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Amerikancı - Fetocu darbeye geçit yok!

Vatan, cumhuriyet ve emek 
için GENÇLİK MÜCADELEYE!
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Merhaba dostlar,
Uzun süredir dergimizi çıkartamadık. O yüzden ilk olarak siz okurlarımıza 
özürlerimizle başlamayı bir borç biliyoruz.
Türkiye’yi istikrarsızlaştıran dönemin başlangıcı olan Suruç Katliamı’nın ve di-
ğer katliamların üzerinden 1 yıl geçti. Daha önceki sayılarımızda Amerika’nın 
ülkemizi, bölgemizi ve dünyamızı bir savaş arenasına çevirmek üzere yaptığı 
şeyleri yazmıştık. Görüşemediğimiz dönemde Amerikan emperyalizminin Fet-
hullah Gülen terör örgütü eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı ancak halkın, ordu-
nun ve polisin bir kesiminin ve meclisteki tüm siyasi partilerin karşı koymasıyla 
bastırılan bir darbe girişimi yaşadık.

Bu sayımızda
O yüzden 15 Temmuz öncesi ve sonrasıyla Türkiye’de, bölgede ve dünyada yaşa-
nan önemli gelişmeleri ele aldık. Çünkü emperyalizmin saldırısı altından vata-
nı, cumhuriyeti ve emeği savunmak için hep beraber ileri yürümek gerektiğini 
düşünüyoruz.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL fırsatçılığı yapan hükümet Gü-
len cemaatiyle hiçbir ilgisi olmayan masum insanları da gözaltına aldı, işinden 
etti. Düne kadar birlikte oldukları Gülen’i kendi partisi içinde destekleyenlere 
dönük hiçbir şey yapamayan hükümetin masum insanlara dönük böylesine sert 
uygulamaları kabul edilemez. O yüzden işçilerin ölmemesi için mücadele yürü-
ten Enerji-Sen Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri Tarık Yüce’nin “fetocu 
olma” sebebiyle işten atılmasıyla ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik.
Che Kahramandır
Meclis başkanı İsmail Kahraman’ın Che’ye saldırması üzerine birçok yerde ya-
zılama yaptık ve bu konuya dergimizde yer verdik. Çünkü Amerikan askerle-
rine secdeye duran İsmail Kahraman’ın aksine Che hayatı boyunca Amerikan 
emperyalizmine karşı savaşmıştır. O yüzden Türkiye gençliğinin de önderidir. 
Bizdendir.
Laikliğe dönük saldırılar ve laiklik mücadelesinin önemli olduğunu biliyoruz. 
Bunu halkın sanatçısı Tarık Akan’ın cenazesine katılan on binlerden biliyoruz. 
Bu sayımızda laiklik üzerine ve Tarık Akan’la ilgili de yazılara yer verdik.
Vatan, cumhuriyet ve emek mücadelesinin önemli olduğunu söylemiştik. Bu 
noktada Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan kimi olaylara göz atmak bugün 
de faydalı olacaktır. Nazım Usta’nın 30 Ağustos yorumu ve Hasan İzzettin 
Dinamo’nun kaleminden dönemi ve Mustafa Suphi’yi anlattığı bir kesiti siz oku-
yucularımıza sunduk.
Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da Kültür-Sanat alanında bir şeyler yaz-
maya çalıştık. Kitap tanıtımları, Bunları biliyor muydunuz ve Gülmece-Düşün-
dürmece sizlerle paylaştığımız yazılarımızdan.
Birçok farklı bölgeden yazılarını, öykülerini bizlere ulaştıran tüm dostlara te-
şekkür ediyoruz. Yapacağınız her türlü katkıyı, şiiri, yazıyı, değerlendirmeyi, 
mektubu bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz. Can güvenliğimizin olduğu, gelece-
ğimizi ellerimize aldığımız ve sömürülmediğimiz, eşit ve özgür bir ülkeyi, dün-
yayı hep beraber örmek dileğiyle...
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Türkiye’de, bölgede ve dünyada savaş tam-
tamlarının çaldığı, istikrarsızlığın hüküm 
sürdüğü ve kitleler bazında rahatsızlığın 
yükseldiği, kimi (bazı sol kesimlerin de da-
hil olduğu) kesimlerin karamsarlığı üretti-
ği ama bir o kadar da halkların kurtuluşu 
için olanakların arttığı bir dönemden ge-
çiyoruz. Ülkemizde okuluna giden genç 
arkadaşımız rahatsız çünkü gelecek kay-
gısı var. İşine giden genç arkadaşımız ra-
hatsız çünkü geçinemiyor. Kadın arkada-
şımız rahatsız çünkü her gün gazetelerde, 
televizyonlarda taciz, tecavüz haberlerini 
görüyoruz. Can güvenliği kaygımız var. 
Geleceğimize umutla ve güvenle ilerlemek 
istiyoruz. Hepimiz aynı duyguları taşıyo-
ruz ama yan yana değiliz. Hepimiz çıkış 
yolları düşünüyoruz ama nasıl diye soru-
yoruz kendimize.

Şüphesiz sorularımızın yanıtı, sorunla-
rımızın çözümü var. Ama bunlara cevap 
üretmeden önce son dönemde ülkemizde, 
bölgemizde ve dünyamızda yaşananlara kı-
saca bir göz atalım.

Bastırılan Amerikancı-Fethullahçı Darbe 
Girişimi

15 Temmuz gecesi Amerikancı-Fethullahçı 
bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu darbe 
ile Amerika ülkemizi toptan teslim almaya 
çalıştı. Ülkemizi dinsel, mezhepsel ve etnik 
kimlik temelinde küçük parçalara ayırıp 
kaosu derinleştirmeye çalıştı. Ama bunu 
yapamadı. Amerika bu darbe girişimini 50 
yıldır özene bezene büyüttüğü Fethullah 
örgütü eliyle yapmaya çalıştı. (Yeri gelmiş-
ken altını çizmekte fayda var. Bu yapılan-
ma faşist bir yapılanmadır. Komintern’in 
faşizm tanımını hatırlayalım: “finans kapi-

Geleceğimizi ellerimize alalım!
talin en gerici, en şovenist, en emperyalist 
unsurlarının açık terörcü diktatörlüğü”. Bu 
yapılanmaya bakınca TUSCON çevresinde 
kümelenmiş büyük kapitalist şirketler ol-
duğunu, Amerikan emperyalizmiyle doğ-
rudan bağlantılı, şeriatçı, anti-komünist, 
karşı devrimci olduğunu söylemek müm-
kün.) Amerikancı – Fethullahçı darbe gi-
rişimine ordunun ana kesimi, emniyet ve 
halk karşı çıktı. Darbe girişimi bastırıldı.

15 temmuz sonrası Türkiye

Darbe girişimi sonrası AKP söylemlerinde 
geri adım atmak zorunda kaldı. Hükümet 
her yere “Hakimiyet Milletindir” yazdı. 
Lozan’a bu ülkenin kuruluşunun tapu se-
nedi dedi. NATO için darbecilerin dostu 
çıktı dedi. Suriye’yi fethetme iddiasından 
vazgeçen cümleler söyledi. Erdoğan ve AKP 
halka yaslanmak zorunda kaldı ve halkın 
taleplerini dile getirmek zorunda kaldılar.

15 temmuz sonrası OHAL ilan edildi. Biz 
İlerici Gençler OHAL’e karşıyız. Çünkü 
Amerikanın silahlı saldırısı OHAL olma-
dan da püskürtüldü. Şüphesiz Fethullahçı-
lara karşı operasyon yapılabilir ancakbunu 
OHAL’in getirdiği Kanun Hükmünde Ka-
rarname yetkisiyle değil Meclisten geçi-
rerek yapılabilir. Şimdi OHAL 3 ay daha 
uzatılıyor.

OHAL fırsatçılığı

Hükümet OHAL’den aldığı yetkiyi doğru 
kullanamadı, OHAL’i fırsata çevirdi. Yet-
kilerini sadece Amerikancı-Fethullahçı 
darbecilere ve terör örgütlerine karşı kul-
lanma sözü verdiği hâlde, sözünde dur-
madı, olağanüstü hâli halka karşı işletti. 

Düşünce özgürlüğünü kullanan öğretim 
elemanlarını kamu hizmetinden yasakla-
dı, örgütlenme hakkını kullanan işçileri ve 
sendikacıları işten attı, sendikalarının çağ-
rısıyla iş bırakan binlerce öğretmeni açığa 
aldı. Darbecilerle, terör örgütleriyle ilişkisi 
olmayan muhalif televizyon ve radyoları 
kapattı. Barışsever yazarları tutukladı. La-
iklik bildirisi dağıtan Hazirancıları gözal-
tına aldı.

Lozan’la ilgili söylediklerinden 67 gün son-
ra Erdoğan Lozan’la ilgili tekrar açıklama 
yaptı ve 15 Temmuz sonrası söylediğinin 
tam tersini söyledi. Kitlelerdeki değişimi 
gördü ve kendi tabanını tutma kaygısıyla 
böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Buradan görüyoruz ki Erdoğan/AKP halkı 
birleştiremiyor. Bunu Sol ve Sosyalistler 
yapabilir. Bunu biz yapabiliriz. Bu görevin 
önümüzde durduğunu hatırlayalım.

15 Temmuz sonrası dış politika

Türkiye 15 temmuz sonrasında Rusya, İran 
ve Suriye ile ilişkilerini geliştirmeye başla-
dı. Rusya ve İran’ın darbe girişimi sonrası 
Türkiye’nin yanında durduklarını görüyo-
ruz. Bölgemizde emperyalizme karşı hare-
ket eden ülkelerle dostluk ilişkileri gelişti-
rilmesi olumlu bir durum. Türkiye meşru 
Suriye yönetimini desteklemeyi bırakalım 
sadece Suriye’de yaptığı kötülüklerden 
vazgeçse bile bölgemizde çok şey değişir 
Emperyalizm zor duruma düşer.

Türkiye bunu yapmak yerine Suriye’nin 
Cerablus bölgesine operasyon düzenledi. 
Teröre karşı mücadele etmenin yolu başka 
ülkenin topraklarına girmek değildir. O 
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ülke ile koordinasyon içerisinde çalışmak 
olmalıydı.

Suriye’den süren savaş

Suriye’de savaş sürüyor. Amerika Nusra 
ile ılımlı güçlerin ayrılması sözünü ye-
rine getirmedi ve Amerika ile Rusya ara-
sındaki ateşkes görüşmeleri sona erdi. 
Amerika’nın kuşatmak istediği Rusya her 
türlü diplomatik teması sürdürüyor ama 
savunma önlemlerini almaktan da vaz-
geçmiyor. Öte yandan Amerika’nın diğer 
kuşatmak istediği güç olan Çin de savaş fi-
losunu Suriye’ye gönderme kararı aldı. Çin 
bunu Uygur Türklerinin İŞİD saf larındaki 
hareketlerini keşif için gönderdiğini açık-
ladı. Bu konuda şimdiye kadar çok ihtiyatlı 
davranmış olan Çin’in de bölge dinamik-
lerine dahil olması önemli bir durum. 
Suriye Halkının verdiği anti-emperyalist 
mücadeleyi güçlendirmesini umalım. 

Bu süreçte ne yazık ki Amerikan bayra-
ğının yani emperyalizmin bayrağının 
Rojava’da dalgalandığını gördük. Tekrar 
hatırlatalım emperyalizme elini veren ko-
lunu kaptırır. Bölge halklarına Amerika ile 
işbirliğinden fayda gelmez.

Emperyalistler arası savaş

Emperyalistler arası ekonomik savaş 
sürüyor. Amerika’nın British petrol ve 

Volkwagen’a ceza kesmesinin ardından 
AB Apple’a ceza kesmişti. Şimdi de yine 
Amerika Alman Deutsche Bank’a ceza 
kesti. İngiltere’nin de Brexit referandu-
mundan çıkan sonuçla AB’den çıkacak 
olmasının emperyalistler arasındaki den-
geyi nasıl etkileyeceğini gözlemleyeceğiz. 

Önümüzdeki görev

Ülkemizde patlayan bombalar sokak hare-
ketlerini azalttı. Ancak umutsuz olmamak 
lazım. Çünkü ara ara kitleler nezdinde kı-
pırdanışların olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
gençlik kuşağından bir şey olmaz denilen 
gençlerin Gezi’de nasıl harekete geçtiği-
ni hatırlayalım. Halkın sanatçısı Tarık 
Akan’ın cenazesinde ilerici kitlelerin so-
kağa çıkıp taleplerini söylediğini gördük. 
Bu bir başlangıç olmalı. Sokak hareketini 
büyütmeliyiz.

AKP en güçlü olduğu dönemde yani 
Amerika’yla işbirliğinin devam ettiği içe-
ride de Fethullah ile ortaklığının devam 
ettiği dönemde güçlüydü. O en güçlü du-
rumdayken bile Gezi Direnişini gördü 
bunu her zaman hatırlamalıyız. Şimdi 
emperyalizmle işbirliği bitmiş durumda 
içeride terör çeteleriyle savaşmak zorun-
da. Kimseye güvenemiyor, ordudan ve po-
listen de emin değil. Sürekli operasyonlar 
yapıyor. Güçsüz durumda. 

Tüm bu gelişmelere bakınca dünya’da ve 
ülkemizde solun güçsüz durumda olması 
üzücü. Ancak bunun bir karamsarlık ha-
vası yaratmasına izin vermemeliyiz. Çün-
kü güneş gecenin en karanlık olduğu anda 
doğar. Sınıf mücadelesi kısa vadeli bir mü-
cadele değildir.

Böyle bir durumda biz ülkenin ilerici 
gençleri için kendimizi kitlelere anlat-
mak için çok fazla imkan var. Amerikan 
emperyalizmini herkese kendi yaşadıkları 
üzerinden anlatabiliriz. Dinci gericiliğin 
nasıl kötü bir şey olduğunu, laikliğin ne 
kadar önemli olduğunun anlatabiliriz. Ba-
ğımsızlığı anlatabiliriz.

Biz emek ve sermaye arasındaki çelişkinin 
bu sistemle çözülemeyeceğini biliyoruz. 
Bu çelişkinin emeğin lehine çözümünün 
sosyalizm de olduğunu biliyoruz. Bizle-
ri kurtaracak göklerden gelecek bir güç 
yok. Bizlerin kendi muazzam gücümüzün 
farkına varmamız ve onu örgütleyebilme-
miz her şeye yeter. Savaşlara ve bombalara 
mahkûm görünen ülkemizi kurtarmak bi-
zim elimizde. Bunun için haydi çevremiz-
deki herkesi buna ikna etmeye harekete 
geçelim. Emperyalizmi anlatmakla başla-
yalım. 

Örgütlenelim. Geleceğimizi kendi elleri-
mize alalım!
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Che’yi sahiplenmeyi sürdüreceğiz!
Kanlı pazardan ve ‘’Laiklik yeni anayasada 
olmamalıdır’’ sözlerinden de tanıdığımız 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail 
Kahraman; şimdi de Che Guevara hakkında 
konuştu. Rize’de yapılan fetih etkinliğinde 
konuşma yapan İsmail Kahraman, Che hak-
kında; “Kadıköy’de ‘DEVLİS’ diye bir derne-
ğin ya da teşekkülün bir çalışmasını gördüm. 
Yani liseli devrimciler. Che Guevara’nın tişör-
tünü giymişler. Che Guevara, 39 yaşında öl-
dürülen, bizzat kendisinin infazlar yaptığı bir 
katil kişilik, bir gerilla. Bolivya’da, Küba’da, 
Güney Amerika’da, Arjantin’de faaliyette bu-
lunan bir eşkıya benim liseli gencimin yaka-
sında, göğsünde olamaz, olmamalı. Bağı yok 
benimle. Köküm bir değil, tarihim bir değil. 
Benim kendi mefailim var. Kendi insanlarım 
var. Onlarla övüneceğiz. Garip. Fatih’i dünya 
tanıyor da Türkiye tanımayacak.” ifadelerini 
kullandı.

Che insanlığın ortak tarihinin bir parçasıdır 
Ernesto Che Guevara Arjantin’de doğmuş; 
Küba’da işbirlikçi Batista rejiminin yıkılma-
sından, Küba Cumhuriyeti’nde yerine getir-
diği görevlerine, Kongo’daki faaliyetlerinden, 
Bolivya’daki mücadelesine kadar hayatını 
sömürgeciliğe karşı mücadeleye adamış, en-
ternasyonalist bir sosyalist devrimcidir. Em-
peryalizme karşı savaşan dünyanın dört bir 
yanındaki bütün halkların ortak bir değeri 
haline gelmiştir. Ortak mücadele tarihinin 
bir parçası haline gelmiştir. Dünya’nın bir çok 
yerindeki ulusal kurtuluş mücadelelerinde, 
sosyalizm mücadelelerinde sembol haline gel-
miştir. Boyunduruk altında yaşamaya karşı 
çıkan, sosyalizm mücadelesi veren, demokra-
siden yana olan, laikliği savunan insanlar için 
çok değerlidir.

İsmail Kahraman’ın gerici zihniyeti

İsmail Kahraman’ın Che hakkındaki ifadeleri 
ise onun gerici zihniyetini yansıtıyor. Kahra-
man ideolojik olarak Che’ nin temsil ettiği de-
ğerlerin tam karşısında. Neredeyse tüm haya-
tı emperyalizme hizmet etmekle; sosyalizmle, 
laiklikle, ilerici tüm değerlere saldırmakla 
geçmiş olan İsmail Kahraman’ın kamuoyun-
da ciddi tartışmalara yol açan ilk sözü de de-
ğil bu. Birkaç ay önce anayasının dindar bir 
anayasa olduğunu, laikliğin de buna göre 
olmasını belirtmiş laikliğin yeni anayasada 
olmaması gerektiğini söylemişti. Yine 1969 
yılında Amerikan emperyalizmine geçit yok 
diyen yurtsever insanların, Amerikan 6.fi-
losunun İstanbul’a gelmesine karşı yaptık-
ları yürüyüşe o yıllarda İsmail Kahraman’ın 
başkanlığını yaptığı Milli Türk Talebe Birliği 
saldırı düzenlemişti. Protestoculara sopalar-
la bıçaklarla saldırılan ve tarihe Kanlı Pazar 
olarak geçen bu olayda Ali Turgut Aytaç’ın ve 
Duran Erdoğan’ın hayatını kaybetmiş ve en 
az 200 kişi de yaralanmıştı.

Küba Büyükelçiliği İsmail Kahraman’a 
yanıt verdi

İsmail Kahraman’ın açıklamalarına kar-
şı Küba Büyükelçi Alberto Gonzales Casals 
da bir açıklama yaparak söz konusu açıkla-
madan üzüntü duyduklarını belirtti. Casals 
‘’Aynı görüşleri paylaşmayı beklemiyoruz. 
Ancak sembollerimize saygı gösterilmesini 
talep ediyoruz. Che Guevara sadece Küba de-
ğil, Latin Amerika’nın siyasi ve tarihi mira-
sının parçasıdır. Birçok Türk vatandaşından 
destek telefonları aldık. Che Guevara için 
‘infazlar yaptığı bir katil kişilik’ dediğiniz za-

man onun Küba devrimi için mücadelesinden 
bahsetmiş oluyorsunuz. Bu da saygıda kusur 
etmektir. Che Guevera’ya ‘katil’ diyerek, be-
nim Devlet Başkanıma da aynı ifadeyi kul-
lanmış oluyorsunuz. Kibarca bu açıklamanın 
aydınlığa kavuşturulmasını istiyoruz. Ancak 
Meclis Başkanı’nın henüz makamına ulaşa-
madım.’’ diyerek İsmail Kahraman’ a cevap 
verdi.

Che’ yi sahiplenmeyi sürdüreceğiz

İsmail Kahraman’dan ve onunla birlik-
te bu ülkeyi yöneten arkadaşlarından Che 
Guevara’yı sahiplenmelerini bekleyemeyiz. 
İnsanların büyük bir bölümünün yoksulluk 
içinde yaşadığı, can güvenliği derdiyle çalışa-
rak çoluğuna çocuğuna sahip çıkmaya çalış-
tığı bunun yanında çok küçük bir azınlığın da 
servet içinde yüzdüğü kapitalist emperyalist 
sistemin savunucusu İsmail Kahramanlar-
dan; Che gibi hayatını emperyalizmle, kapi-
talizmle mücadeleye adamış bir devrimciyi 
sahiplenmesi beklenemez. Ancak; İsmail 
Kahraman ne derse desin bu ülkedeki ilerici, 
aydın, yurtsever insanlar, İsmail Kahraman’ın 
temsil ettiği değerleri değil, Che Guevara’yı 
sahiplenmeye devam edecek; onun mücade-
lesini kendi mücadele tarihinin bir parçası 
olarak görecektir. Çünkü; Che Guevara’yı 
sahiplenmek demek Amerikan emperyaliz-
minin işbirlikçisi İsmail Kahramanlar karşı-
sında, 6.filoya karşı yürüyüş düzenlemektir. 
Gericiliğe, dinciliğe, diktatörlüğe, sömürüye 
karşı ilericiliği, laikliği, demokrasiyi, eşitliği, 
kadın haklarını, halkların bir arada kardeşçe 
yaşamasını savunmak demektir.

Ozan Dingçi
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“Çalışırken ölmek istemiyoruz,
ne yapsalar bundan vazgeçmeyiz!”

Amerikancı – Fetocu başarısız darbe girişi-
minin bastırılmasının ardından Ohal yasa-
larıyla çok sayıda insan işinden oldu. Tarık 
Yüce de uyduruk gerekçelerle ve FETÖcü ol-
makla suçlanarak işinden atıldı. Bizler İlerici 
Gençler olarak Tarık dostumuzu işçi eylem-
lerinden, direnişlerinden ve mücadele alan-
larından tanıyoruz. O yüzden bu sayımızda 
Tarık Yüce'yle yaptığımız röportajı siz okur-
larımızla paylaşıyoruz.

İlerici Gençlik: Merhaba, Öncelikle bize ken-
dinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır Çalışıyorsu-
nuz?

Tarık Yüce: Disk'te ENERJİ SEN sendikası-
nın genel işçi sağlığı ve iş güvenliği sekreteri-
yim. 1 yıldır bu görevi yapıyorum. Daha önce 
Genel Mali Sekreterlik görevini yapmıştım. 
Aşağı yukarı 8 yıl İgdaş'ın sayaç okuma işini 
yapan taşeron firmalarda çalıştım. 3 yıl önce 
de kendi isteğimle İski’nin sayaç okuma işini 
yapmaya başladım. Bildiğiniz gibi İski Esen-
yurt şubenin sayaç okuma işini yaparken İSKİ 
Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile taşeron fir-
ma ÇE-KA tarafından işten çıkarıldım.

İlerici Gençlik:Neden işten atıldınız ?

Tarık Yüce: Aslında beni sendikal kimliğim 
ve görevimden dolayı çıkardılar burası çok 
net. İş yerinde uzun süredir işçiler açısından 
bir huzursuzluk yaşanılan hak kayıplarından 
ötürü bir moralsizlik ve yenilgi vardı. Ör-
neğin bizim maaşlarımız asgari ücrete göre 
belirleniyordu. Asgari ücretin yüzde 50 fazla-
sını alıyorduk. Asgari ücrete yapılan zamdan 
bu oran yüzde 30'a düşürüldü. Çok açık bir 
şekilde işçilerin elinden ekmeği alındı. Son 
zamanlarda maaşlar çok geç veriliyordu. İşin 
organizasyonunda sorunlar yaşanıyordu bir 
işçiye yapabileceğinden çok fazla iş yükleni-
yordu. İşçi arkadaşlarımız da bu ve benzeri 
sorunların çözümü için gerçek bir sendikaya 
ihtiyaç duyarak ENERJİ SEN sendikasına yö-
neldiler. Bunun önüne geçmek için de İski ve 
ÇE-KA el ele verip beni işten çıkardı. 

İlerici Gençlik: Peki işten çıkarılma sürecin-
den bahseder misiniz?

Tarık Yüce: Bana öncelikle 29 ağustos tari-
hinde İSKİ Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 
iş verilmeyeceği söylendi. Yani herhangi bir 
iş yaptırtılmayacağı işten çıkış evraklarım 
gelene kadar beklemem söylendi. ben bek-
leme süresini iş yerinde geçirdim. İş yerinde 
işe hazır olarak beklediğimi ve çalıştırılma-

dığımı belirten tutananakları her gün diğer 
mesai arkadaşlarımın desteği ve  yardımıyla 
tuttum. Bir yandan da iş verenle dialog halin-
deyiz bana söyledikleri FETÖ soruşturması 
kapsamında sosyal medya hesaplarımın ince-
lendiği paylaşımlardan kaynaklı işten atılma 
ihtimalinin yüksek olduğu ama kesin olma-
dığı. Ben burada da bunu eline yüzüne bulaş-
tırdıklarını düşünüyorum, benim iş yerinde 
değil de evde bekleyeceğimi düşündüler. Eve 
gitmeyince de kanıt uydurmaya çalıştılar 10 
günlük bekleyişten sonra işçi sağlığı iş gü-
venliği meclisinin akpli yıllarda 17057 işçi iş 
cinayetinde hayatını kaybetti verisini içeren 
grafikli twetini kanıt diye önüme koydular. 
Sadece bu değil tabi buna benzer can güven-
liği ile ilgili 10’a yakın paylaşım. Bunların 
ekran görüntülerini kağıda basmışlar. Ama 
bunları istediğimde vermediler veremediler 
çünkü bu sebep ile işçi çıkarmak İSKİ gibi bir 
kurum için rezalet. Ne iş yerini ilgilendiren 
ne FETÖ ile ilişkilendirilebilinecek bir pay-
laşımım olamaz. Buna rağmen beni OHAL 
KHK'ya dayanarak SGK çıkış kodu 36 yaza-
rak işten çıkardılar. Burası da ayrı bir rezalet 
zaten bunun için kanıt lazım ellerinde böyle 
bir kanıt yok, olamaz da zaten . Nitekim aynı 
gün sendikamızın yaptığı açıklamadan sonra 
çıkış kodunu 4 yaptılar yani işverenin haklı 
bir sebep göstermeden iş akdini feshetme-
si olarak değiştirdiler. Arada da 5 yapmaya 
çalıştılar yani belirli süreli iş sözleşmesinin 
sona ermesi . Alelacele ve panik içinde eline 
yüzüne bulaştırarak da olsa çıkartma çabaları 
aslında ÇE-KA'nın ve İSKİ'nin gerçek niyetini 
gösteriyor. 

İlerici Gençlik: Bu süreçte sizinle birlikte ça-
lışan arkadaşlarınız nasıl tutum aldılar?

Tarık Yüce: Mesai arkadaşlarım sağ olsun-
lar tutanak tutma işinde yardımcı oldular, 
tamamı tutanakları imzaladı. Basın açıkla-
malarına da baskıya rağmen katıldılar. Basın 
açıklamalarının olduğu gün İSKİ ve ÇE-KA 
işçilerin saat 17.00'ye kadar bölgede kalmala-
rını istemiş. Mesai arkadaşlarımla dayanışma 
içinde olduğumu ve bu dayanışmanın önü-
müzdeki süreçte de davam edeceğini düşünü-
yorum.

İlerici Gençlik: Bu olaydan sonra sendikalar 
ve basınının tutumu ne oldu ?

Tarık Yüce: Konfederasyonumuzun Genel 
başkanı Kani Beko DİSK'e bağlı bir sendika 
yöneticisinin FETÖ gerekçesi ile işten çıka-
rılmasının kabul edilemez olduğunu belirten 
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bir açıklama yaptı. DİSK'e bağlı sendikalarla 
zaten her zaman dayanışma içindeyiz. Ulus-
lararası alanlarda da Avrupa Kamu Hizmet-
leri Sendikaları Konfederasyonu İSKİ Genel 
Müdürlüğü'ne bir mektup yazdı. Basına ge-
lince emekten yana olan işçilerin sorunlarını 
dile getirebilen işçilerin etkinliklerini haber 
yapabilen gazeteler, tvler, takip ediyorlar ha-
ber yapıyorlar. Diğerleri de ölü taklidi yapıyor.

İlerici Gençlik: Çalıştığınız kuruma hukuki 
işlem başlattınız mı? Ve bundan sonra nasıl 
bir yol izleyeceksiniz ?

Tarık Yüce: İşe iade davası sendikamızın 
avukatı tarafından açıldı. Hukuki sürecin 
dışında İSKİ ve ÇE-KA 'nın bu haksız hu-
kuksuz uygulamadan dönmesi için yasal ve 
meşru bütün yolları kullanacağım. Her mec-
rada İSKİ ve ÇE-KA'nın bu yaptığını teşhir 
edeceğim.

İlerici Gençlik: Son olarak neler söylemek is-
tersiniz , talepleriniz nelerdir? 

Tarık Yüce: 15 Temmuz günü Amerikancı 
FETÖ çetesinin halk tarafından bastırılan 
darbe girişiminden sonra hükümet çok yo-
ğun bir şekilde bu çeteyle mücadeleye girdi. 
İş yerlerinde de FETÖ soruşturması başlatıl-
dı. OHAL'e dayanarak FETÖ ile ilişkili olan-
ları halkın da desteği ile ayıklamaya başladı. 
Ama kimi yöneticiler OHAL'den ve halktan 
aldıkları bu yetkiyi kötüye kullanarak ileri-
ci işçileri memurları ve akademisyenleri de 
mesleklerinden uzaklaştırdı. Durum FETÖ 
mücadelesinden çok muhaliflerin uzaklaştı-
rılmasına döndü. Derhal bu hatadan dönül-
melidir. Amerikanın tezgahladığı ve gerici 
işbirlikçi şoven FETÖ çetesi eliyle yapmaya 
çalıştığı darbe girişimi ile ilgisi olmayan ol-
ması mümkün olmayan insanlar işlerinin ba-
şına dönmelidir. 

Son olarak kendimle ilgili bir şey söylemek 
istiyorum.  Benim işten çıkarılmama sebep 
olan işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi 
veriyor olmamdır. Ülkemizde işverenlerin ve 
hükümetlerin işçi sağlığı ve iş güvenliğine hiç 
önem vermediğini ifşa etmiş olmamdır. Bu 
mücadelenin bedelini işten atılarak ödemiş 
olmam bu bedeli canıyla ödeyen 18000 işçi 
kardeşimizin yanında hiçbir şeydir. Bizim 
talebiz çok net çalışırken ölmek istemiyoruz. 
Ne yapsalar bundan vazgeçmeyiz. Ben sendi-
kada bana verilen görevimin başındayım. Ve 
bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz.

RÖPORTAJ: Deniz Yılmaz

TKP 1920 için antidemokratik karar!
Türkiye Komünist Partisi 1920’yle ilgili bir süredir devam etmekte olan dava sonuçlandı 
ve Anayasa Mahkemesi TKP 1920 adı parti sicilinden sildi. 10 Eylül 1920’de kurulan ve 
Mustafa Suphilerin, Nazım Hikmet’lerin partisi TKP 1920’ye dönük yapılan bu yasağı ve 
antidemokratik kararı İlerici Gençlik olarak protesto ediyoruz. Konuyla ilgili olarak TKP 
1920’nin yaptığı açıklamayı siz okurlarımızla paylaşıyoruz:

Tekrar kazanacağız / 26 Eylül 2016

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı’nın Partimiz aleyhine açtığı davada, “Türkiye Komünist 
Partisi 1920” olan adımızı ve “TKP 1920” olan kısa adımızı hükümsüz sayıp yasakladı ve parti sici-
linden sildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın 22 Eylül 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan açıklaması-
na göre, bu karar 26 Mayıs 2016’da iki üyenin karşıoyuyla ve oyçokluğu ile alındı.

Türkiye halkının emperyalizmin güdümündeki karşıdevrimci terör çetelerinin katliamlarına karşı 
mücadele ettiği; 15 Temmuz 2016 Amerikancı-Fethullahçı darbe girişiminin de kanıtladığı gibi ül-
kemizin bağımsızlığını, egemenliğini ve bütünlüğünü hedef alan sömürgeci ve gerici güçlerin kanlı 
komploları için son hazırlıklarını yaptığı günlerde alınan bu antidemokratik kararı protesto ediyo-
ruz.

Anayasa Mahkemesi’nin görevi işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin örgütlenme ve siyaset yap-
ma özgürlüğünü ortadan kaldırmak değildir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı vatanı, cum-
huriyeti, emeği savunan güçleri susturmak değildir. Aksine, Türkiye halkının anayasayla Anayasa 
Mahkemesi’ne verdiği görev, bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk cumhuriyetini korumaktır.

Anayasa Mahkemesi’nin partimizin adını ve kısa adını yasaklama kararı demokratik hukuk esas-
larına bütünüyle aykırıdır. Bu yasaklama kararını iptal ettirmek için gerekli bütün hukukî ve siyasi 
girişimleri hemen başlatacağız. 

Türkiye Komünist Partisi 1920, işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin partisidir. Ulusal kurtuluş 
savaşına canla başla katılmış, bağımsız ve laik cumhuriyet için yılmadan mücadele etmiş, halkın ege-
menliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, emeğin haklarını sonuna kadar savunmuş, her türlü 
sömürüye son verme amacından hiç şaşmamış, Türkiye devriminin bayraktarlığını her koşulda sür-
dürmüş, bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk cumhuriyeti için bütün yurtsever güçlerle birlikte 
hep omuz omuza çalışmıştır.

TKP 1920 Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Nâzım Hikmet, Reşat Fuat, 
Zeki Baştımar ve İsmail Bilen geleneğinin sürdürücüsüdür. İşçi sınıfını, şehir ve köy emekçilerini yok 
etmedikçe kimse partimizi yok edemez. Partimiz bütün üye ve dostlarının ana sütü gibi hakkı olan 
adını ve kısa adını kullanma hakkını tekrar kazanacaktır.
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Sosyal bilimcilerin “geç geç kapitalist dönem” 
olarak adlandırdığı günümüzde kapitalizmin 
egemeni olan burjuvazi, işçi sınıfına karşı 
saldırılarını artarak sürdürüyor. Bu sayfalar-
da günümüz kapitalizmini uzun uzun tahlil 
edebilir, sınıflı toplumlar tarihinin güncelini 
de inceleyebiliriz ama dönem bize her şeyden 
önce saldırıyı tüm çıplaklığıyla görmeyi, işçi 
sınıfının ve emekçi çocuklarının ortak düş-
manına karşı topyekûn mücadeleyi örmeyi 
zorunlu kılıyor. Bugün Türkiye işçi sınıfı ka-
pitalist düzene köleci toplumun ağır, insanlık 
dışı şartlarını getirmeyi hedefleyen saldırı-
larla yüz yüze. Saldırılara yasal kılıfı bulan 
Türkiye burjuvazisi kamuoyumuzda “Kiralık 
İşçilik Yasası” olarak anılan yasayı TBMM’de 
kabul ettirdi. Yasanın meclisten geçmesinin 
her şeyin sonu olmadığını hatırlatarak yasa-
nın neler getirdiğine bakalım;

Bir not: Üretim araçlarına sahipliğin iş bah-
şetmek anlamına da gelebilecek “işveren” 
terimini de halkın kullandığı söylemiyle pat-
ron terimiyle daha doğru anlatılacağını dü-
şünüyorum. Bu yüzden yazı içerisinde yasal 
terminolojide yer alan üst işveren/asli işveren 
terimi yerine üst patron, alt işveren yerine ise 
alt patron terimini kullanacağım. 

Asıl işyerinde taşeron değil taşeronun 
taşeronu

Kiralık işçiliğe giden yolda karşımıza önce 
taşeron çalışmayı çıkarmışlardı. Taşeron ça-
lışma biçiminde bir üst patron ve ona bağlı 
çalışan bir alt patron bulunmakta. Taşeron 
işçis üst patronun işini yapıyor fakat maaşını, 

sosyal haklarını alt patrondan talep ediyor, iş 
kazası vb. durumlarda üst patron yükümlü-
lüklerinden sıyrılmaya çalışıyordu. Taşerona 
karşı yıllardır süren mücadelede en büyük ka-
zanımımız üst patronun da asli sorumlu ol-
duğu çeşitli defalar, mahkemeler aracılığıyla 
ispatlamamız olmuştu. 

Kiralık işçilik ise tüm kazanımlarımızı yerle 
bir etmek için karşımızda. Yeni alt patronun 
adı “Özel İstihdam Büroları”. Kiralık işçilik 
sisteminin en önemli farklı işçiye karşı tüm 
sorumluluğun ÖİB’lere yüklenilmesi, üst 
patronun hiç bir sorumluluğa sahip olmama-
sıdır. 

Eşit iş için eşit olmayan şartlar

Bu durum işçi için çalışma yaşamının her 
alanında sorun yaratacaktır. Örneğin ücre-
tini alamayan bir işçi, kiralandığı patrondan 
hiçbir hak talep edemeyecek, karşısında tek 
muhattap olarak ÖİB’leri bulacaktır. Şu an 
kiralık işçi olarak çalışanlardan gelen bilgiler 
pek çok ÖİB’nin ücretleri “ben de şirketten 
paramı daha alamadım” vb. mazeretlerle ya 
hiç ödemediği ya da çok geç verdiği yolunda-
dır.

Yine ücretler üzerinden ilerlersek ücretle-
rin ödenmemesi sorunun sadece bir kısmını 
oluşturuyor. Yapacağı iş/işlerin tanımı esnek 
olan kiralık işçi ücret anlaşmasını ÖİB ile ya-
pacağı için asıl işyerinde emsal işi yapan iş-
çilerden sosyal hakları vs. bir kenara bırakın 
ücret olarak da eşit olamayacak. Buna karşın 
ÖİB’lerin iş yüküne göre farklı fiyatlar alaca-

ğı ve size verdiği ücretler aynı kalırken sizin 
üstünüzden edeceği kârı daha da yükseltece-
ği de çok açık. Yasada “asgari ücretin altında 
olmayacak” şekilde ücret anlaşması yapılması 
öngörülüyor ama bu koşullarda asgari ücretin 
üstünde bir anlaşma yapılması zaten gerçekçi 
değil.

Saldırı sadece kiralanan işçiye yönelik değil

 Mesele sadece ücretler ve sosyal haklarla da 
sınırlı değil. Asıl işyerinin değil ÖİB’nin işçi-
si sayılan “kiralık işçi” işyerinde çalışan işçi 
sayısına da dahil edilmeyecek. İşyerinde ça-
lışan işçi sayısı iş güvencesinin kapsamının 
belirlenmesi, sendika yetkisinin belirlenmesi, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi pek çok önemli 
konuya ilişkin hükümlerin belirlenmesinde 
önemli bir ölçüdür. Kiralık işçinin asıl işye-
rinin işçisi sayılmaması başta iş güvencesi 
olmak üzere pek çok konuda işçi lehine dü-
zenleme yapma zorunluluğundan patronları 
kurtaracaktır. Yani “kiralık işçi sistemi” sade-
ce kiralanan işçi için değil işyerlerindeki tüm 
işçiler için olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Sendika düşmanı bir düzen istiyorsanız 
kiralık işçiliği destekleyin!

Hükümet başta olmak üzere ülkemiz egemen-
lerinin sendikalara karşı tutumu bilinmekte-
dir. Kiralık işçi sistemindeki düzenlemeler 
de egemenlerin sendikalara karşı düşmanca 
tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 
Sendikal mücadelenin pek çok alanda yasalar-
la engellenmeye çalışıldığı ülkemizde “kiralık 

Kapitalist-Köleci Toplum’a
doğru yeni bir adım:
Kiralık İşçilik
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işçilik” kavramını “sendikalaşması imkansız 
işçilik” olarak da okumak mümkündür. 

Mevcut yasal sistemimize göre toplu iş söz-
leşmesinden (TİS) yararlanabilmek için iş-
yerinde TİS tarafı işveren işçisi olarak çalışı-
yor olmak ve TİS tarafı sendikaya üye olmak 
zorunludur. Kiralık işçi, TİS tarafı işverenin 
işçisi sayılmadığı için kiralık verildiği işye-
rinde TİS tarafı sendikaya üye olarak TİS’ten 
yararlanamayacaktır. ÖİB üzerinden sendika 
üyesi olarak ücretini TİS aracılığı ile belirle-
mesi ise tasarıya göre olanaklı değildir. Do-
layısıyla kiralık işçiler temel bir hak olan sen-
dika toplu iş sözleşmesi ve grev haklarından 
yoksun kalacaklardır.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık 
izin ÇÖPE!

ÖİB’nin “iş çıkmadı kardeşim” diyerek ra-
hatlıkla askıya alabileceği bir iş sözleşmesi 
yaptığı “kiralık işçi”nin ne iş güvencesi, ne 
kıdem tazminatı, ne de ihbar tazminatı hakkı 
bulunmuyor. Bir işyerine kiralanma süreleri 
konusunda sınırlama mevcut ama patronla-
rın aynı çatı altında birden fazla şirket kurup 
“kiralık işçi”yi aynı iş için farklı işyerleri adı 
altında 1 yıl ve daha uzun süreli çalışması 
da mümkün. Bu durumda işçi ne ÖİB’de ne 
mevcut çalıştığı işyerinde 1 yılını doldur-
mamış görüneceği için 1 yıl düzenli çalışma 
kuralına bağlı olan kıdem tazminatı ve yıllık 
izin hakkı çöpe gidiyor. İhbar tazminatı ise 
zaten üst patronla ÖİB arasında sözleşmeye 
bağlı geçici bir işçi olarak çalıştığınız için hiç 
gündeme bile alınmıyor.

Kiralık işçi için sağlık hakkına ne gerek var 
ki zaten?

Bilindiği gibi efendinin gözünde köle herhan-
gi bir mal hükmündedir. Efendinin gözünde 
kölenin sakatlanması malın kalitesinin düş-
mesi, kölenin ölmesi mal sayısındaki bir ek-
silmeden başka bir şey değildir. Egemenlerin 
işçiyi köle olarak gördüğünü zaten biliyorduk. 
Fakat bugüne kadar ki hiçbir çalışma sistemi 
“kiralık işçilik” kadar bunu gözler önüne ser-
miyordu.

Emeklilik hakkıyla başlayalım. Kiralık işçi-
nin emeklilik hakkı yasal olarak tanınmıştır. 
Fakat emekli olması gerçekçi değildir. Neden? 
Diğer işçiler gibi 7200 prim günü doldurması 
gereken kiralık işçinin yılda ortalama 6-8 ay 
çalışması mümkündür. 6 ay çalıştığını var-
saydığımız bir kiralık işçinin 7200 iş gününü 
doldurması için 40 YIL çalışması gerekmek-
tedir. 

ÖİB’nin işçisi olarak görünen kiralık işçi ki-
ralanmadığı dönem 120 günü geçtiği zaman 
gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortasına 
tabi olacaktır. Bunun yanı sıra çalışmadığı 
dönemde sadece ÖİB’nin verdiği “eğitim ve 
çocuk bakım hizmetlerinden” yararlanabile-
cektir. 

Çalışma alanı tüm Türkiye olan kiralık işçi-
nin sağlık hakkının yanı sıra yerleşik bir ya-
şam kurma, aile kurma, sosyal ilişkiler kurma 
hakkı da zedelenmiştir. Ki aynı kent içinde 
bile düşünüldüğünde bu bir sorun teşkil ede-
bilmektedir. Fatih bölgesinde oturan birinin 

1 hafta Avcılar’da, 1 hafta Tuzla’da, ardından 
Beylikdüzü’nde ardından da 2-3 ay Gebze’de 
çalıştırılması durumunu düşünün. Uzun sü-
reli Gebze’de çalışsa bölgeye yakın bir yere 
taşınabilecek işçi çalışma alanının genişliğin-
den dolayı bu tercihi yapamaycaktır. Sosyal 
yaşamı aynı kent içinde bile günlük en az 4 
saat yol gitme çilesiyle karşılaşacaktır.

Yasayı çöpe yollamak bizlerin elinde!

Kiralık işçilik hakkında buraya kadar yaptı-
ğımız kısıtlı inceleme bile durumun vehame-
tini gösteriyor. Kölelik koşullarını dayatma 
anlamına gelen kiralık işçilik yasasının uy-
gulamada ne gibi sıkıntılar doğuracağı önü-
müzdeki günlerde daha da net açığa çıkacak-
tır. Yasadan en çok etkilenecek kesimin genç 
işçiler olduğunu tahmin etmek güç değildir. 
Çalışma hayatına yeni başlayacak olan genç-
ler iş bulma zorluğu sırasında mecburen ki-
ralık işçilik ile karşılaşacaktır. Bu sebeple ki-
ralık işçilik meselesine en fazla karşı çıkması 
gereken, alanlarda, fabrikalarda, okullarda 
bu mücadeleyi büyütmesi gereken emekçi ço-
cukları ve genç işçiler olmalıdır. 

Yasanın çıkması bir son değil yalnızca yeni 
bir mücadelenin başlangıcıdır. İşçi sınıfı bitti 
demeden bu mücadele bitmez! 

Ersu Eren
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Laikliğin önemini vurgularken laiklik mese-
lesinin toplumsal refah sorunlarının yanında 
sınıf mücadelesi meselesi olduğunu ve sınıf 
mücadelesi çizgisinde tartışmanın daha sağ-
lıklı olacağını unutmamalıyız. Türkiye’de 
din ile devlet arasındaki ilişkiyi incelerken 
mutlaka diyalektik açıyla, emek-sermaye çe-
lişkisi ekseninde incelemek gerekir.

Türkiye’de egemen kültürün şekillenmesinde 
Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık etkili oldu 
ve Türk milliyetçiliğinin, İslamcılığın ve ba-
tıcılığın değişen oranlarda birleşmesi sonucu 
oluşan sentezler din devlet ilişkisi ve milli-
yetçilik sorununu da barındırıyordu. Toplum 
içinde kültür savaşımına da sebep olan bu 
sentezler Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte öne-
mini yitirdi.

Batıcı olan ve siyasal yaşamda İslam’a yer 
vermeyen Kemalizm, laiklik ilkesinin de yer-
leşmesiyle dinin siyasal etkisi önemli ölçüde 
zayıfladı.

1940’lı yıllara gelindiğinde ise din toplumsal 
denetim aracı olarak yeniden sahnedeydi. 
Adım adım imam hatip okulları açıldı, ku-
ran kursları yaygınlaştı ve din dersi zorunlu 
hale getirildi. Komünizmle Mücadele Der-
nekleri içinde örgütlenen gerici faşist milli-
yetçi kitleler kullanılarak katliamlara imza 
atıldı. 12 Eylül 1980 darbesiyle benimsenen 
Türk-İslam senteziyle bu süreç doruğa ulaştı. 
Siyasal İslam adıyla siyasete giren din bizzat 
devlet eliyle yükseltildi.

12 Eylül 2010 referandumundan 12 Eylül re-
jiminin yeni efendisi olarak çıkan AKP, em-
peryalizme her zaman biat etmiş Nakşibendi 
ve Nurcu zenginlerin partisidir. “Siyasal fel-
sefesi’’ halkın sessizlik içinde efendilerin cö-

mertliğini beklemesi esasına dayanır. Sultan 
verir kullar saygı duyar. Yönetici üstündür, 
patron üstündür, çünkü kulların “fıtratın-
da” bu yoktur, kullar patron ve yönetici ola-
mamanın sırrına hikmetine eremeyecektir. 
Ayaklanma, talepte bulunma kesinlikle kabul 
edilmez çünkü “Allah’ın seçtiği” bu kişile-
re biat etmemek, evrenin hiyerarşisine hatta 
Allah’a bir başkaldırıdır.

Bu çağ dışı anlayış modern demokrasi anla-
yışıyla asla bağdaşmamasıyla birlikte toplum 
dinamiklerini tetikleyebilecek hassasiyetle-
rin temelini oluşturması karanlık bir tablo-
nun göstergesidir. AKP’nin siyasal felsefesi 
modern öncesi olduğu gibi, akılcılık öncesidir 
de. Laiklikle bağdaşmaz; yeryüzü yaşamının, 
toplumsal hayatın, göklerden bağımsız ola-
rak, yeryüzünde bizzat insanlar tarafından, 
insanların kendi iradeleriyle kurulduğunu 
kabul etmez. En önemlisi de sınıf mücade-
lesine bütünüyle karşıdır. İnsanların birleşip 
örgütlenmeleri AKP’nin dini temelli siyasal 
ideolojisine küfür niteliğindedir. AKP’nin si-
yasal felsefesi demokrasiye, sosyalizme, akıl-
cılığa, laikliğe, ilahi iradenin öngörmediği 
her şeye kapalı bir sistemdir. Bu yönüyle işçi 
haklarına, kadın haklarına, yurttaş haklarına 
taban tabana zıttır.

Sonuç olarak din ve devlet, din ve eğitim iş-
lerinin birbirinden ayrılması, zorunlu din 
dersleriyle reşit olmayan bireylerin beyinle-
rinin yıkanması, dinci kadrolaşmanın ön-
lenmesi sosyalistlerin birincil hedeflerinden 
biridir.

İlerici Gençlik olarak Laiklik mücadelesini 
sürdürmeli ve yükseltmeliyiz.

Can YÜKSEL

LAİKLİK ÜZERİNE
13 aralık 1949’da İstanbul’da dünyaya gelen 
Tarık Akan 1970’te Ses Dergisi’nin düzen-
lediği yarışmada birinci seçildi. 1971’de ise 
ilk sinema filmlerinden “Emine”de Filiz 
Akın’la baş rolü paylaştı ve bu sayede tanı-
nırlığı arttı. 

Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Suçlu” filminde-
ki baş rolüyle 1973 yılında Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde en iyi erkek 
oyuncu ödülünü kazandı. Aynı sene, Halit 
Akçatepe ve Kahraman Kıral’la birlikte rol 
aldığı “Canım Kardeşim” filmiyle toplum-
sal meselelere duyarsız kalmadığını kanıt-
ladı. Yani romantik komediden, toplumsal 
filmlere yöneldi. Yılmaz Güney’in kaleme 
aldığı, Zeki Ökten’in yönettiği 1977 yapı-
mı “Sürü”de Melike Demirağ ve Tuncel 
Kurtiz’le baş rolü paylaştı. 1978’de Cüneyt 
Arkın’la “Maden” filminde sendikalı ma-
dencileri canlandırdı.  Daha sonralarda ise 
1990’da baş rolünde yer aldığı “Karatma 
Geceleri” Yeşilçam klasikleri arasında sayıl-
dı. 12 Eylül darbesi sonrası tutuklu kaldığı 
dönemi 2002’de yayınlanan “Anne kafamda 
bit var” kitabında anlattı.

Halkın sanatçısı Tarık Akan, 16 Eylül 2016 
Cuma günü İstanbul’da tedavi gördüğü özel 
bir hastanede hayatını kaybetti. Her zaman 
doğru bulduğu yoldan yürüyen, para, şan 
ve şöhret için halkın sanatçısı olmaktan 
vazgeçmeyen Tarık Akan’ın cenazesine de 
kitlesel bir katılım gerçekleşti. Türkiye si-
nemasının Damat Ferit’ini, Seyit Rza’sını 
on binler uğurladı.

İlayda Deniz Tuğ

Tarık Akan
aramızdan ayrıldı
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Günün konusu ve yorumu: 
Otuz Ağustos’un düşündürdükleri

Otuz Ağustos, tarihimizin en şanlı, en hak-
lı, adaletli zaferidir. Otuz Ağustos, yalnız 
Türklerin değil, Türkiye’de yaşayan bütün 
milletlerin, Kürtlerin, Ermenilerin, Kafkas-
yalıların, Rumların zaferidir. Otuz Ağustos, 
bütün ezilmiş milletlerin, sömürgelerin, yarı 
sömürgelerin millî bağımsızlıkları için dövü-
şen Asya, Afrika, Latin Amerika halklarının 
zaferidir. Otuz Ağustos yirminci yüzyılda-
ki bütün millî kurtuluş hareketlerinin, hâlâ 
süren ve yer yer zaferlerle sonuçlanan millî 
bağımsızlık savaşlarının ilki, haydi alçak gö-
nülllü olalım, ilklerindendir. Türkler! Tür-
kiyeliler! Emperyalizme karşı savaşanlar! 30 
Ağustos zaferimiz kutlu olsun!

30 Ağustos zaferini, milletçe, Türkiye’mizde 
yaşayan öteki halklarla da kardeşçe elbirliği 
yaparak kazandık. Ordumuzla halkımız 30 
Ağustosta bir bütündü. Ordumuz 30 Ağus-
tosta halkımızın emrindeydi ve onun için 
büyük, eşsiz zaferi kazanabildi. Doğu, Batı, 
Güney Doğu illerimizde köylülerimiz, aydın-
larımız, işçilerimiz, esnaflarımız silâhı kapıp 
İngiliz, Amerikan, İtalyan, Fransız, Yunan 
emperyalizmine karşı çakmak çalmaya baş-
lamasalardı, çeteler kurmasalardı ne yeni 
bir Türk ordusu ortaya çıkabilirdi, ne de 30 
Ağustos zaferinin güneşi doğabilirdi. Türk 
halkının, Türkiyeli halkların, büyük yığınla-
rıyla ayaklanması, büyük yığınlarıyla Büyük 
Millet Meclisini ve Mustafa Kemal’i destek-
lemesi, bizi esir bir millet olmaktan, yurdu-
muzu parçalanmaktan kurtardı. Ama sonra 
zaferimizin bu ana sebebi unutuldu, o zaferi 
sağlayan halk, Mehmetçik sözde pohpohlan-

dı, işte her gün biraz daha ezildi, sömürüldü. 
30 Ağustos zaferinin yemişlerini bir avuç para 
babasıyla bir avuç politikacı toplayıp yedi. So-
nunda iş oraya vardı ki, Mustafa Kemal bugün 
anıt kabrinden başını kaldırıp memlekete bir 
baksa, 1919 yıllarındayız sanacak. Memleke-
tin limanları, tersaneleri, şehirleri, üsleri ya-
bancıların işgali altında. Memleketin iç ve dış 
işlerinde son söz yabancıların. Ekonomimiz, 
kültürümüz yabancıların boyunduruğunda. 
Memleket, satılmış, küçük bir Lâtin Ameri-
ka Cumhuriyetleri gibi Amerikan emperya-
lizminin kulluğunda. Başımızdakiler, hangi 
partiden ve kim olurlarsa olsunlar, bağımsız 
bir devletin idarecileri değil, Amerikan elçi-
sinin memurları. 

30 Ağustos dolayısıyla yayınlanan demeçler-
de, mesajlarda: “Türk ordusu, milletlerarası 
vecibelerini yerine getirecek” deniliyor. Türk 
ordusuna yüklenen bu milletlerarası veci-
beler ne? Yurdumuzun millî bağımsızlığını 
koruyarak, millî kurtuluş savaşına girişmiş 
milletleri mânen olsun destekleyerek dünya 
barışını korumak mı? Hayır, ordumuzdan 
yerine getirmesini istedikleri milletlerarası 
vecibeler: NATO’nun, SENTO’nun kulluğun-
da bir ücretliler ordusu gibi, emperyalizmin 
emriyle, komşularımıza saldırmaya, bir atom 
harbinde kökümüzü kurutmaya, millî kurtu-
luş savaşları yapan halkları korkutmaya hazır 
olması… Babaları 30 Ağustos zaferini kaza-
nan bir orduyu bu hâle getirdiler. Yine verilen 
demeçlerde, çekilen nutuklarda, yayımlanan 
mesajlarda: Ordumuz demokrasi rejiminin 
kurulmasında öncülük ödevine devam ede-
cektir” deniliyor. Yani, 27 Mayıs hareketinde 
birkaç genç subayın: Köylüye toprak verece-
ğiz, işçiye grev hakkı tanıyacağız, hayat pa-

halılığını önleyeceğiz, tarafsız millî bir dış 
politikaya doğru gideceğiz filan gibi sözle-
rini, bugün hükümetin ve ordunun başında 
bulunanlar gerçekleştiriyor da, ondan dolayı 
mı ordu demokrasi rejiminin kurulmasında 
öncülük ediyor? Hayır! Tersine! Gürsel hükü-
meti ve orduda onun dayandığı komutanlar, 
sıkıyönetim altında seçim yapmak emrini 
veriyor. Toprak reformunun, grev hakkının 
sözünü etmiyor, halkseverleri, yurtseverleri 
çeşitli vesilelerle tutup sıkıyönetim mahke-
melerine veriyor, hayat pahalılığını önlemeyi 
aklının köşesinden bile geçirmiyor ve ekono-
mik sıkıntımıza sebep diye de, kapitalistlerin 
Yassı Ada’da bulunmasını ileri sürüyor; dik-
tatörlüğü kendi partisince bile açıktan açığa 
kabul edilen İsmet gibi adamları destekliyor. 
Peki, şu 27 Mayıs hareketi niye böyle çürüdü 
çabucak? Çünkü, o hareketi yapanların, hattâ 
en halkseverleri, ilericileri bile halka güven-
mediler, halka dayanmadılar, halkı, eninde 
sonunda hor gördüler, hattâ halktan kork-
tular. Unuttular ki, 30 Ağustos zaferi, Kuv-
vayı Milliyeyi halkın tutması, benimsemesi 
yüzünden gerçekleşebilmiştir. Unuttular ki, 
ordunun giriştiği ve halka dayanmayan bir 
siyasî hareket, er geç, ya bir asker diktatörlü-
ğüyle sonuçlanır ya da emperyalizmin kullu-
ğunu edenlerin ve gerici kuvvetlerin dayanağı 
olur. Tıpkı bizdeki gibi!...

30 Ağustos zaferinizi kutlarız sayın dinleyi-
ciler. Türk halkının, Türkiyelilerin millî ba-
ğımsızlıklarına, insanca yaşama haklarına 
kavuşmaları için yeni bir 30 Ağustos gerek!...

*Nazım Hikmet’in 30 Ağustos 1961 tarihinde Bizim 
Radyo’daki konuşmasından alınmıştır.

Nazım diyor ki...
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Türkiye ve benzeri ülkeler, eğitim sistemi 
eliyle toplumu bir bütün olarak bilimsel, laik, 
çağdaş değerlerden tamamen kopararak; her 
türlü sömürüye boyun eğen, sorgulamayan, 
dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyi amaç-
lıyor.

Liseliler bu gerici sisteme mahkum olmayı 
reddediyor ve karanlığa karşı başkaldırıyor. 
Birçok lisede öğrenciler peş peşe gericilik kar-
şıtı bildirilere imza atıyor. İstanbul Erkek Li-
sesi ile başlayan, Galataray Lisesi, İzmir Çiğli 
Fen Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve daha 
birçoğu ile devam eden başkaldırı, giderek ar-
tıyor. Bildiri yayımlayan liseler arasına hızla 
yenileri ekleniyor.

İlk olarak İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuni-
yet töreninde öğrenciler, okul müdürünün 
konuştuğu sırada sırtlarını dönerek protesto 
ettiler. Ardından ilk bildiri geldi.

İstanbul Erkek Lisesi:

“Ey ahali! Bilin ve bilelim ki;

Bu kurumda ayrım yapılmaktadır. Bu ayrımı ya-
pan, bizatihi bizi yönetmekle birileri tarafından 
görevlendirilen sayın kimselerdir. Bizlere “Sen git 
hocan gelsin” diyen bu sayın kimseleri işine geldi-
ğinde hocalarımıza, eğitimcilerimize emirler, hatta 
tehditler yağdırıp her şeyi oldu bittiye getirmekte ve 
yine bu sayın kimseler hiçbir hakkı olmadan resmi 
dilekçeleri yırtmakta, birilerinin maşaları olmak-
tadırlar. Duy bunları ahali!

Ülkemizin nice değerlerini hiçe sayanları, erk sar-
hoşluğu içerisinde kapılarda ceketlerini ilikleyip 
adeta baş tacı etmişlerdir.Bu korkaklıktır!

Kardeşlerim,

Sizi eğitmekle mükellef hocalar susuyorsa; idare-
ciler rüşvet olarak izinler yazıyorsa, bursları birer 

sus payı olarak biliyorsa üzerinize karabasanlar 
çökmüştür. O zaman kaldırın başınızı artık test 
kitaplarınızdan. Yatağınızdan kalkın. Kurtulun 
karabasanlardan. Toplanın, örgütlenin, durun kol 
kola herkes duyana kadar. Bağır bağır bağırın:

Bizler özgür düşünceden yanayız. Bizler demokra-
siden yanayız. Bizler insan haklarından yanayız. ”

Beyoğlu Anadolu Lisesi:

“Her öğrencinin farklı bir renk olduğu okulumuz 
Beyoğlu Anadolu Lisesi’nin kız lisesine çevirilme-
siyle renklerinin yarısını kaybetmesine müsaade 
etmeyeceğiz. Köklü liselere yapılan bu itibarsız-
laştırmanın karşısında biz de karanlığa sırtımızı 
dönerek, okula ilk geldiğimiz gün öğrendiğimiz 
“karanlıktan aydınlığa” sloganını kızlı-erkekli ya-
şatacağız. ”

Galatasaray Lisesi: 

“Koltuğundan çok öğrencileri koruyacak, öğrenci-
nin çamaşır makinesini, piyanosunu çalıp evine al-
mayacak, hiçbir padişaha kölelik yapmamış, Tevfik 
Fikret’in makamına yakışan müdür aranıyor.”

Kadıköy Anadolu Lisesi:

“Yandaşlara arkasını dönenlerle, yarımada yoku-
şunda geçmişi özleyenlerle, Fikret’in mirasını koru-
yanlarla beraber bu kara mürekkebi dağıtmak için 
ışığa koşacağız”

Vefa Lisesi:

“Biz ve bizim gibi adından söz ettirmiş köklü okul-
ların son yıllarda maruz kaldığımız baskılara karşı 
duruşumuzun asla değişmeyeceğini göstermeyi va-
zifemiz biliriz. Bu bildiriyi yazma amacımızı özet-
leyecek olursak;

- Eğitim camiasında bir geçerliliği olmayan kişi ve 
kuruluşların yanlı düşüncelerini öğrencilere empo-
ze etmek amacıyla vermek istedikleri konferanslar 

okul müdürümüzce desteklenmiş, bütün okulun 
katılımı zorunlu tutulmuştur.

- Her bireyin hür iradesiyle hareket etmesini des-
tekleyen bu koca çınarın öğrencileri, okul müdürü 
tarafından kılık kıyafet konusunda birtakım tehdit 
ve aşağılamalarla baskı altına alınmak istenmiştir.

Bütün dayatmalara, tehditlere, aşağılamalara kar-
şı, Vefa’lı öğrencilerin senelerdir oluşturduğu ilke-
ler doğrultusunda, çizgimizden asla sapmadan bu 
sorunlara tüm Vefa camiası olarak tepkimizi orta-
ya koymaktayız.

Benzer sorunlardan yakınan diğer okullarla bera-
ber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız!”

Notre Dame de Sion Lisesi:

“Hatırlatıyoruz: okulu okul yapan idare değil, öğ-
retmenler ve öğrencilerdir. Yaşama alanlarımızı 
genişleten öğretmenlerin, doğrudan veya dolaylı 
olarak çeşitli yöntemlerle okuldan uzaklaştırıldığı-
na tanık oluyoruz. Bunun bir eğitim politikası de-
ğişikliğinin işaretleri olduğunun farkındayız. An-
cak, bilimum iktidarların dahil olduğu bu körelme 
sürecine boyun eğmeyi reddediyoruz. Notre Dame 
de Sion örneğinden, “aydınlıkçı” çerçevenin de da-
yatmacı zihnin bir parçası haline dönüşebileceğini 
görüyoruz. Ekol olmamız veya olmamız değil, an-
ti-faşist mücadeleyi her alanda kuvvetlendirmemiz 
gerektiğinin esas olduğunun bilincindeyiz. Direnen 
tüm liselilere selam ve dayanışmayla…”

Bakırköy Anadolu Lisesi:

“Bakırköy Anadolu Lisesi öğrencileri olarak bizler, 
eğitim kurumlarımızın içine sinmiş olan irticai fa-
aliyetlere karşı mücadelesini sürdüren tüm yol ar-
kadaşlarımızla birlikte direnmenin haklı gururunu 
yaşıyoruz.

Çağdaş ve lâik eğitim anlayışının yok edilmeye ça-
lışıldığı, iktidarın kendi siyasi amaçları doğrultu-
sunda yaratmak istediği “DİNDAR VE KİNDAR” 

Karanlık Dünlerden Aydınlık Yarınlara…
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nesil için çabalarını eksik etmeyen atanmışların, 
yerlerde sürünen eğitim sistemimizi daha da aşağı-
lara çekme çabalarına utançla bakıyoruz.,

Sözümüz bu gerici kurumların içinde baskıyla öğ-
renim gördüğü için direnmeye çalışan yol arkadaş-
larımızı kapsamamaktadır.

Bu direnişimizi hep birlikte sürdürmeye ve sizleri 
karanlığı boğmak için boyun eğmeden direnmeye 
davet ediyoruz... ”

Beşiktaş Anadolu Lisesi:

“Ülkemizin dört bir yanındaki liselerden yükselen 
mücadele çağrısına ses veriyoruz.Baskının, karan-
lığın ve gericiliğin üzerimize çöktüğü günlerde, li-
selerden yükselen bu ses aydınlanmanın sözcüsü ve 
umudun taşıyıcısı haline gelmiştir.

İktidarın inşa etmeye çalıştığı dindar ve kindar ne-
sil kimliğine karşı gençlik; özgürlük, laiklik ve daya-
nışma bilincini yükselterek, egemenlerin düşünsel 
köleleri olmayı reddetmiştir. Bizler bütün dostla-
rımızla beraber gündüzlerinde sömürülmeyen, ge-
celerinde aç yatılmayan, aydınlık günlerin hüküm 
sürdüğü bir ülke yaratana kadar okulumuzdan 
aldığımız direniş geleneğiyle mücadelemizi sürdür-
meye devam edeceğiz, yarınsızlığın karşısında gele-
ceği büyüteceğiz.”

Ankara Gazi Anadolu Lisesi:

“Nice emek verip kazandığımız Ankara’nın kök-
lü liselerinden biri olan Gazi Anadolu Lisesi’nin 
sıralarında, bizlere daima “Sizler geleceğin dok-
torları, mühendisleri, avukatları olacaksınız” de-
nilirken öte yandan da geleceksizleştirildik. Öğ-
rencilerin yapmak istedikleri karşısında duvarlar 
örenler okulumuzla alakası olmayan gruplarla or-
taklaşa dini içerikli etkinlik düzenlemiş ve özel likle 
dokuzuncu sınıftaki öğrencileri zorla bu etkinliğe 
götürmüşlerdi. Yandaş üsluplarıyla yaptıkları ko-
nuşmalarda laikliğe sırtlarını dönerek öğrencilere 
kendi düşüncülerini empoze etmeye çalışmışlardı. 
Farklı şehirlerde, farklı okullarda, farklı sıralarda 
okusak da yaşadıklarımız ortak. İşte bu nedenle 
çıkaracağımız ses de ortak olmalı. Selam olsun ka-

ranlığa arkasını dönüp güneşli yarınlara yürüyen 
bütün liselilere…”

Çiğli Fen Lisesi:

“İstanbul’dan arkadaşlarımızın gerçekleştirdikleri 
hepimize umut oldu. Bir kez daha liselilerin karan-
lığın karşısında yanyana ve omuz omuza durabile-
ceğini gördük. Bizler, gerici öğretmenlerin verdiği 
eğitimden, etek boylarımıza karışılmasından, sa-
pık öğretmenler tarafından taciz edilmekten, gerici 
okul idareleri tarafından tehdit edilmekten bıktık. 
Bilimsel ve laik eğitimin yuvası olması gereken 
okullarımız, gericiliğin ve kindarlığın yuvası olmuş 
durumda. Biz bu kalıba sığmayacağız, liselerimizi 
savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. İstanbul’daki ar-
kadaşlarımızın çağrısına cevap veriyoruz ve gerici 
okul yönetimlerine sesleniyoruz: Arkadaşlarımız-
la beraber, yanyana, kararlı bir şekilde karanlığın 
üzerine yürümeye devam edeceğiz!

Şimdi tüm liseli arkadaşlarımıza sesleniyoruz; 
beraber olursak başarabiliriz, yanyana durursak 
okullarımıza sahip çıkabiliriz. Umudumuzu her 
zaman korumaya devam edeceğiz ve omuz omuza 
durarak karanlığın karşısına dikileceğiz!”

Pertevniyal Lisesi:

“Ülkemizin aydınlık okulları, geleceğimiz; proje 
okulu kılıfına sokulup, yandaşların elinde ilkesel-
likten uzak birer “koyun” yetiştirme kurumuna dö-
nüştürülmekte. Bizler, bu ülkenin aydınlık öğrenci-
leri olarak ayaktayız, bu gidişe “Dur!” diyoruz. Bu 
gidişe karşı bildirilen yayınlayan onlarca aydınlık 
liseden sonra biz de Pertevniyal Lisesi olarak bir 
çağrı yapıyoruz. “Ses olun! Işık Olun! Aydınlığa bir-
likte yürüyelim!” diyoruz.”

Etiler Anadolu Lisesi:

“Etiler Anadolu Lisesi öğrencileri olarak biz de ka-
ranlığa arkamızı dönüyoruz!

Arkamızı döndüğümüz yerde, bilimsel içerikten so-
yutlanmış, gizli veya açık dinsel öğelerle bezenmiş 
çağdışı bir müfredat var!

Arkamızı döndüğümüz yerde, zorunlu din dersle-
riyle, okul içi mescitleriyle, oruç ve Cuma çetelele-
riyle karşımıza dikilen çağdışı bir inanç dayatması 
var!

Arkamızı döndüğümüz yerde, inançlar, mezhepler, 
halklar ve cinsiyetler düzleminde uygulanan utanç 
verici ayrımcılıklar var!

Arkamızı döndüğümüz yerde, “profili düşükler” 
arasından itinayla seçilmiş yandaş eğitim yöneti-
cileri var.

Fikret’in vakti zamanında eşsiz dizelerle betimle-
diği bu büyük Sis’e, bu yoğun karanlığa arkamızı 
dönüyoruz. Emin olun ki önümüzde sonsuz mavi-
likler var. Maviliklere vardığırnız o günü kutlarken 
yanımızda olacaksınız. Gönül ister ki motorları 
maviliklere sürerken de birlikte olalım ey yaşı bü-
yükler! ”

Bornova Anadolu Lisesi:

“Bizler okuldan giden müdürün mü yoksa yeni ata-
nan müdürün mü daha dinci olduğunu anlamaya 
çalışmaktan bıktık. Yolsuzluk yaptığı için sürüleni 
de gördük, ‘abileriyle’ bozuşup küseni de…Artık 
bunları takip etmek istemiyoruz.Padişah yalakala-
rına sırtını dönen sizler sayesinde bu saldırıların, 
bugüne kadar ülkemizde iyiye, güzele, doğruya dair 
biriken ne varsa hepsini hedef aldığını bir kez daha 
hatırladık.

Bu cesaretle, ilk çağrımız BAL mezunlarına. Bizi 
yalnız bırakmayın. Gelin okulumuzdan başlaya-
lım. Geçmişi kederle veya vurdumduymazlıkla an-
mayalım. Bizden sonra gelecek BAL öğrencilerini 
heyecanla bekleyelim. Onlara utanacağımız bir 
okul bırakmayalım.

İkinci çağrımız da ülkenin dört bir yanındaki tüm 
liseli arkadaşlarımıza: Gelin padişah yalakalarına 
hep birlikte sırtımızı dönelim.”

Bildiri yayımlayan liseler arasında İzmir 
Atatürk Anadolu Lisesi, İstek Vakfı Atanur 
Oğuz Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Samsun Ana-
dolu Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi de 
bulunuyor. Son olarak İstanbul’daki liselerde 
başlayan eylemler, İzmir, Ankara ve Samsun’a 
da taşındı. Başlatılan imza bildirisine arala-
rında Fatma Talip Kahraman Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ve Keçiborlu Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi’nin de bulunduğu 365 lise imza attı. 
Destekler durmadan devam ediyor. Liseliler 
eğitimin gericileştirilmesine, cinsiyetçi ve 
anti laik uygulamalara karşı meşale oluyor, 
karanlığa karşı aydınlık olacağız diyor.

Biz de İlerici Gençler olarak karanlığın kar-
şısında dimdik duracağız ve karanlığa geçit 
vermeyeceğiz!

Işıl Önder
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1. dünya savaşı döneminde Osmanlı-Rus 
savaşında esir olan çoğu köylü Osmanlı as-
kerleri, esirlik dönemlerinde çoğu zaman 
Rusya’nın kuzey tarafında dondurucu soğu-
ğuyla ünlü Sibirya’da boğaz tokluğuna çalı-
şarak yaşardı. Peki emperyalist savaş devam 
ederken 1917 Ekiminde Rusya’da sosyalist 
devrim olunca buradaki Anadolu’dan gelen 
Osmanlı esirlerinin durumu ne oldu? Devrim 
onları nasıl etkiledi?

TKP’li Hasan İzzettin Dinamo’nun kalemin-
den partili Halil Yalçınkaya’nın Mustafa Sup-
hi ile ilgili anlattığı hikayeyi aktaralım:

“Sabahleyin, geç vakit oldu, ne ekmeğimiz ne 
de çorbamız geldi. Çevreye şöyle bir göz at-
tım. Hiçbir Rus nöbetçisi yok. Ulan, nereye 
gitti bu herifler? Yabanın ortasında aç - açık 
kalmıştık. Yanıma bir arkadaşımı alarak, ma-
den yönetim yerine gittim. Hiç kimse yoktu. 
Bütün Ruslar bir gece içinde yitip gitmişti. 
Ama nereye gider bu herifler, burada bir sürü 
düşman askeri bırakarak!

Bu işin içinde bir iş vardı, ama neydi? Nasıl 
olsa bir iki gün içinde kokusu çıkardı. Yalnız 
ilk önce bu karlar, kışlar ülkesinde yaşamı-
mızı güven altına almanın yollarını arama-
lıydık. Bütün nöbetçiler, Rus askerleri çekip 
gittiğine göre demek ki Moskova’da büyük 
bir şeyler patlak vermiş ve bozguncu yankı-
ları buraya kadar gelmişti. Biz burada dört 
beş yüz Türk vardık. İçimizde birkaç Macar, 
Alman falan da vardı. Ama, onlar bize göre 
devede kulaktı. Ağaç kütüklerinden çatılmış 

uzun bir yapının başından girdik, idarehane 
olduğu gibi duruyordu.

Mürekkep, hokkalar, kağıtlar, kalemler, ya-
zılmış yazılar masanın üstünü dolduruyordu. 
Duvarda son Çar Nikola’nın camlanmış bü-
yük bir resmi vardı. Oradan çıktık, mutfağın 
bulunduğu yere gittik. Bir kazan yarısına ka-
dar borç denen Rus çorbasıyla doluydu. Am-
barı aradık, bulduk. Bizi en aşağı bir hafta 
besleyecek kadar yiyecek bulduk. Onun kapı-
sını bile şöyle çekip gitmişlerdi. İşin en önem-
li yanı silah bulmaktı. Burada bir silahlık da 
olmalıydı. En sonra, hiç önem vermediğimiz 
ayakaltı denebilecek bir yerde duvara asılmış 
bir yığın Rus mavzerini görünce sevinçten 
gözlerimiz parladı. Maden memurlarının 
ranzalarının altındaki sandıklarda da bu si-
lahların mermilerini bulduk. Daha da güzel 
bir şey bulduk: Üstü bir muşamba ile örtülü 
bir Maksim ağır makineli tüfekle karşılaşma-
yalım mı? Sevincimiz kat kat arttı. Bunlar, 
buralarda yaşamımızı kurtarmaya yaraya-
caktı. İçimden bir duygu bana böyle diyordu.”

Devamında organize oldular. Kente gidip ne-
ler olduğunu anlamaya çalıştılar. Revolutsia 
diye bir kelime duydular ama anlam vereme-
diler. Aradan aylar geçti. Karakıştan dolayı 
memlekete gidemediler. Geyik yerine kurt 
yediler. Kurdu yerken kuzuya benzettiler. 
Sonunda durumu anlayabilecekleri bir olay 
oldu. Suphi geldi.

“O gün öğleden sonra kapıda bir eski, külüs-
tür ordu otomobili durdu. İçinden asker, si-

vil insanlar indi. Asker giysili olanlar bizim 
ordunun subaylarındandı. Başlarındaki eski 
kalpakları da kim olduklarını hemen anla-
tıyordu. Yalnız, başlarında ince, uzun boylu, 
buğday benizli, gözlüklü bir adam yürüyor-
du. Hepsinin ayaklarında kalın Rusya çizme-
leri vardı. Araba avluda durur durmaz bütün 
eratla birlikte ben de dışarı fırlamıştım. Bu 
çözümleyemediğimiz aç ve kimsesiz günlerin 
anlamını en sonra anlayabilecektik. Bütün 
arkadaşlar dışarı döküldüyse de hepsi hâlâ 
uzakta durarak seyirci gibi bakıyordu.

Ben hemen öne fırladım:

—Buyrun! Ben Halil Çavuş ve hepimiz Türk 
esirleriyiz, dedim.

İnce altın çerçeveli gözlükleri olan uzun boy-
lu önemli adam, bana doğru iki adım atarak 
sıkmam için elini uzattı.

—Ben Mustafa Suphi, Halil Çavuş! dedi. Son-
ra geri dönerek:

—Bunlar da bizim eski Osmanlı Ordusu’nun, 
yeni Sosyalist Türk Ordusunun ilk subayları! 
diye genel bir tanıtma yaptı.

—Kaç kişisiniz şimdi burada?

—Birkaç Macar, Alman’dan başka dört beş 
yüz kişi varız beyefendi.

—Peki Halil Çavuş biz sizi bu sefaletten kur-
tarmaya geldik. Hepiniz galiba köylü çocuğu-

Ben Mustafa Suphi...
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sunuz, değil mi? İçinizde ağa çocuğu, zengin 
çocuğu filan yok!

—Ne gezer beyefendi, bütün ağa çocukları, 
zengin çocukları, seferberlikte bedel verdiler. 
Yaşamlarını parayla satın aldılar. Geri kalan 
Mehmetçikler hep yoksul köylü çocuklarıdır. 
Hele beyefendi, size soracaktım, biz aylardır 
burada yüzüstü kaldık. Memleket karma-
karışık, herkes birbirini öldürüp duruyor. 
Hiçbirimiz Rusça bilmediğimizden bunun 
nedenini sorup öğrenemedik. Mustafa Suphi 
güldü:

—Halil Çavuş, dedi, Rusya’da devrim oldu. 
Ruslar buna Revolutsiya, bizler ihtilal deriz. 
Ülkenin bütün işçileri, yoksul köylüleri elele 
vererek Çarlığı devirdiler. Çarı öldürdüler. 
Çarlığın bütün büyük paşaları ya hudutlar-
dan dışarı kaçtı ya da birkaç işçi-köylü düş-
manı askerin başına geçti, eski Çarlığı kurtar-
maya çalışıyor. Ama geçmiş ola!

Öbür arkadaşları da hep bir ağızdan:

Geçmiş ola! diye güldüler.

Mustafa Suphi, en önemli konuşmasını şöyle 
yaptı:

- Arkadaşlarım, şimdi bütün Rusya ihtilal 
içindedir. Bütün aldığı esirler başıboş bıra-
kılmış, hepsi bir yana dağılıp bitmiştir. İşte 
sizler de o durumdasınız. Ne var ki, büyük 
kentlerden uzakta bulunduğunuzdan bunu 
zamanında öğrenemediniz. Bizim Sibirya’nın 

Omsk, Tomsk gibi kentlerinde de esirlerimiz 
vardı. Ama hiç haber almak olanağı yok. On-
lara tayın verecek, çorba verecek kimse yok 
artık. Bütün memleket ikiye ayrılmış! Bir 
yanda Çarı tutanlar, öbür yanda bütün yok-
sul Çar düşmanı halk yığınları. İşte, şimdi, bu 
iki yan da örgütleniyor, kendine göre ordular 
kuruyor, karşısındakini yok etmeye çalışıyor. 
Şu sırada bütün Rusya’da, her kentte, her ka-
sabada, sebiller gibi kan akıyor. Herkes, kendi 
düşüncesinde olmayanı öldürmek hakkını 
kendinde buluyor. Bütün ülke yağma ediliyor, 
soyluların, zenginlerin mallarına, mülklerine 
el konuldu, hâlâ da konuyor. Bütün Çar or-
dusunun subayları sınır dışına kaçta. Altın-
larını, mücevherlerini kaçınırken yakalanan 
bütün soylular, yakalandıkları yerde öldürül-
düler.

Çar Nikola ile çoluğunu, çocuğunu yakala-
yıp bu yanlara bir yere getirmişlerdi. Zalim 
Çarı da en sonra buralarda gebertmişler. 
Ama, Çar ordusunun parçalanmış dökün-
tüleri arasından birkaç yüksek rütbeli subay, 
general, amiral çıkmış, ordunun geri kafalı 
kişileriyle mülk sahiplerinin çoluk çocuğu-
nu örgütlemiş, Rusya’nını birçok yerlerinde 
ölüm kavgaları vermektedirler. En önemlileri 
Ukrayna bölgesinde General Denikin, doğu-
da Vladivostok’tan bu yana ortalığı kana bo-
yayarak gelen Amiral Kolçak! Amiral Kolçak, 
şimdi bizim bulunduğumuz bu bölgeye doğru 
ilerlemektedir. Önünde hiçbir temelli güç ol-
madığından, birkaç köylünün, birkaç işçinin 
oluşturduğu tahta perdeleri kolayca çiğneyip 

geçiyor. Askerleri de; hep askeri okul öğrenci-
leri! Yani hep çoluk çocuk!

Arkadaşlarım, bunca sözden sonra şunu de-
mek istiyorum. Bizim asıl savaşacağımız Çar-
lık Rusya’sı güçleri işte bu Amiral Kolçak’ın 
komutasındaki güçlerdir. Ben diyorum ki, 
hepimiz yine silahlanalım. Silahlı, güçlü bir 
Türk birliği olarak Amiral’in güçleriyle çar-
pışalım.

Sonra, bizim o güzel, o dertli Anadolu’muza 
Yunanlılar saldırmış, Mustafa Kemal’le arka-
daşları önderliğindeki kahramanlar, silahsız 
oldukları halde, Yunanlı’larla kahramanca 
çarpışıyorlar. Yeni Rusya’nın başına geçmiş 
olan Lenin ile öbür işçi ve köylü önderler, 
Mustafa Kemal’le arkadaşlarına, altın, silah 
yardımı yapmaya çalışıyorlar. Çünkü, Mus-
tafa Kemal Paşa da onların düşman saydığı 
milletler, kişilerle dövüşüyor. Lenin, eninde 
sonunda bütün düşmanlarını temizleyerek 
Rusya’ya tek başına işçi - Köylü iktidarını 
getirecek, egemen kılacak. O zaman biz de 
kendi memleketimize bir asker birliği olarak 
gidebiliriz. Yalnız Türk süngüsünün gücünü 
şu Kolçak’a bir gösterelim.

Mustafa Suphi bunları söyledikten sonra bü-
tün eratı şöyle bir gözden geçirdi....

*erat: erler
Not: Bu anlatı Hasan İzzettin Dinamo’nun 
“TKP AYDINLAR ve ANILAR” kitabından 
alınmıştır
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Haberler

Önder Babat vurulduğu yerde anıldı

Devrimci Hareket Dergisi’nden Önder 
Babat’ın 12 yıl önce katledildiği yerde yani 
Taksim İmam Adnan Sokak’ta bir araya geli-
nerek katledilmesi protesto edildi.

Saat 19.00’da başlayan eylemde okunan basın 
metni ile bu sömürü düzenini değiştirmek 
için sonuna kadar mücadele edileceği vur-
gulandı. Faşizme karşı yan yana durulacağı 
belirtildi. Sık sık “Önder Babat ölümsüzdür”, 
“Yaşasın Devrimci Dayanışma” sloganları 
atıldı. Anmaya çok sayıda kurumun yanı sıra 
TÜM-İGD de katıldı.

Berkin Elvan’ı mezarı başında andık!

Berkin Elvan bizden koparılışının bininci gü-
nünde mezarı başında yapılan eylemle anıl-
dı. Berkin Elvan Feriköy’de bulunan mezarı 
başında ailesinin, Gezi Şehitleri ailelerinin 
ve devrimci kurumların katılımıyla anıldı. 
11 Mart günü, saat 12.00’de başlayan ve İle-
rici Gençler olarak katıldığımız anmada ilk 
olarak Berkin Elvan ve Gezi’de yitirdiğimiz 
kardeşlerimiz için çeşitli konuşmalar yapıld. 
Yapılan konuşmaların ardından “Berkin El-
van ölümsüzdür” ve “Devrim şehitleri ölüm-
süzdür” sloganları atıldı. Berkin’in mezarına 
karanfil ve ekmek bırakılmasından sonra 
anma bitirildi.

Beyazıt ve Halepçe katliamı anıldı

16 Mart’ta Beyazıt’ta yapılan bir eylemle 16 
Mart Beyazıt Katliamı ve Halepçe Katliamı 
anıldı.

Anma için öğrenciler İÜ Eczacılık 
Fakültesi’nin önünde buluştu. İlerici 
Gençler’in de destek verdiği anmada sık 
sık “16 Mart’ı unutma, unutturma” sloganı 
haykırıldı. Beyazıt Marşı’nın okunmasının 
ardından, 78’ler Derneği’nin adına 
konuşmalar yapıldı. Ardından Üniversite 
Öğrencileri adına basın metni okunarak 
anma sonlandırıldı.

AKP’nin “mülteci” kampına tepki 

gösteren halka tazyikli suyla saldırı

Maraş’ın Sivricehöyük köyünde 37 hektarlık 
ve alevi köylerinin ortasında bulunan alana 
27 binlik kişilik “mülteci” kampı yapılmasına 
karşı 4 Nisan’da toplanan halka biber gazı ve 
tazyikli suyla saldırıldı.

Diyarbakır, Sivas, Gaziantep, Mersin, Kahra-
manmaraş, Adana ve Erzincan’dan katılım 
sağlanan eylemde basın açıklaması yapıldı. 
Kamp yapılan alana yürümek isteyen halka 
jandarma barikat kurdu. Ardından yaşlı ve 
çocuk ayrımı gözetmeksizin miting alanına 
gaz fişeğiyle saldıran jandarmaya karşılık 
veren halk taşlarla meşru müdafaa hakkını 
kullandı. Eyleme AKD, ABF, EMEP, HDP 
milletvekilleri Müslüm Doğan ve Mah-
mut Tuğrul, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, 
PSAKD, SYKP, TÖP_G, TKP1920 ve TÜM 
İGD de destek verdi.

Laiklik için sokağa çıkanlara saldırı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laik-
lik zaten yeni anayasada olmamalıdır” söz-
leri üzerine İstanbul, Ankara ve İzmir başta 
olmak üzere ülkenin dört bir yanında Birle-
şik Haziran Hareketi öncülüğünde binlerce 
kişi sokağa çıktı. Laiklik için 26 Nisan’da 
İstanbul’da Haziran’ın çağrısıyla sokağa çı-
kan ve taleplerini haykıran yurttaşlara polis 
biber gazıyla saldırdı ve çok sayıda gözaltı 
yaptı.

Gezi’nin 3. yılında alanlardaydık!

Mayıs – Haziran Büyük Halk Ayaklanması-
nın yani Gezi Direnişi’nin 3. yılı çeşitli eylem 
ve etkinliklerle anıldı.

Abbasağa Parkı etkinlikleri: İstanbul 
Beşiktaş’ta bulunan Abbasağa Parkı’nda 29 
Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen ve Gezi 
Şehitleri Aileleri’nin de katıldığı etkinlikte 
forumlar yapıldı. . Etkinlik boyunca İlerici 
Gençler’in de içinde olduğu çok sayıda kurum 
park alanında stant açtı.

Gezi Eylemi: Taksim Dayanışması’nın çağrı-
cısı olduğu diğer bir eylemde binlerce kişi Mis 
Sokak’ın önünden Gezi Parkı’na doğru yürü-
yüşe geçti. Polisin Fransız Konsolosluğu’na 
doğru barikat kurması üzerine Taksim Daya-
nışması açıklamasını burada yaptı. Eylemde 
Gezi’de yitirdiklerimiz için saygı duruşunda 
bulunuldu. İlerici Gençler’ in de katıldığı ey-
lemde dağılma sırasında yer yer polisle arbede 
yaşandı.

İlerici Gençler’in bürosu Kadıköy’de!

19 Mayıs’ta derneğimizin Kadıköy’deki yeni 
bürosunun açılışını gerçekleştirdik. Eski ku-
şak İGD’ li, İLD’li ablalarımızın ve abilerimi-
zin de katıldığı açılış etkinliğimizde yapılan 
konuşmalarda ülkede ve bölgedeki duruma 
değinilerek yan yana omuz omuza mücadele 
etmenin önemi vurgulandı. Etkinlikte İGD 
tarihinin anlatıldığı ve dünden bugüne İleri-
ci Gençlik mücadelesi konulu bir sinevizyon 
gösterimi yapıldı.
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1 Mayıs’ta onbinler alanlardaydı!

1 Mayıs’ta binlerce kişi İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Mersin de dahil olmak üzere bir-
çok şehirde alanlardaydı.

1 Mayıs’a giderken

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sene 1 
Mayıs sürecine AKP’nin baskı politika-
larıyla, emperyalizmin emriyle patlatı-
lan bombalarla yaratılan korku ve istik-
rarsızlaştırma politikalarıyla girdik. 1 
Mayıs’tan üç gün önce Bursa’da, 1 Mayıs 
sabahı Gaziantep’te patlatılan bombalar 
ve yapılan bu kontrgerilla eylemleri katılı-
mın düşmesine sebep olsa da işçi sınıfının 
ve emekçi kitlelerin öncü kesimleri alan-
larda oldu, işçi sınıfının temel taleplerini 
dillendirdi, Türkiye halkının özlemlerini 
haykırdı.

İstanbul

Öncesinde dayanışma pikniği yapan İleri-
ci Gençler olarak 1 Mayıs’ta alanlarda ol-
duk. İstanbul’da Bakırköy’de yapılan mi-
tinge katılarak sloganlarımızı haykırdık. 
Ayrıca yürüyüş yolu boyunca yazılama 
çalışmaları da yaptık.

Ankara

TÜM-İGD’ li gençler olarak 1 Mayıs’ta 
Ankara’da da alanlarda olduk. Önlük ve 
flamalarımızla saat 13.00’de Kolej’de ya-
pılan mitinge katıldık.

Mersin

Tarsus ve Adana’da mitingin iptal edil-
mesine rağmen Mersin’de binlerce kişi 
1 Mayıs’ta bir araya geldi. Bizler de 
işçi sınıfının yolundan yürüyen İlerici 
Gençler olarak Mersin’de Cumhuriyet 
Meydanı’nda yapılan mitinge katıldık.
Gençliğin geleceksizleştirilmesine, kadın 
erkek eşitsizliğine, elemeci sınav sistemi-
ne karşı ve emeğimizin hakkını almak, 
bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk 
cumhuriyeti için geleceğimizi kendi elle-
rimizle öreceğiz.

3 fidan anıldı

68 Gençlik Hareketi önderlerinden Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam 
edilişlerinin yıl dönümünde birçok ilde yapı-
lan eylem ve etkinliklerle anıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen ilk anma İstan-
bul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. İlerici 
Öğrenciler’ in de katıldığı anmada açıklama 
ana kapı önünde yapıldı. Açıklamada “Biz-
ler bugün yas tutmuyoruz. 6 Mayıslar sadece 
Denizleri anma günü değildir. 6 Mayıslar bir 
direnişin, bir mücadelenin manifestosudur.” 
denildi.

Sonraki anma Taksim’de saat 17.00’de bir 
araya gelindi. Üç fidan için Gümüşsuyu’ndan 
Dolmabahçe’ye bir yürüyüş gerçekleştirildi. 
Yürüyüşte “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. fi-
loyu unutmayın” pankartı taşındı.

Binler Haziran konserinde buluştu

Birleşik Haziran Hareketi İstanbul’da Kartal 
Stadyumu’nda “Birlikte Başarabiliriz” sloga-
nıyla bir şenlik gerçekleştirdi.

İlerici Gençlik olarak, 8 Mayıs Pazar günü 
organize edilen konser etkinliğine bizler de 
katılım sağladık. Yapılan etkinlikle, Haziran 
günlerine duyulan özlem, Gezi kardeşliğiyle 
haykırıldı. Gericiliğe, yoksulluğa ve emper-
yalizme karşı Haziran günlerinin coşkusuyla 
bir araya gelindi.

Suruç şehitleri yakınları, 10 Ekim şehitleri 
yakınları, Cumartesi Anneleri, Gezi şehitleri 
yakınları da katıldı. Feridun Düzağaç, Kardeş 
Türküler, İlkay Akkaya, Marsis, Cahit Berkay, 
Nejat Yavaşoğulları’nın sahne aldığı konsere 
halk yoğun ilgi gösterdi. İlerici Gençlik olarak 
stadyumda stant açarak dergi satışı yaptık.

Süleyman Üstün’ü andık!

Kemal Türkler’in işçi sınıfının Süleyman’ı 
dediği, Süleyman Üstün hocamızı aramızdan 
ayrılışının 9. yılında mezarı başında andık.

Ailesinin, dostlarının ve öğrencilerinin de 
katıldığı ve Türkiye Komünist Partisi 1920 
İstanbul İl Örgütü’nün organize ettiği anma, 
saat 11.00’de Üstün’ün Zincirlikuyu’da bulu-
nan mezarı başında yapıldı.

Anmada Süleyman Üstün’ün Türkiye işçi sı-
nıfı mücadelesine yaptığı katkılar anlatıldı ve 
ona ithafen şiir okundu. İlerici Gençler ola-
rak yer aldığımız anmada bizler de hayatının 
son anına kadar mücadeleden hiç kopmamış 
olan hocamıza sözümüz olarak; işçi sınıfının 
yolunda mücadeleye devam edeceğimizi be-
lirttik.

Haberler
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Haberler

9. İlerici Gençlik Yaz Kampı gerçek-
leştirildi
İlerici Gençler’in geleneksel olarak düzenledi-
ği 9. İlerici Gençlik Yaz Kampı 11-14 Ağustos 
tarihleri arasından Balıkesir – Gönen’de bu-
lunan Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi’nde 
gerçekleştirildi.
Birçok ilden gencin katılımıyla ve “Emper-
yalizmin karanlığını dağıtmaya, yarınımızı 
bugünden kurmaya” şiarıyla gerçekleştirilen 
kampta gençler dört gün boyunca hep bera-
ber tartıştılar, çözüm yolları ürettiler ve eğ-
lendiler.
Antiemperyalizm ve yurtseverlikten Nazım 
Hikmet’in söylem analizine, iletişim ve ör-
gütlenmeden Türkiye’de ve dünyadaki gün-
cel değişmelere değin birçok konuda tartış-
ma yürüten gençler, felaketten kurtuluş için 
gençliğin üzerine düşen görevleri de ortaya 
koydular.
Münazaradan pankart boyamaya, hep bera-
ber söylenen türkülerden omuz omuza du-
rulan halaylara, kampın en yeteneklilerinin 
yarıştırıldığı yarışmalardan turnuvalara, 4 
günlük kamp boyunca gençler kolektif bir 
şekilde üretip, kolektif bir şekilde eğlendiler.

Harun Karadeniz’i kavgamızda ya-
şatacağız!
68 kuşağı gençlik hareketi önderlerinden Ha-
run Karadeniz’i aramızdan ayrılışının 41. 
yılında İstanbul’da bulunan mezarı başında 
düzenlediğimiz etkinlikle andık.
16 Ağustos günü saat 17.30’da düzenlediği-
miz anma etkinliğinde başta Harun Kara-
deniz olmak üzere hayatını devrim ve sosya-
lizm mücadelesine adamış tüm yoldaşlarımız 
için saygı duruşunda durduk. Ardından İle-
rici Gençler adına sözü alan arkadaşımız 
Karadeniz’in Amerikan emperyalizmine kar-
şı yürüttüğü mücadeleden ve 6. Filo eylemle-
rinden bahsederek yolumuzu hâlâ aydınlat-
tığını söyledi. Anma etkinliğinde ayrıca bir 
arkadaşımız Harun Karadeniz için yazılan 
bir şiiri okudu.

Darbeci ABD yurdumuzdan defol!
İlerici Gençler 29 ve 31 Ağustos tarihlerinde 
Kadıköy’de ve Kartal’da yazılama çalışma-
sı yaptı. Yapılan yazılamalarda “NATO’dan 
çıkılsın, üslere el konulsun”, “Emperyalizme 
geçit yok”, ” Darbeci ABD yurdumuzdan de-
fol ” sloganlarını kullanıldı. Ayrıca  İsmail 
Kahraman’ın Che’ye dil uzatmasına yazıla-
malarla cevap verildi. Bunun dışında Bostan-
cı köprüsüne “Darbeci ABD Yurdumuzdan 
Defol” yazılı bir pankart asıldı.

TKP’nin 96. yaşı coşkuyla kutlandı

Türkiye Komünist Partisi kuruluşunun 96. 
yılını 10 Eylül Cumartesi Günü Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikle 
kutladı.

Etkinlikte emperyalizm temalı sinevizyon 
gösteriminden TKP’nin dünden bugüne mü-
cadelesine ve ülkenin ve dünyanın güncel du-
rumunu ele alan konuşmalara, Güneşli Dün-
ya Tiyatro Topluluğu’nın sergilediği skeçten 
müzik dinletisine değin çok sayıda etkinlik 
gerçekleştirildi. İlerici Gençler de işçi sını-
fı partisinin, her şartta ve koşulda işçi sınıfı 
ideolojisinden taviz vermeyen TKP’ nin 96. 
yıl etkinliğine katılım sağladı.

Tarık Yüce için eylem sürüyor!

İşten çıkarılan Enerji Sen İş Sağlığı ve Güven-
liği Sekreteri Tarık Yüce için geçtiğimiz gün-
lerde yapılan eylemin ardından 19 Eylül’de de 
bir kez daha basın açıklaması yapıldı.

Saat 13.00’ de Enerji Sen tarafından İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açık-
laması yapıldı. Basın açıklamasına Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sek-
reteri Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi CHP’ li meclis üyeleri 
ve İlerici Gençler de katıldı.

İşçi sınıfının büyük önderi Kemal 

Türkler anıldı!

Bundan 36 yıl önce, 22 Temmuz 1980’de faşist 
bir kontrgerilla saldırısıyla hayatını kaybeden 
Türkiye işçi sınıfı önderlerinden, sınıf sendi-
kacılığının örnek isimlerinden Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu genel başkanı 
Kemal Türkler’i ölüm yıl dönümünde anıldı.

Birleşik Metal İş Sendikası, KETEV ve Türk-
ler ailesinin düzenlediği anma programında 
ilk olarak sabah saatlerinde Topkapı mezar-
lığında buluşuldu, Türkler’in mezarı başında 
konuşmalar yapıldı. Ardından saat 14:00 ‘da 
Birleşik Metal İş Sendikası’ nda anma etkinli-
ği gerçekleştirildi. Birleşik Metal İş Sendikası 
Başkanı Adnan Serdaroğlu’ nun açılış konuş-
masının ardından Kemal Türkler ile ilgili bir 
belgesel gösterimi yapıldı. Daha sonra Kemal 
Türkler’ in kızı Nilgün Türkler Soydan ba-
basını anlatan bir konuşma yaptı. Ardından 
şiirler okundu ve Karanfil’in Çağrısı kitabı 
dağıtıldı. İlerici Gençler de anmalara katıldı.

Haziran’da yitirilen ustalar anıldı

4 Haziran’da Kadıköy’ de dernek bürolarında 
bir araya gelen İlerici Gençler haziran ayında 
yitirdiğimiz Nazım Hikmet, Orhan kemal ve 
Ahmed Arif ’i andı. Sinevizyon gösterimin 
ardından, sanatçıların yaşamı ve mücadelesi 
anlatıldı.

Ardından hikayelerinden kesitler seslendi-
rildi, anıları paylaşıldı. Yapılan sohbetlerde 
komünist üç ustanın emekten, ezilenlerden 
yana sanat yaptıkları ve bugün yazdıklarıyla 
ve yaptıklarıyla yaşadıkları vurgulandı. 
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Vedat Türkali’nin ilk romanı olan “Bir Gün 
Tek Başına” isimli eseri, tam kurtuldum der-
ken ebedi bataklığa saplanan Kenan’ın haya-
tını konu alır.

Romanda Kenan, devrim için verdiği müca-
deleden bir polis memurundan yediği tokat 
ile vazgeçer. Bu anlık kararı, onu bir ömür 
boyu pişmanlığa iter.

Kenan halktan kopuk fakat halka yakın olma 
arzusundaki bir küçük burjuvadır ve küçük 
burjuva hayalleri ile rahat bir yaşantıya sa-
hip olduğunu düşünüp “ideal bir eş” olan 
Nermin’e kavuşmuşken, hayattan beklediği 
şeyin bu olmadığının farkına varır.

Gençliğinde ruhuna giydirmiş olduğu kefen-
den onu kurtaracak olan genç kadın Günsel 
ile karşılaşınca dünya onun için daha yaşanı-
lır bir hale gelir.

Günsel sayesinde bu kefenden sıyrılan Kenan 
kalbini ve ruhunu tüm çıplaklığıyla onun 
önüne serer. 

Kenan ve Nermin’in evliliğinde çatlaklar 
oluşmaya başlar. Nermin ile annesinin iş ko-
nusunda Kenan’a karşı baskı yapmaları onu 
kızdırır ve Nermin ile arasının daha da açıl-
masına sebep olur.

Bu sırada Kenan, Günsel ile düzenli bir şekil-
de görüşmeye başlar ve aşkına karşılık bulun-
ca kararını verip evden uzaklaşır.

Kenan tekrar devrimci mücadelenin içine 
girmeye başlamışken 1950’li yıllarda ülke-
de sıkı bir cadı avı başlar. Günsel de bundan 
payına düşeni alıp tutuklanır. Aynı zamanda 
Kenan’dan hamile kalmıştır fakat çocuğu al-
dırmak ister.

Kenan tesadüfen bu tutuklamalardan etki-
lenmez. Bundan dolayı Günsel ve arkadaşları 
Kenan’ın polis olduğu düşüncesine kapılır.

Eşi Nermin, Kenan’a boşanma davası açmış-
tır. Günsel ile de ilişkileri kötüye gidince ar-
tık Kenan’ın tutunacak dalı kalmamıştır. Son 
çare olarak Kenan, her şeyi arkasında bıraka-
rak intihar eder.

Kısa bir süre sonra Günsel hapisten çıkar, 
Kenan’ın ölümü üzerine çocuğu aldırmaktan 
vazgeçer ve Kenan’ın mezarına giderek onu 
hâlâ sevmekte olduğunu itiraf eder.

Bir Gün Tek Başına 198 4’ten bu yana milyon-
lar tarafından okundu. Türkali, Bir Gün Tek 
Başına’da dönemin TKP’sine ve Türkiye’sine 
dair kimi gerçekliklere de romanında değin-
di. Dönemin devrimci mücadelesine, toplum-
sal yapısına ışık tutan Türkali, kimi eleştir-
menlere göre kendi yaşadığı kimi süreçleri 
Kenan karakteri üzerinden anlattı.

Biz bugün gençlik olarak Vedat Türkali’ye söz 
veriyoruz; şimdi sen bekle bizi üstad, harami-
lerin saltanatını yıkacağız!

Öyküm Bozkurt

“Bir Gün Tek Başına” Bugün Milyonlarla

İSTANBUL 

Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle
Uzaktan seni düşünürüm İstanbul
Binbir direkli Halicinde akşam
Adalarında bahar
Süleymaniyende güneş
Hey sen güzelsin kavgamızın şehri

Ve uzaklardan seni düşündüğüm bugünlerde
Bakışlarımda akşam karanlığın
Kulaklarımda sesin İstanbul

...
Haktan bahseden namuslu insanları
Yağmurlu bir mart akşamı topladılar
Karanlık mahzenlerinde şehrin
Cellatlara gün doğdu
Kardeşlerin acısıyla yanan bir çift gözün 
vardır
Bir kalem yazın vardır
Dudaklarını yakan bir çift sözün vardır
Söylenmez

Haramiler kesmiş sokak başlarını
Polisin kırbacı celladın ipi spikerin çenesi 
baskı makinesi
Haramilerin elinde
Ve mahzenlerinde insanlar bekler
Gönüllerinde kavga gönüllerinde zafer
Bebeklerin hasreti içlerinde gömülü
Can yoldaşlar saklıdır mahzenlerinde

Boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul
Bulutların ardında damla damla sesler
...
Bir kadın yoldaş tanırdım
Bir kardeş karısı
Hasta ciğerlerini taşıdığı çelimsiz kemikli 
omuzları
Ve hüzünlü çehresiyle bebelerini seyrederdi
Cellatlara emir verildiği gün haramilerin 
sarayında
Gebeliğin dokuzuncu ayında
Aç kurtların varoşlara saldırdığı
Tipili bir gece yarısı
Sırtında çok uzak bir köyden indirdi
Otuzbeş kiloluk sırrımızı
Zafer kanlı zafer kıpkırmızı

Boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul
Bekle bizi
Büyük ve sakin Süleymaniyenle bekle
Parklarınla köprülerinle kulelerinle 
meydanlarınla
Mavi denizlerine yaslanmış
Beyaz tahta masalı kahvelerinle bekle
Ve bir kuruşa Yenihayat satan
Tophanenin karanlık sokaklarında
Koyunkoyuna yatan
Kirli çocuklarınla bekle bizi
Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden 
geçişimizi
Bekle dinamiti tarihin
Bekle yumruklarımız
Haramilerin saltanıtını yıksın
Bekle o günler gelsin İstanbul bekle
Sen bize layıksın

                                 Vedat TÜRKALİ
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Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor komünizmin 
hayaleti. 19. yüzyılda Avrupa’da dolaşan bu 
hayalet, günümüzde dünyanın dört bir yanı-
na yayılmış durumda.

Karl Marx ve Friedrich Engels’in 1848 yılın-
da yazdıkları ve her yaştan insanın okuması 
gereken Komünist Manifestonun ilk bölü-
münde “ezen ile ezilen” arasındaki çelişki-
yi öz bir şekilde anlatılıyor. İkinci bölümde 
“proleterler ve komünistler” arasındaki iliş-
kiyi açıklıyorlar. Burjuvazinin “Özel mülki-
yetin kaldırılması” konusunda komünistlere 
saldırmasına yanıt veriyorlar. Burjuvazinin, 
kadını üretim aracı olarak gördüğüne deği-
nip aile konusuna açıklık getiriyorlar.

Manifesto’nun üçüncü bölümünde “sosya-
list ve komünist yazın” konusuna değinerek 
“Gerici Sosyalizm” başlığı altında feodal 
sosyalizm, küçük burjuva sosyalizmi, gerçek 
sosyalizm konularını irdelerken, burjuva sos-
yalizmi, eleştirel ütopik sosyalizm ve komü-
nizme açıklık getiriyor. Dördüncü bölümde 

ise “Komünistlerin Çeşitli Muhalefet Partileri 
Karşısındaki Konumları” başlığı altında ko-
münistleri anlatıyorlar.

“Tarih sınıfların savaşımıdır.”. Bugün bu sa-
vaş alevlenerek büyümektedir. Emperyaliz-
min karanlığından aydınlığa çıkarken Ko-
münist Manifesto kılavuzumuz olmalıdır.

Zaman gençliğin öğrenme, araştırma, örgüt-
lenme zamanıdır. Komünist Manifesto’da 
da dendiği gibi: Proleterlerin zincirlerinden 
başka kaybedecekleri bir şeyleri yoktur. Oysa 
kazanacakları koskoca bir dünya vardır. İşte 
işçiler bu bilince vardıkları zaman dünyayı 
kendileri ve aileleri için yaşanılabilir hale ge-
tirebilirler. 

O zaman BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ, 
BİRLEŞİN!

Nilya Çalık

Komünist Manifesto Üzerine

Peynir dükkanından fabrikaya, 
adım adım kapital manga

Japonya’nın kendine özgü çizgi roman tek-
niği ile muhteşem bir görsel şölen haline ge-
len mangalardan Kapital’in mangasını siz 
değerli okuyucularımıza tanıtacağım.

İlk kitapta Karl Marx ve Freidrich Engels 
ile birlikte genel olarak emek-sermaye çe-

lişkisine değinilmektedir. Daha sonra man-
galaştırılmış senaryoya sağlam bir giriş 
yapılmaktadır. Baş karakterimiz, babasının 
peynirci dükkanında çalışan ve her gününü 
zengin olma hayalleri ile geçiren Robin’dir. 
Robin, babası ile birlikte çalışmak duru-
munda kalan, küçük yaşlarında annesi-
ni kaybetmiş bir gençtir. Bu zorlu hayatı 
Robin’in zengin olma hayalini güçlendirir.

Bir gün,babasıyla birlikte ürettikleri pey-
nirleri satışa çıkarmak için pazara giden 
Robin, peynirlerinin çok satması sonucun-
da kapitalist bir yatırımcı olan Daniel’ın 
dikkatini çeker. Daniel bu fırsatı kaçırmaz 
ve Robin’e şaşırtıcı bir iş teklifinde bulunur. 
Robin’in zengin olma hayalini gerçekleştir-
me isteği ağır basar ve Daniel ile iş birliği 
yapmayı kabul eder.

Teklifi kabul eden Robin,babasının yanın-
dan ayrılır ve Daniel ile birlikte kapitalizme 
hizmette bulunacak fabrikayı kurar. Daha 
sonra üretim araçlarını satın alıp, çalışmaya 
mecbur kalmış ve durumu kötü olan işçileri 
işe alırlar. İşçileri zorlayarak kâr üstüne kâr 
elde eden Robin,zengin olma hayallerini 
gerçekleştirmiştir. Ama bir şeyin farkında 

değildir; işçilere baskı uygulayarak kendi 
mezar kazıcısı proleterleri yaratmıştır. Pro-
leterler zaman zaman isyan ederek Robin’i 
zora sokmuşlardır.

Bu durumun farkına varan Daniel, işçile-
ri kontrol altında tutacak bir kâhyayı işe 
alır. Ara sıra işçilerin zor durumu Robin’i 
üzer, Daniel bunun da farkına varır ve pa-
ranın gücünü kullanarak Robin’i acımasız 
bir hale getirir. Proleterler bu sefer Daniel’e 
isyan ederek onu zor duruma sokarlar. Da-
niel ise bu durumu bir bankanın yönetim 
kurulu başkanı ile anlaşarak çözer. Robin, 
proleterlerin son ayaklanmalarının ve rü-
yasında gördüğü annesinin sözlerinin etki-
sinde kalarak proleterlere destek çıkar. Bu 
sömürüye proleterlerle birlikte dur der.

Proleterlerin zincirlerinden başka kaybede-
cekleri bir şey yok, koskocaman bir dünya 
var kazanacakları!

Fatih Utku
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GÜLMECE - DÜŞÜNMECE!

NOT: Fotoğrafta photoshop kullanılmamıştır. Fotoğraf 24 Temmuz 2016 tarih’’inde 
CNN Türk’ye yayınlanan “Hakan Çelik ile Hafta Sonu” Programından alınmıştır.

Ege Üniversitesi 2016 Tıp Mezunlarının 
açtıkları pankart

Hazırlayan - Toparlayan: Emir Boyacı
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Bunları biliyor muydunuz? 

• Hindistan’da yaşayan 

bir adam 16 yaşından 

50 yaşına kadar yani 

günümüze kadar ağaç 

dikerek 1360 ağaçtan 

oluşan bir ormanın 

sahibi olmuştur. 

Orman gergedan, 

kaplan ve filllere ev 

sahipliği yapmaktadır.

• Bir köpek 

balığı 100 

milyon 

damla 

suyun 

içindeki 

bir damla 

kanı 

hissedebilir.

• Evrendeki kütlenin 

sadece %4’ü atomlardan 

oluşmaktadır, geriye 

kalan %96’lık kütle ise 

karanlık madde (dark 

matter)  ve karanlık 

enerjiden oluşmaktadır. 

• Cemal Süreyya 

soyadını 

kaybettiği bir 

iddia sonucu 

‘’Süreya’’ olarak 

değiştirmiştir.

• Filin derisi çok dayanıklıdır, baş bölgesindeki 

deri kalınlığı 2,5 cm bulabilir. Kalın 

olmasına rağmen fil derileri çok hassastır. 

Bu yüzden filler böcek ısırığından, güneş 

yanığından ve nem kaybından kendilerini 

korumak için çamur banyosu yaparlar.

• Kurşun geçirmez yeleği, 

yangın çıkışını, cam 

sileceğini ve lazer yazıcısını 

kadınlar icat etmiştir.
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• Seri katil Atalay Filiz 
ile polis memurları 
selfie çekti.

• Gericiliğe, eşitsizliğe karşı geçtiğimiz haziranda 300’ü aşkın lise parasız, eşit, laik bir eğitim için 

bildiri yayınlayıp tepkilerini gösterdiler.

• Oxford İngilizce Sözlüğü’nün büyük bir bölümü William 
Chester Minor adında bir katil tarafından, tımarhanede 
kalırken yazılmıştır.

• Sabahları boyumuz akşamki boyumuza 

göre 1 cm kadar daha uzundur.

• Pistantrofobia, geçmişte yaşananlar yüzünden insanlara 

güvenememe korkusudur. 

• Britanya adasında Wales’te (Galler) adı 
“Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch’’ 
olan bir kasaba vardır.

• Uranüs sadece yaz ve kış mevsimlerini 
yaşar. Her bir mevsim 42 yıl sürer.

• Kalp, kanı bir 

binanın 4. katına 

çıkabilecek bir 

basınçla pompalar.

• Fidel Castro’nun 1959’dan 2006 yılına kadar maruz kaldığı suikast 

girişiminin sayısı 638. Saldırıların CIA tarafından organize 

edildiği biliniyor. Neyse ki hiç bir girişim başarılı olmadı. Nice 

yıllara Fidel.

Doğa ÖNDER
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