikasından cesaret alan, 
Müslüman Hanımlar Topluluğu ve Kardeşlik 
Meclisi adlı yapılanmalar, başörtülü öğrenci-
lere zulüm edebiyatıyla mağduru oynayarak 
Cebeci Kampüsü’nde örgütlenmeye çalışıyor. 
Bu tür siyasal islam ürünü yapılanmaların 
dertlerinin inanç özgürlüğü olmadığını ve 
güç kazandıklarında yapabileceklerini gayet 
iyi biliyoruz. Yapabileceklerini bugün IŞİD 
gösteriyor, Boko Haram gösteriyor, Char-
lie Hebdo katliamı ardından derginin sayısı 
asıldığında üniversitelilere saldıran gericiler 
gösteriyor.

İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, 
üniversitelerdeki AKP/Saray destekli cihat-
çı çetelerin üniversite öğrencilerine yönelik 
saldırıları ne ibadet özgürlüğü ne de inanç 
özgürlüğüyle ilgilidir.

Ne ifade özgürlüğü ne de eşitlik talebi; bilim-
sel düşüncelerin reddine dayanan ve üniver-
sitelerin özgürlükçü ortamını bitirecek, kişi-
lerin yaşam tarzlarından giyimlerine, inanç 

ya da inançsızlığına karışacak yapılanmaları 
kapsayamaz.

Geçtiğimiz günlerde asparagas haberlerle 
Cebeci öğrencileri ve geniş kamuoyunu ya-
nıltılmak istenmiştir. Buradan Cebeci ve ge-
niş kamuoyuna açıklamamızdır, çağrımızdır: 
Dünya’nın her yerinde insanları katleden, 
kafa kesen bu zihniyetin yalan haberlerle ka-
muoyunu yanıltmasına izin vermeyelim!

İmzacılar:

Bağzı Üniversiteliler – Diren Üniversite – EBF 
Halk Oyunları Topluluğu – EBF Öğrenci 
Temsilciliği – Emek Gençliği – Feminamfi – 
FKF – Genç Eğitimciler Topluluğu – Gençlik 
Muhalefeti – TÜM-İGD – İLEF Alternatif Medya 
ve Araştırma Topluluğu – İLEF Basın Baykuşları 
– İLEF Çocuk Hakları ve Medya Topluluğu – 
İLEF Öğrenci Temsilciliği – Kadın Çalışmaları 
Atölyesi – Kaldıraç – Komünist Gençlik 
– Mülkiye Edebiyat Topluluğu – Nar Kadın 
Dayanışma Ağı – Öğrenci Kolektifleri – SBF 
Öğrenci Temsilciliği – SBF Sosyalist Düşünce 
Topluluğu – SGDF – Toplumcu Eğitimciler 
Topluluğu – Yurtsever Gençlik

Ankara Üniversitesi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili  
gençlik örgütlerinden açıklama
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Mersin’de Kader Ortakaya anması 
yapıldı
Mersin’de Özgür Çocuk Parkı’nda 
katledilişin birinci yılında (6 Kasım 2014) 
Toplumsal Özgürlük Platformu üyesi, 
Sosyoloji mezunu ve Marmara ÇEKO’da 
yüksek lisans öğrencisi olan Kader Ortakaya 
dostumuz anıldı.

Saat 16.00’da başlayan anmada “Kader’den 
Aziz’e sürüyor sürecek mücadele” ve “Kader 
yoldaş onurumuzdur” sloganları atıldı. 
İlerici Gençler’in de katıldığı açıklamada 
birçok devrimci kurum söz alarak Kader 
yoldaşı selamladı. Açıklamada oturma 
eylemi ve alkış protestosu da yapıldı. 

İstanbul Üniversitesi’nde  
afiş asan öğrencilere saldırı
İstanbul Üniversitesi’nde afiş asan öğrencilere 
12 Kasım’da polis ve üniversitenin Özel Gü-
venlik Birimi saldırdı.

Önceki gün Fen-Edebiyat Fakültesi’nde baş-
layan saldırılar, ertesi gün Merkez Kampüs’te 
devam etti. Merkez Kampüs’te afiş asan öğren-
cilere önce üniversitenin ÖGB’si ve ardından 
polis saldırdı.

Saldırının ardından öğrenciler üniversite içe-
rinde bir araya gelerek bir yürüyüş ve eylem 
düzenledi. Eylemde sık sık “Beyazıt faşizme 
mezar olacak” sloganları atan öğrenciler üni-
versitede siyaset yapmanın yasak olamayacağı-
nı ve siyaset yapmayı sürdüreceklerini belirt-
tiler.

Ankara Katliamı 2. ayında  
protesto edildi
Ankara Katliamı 2. ayında (10.12.2015) İstan-
bul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde düzenle-
nen eylemlerle protesto edildi.

İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyo-
nunun çağrısıyla Ankara Katliamı’nı protesto 
etmek için saat 19:30’da Kadıköy’de bir eylem 
gerçekleştirildi. Boğa Meydanı’nda bir ara-
ya gelen halk burada yürüyüşünü gerçekleş-
tirdi. İlerici Gençler’in de katıldığı eylemde 
“Ankara’nın hesabı sorulacak”, “Hırsız Katil 
Erdoğan” sloganlarıyla Süreyya Operası’nın 
önüne yüründü. Buruda Ankara Katliamı’nda 
yitirdiklerimiz için bir dakikalık saygı du-
ruşunda duruldu. Ardından okunan basın 
açıklamasıyla Erdoğan’ın ve AKP’nin savaş 
politikaları teşhir edilerek barış mücadelesine 
devam edileceği vurgulandı.

İstanbul Üniversitesi’nde  
gerici saldırı!
10 Ekim Ankara Katliamı’ndan güç alan geri-
ciler üniversitelerdeki saldırılarını da sürdü-
rüyor.

İstanbul Üniversitesi’nde IŞİD yanlısı gerici-
ler üniversitedeki ilerici, devrimci, demokrat 
ve yurtsever öğrencilere 4 Aralık’ta saldırdı. 
Öğrencilerin gericilerin saldırısını püskürt-
mesi üzerine okula giren çevik kuvvet ekiple-
ri 32 devrimci öğrenciyi gözaltına aldı.

Bunun üzerine polis ve IŞİD yanlısı çetelerin 
saldırılarını protesto etmek için saat 15.00’da 
devrimci öğrenciler çevik kuvvet ablukası al-
tında basın açıklaması yaptı. Devrimci öğren-
cilere çevik kuvvetin arasından sızan birkaç 
IŞİD yanlısı gerici tarafından soda şişeleri ve 
sopalar fırlatılarak bir saldırı daha gerçekleş-
tirildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi’nin önünde yapılan 
basın açıklamasının ardından kitle slogan 
attı. Basın açıklaması yapan kitleye soda şişe-
si fırlatan gericiler gözaltına alındı.

İlerici Gençler Berkin’in doğum 
gününde bildiri dağıttı
Berkin Elvan’ın doğum gününde yani 5 
Ocak'ta Kadıköy’de İlerici Gençler bildiri 
dağıtımı yaptı.

“Berkin’in Ekmeğini Bilal’e Yedirmeyiz” 
başlıklı bildiri ile AKP’nin gericilik, vur-
gunculuk ve savaş rejimi teşhir edildi. 
AKP’nin en büyük işbirlikçisi olduğu em-
peryalizmin kanlı politikalarından söz 
edildi. Berkin Elvan gibi nice çocukların 
coğrafyamızdaki kirli savaşlarda, çatış-
malarda can verdiği belirtildi. Tüm İlerici 
Gençlik Derneği olarak sokaklarda olaca-
ğız, Berkin’in hesabını soracağız denildi.

İÜ’de gericilik ve faşizme karşı eylem
İstanbul Üniversitesi’nde son dönemde artan 
gerici saldırılara yönelik 29 Aralık'ta eylem 
yapıldı. İktidarın tüm muhalefeti baskılama 
politikaları çerçevesinde, gençliğin ilerici fikir-
lerinin yeşerdiği alanlara yönelik giderek artan 
faşist baskılar ve saldırılar öğrenciler tarafın-
dan yapılan eylemle protesto edildi.

13.30’da Havuzlubahçe’de toplanan öğrenci-
ler Beyazıt anakapıya yürüyerek burada basın 
açıklamasını okudu. Açıklamada rektörlük ile 
polisin işbirliği çerçevesinde yürütülen baskı-
larla, gerçekleşen saldırlarla üniversitede dü-
şünce ve ifade özgürlüğünün gasp edilmesine 
dayanak oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. 
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Kasım Ayı Şehitleri anıldı

TKP 1920 İstanbul İl Örgütü Kasım ayında 
yitirdiği TKP Genel Sekreteri İsmail Bilen’i, 
MYK üyesi Mustafa Asım Hayrullahoğlu’nu, 
Talip Öztürk’ü ve Ali İhsan Özgür’ü 16 
Kasım’da yapılan anma etkinlikleriyle andı.

İlerici Gençler olarak katıldığımız ilk anma 
saat 11.00’de ser verip sır vermeyen örnek 
devrimci Mustafa Asım Hayrullahoğlu’nun 
mezarı başında Kulaksız Mezarlığı’nda yapıldı. 
Mezarı yurtdışında bulunan Atılım Dönemi 
TKP Sekreterliği’ni yapmış olan İsmail Bilen 
de burada yapılan anmada anıldı.

Ardından Topkapı/Kozlu Mezarlığı’ndaki 
ikinci anmaya geçildi. Burada da dönemin 
öğretmen hareketinin öncülerinden, kamu 
emekçisi çalışmaları yürütmüş Talip Öztürk 
ve 1980 öncesi Savaş Yolu Dergisi’nin ilk Yazı 
İşleri Müdürü olan Ali İhsan Özgür anıldı. 
Katıldığımız her iki anmada da İlerici Gençler 
olarak yitirdiğimiz Kasım Ayı Şehitleri’nin 
anısının önünde saygıyla eğildiğimizi ve 
mücadelelerinin yolumuzu aydınlattığını 
vurguladık.

İGD şehitlerinden  
Nevzat Bulut anıldı

İlerici Gençlik Derneği İGD üyesi olan ve 
aynı zamanda İlerici Liseliler Derneği İLD 
kurucu üyesi olan Nevzat Bulut 5 Aralık 
2015 günü Karacaahmet’teki mezarı 
başında anıldı.

1977’nin Aralık ayının 2’sini 3’ne bağlayan 
gece faşistlerin kurduğu bir pusuda şehit 
edilen Nevzat Bulut’u anma etkinliğine 
TÜM-İGD’liler, İlerici Liseliler ve TKP 
1920’liler katıldı.

Komünistler Onbeşler’i andı
28 Ocak’ı 29’una bağlayan gece katledilen 
Türkiye Komünist Partisi’nin kurucuların-
dan Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 13 yoldaşı 
İstanbul’da TKP 1920’nin düzenlediği bir et-
kinlikle anıldı.

Onbeşlerin yoldaşlarının düzenlediği etkinlik 
31 Ocak’ta Yeni Sanat’ta saat 14.00’de başladı. 
Sinevizyon gösterimi ve şiirlerle zenginleştiri-
len anmada direnişteki Şişecam işçileri de var-
dı. İlerici Gençler olarak katıldığımız anmada 
“Felaketten Kurtuluş için” başlıklı bir panel de 
gerçekleştirildi.

İlerici Gençlik olarak, emperyalizme karşı 
kurtuluş mücadelesi vermek için Anadolu’ya 
geçerken katledilen onbeşlerin anısı önünde 
saygıyla eğiliyoruz ve Nazım Usta’nın da dedi-
ği gibi 

“Kazıdık Onbeşler’in ismini,
kanlı kızıl bir mermere!…

Bir çelik aynadır gözlerimiz,
Onbeşlerin resmini
görmek isteyenlere”

Ermeni gazeteci ve Agos Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant Dink katledişinin 9. yılında 
birçok ilde yapılan eylemlerle anıldı. Vuruldu-
ğu Agos Gazetesi önünde yapılan anmaya bin-
lerce kişi katıldı.

19 Ocak’ta binlerce kişi “Hrant için, ada-
let için” demek için İstanbul Şişli’de bulunan 
Agos Gazetesi önündeydi. Saat 14.00’den iti-
baren Agos Gazetesi önünde toplanma başla-
dı. Divan Otelin önünden kortej oluşturulup 

yürünmesine polisin engel çıkarması üzerine 
kitle parça parça Agos’a doğru yürüdü. Agos 
Gazetesi önünde İlerici Gençler’in de katıldı-
ğı eylemde sık sık “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz 
Ermeniyiz”, “Hrant için, adalet için” ve “Ya-
şasın halkların kardeşliği – Biji bratiya gelan” 
sloganları atıldı.

Hrant Dink’in arkadaşlarının yaptığı açıkla-
mada Hrant Dink’i özlemle andıkları belirte-
rek “Bebekten katil yaratan karanlık 9 yıldır 

katiller yaratmaya devam ediyor. O karanlık 
ülkenin dört bir yanına yayılmış, her gün 
yeni ölüm haberleri veriyor. Tanıyoruz, bili-
yoruz. Öfkemiz ayakta, yapılanlar aklımızda” 
dediler.

Hrant’ın arkadaşlarının ardından ortak 
açıklamayı okumak üzere sözü gözaltında 
işkencede katledilen Hasan Ocak’ın kar-
deşi ve İHD Gözaltında Kayıplara Karşı 
Komisyon’da çalışma yürüten Maside Ocak 
aldı. Ocak konuşmasında Hrant’ın eşitlik ve 
özgürlük istediği için katledildiğini belirterek 
“faili devlet olan bu cinayetin tüm boyutla-
rıyla aydınlatılarak adaletin sağlanması 9 
yıldır engellenmeye devam ediyor” dedi. Son 
olarak ise sözü Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi 
aldı ve eşinin ağzından yazılmış bir mektubu 
okuyarak “Unutmadan Hrant’ın selamlarını 
da ileteyim sizlere. Şu an beni dinleyen her-
kese, bulunduğumuz yer kadar sonsuz selam 
var. Barış adına, umut adına kardeşlik duy-
gusunu gerekliliği ve yüceliği adına bütün 
ruhu şadların selamı var size. Bizi unutmaya-
vağınızı biliyoruz, gözümüz arkada kalmaya-
caktır” dedi. Türkan Elçi’nin ardından anma 
sona erdi.

Hrant Dink katledilişinin 9. yılında anıldı
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Şişecam işçileri direnişi sürdürüyor

Geçtiğimiz gün polis saldırıyla çadırları 
kaldırılan ve 79 gündür direnen işçiler 22 
Ocak’ta Beykoz’da bir eylem düzenledi.

“Şişecam işçileri dayanışmaya çağırıyor” 
şiarıyla yapılan eylemde saat 16.00’da İstanbul 
Beykoz’da bulunan Paşabahçe’de toplanıldı. 
Kar yağışına rağmen yüzü aşkın kişinin 
ve İlerici Gençler’in de katıldığı eylem ve 
yürüyüşe Beykoz halkı da korna çalarak 
ve alkış tutarak destek oldu. Buluşmanın 
ardından işçileri şikâyet ederek polis zoruyla 
çadırlarını kaldırtan Kristal – İş Sendikası’na 
bir yürüyüş düzenlendi. Kristal – İş Genel 
Merkezi önüne gelindiğinde ise burada basın 
açıklaması okundu ve sendikanın önüne siyah 
çelenk bırakıldı.

Şişecam işçileri topladıkları imzaları 
eylemle yönetime verdi
İşten atılan Şişecam işçileri geçtiğimiz 
29 Ocak'ta Levent Kanyon'da bir eylem 
düzenleyerek topladıkları imzaları Şişecam 
Yönetimi'ne verdiler.

Saat 14.00 başlayan eyleme TÜM-İGD'nin yanı 
sıra çok sayıda dernek, parti ve kurum destek 
verdi. Kanyon'dan Şişecam Genel Merkezi'ne 
doğru yapılan yürüyüşte sık sık "Şişecam 
işçisi yalnız değildi", "İş, Ekmek yoksa barış 
da yok" ve "Şişecam şaşırdı, sabrımızı taşırdı" 
sloganları atıldı.

Şişecam Merkezi'ne gelindiğinde ise burada 
işçiler adına İsmail Yılmaz basın açıklaması 
metnini okudu. Açıklamanın ardından işçiler 
topladıkları on bini aşkın imzayı Şişecam 
yönetimine verdiler.

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Genç-
lik Kolları Maraş Katliamı’nın 37. Yılı’nda 
anma etkinliği düzenledi. Gençlik Kolları ta-
rafından 19 Aralık’ta düzenlenen anma prog-
ramının sunuculuğunu Eren Belice ve Bircan 
Gönen yaptı. Anma programına Alevi Kültür 

Dernekleri Yönetim Kurulu Üyeleri, Alevi 
Kültür Dernekleri İnanç Kurulu Üyeleri, CHP 
Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, CHP Mersin 
Milletvekili Hüseyin Çamak, TKP 1920 Mer-
sin İl Örgütü, TÜM-İGD ve çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Anma etkinliğinda Alevi Kültür Dernekleri 
Mersin Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Ha-
kan Yıldırım bir konuşma gerçekleştirdi. Yıl-
dırım konuşmasında Maraş Katliamı’nın ta-
rihçesinden bahsederek katliamın faiilerinin 
yargılanmadığını belirterek şunları söyledi 
“Görülen o ki Türkiye halkları, AKP eliyle 
dayatılmaya çalışılan ‘gericilik,vurgunculuk 
ve savaş düzenini’ üstünden atmadığı tak-
dirde Maraş dosyası kapanmayacak. Dosyayı 
ancak halk kapatacak. Örgütlülüğümüzün bu 
zamanlarda daha da güçlü olması hepimizin 
elinde. Katliamlara sessiz kaldığımız sürece 
yarın yeni bir katliamın kapımızı çalmasına 
zemin hazırlamış oluruz. Özellikle genç ar-

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Gençlik Kolları  
Maraş Katliamı’nın 37. Yılı’nda anma etkinliği düzenledi

kadaşlara bugünlerde daha çok ihtiyacımıız 
olduğunu belirtmek isteriz”.

Etkinlikte ayrıca Yr. Doç Mustafa Şener 
ve katliamın tanıklarından Hüseyin Ba-
kır birer konuşma gerçekleştirdiler. Birgül 
Sarıkaya’nın da konuşma yaparak katkıda 
bulunduğu etkinlikte Erhan Toprak, Mustafa 
ve Onur Talipoğlu, Haydar Özdemir deyişler 
seslendirdi.

Bedaş işçileri ve Cerattepe için 
Taksim’de eylem!
Cerattepe’de maden işletmesi açmayı 
planlayan CLT Holding’e karşı, Bedaş iş-
çilerinin çağrısıyla 18 Şubat’ta Taksim’de 
eylem düzenlendi. Taksim Talimhane ta-
rafında toplanan kitle buradan sloganlar 
atarak Bedaş binasının önüne yürüdü. 
Sıklıkla “Artvin halkı yenilmez”, “Direne 
direne kazanacağız” sloganları atıldı.

Bedaş binasının önüne gelindiğinde 
Enerji-Sen tarafındandan bir basın açık-
laması okunarak, CLT Holding’e karşı 
Bedaş işçilerinin ve Artvin halkının mü-
cadelesi devam edeceği vurgulandı. İşçi-
lerin yanı sıra aralarında TÜM-İGD’nin 
de olduğu birçok ilerici, devrimci kuru-
mun da katılarak destek verdiği eylem ba-
sın açıklamasının ardından sonlandırıldı.
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Direnişteki Şişecam işçilerini, direnişlerinin 89. gününde 
“Yolumuz işçi sınıfının yoludur” şiarıyla yürüyen TÜM İlerici 
Gençlik Derneği ziyaret etti.

İlerici Gençler Şişecam işçilerinin İstanbul Beykoz’da bulunan 

Ankara Üni-
versitesi Cebeci 
Kampüsü’nde 15 
Şubat’ta kimlik 
kontrolü gerekçe 
gösterilerek çevik 
kuvvet ve sivil 

Liseliler İl Milli Eğitim önünde 
eylem yaptı
İstanbul Liselileri 6 Şubat’ta İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir eylem 
düzenleyerek sınav sisteminden ve savaştan 
kaynaklı yaşanan çocuk ve genç ölümlerine 
dikkat çekti.

İlerici Liseliler’in de örgütleyici olduğu 
eylemde “Liseliler örgütlü daha güçlü” ve “Eşit, 
parasız, bilimsel, anadilde eğitim” sloganları 
haykırıldı..

TÜM İGD’den Ankara 
Üniversitesi’nde saldırılara karşı 
mücadeleye çağrısı!
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde 16 
Şubat’ta TÜM-İGD tarafından polisin okulu 
işgal etmesine karşı çıkan afişler asıldı. Afiş-
lerde, polisin okulun demokratik ve özgür-
lükçü havasını yok etmesi, okul girişlerinde 
kadınları taciz etmesi ve öğrencilere hocalara 
hakaret etmesine tepki gösterildi. Asılan afiş-
lerle öğrenciler bu baskıcı ve yasakçı zihniye-
te karşı mücadeleye çağrıldı.

Cerattepe için Kadıköy’de kitlesel 
eylem
Artvin Cerattepe’de maden yapımına karşı çı-
kan Artvin halkına dönük saldırıları kınamak 
için 16 Şubat’ta yüzlerce kişi Kadıköy’de ey-
lemdeydi.

Kitlesel bir katılımın olduğu ve İleri-
ci Gençler’in de katıldığı eylemde Boğa 
Heykeli’nden ara sokaklardan geçilerek İskele 
Meydanı’na yüründü. İskele Meydanı’na gelin-
diğinde ise polis tomalarla kitlenin çevresini 
sararak alanı provake etmeye çalıştı. Ancak 
yüreği Artvin’liler için atan yüzlerce kişi bu 
engellemelere kulak asmadı. Omuz omuza, kol 
kola İskele Meydanı’nda Cerattepe halkı için 
horon tepildi. Eylemde okunan basın açıkla-
ması metninde Cerattepe halkının yalnız ol-
madığı ve bu haklı mücadelelerinde Cerattepe 
halkına olan desteğin sürdürüleceği vurgu-
landı. Eylemde sık sık “Diren Artvin, İstanbul 
seninle” ve “Cerattepe geçilmez, Artvin halkı 
yenilmez” sloganları atıldı.

direniş çadırlarını 1 Şubat’ta ziyaret ederek işçilere dayanışma 
duygularını ilettiler. Daha önce Şişecam işçilerinin eylemlerine 
de katılan gençler neden direnişe çıktıkları, hukuk dışı bir 
şekilde nasıl işten atıldıkları ve verdikleri emek mücadesi 
üzerine işçilerle sohbet etti.

TÜM İGD Şişecam işçilerini ziyaret etti

polisler 11 öğrenciyi darp ederek gözaltına 
aldı. TEM’e götürülen öğrencilere par-
mak izleri alındıktan sonra Cebeci Polis 
Merkezi’ne götürüldü.

Aralarında bir ilerici gencin de bulunduğu 
gözaltındaki akşam saatlerinde serbest 
bırakıldı.

Ankara Üniversitesi’nde öğrencilere gözaltı
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Üniversiteye giriş sınavlarının stresine ve 
buna bağlı olarak liselilerin intiharlarına 
alıştırılmaya çalıştığımız bir dönemde artık 
gençler arasında intihar etme yaşının git gide 
küçüldüğünü görüyoruz.

Öğrenim döneminin ilk dönemini henüz 
bitirmişken ard arda gelen öğrenci 
intiharlarının arkasında çarpık, rekabetçi 
eğitim sistemi ile ailelerin sosyal ve ekonomik 
dengesinin giderek bozulması ve toplumsal 
gericiliğin artması gibi olguların bulunduğu 
değerlendiriliyor.

Okul; çocuk için hayata hazırlanma, yeni 
arkadaşlıklar kurma ve sosyalleşme alanıdır. 
Ne var ki günümüz gerici eğitim sistemi 
tamamen sınav üzerine kurgulandığından 

stresli ve gelecekten kaygılı çocuklar ortaya 
çıkarıyor. Henüz 14-15 yaşındaki çocuklara 
böyle ağır bir kaygı yüklemek onları psikolojik 
olarak çok ağır bir şekilde yıpratıyor.

4 yanlış 1 can götürüyor!

Ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Ayşe Berrin 
Yılmazlar, TEOG sınav sonucunun internette 
düşük olduğunu görünce bu duruma 
fazlasıyla üzülerek odasına kapandı. Girdiği 
bunalımdan çıkamayan Ayşe Berrin gece 
banyoda bornoz ipiyle kendini asarak intihar 
etti.

Ayşe Berrin gibi 14 yaşındaki Selin Efe, 
TEOG sınavındayken bir anda fenalaşarak 
hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. 
Selin’in sınav esnasında menenjit geçirerek 
öldüğü belirtildi.

TEOG dışında, karnesinde zayıf olduğu 
için veya karnesini istediği gibi olmayan 
öğrencilerin de intiharları ne yazık ki fazlasıyla 
arttı. Kayseri’de yaşayan 13 yaşındaki Seyfi 
Can Keleş karne dağıtılmadan bir gün önce 
canına kıydı.

Sakarya Üniversitesi’nin yaptığı bir 
araştırmaya göre YGS-LYS’ye hazırlanan 
öğrencilerin %86’sı gelecekte başarılı ve 
mutlu olmanın tek yolu olarak sınavı görüyor. 
Yapılan diğer araştırmalara göre bu elemeci 

sınavlara hazırlanan öğrencilerin büyük 
bir kısmının psikolojisinin bozulduğu 
saptanmıştır.

Sonuç olarak, öğrencileri yarış atı gibi 
seneler öncesinden bir maratona iten elemeci 
sınavlar, gelecek korkusuyla çevreledikleri 
gençlikte stres ve kaygı yaratıyor.

Bizleri yarış atı olarak görüp sürekli bir 
rekabet içine sürükleyen bu gerici sisteme 
“Artık yeter!” diyoruz.

Bizler liseli gençler olarak bu eğitim sistemine, 
intiharlara seyirci kalmamalı, mücadelemizi 
yükseltmeliyiz.

Gençler olarak sorunlarımız çok büyük 
ama umutsuz değiliz. Genciz, kendi 
sorunlarımızı çözecek gücümüz, umudumuz 
ve enerjimiz var. Bizler özgürlük mücadelesi 
doğrultusunda sapasağlam adımlar atmaya 
devam edeceğiz.

Unutma, sen yoksan bir eksiğiz!

Begüm Gökçeoğlu 

Işıl Önder

Öğrenciler neden intihar ediyor?
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Bazen soyutluyorum kendimi mekanlardan, 
insanlardan, zamandan, durumlardan ve olay-
lardan. Sadece düşünüyorum. Bilmem hangi 
semtin en albenili sitesinin havuza bakan ve 
dört cepheden ışık alan dairesindeki kadını 
mesela. Kahve istemiş, elinde kahvesi camdan 
dışarıya bakıyor.

Sonra başka bir kadını düşlüyorum. Sabahın 
dört buçuğunda kalkmış çocukları okula git-
meden iki lokma boğazlarından aksın diye 
kahvaltı hazırlamış ve beş buçukta evden çıkıp 
iş yolunu tutmuş...

Tam burada kesiyorum yine ve başka bir kadın 
hayal ediyorum. Ortalama bir semtte ortala-
ma bir binada ortalama bir hayat yaşıyor. Ay 
sonuna kadar mutfakta yemek pişer mi, acaba 
çocuğu eve gelince okulda gördüğü yeni bir 
şeyi ister mi diye kara kara hesap kitap yapıyor.

Başka bir kadın yürüyor sokakta tek başına. 
Üstü başı dağılmış. Elleri titriyor, herkes ona 
bakıyor, o sadece yürüyor.

Böyle böyle onlarca kadın yerleştiriyorum bir 
düşe. Ezberliyorum her birindeki bakışı, du-
dak hareketlerini, göz çevrelerindeki titremeyi 
ve ellerini. Hepsi bir bir yer ediyor hafızamda.

Bir sonraki adımı getiremiyorum ama. Tüm 
kadınlar var ama ne düşündüklerini tahmin 
edemiyorum. Hayalimde bile kadınlar düşün-
düklerini dile sesli söyleyemiyor. Tıkanıyor her 
defasında birşeyler.

İlk kadından başlıyorum. Çok lüks o yerde 
otururken elinde kahveyle camın önünde ne 
düşünüyor olabilir o kadın. Neye mutlu olup 
neye üzülüyor olabilir. Diğer kadınları düşü-
nebilir mi, yahut duygudaşlık yapabilirmiydi? 
Kadın gülümsüyor düşümde ben kontrol bile 
etmeden. Hoh’layarak cama buharlı bir hale 
getiriyor camı, sol elini cama uzatıyor ve kadın 
yazıyor.

Tam o anda kontrolünü kaybediyorum bilin-
cimin. İkinci bir görüntü beliriyor zihnimde 

dört otuzda alarmı çalıyor saatin diğer kadının 
uyanması için. Dijital bir saat bu, koyu renk-
li. Gösterge yeri ısınmayan evde buharlanmış, 
kadın yazıyor...

Kadın uyanıp kapatıyor alarmı. Saati eline alı-
yor gösterge yerindeki yazıyı okuyor. İç çeke-
rek “kadın” diyor ve kalkıyor yazaktan.

Yola koyulmuş çalıştığı iş yerine girecekken 
ufak bir tezgah görüyor sokak başında. Minik 
ufak reçeller. Çok değil belki on belki on beş 
minik kavanoz. Elle yazılmış etiketleri. Her 
birinde emek üretir yazıyor. Kadın işe geç kal-
dığını fark ediyor ve tezgaha not bırakıyor “İş 
çıkış saatinde burada olursan alacağım. İşe geç 
kaldım.”

Not kadının arkasında kavanozlardaki yazı-
ların denemeleri var. İlk önce kadın yazılmış. 
Değiştirilmiş daha sonra her ne sebeptense. 
Yedi, sekiz kez isim değiştirmiş o etiketler. 
Karar verilmiş en sonunda emek üretir. Kadın 
koştura koştura işe yetişiyor.

Diğer kadın esnaf esnaf dolaşıp aramaya ko-
yulduğu sandalyeyi bulabilmenin mutluluğuy-
la geldiği tezgahında buluyor notu. Sandalyeyi 
tezgahın arka tarafına koyuyor oturuyor ve 
okumaya başlıyor notu. İlk cümlesini okuma-
ya başladı kadın “İş çıkış saatinde burada olur-
san alaca...”

Biri yanaştı kadına ve kolundan tuttu. Genç bir 
kadındı bu. Üstü dağılmış sayıklıyordı. Sandal-
yeden kalktı hemen reçelleri yapan kadın ve 
genç kadının oturmasını sağladı oraya. Sarıl-
dı genç kadına ve sayıklamalarını dinlemeye 
başladı. Genç kadın bir sürü şey söylüyordu. 
Çoğu anlaşılamıyordu bile. Sadece arada “Ka-
dın olduğum için hep” cümlesi anlaşılmıştı. 
Kadın genç kadının ellerinden tuttu. Saatlerce 
öyle durdular. İkiside birbirini tanımıyordu.

Kadın bir ara genç kadına döndü ve “Emek 
üretir” dedi sessizce “Bu da benim tekrarım.” 
“Kendine bunu yapma gözlerini kapat ve his-

set. İçindeki gücü hisset.” dedi. Genç kadın de-
rin bir nefes aldı gözlerini kapadı. Birkaç sani-
ye geçmişti ki diğer elinde bir sıcaklık hissetti. 
Gözlerini açtı. Bu sıcaklık, sabah işe yetişmek 
için koşturan kadına aitti. Gülümsediler bir-
birlerine. Güçlendiğini hissediyordu genç ka-
dın. Tezgahı topladılar hep birlikte yürümeye 
başladılar.

Onları kafese koyan herşeyin üzerine çıkan 
yolları seçtiler güzergah olarak. İlk girdikleri 
geniş caddeli yolda reçel yapan kadın durdu. 
Sitelerin birindeki bir daireye doğru koşmaya 
başladı. Zili çaldı, kapı açıldı. Bir kadın camın 
önünde dışarıya bakıyordu. Reçel yapan kadın 
seslendi. Tek bir kelimeyi yineliyordu defalar-
ca: “Gel”.

Camın önündeki kadın kapıya döndü. Cam-
daki buğu azalıyordu. Kadın kapıya yürüdü. 
Aşağıdan sesler geliyordu. Gürültü değildi 
ama bu gücün sesiydi. Tüm kadınların sesiydi 
bu. Gücüydü. Koşarak indiler merdivenlerden, 
çıktılar siteden.

Kadın kalabalığı gördü. Gözleri dolmuştu. 
Daha önce hissedilmeyen bir duygu idi bu. O 
ana kadar okunan kadın cinayetlerinde, kadın 
taciz, tecavüz haberlerinde, kadınların olan-
lar üzerindeki yorumlarında, iş yerlerindeki 
adaletsiz maaş uygulamasıyla karşılaşıldığın-
da hissedilmeyen bir duygu. Kendini sahip-
lenmenin, kabul etmenin en önemlisi kendi-
lerini sevme duygusuydu. Diğer kadınlarla 
omuz omuza iken kazanılacak mücadelenin 
duygusu. Kadınlar özgürdü artık. Güvercindi. 
Onlara dayatılan tüm umutsuzluğa karşı bir 
aradaydılar.

Özgür şiir dizeleriydiler mavilerde...

Orkide, papatya, nergiz kırmızı, mavi, beyaz 
ve gökyüzüydüler.

Güvercindiler sokakları zapteden.

Kybele

Sesler ve kadınlar
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2015 yılını işçi ölümleri, katliamlarla, yasak-
larla ve kadın cinayetleriyle bitirdik. Vicdanla-
rımızı sızlatan, anaları acıya boğan, minnacık 
bebeklerin katledildiği yüzlerce haber okuduk. 
Hemen hemen her gün bir kadın cinayeti ha-
beriyle güne uyandık. Kadınların kahkahaları, 
vücutları, yaşları, kıyafetleri daha da tahrik 
etti. Sadece 2015’in ilk altı ayında 160 kadın 
katledildi. 

Özgecan Aslan cinayetine tanık olduk hepimiz 
kanımız donarak. Bizlerin yürekleri sızlarken 
erkek egemen zihniyet Özgecan cinayetinden 
sonra 371 kadını daha katletti. Erkekler katletti 
devlet korudu. Devlet korudu, insanlar sustu. 
2015’i bitirdiğimizde ise 309’u silahla olmak 
üzere 414 kadın öldürüldü. 414 kadın, erkek 
egemen kapitalist zihniyetin ellerinde öldürü-
lürken, öldürenler “tahrik indirimi” adı altın-
da cüzi rakamlarla hiçbir caydırıcılığı olmayan 
cezalar aldı. 2015’teki kadın cinayetleri ve böl-
geleri ise şöyle:

Bölge Adı Öldürülen 
kadın sayısı

Yarası 
kadın sayısı 

Marmara 
Bölgesi 77 12

Karadeniz 
Bölgesi 28 12

İç Anadolu 
Bölgesi 44 14

Doğu 
Anadolu 
Bölgesi

26 8

Ege Bölgesi 48 15
Akdeniz 
Bölgesi 41 21

Güney Doğu 
Anadolu 
Bölgesi

46 7

2015 i taciz/tecavüz ve cinayetler ile bitirdik 
peki ya 2016?

Bu kadar acının, cinayetin, öfkenin ardından 
bir yenisini daha kaldıracak gücümüz yokken 
2016’nın ilk gününe iki ayrı kadın cinayeti ha-
beri ile uyandık. 

“Osmaniye’de bir adam, boşanmış olduğu ka-
dının evini basarak 28 yaşındaki kızını öldü-
rüp, 5 yaşındaki torununu yaraladı. Aydın’da 
ise yine boşanmış olduğu eşinin evine giderek 
Sultan Saray’ı katletti.”

Umutlarla, inançla uyandığımız bir günde iki 
ayrı cinayet haberi burktu yüreklerimizi. Öf-
kelendik, üzüldük, yaralandık. Acımızı dindi-
rememişken daha art arda sıraladılar cinayet 
haberlerini önümüze. Ne yargılayanların ne 
katillerin bir an bile sızlamadı yürekleri. 

Artvin’de katledildi bir kadın önce, ardından 
Isparta’da, Elazığ’da. Aydın’da katledildi bir 
kadın ayrılmak istediği sevgilisi tarafından. 
Düzce’de ise bir kadın bulundu yol kenarında. 
Yaralıydı kadın. Hastaneye kaldırıldı, tüm mü-
dahalelere rağmen tutunamadı hayata. Oğlu 
almıştı canını. Tıpkı Kocaeli’nde cezaevinden 
kaçıp eşini katleden adam gibi.

Sadece Ocak ayında 31 kadın katledildi böyle-
ce. Şubat ayının ortalarında ise yeni bir istatis-
tik karşıladı bizi. 28 ilde 37’si silahlı 40 kadın 
cinayetinde, anne karnındaki bebekten 85 ya-
şındaki kadına kadar 41 kadın katledildi.

Düşünüyor insan böyle şeylere tanık oldukça. 
Kadın bedeni, kadın emeği neden korkutuyor 
bu denli? Yahut neden bu kadar kolay yakıp 
yıkmak kadınları? Niye kimse olması gereke-
ni yapıp cezalandırmıyor katilleri? Bu vahşete 
daha ne kadar tanık olacağız? Ne yapacağız 
tüm bu baskı ve zulümlere karşı?

İçinde kadın olan her cümlede hak talep edi-

yor erk zihniyet, çünkü sistem, inanç ve kül-
türleri ikinci sınıf insan sıfatında tutuyor kadı-
nı. Sistem sanki bir nesneymiş gibi kullanıyor 
kadını. Dönemlere göre vücut ölçüleri belirle-
yip ideal vücut olarak kalıba sokuyor bir nesli. 
Moda diyor bin bir çeşit ihtiyaç dışı ürün pa-
zarlıyor. Kadının üretici değil tüketici olmasını 
istiyor. Elindeki tüm olanakları kullanmaktan 
çekinmiyor bu süreçte. Yeri geliyor duygulara, 
yeri geliyor acılara oynuyor. Daha ilkokul çağ-
larında kitaplarda veriyor toplumdaki kadının 
yerini. Ayşe hep yemek yapıyor, Ali hep çalışıp 
eve para getiriyor. Ayşe hiç çalışır mı otursun 
yemek yapsın çocuk baksın (!) Birde 3 çocuk 
yaparsa deme Ayşe’nin keyfine. Ayşe hamile 
iken dışarı çıkmasın ama. Erkek tahrik olur. 
Tecavüz eder. Haklıdır da erkek tahrik indiri-
mini havada kapar bu sebepten. Yahut kadın 
almasın kılını tüyünü. Öyle buyurdu diyanet 
bakanı. Verdi fetvayı. Kadının söz hakkı yok 
ya ondan hep tüm bunlar.

Sanıyorlar ki böyle düşüneceğiz gerçekten. 
Korkacağız onların öfke ve cinsiyetçi diktatör-
lüğünden. Gücümüzü fark etmeyiz, sindirip 
susturabilirler bizi sanıyorlar. Emeğimizi gör-
mezden geliyorlar. Oysa biz çözümü biliyoruz! 
Biz gücümüzü biliyoruz! Sokakları emekle ör-
gütlediğimizde kazanacağımızı biliyoruz. Ka-
tilleri, onları koruyan güçleri, erkek zihniyeti, 
ezilen emeğimizi örgütlenerek, omuz omuza 
verip mücadeleyi büyüterek kazanacağımızı 
biliyoruz! Bizler mücadeleyi sınıf bilinciyle, 
bedenimizle, kararlarımızla göğüslüyoruz. 
Duyuyoruz haykırıyoruz her bir köşesinden 
evrenin “Kadınlar örgütlü daha güçlü!”

Umay Tuğ

Kadın cinayetlerini durduracağız!
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“En küçük kara balığım. Adıma aldanmayın 
sakın, küçük olabilirim ama büyük fikirlerim 
vardır benim. Bir gölde yaşıyorum. Her sabah 
arkadaşlarım, komşularımız ve annemle sabah 
gezintisine çıkıyoruz.

Günler oldu, haftalar oldu, yıllar oldu. Hep aynı 
yerdeydik. Aynı gelenekler aynı bilgiler aynı dü-
zen devam etti. Herkes memnunken bu düzen-
den ben değildim. Memnun olamıyordum, bu 
yılların bilgileri, bu çark beni tatmin etmiyordu. 
Karar vermiştim.

Sonunu bilmediğim bir yola çıkacaktım. İlk 
karşı çıkan annem oldu. Kendimi feda etmemi, 
bir kişi az olsa bir şeyin değişmeyeceğini söylü-
yordu. Balıkçılar elbet bu yaşadığımız göle de 
gelecekler. Düzenlerini kuracaklar, yavaş yavaş 
sonumuzu getirecekler.

Aslında annem, arkadaşlarım ve komşularımız 
bu gerçeği biliyorlardı. Ama birlik olmak yerine 
balıkçıların gelmesini bekliyorlar. Ben onlardan 
olamazdım. Kurulu düzene boğun eğemezdim. 
Ve çıktım yola. Giderken bile beni geri döndür-
meye uğraşıyorlardı. Yılmayacaktım. Ve çıktım 
yola belki haklı olabilirlerdi ama merakım var-
dı. Bir şekilde öğrenmem gerekiyordu.

İlk kurbağa ailesiyle tanıştım. Yaşadıkları yer 
daha berrak bir suydu. Irmak diyorlarmış. Ve 
işte haklıydım, ilk meyvesini almaya başladım. 
Irmakla tanıştım mesela. Suyu göle göre daha 
farklıydı. Devam ettim yoluma bukalemun ile 
tanıştım bu yolda, beni destekleyen dostlarım 
vardı elbet. Bana bilmem gerekenleri söyledi 
ve hediye etti bıçağını. Devam ettim korkma-
dan, yorulmadan, yılmadan devam ettim. Ve 
ulaştım uçsuz bucaksız bir denize. İçinde bin 

bir çeşit bitkisi olan. Gökkuşağı’nın her rengini 
yansıtan balıklar tanıdım. Ve daha çok merak 
ettim ötesi olabilir mi? Önüme engeller çıkacak-
tır elbet ama engeller aşılmak için değil midir 
dedim ve başladım gezintiye. Herkesin korktuğu 
karabatağa yakalandım. Sonra....”

Küçük Kara Balık eğer kendi sesinden anlat-
saydı öyküsünü, şüphesiz böylesi bir anlatımı 
olurdu. Samet Behrengi’nin en sevilen ve en 
bilinen masallarından biri olan Küçük Kara 
Balık’ta işte bu olaylar ve daha fazlası anlatılır.

Küçük Kara Balık her ne kadar masal da olsa 
bu masalın ya da mesajının sadece küçükler 
için olduğunu düşünmek büyük bir yanılsa-
ma olur. Behrengi Küçük Kara Balık’ta o dö-
nem yaşanan kimi olaylara ışık tutar. Örneğin 
Küçük Kara Balık Ay dede ile konuşurken Ay 
dede bir kaç yıla kalmadan insanlığın ona ula-
şacağını söyler. Kitabın basıldığı tarih insanlı-
ğın aya gitme denemeleri yaptığı yıllardır.

Kitapta gerçekçi bir anlayış benimseyen 
Behrengi’nin masalında öyle doğaüstü güçleri 
olan kahramanlara, hurafelere yer yoktur. Me-
sela yolculuğunda Küçük Karabalık’ı Karaba-
tak tehdidiyle korkuturlar. Ancak kertenkele 
(ya da kimi çevirmenlere göre bukelamun) 
Karabatak’ın denizlerde olduğunu, bulunduk-
ları yerde olmadığını söyler. Benzeri bir diya-
log Aydede’nin ışığının kaynağını Güneş’ten 
aldığını söylediğinde de geçer. Kitabımızın 
kahramanı Küçük Karabalık da annesiyle di-
ğer balıklar gibi yaşayan sıradan bir balıktır hi-
kayenin başında. Onu sıra dışı ya da kahraman 
yapan şey korkusuzluğu, dünyaya olan merakı 
ve zekasıdır.

Behrengi masallarında sembolleri de kullanır. 
Örneğin bizim küçük balığımızın Kara olması 
sürüdeki Kara Koyun’u anımsatır bizlere. Gene 
benzeri bir şekilde salyangozun evrensel bir 
sembol olarak kullanıldığını görürüz masalda. 
Yeniden doğuşu sembolize eden salyangoz, hi-
kayede Küçük Kara Balık’ın toplumunun kötü 
niyetle baktığı ve öldürdükleri biridir. Hatta 
Küçük Karabalık’ın aklını salyangozun çeldi-
ği düşünülür. Bu bölümdeki diyaloglar sadece 
İran’da değil, Türkiye’de ve birçok ülkede top-
lumun ilerlemesinden yana olan çok sayıda 
insan yaşadığı baskılara ithafen yazılmıştır 
sanki.

Masalın sonunda ise masalı anlatan nine balık, 
on iki bin çocuğu ve torunu uyurlar. Sadece tek 
bir balık uyuyamaz. O da küçük kırmızı balık-
tır. Şüphesiz Behrengi mavi yerine kırmızı bir 
balığı bilinçli seçer uyutmamak için. Cesareti 
ve hareketi sembolize eden kırmızı rengi bize 
Küçük Kırmızı Balık’ın da Küçük Kara Balık’ın 
izinden gideceğine işaret eder. Kırmızı ayrıca 
doğrudan sol hareketlerle, yapılarla bağlantı-
lıdır. Öyle ki devrimler olurken kızıl bayrak 
vardır devrimcilerin ellerinde.

Küçük Kara Balık yazıldığından bu yana on 
yıllar geçti. Ancak kitap güncelliğini hâlâ ko-
ruyor. Çünkü Küçük Kara Balık’ın özlemleri, 
idealleri hâlâ tüm gençlerin, emekçilerin, ka-
dınların özlemlerini ifade ediyor.

İlayda Deniz Tuğ

Küçük Kara Balık
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Çocuk edebiyatının dünyaca ünlü İranlı 
yazarı Samed Behrengi 24 Haziran 1939’da 
Güney Azerbeycan’ın Tebriz kentinde doğ-
du. İzzet ve Sara çiftinin altı çocuğunun en 
büyüğü olarak doğdu.

İlkokulu bitirdikten sonra Tebriz’deki 
“Debîristân-i Terbiyet” ve “Dânişserâ-yi 
âlî” adlı öğretmen okullarında okudu. Öğ-
renimini tamamladıktan sonra ilkokul öğ-
retmeni olarak hayata atıldı.

Mamkan, Gogan, Ahircan gibi köy okulla-
rında öğretmenliğine başladı ve kısa ömrü-
nün sonuna kadar bu görevde kaldı. Öğret-
menliğinin yanında bir de Tebriz Edebiyat 
Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bö-
lümünde gece derslerine devam etti. Azer-
beycanlı köy çocuklarına rehberlik hiz-
metleri sunarken onlar için masallar yazdı. 
Halkın dilinde dolaşan masalları, söylence-
leri derledi, yorumladı, yeniden yazdı.

Samed Behrengi eşitlik, özgürlük isteyen, 

güzelliği paylaşmaktan bahseden her insan 
gibi şüphesiz baskıyla, zorbalıkla karşılaştı. 
İran gizli polisi Savak tarafından izlenen 
ve 1968’de Aras Irmağı’nda ölüsü bulunan 
Behrengi, henüz 29 yaşındayken katledildi.

Keloğlan ve Güvercinleri, Küçük Kara 
Balık, Kartanesinin Maceraları, Bir Aşk 
Masalı, Ulduz Kız ve Kargaları, Bir Gün-
lük Düş ve Gerçek, Bir Şeftali Bin Şeftali, 
Uldız Kız ve Konuşan Bebeği gibi çok sa-
yıda masal yazan, derleyen Behrengi eser-
lerinde kullandığı sembollerle alegorik bir 
anlatım kullanır, gerçeğe ayna tutar.

Behrengi’nin kimilerine göre çocuk ma-
salları olarak görülen eserleri aslında in-
sanlara adalet, eşitlik, dogmayı sorgulama, 
direnebilme gibi öğütlerde bulunan me-
tinlerdir. Sosyalist fikirleri benimseyen ve 
işçi kökenli bir aileden gelen İranlı yazar; 
eserlerinde de baskılara, zorbalığa karşı 
çıkmış bir aydın sorumluluğuyla örgüt-
lü mücadelenin önemini vurgulamıştır. 

Testere balıklarına karşı ayaklanan küçük 

kara balıklar, küçük şeftali ağacının an-

lattıkları hep bizlere bir arada durmayı, 

haksızlıklara karşı ezilenin yanında olma-

yı işaret eder. Yazdığı ve derlediği masal-

lar çocuklar için olduğu kadar büyükler 

içindir de. İlerlemek istiyorsak harekete 

geçmeliyiz diyen Küçük Karabalık’ın hika-

yesini dinleyen ve tüm gece gözüne uyku 

girmeyen Küçük Kırmızı Balık gibi hisset-

tirir Behrenginin masalları.

“Siz biraz fazla düşünüyorsu-

nuz.” demiş Küçük Kara Balık. 

“Durmadan düşünmenin yararı 

yok. İlerlemek istiyorsak harekete 

geçmeliyiz.”*

* Küçük Kara Balık’tan alıntı

Doğa Önder

Büyüklere “masallar” için Samed Behrengi
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6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği 
Önleme Kanunu ile birlikte başlayan; 
birçok eşitsizliği ve soygunu beraberinde 
getiren Passolig uygulaması taraftarları 
maça gitmek için ekstra ücret ve kimlik 
bilgilerini vermek zorunda bırakan bir 
sistem.

Bununla beraber Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları 25’er 
lira diğer takım taraftarları ise 15’er lira 
ödeyecek. Yani taraftarlar arasında bir 
eşitsizlik başlatacaktır. Taraftarlar ayrıca 
her maç için 2 lira ek ücret ve kurye için 
de 5,5 lira ücret ödeyecek. Ayrıca Passolig 
edinen her taraftarın kişisel bilgileri 
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Çalık gruba 
ait Aktifbank tarafından edinilmiş olacak. 
Bu durum anayasanın kişisel bilgilerin 
korunması ilkesine de uymuyor. Bunun 
yanı sıra iktidara karşı duran taraftarların 
ve taraftar grupları dahil olan kişilerin 
fişlenmesi anlamına geliyor. Uygulama 
tanıtılırken bahsedildiği gibi Passolig 
sahiplerinin bilgileri TFF merkezinde 
değil banka merkezinde tutulduğu ortaya 
çıkmıştır.

Passolig demek rant demek!

Passolig ihalesini alan kurum akp’ye 
yakınlığıyla bilinen Çalık Grubu’na ait 
Aktifbank. Yani Türkiye’de maçlara giden 

yaklaşık 5 milyon kişinin doğrudan 
Aktifbank müşterisi olması planlanıyor.

İstediğimiz stada gidemiyoruz!

Passolig uygulaması gereği Süper lig 
ve PTT 1.lig takımlarından herhangi 
birinin taraftarı olup Passolig edinmiş 
kişi başka bir takınım maçını izleyemiyor. 
Bu durum insanların statlara gitmesini 
engelliyor. Avrupa’da böyle bir uygulama 
sadece İtalya’da var. Aynı şekilde statta 
maç izlemeye olan ilgide çok ciddi şekilde 
düşüş görülmüştür, bunun üzerine 
başka herhangi bir ülke böyle bir sistem 
uygulamamıştır.

Siyasi proje olarak Passolig

Passolig hem siyasi hem de çok büyük bir 
rant projesidir. Proje hayata geçmeden 
önce de çok ciddi tepkilerle karşılaşmıştır 
ve karşılaşmaya, tartışılmaya ve tepkileri 
toplamaya devam ediyor. Muhalif 
siyasetçiler, taraftar grupları ve sporcular 
olarak, AKP iktidarının statları ele 
geçirmemesi için hep birlikte mücadele 
etmemiz gerekiyor.

Çağatay Yel

Passolig nedir, ne değildir?  
(Fişlemeyi, soygunu ve birçok hukuksuzluğu  
beraberinde getiren passolig uygulaması)
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Bunları biliyor muydunuz?
• Eski Babiller matematikte temel olarak 60 sayısını 

almışlardır. Bu yüzden günümüzde 1 dakika=60 saniye 
ve 1 saat= 60 dakikadır.

• Amerika’da bir üniversitede, sabah 7:30’a konulan sınava 
dersin hocası pijama ile gelerek protesto etmiştir.

• Arnavutluk’ta 10 yıl boyunca ağaç kesmek 
yasaklanmıştır. Kesenler 10 yıla kadar hapis cezası ile 
yargılanacaktır.

• Arnavutluk’ta 10 yıl boyunca ağaç kesmek 
yasaklanmıştır. Kesenler 10 yıla kadar hapis cezası ile 
yargılanacaktır.

• İdeolojik halay çekmekten soruşturma açan üniversitelerin 
arasında İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi de 
bulunmaktadır.

• Kaliforniya’da 1980’den beri 22 hapishane yapıldı. Yalnızca 
1 üniversite açıldı.

• Hippopotomonstrosesquippedaliophobia, bilim 
dünyasının uzun kelime korkusuna verdiği isimdir.

• Bangladeşli binlerce kadın ve çocuk sigara sararak 
geçiniyor. 6 yaşındaki Pari günde 1 dolardan az 
kazanıyor.

• Çevreci mimar 
Richart Sowa 
yaklaşık 150 bin 
pet şişe kullanarak 
kendine bir ada 
inşa etmiştir.

• ABD’de 110 dolarlık park cezasına sinirlenen Stephen 
Coyle isimli öğrenci cezayı birlik sentlerle ödedi.

• Romanya’da otobüste kitap okuyanlar için ücretsiz seyahat 
uygulaması başladı.

• Türkiye birincisi olup ABD’de 
Bilim Fuarı’na katılan lise 
öğrencisi Tuğberk Vural’a, 
öğretmeni karne notunda 
“gereksiz işlerle uğraşma” yazdı.

• Sadece tek bir ağaç, senede 
26.000 km yol alan bir arabanın, 
bir senede açığa çıkardığı 
karbonu yok eder.

• Hindistan Komünist Partisi’nin 
27 Aralık 2015 tarihinde 
düzenlediği kongresine bir 
milyonu aşkın kişi katılmıştır.

• Kar kristalleri sesi yutar. Şehrin 
kar yağdığında sessizliğe 
gömülmesi bu yüzdendir.

• Son yılların tedavisi bilinmeyen 
sendromu “huzursuz ayak”tır. 
Stres, heyecan, panik vb. anlarda 
ayaklardan birinin istemsiz 
sallanmasıdır.

• En uzun hıçkırık nöbeti 
68 yıl sürmüştür. Charles 
Osborne 1922’den 1990’a kadar 
hıçkırmıştır.
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