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İlerici Gençlik Dergimizin bir sayısında daha sizlerle bir aradayız. En
son sayımızdan bu yana ülkemizde ve
dünyamızda kötü olduğu kadar umut
verici birçok şey de yaşandı. Beş yıldır Suriye’de süren savaşta Amerikan
Emperyalizmi umduğunu bulamadı.
Bölüp yönetmeye çalıştığı bölge ülkeleri bugün birbirine daha da yaklaşmış
durumda.
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İlk olarak Türkiye’de ve dünyada hangi gelişmeler yaşandığını ele aldık. 15
Temmuz sonrası Türkiye; başkanlık
dayatması, gericiliğe karşı mücadele,
Amerikan Emperyalizminin çıkmazları, Avrupa Birliği’yle yaşadığımız
sorunlar ve direniş cephesi olarak adlandırabileceğimiz Suriye, Rusya, Venezuela ilkyazımızda değindiğimiz konulardan sadece bir kaçı.
Hepinizin dergi kapağımızdan da
fark etmiş olduğunuz üzere Ekim
Devrimi’nin 100. yılındayız. Sovyetler
Birliği olmasa bile biz gençlere bıraktığı miras, yolumuzu hâlâ aydınlatıyor. O
yüzden Ekim Devrimi sonrasında Sovyetler Birliği’nde gençliğin kazanımlarını ve devrimci kuruluş sürecindeki
durumunu da siz okuyucularımızla
paylaştık.
Başkanlık dayatmasının ardından ülkemiz OHAL çöplüğüne döndü. Bu
OHAL’lerde açıklandığı üzere patronların işini kolaylaştırmak için yapıldı ve işçi emekçi haklarında ciddi hak
gaspları yaşanıyor. İzmir’de sendikaya
üye oldukları için İzmirgaz işçileri işten atıldı. Her sayımızda olduğu gibi bu
sayımızda da işçi emekçi haberlerimiz
sizlerle.
Ülkemiz sadece OHAL çöplüğüne değil sınav isimleri çöplüğüne de döndü. Ortaöğretimde TEOG, liselerde ise
LYS – YGS de kaldırıldı. Tüm bunlar
olmadan önce ÖSYM başkanı binler-

ce öğrencinin sınav sonucunun yanlış
hesaplanması üzerine kurumun adının “lekelenmemesi” için istifa etti. Bu
arada istifa demişken bu dergimizde
yer veremedik ama İstanbul Belediye
Başkanı Kadir Topbaş istifa etti, Melih Gökçek’in de istifa edeceği söylentileri dolaşıyor. Ne diyelim darısı
Ankara’lıların başına ama şunu da belirtmek gerekir ki bu istifalar yetmez.
Erdoğan, istifalarla partisinin imajını
temizlemeye çalışıyor ama öte yandan
AKP’nin çoğunluğunun FETÖcülerden
oluştuğu biliniyor. O yüzden bataklıkta
sinek avlamakla olmaz.
Gericilik sadece okulda, sokakta değil Halk Eğitim Merkezleri’nde de var.
Halk oyunlarının yasaklanmaya çalışıldığını görüyoruz ve İlerici Gençler
olarak durun diyoruz. Bu sayımızda
ayrıca öğrenci arkadaşlarımızın liselerde ve üniversitelerde yaşadıkları sorunlar üzerinde durduk ve çözüm yolları
üretmeye çalıştık. Venezuela’da neler
oluyor, kitap tanıtımı, kadınlardan,
EBT’lerden ve İlerici Gençler’den haberler de bu sayımızda sizinle paylaştığımız yazılarımızdan.
Birçok farklı bölgeden yazılarını bizlere
ulaştıran tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Yapacağınız her türlü katkıyı, şiiri,
yazıyı, değerlendirmeyi, mail yoluyla
bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz. Ekim
Devrimi’nin 100. Yılında, geleceğimizi
ellerimize aldığımız ve sömürülmediğimiz, eşit ve özgür bir ülkeye, dünyaya
daha da yakın olduğumuzu biliyoruz.
O yüzden vatan, cumhuriyet ve emek
mücadelesiyle böyle bir geleceği hep beraber örmek dileğiyle...
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Türkiye’de ve dünyada
neler oluyor?

Emperyalizmin tüm dünyaya egemen olma
çabası içerisinde olduğu, emperyalist saldırıya
karşı direnen halkların ise ister istemez bir araya
geldiği bir süreçteyiz. Bu süreçte Türkiye de emperyalizmin politikalarını doğrudan hissediyor.
Yıllarca Türkiye halklarını köleleştirmeye çalışan emperyalizm, artık Türkiye egemenlerini
de korkutacak şekilde Türkiye’yi hedef tahtasına koymuş durumda. Ülkemiz, özellikle 2015 ve
2016 yıllarında Amerikancı-Natocu eylemlerle
patlatılan bombalarla kaos ortamına sürüklenirken, 15 Temmuz’ da Amerikancı- Fettullahçı
darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış ve bunu
püskürtmüştü. Ancak; devam eden süreçte olası
emperyalist müdahalelere karşı direnişi sağlamak, halkı bu amaç etrafında birleştirmek yerine emperyalizm ile orta yolu bulmaya çalışan
iktidar; gerek kendi ideolojisine uygun olarak
gericiliği yayarak gerek başkanlık dayatması ile
toplumu kutuplaştırmaya devam etti. Erdoğan
ulusun tümünü birleştirecek, emperyalizme
karşı vatanı savunacak ve halkı bir arada tutacak bir politik çizgi yerine halkı emperyalizm
karşısında bir araya getirememe pahasına kendi
gerici politikalarını uygulamaya devam etti.
AKP gerici politikalarını tüm hevesi ile uygularken işçilere, emekçilere yönelik saldırılarına da
devam ediyor. Hak gaspları, işsizlik, enflasyon,
geçim derdi. Tüm bunlara bakınca anti-emperyalist mücadeleyi emek ekseninde yürütmenin
zaruriyeti görülüyor.
Başkanlık Dayatması
16 Nisan günü yapılan hileli referandum ile
başkanlık sistemi kabul edildi. Erdoğan hileli
referandumu ‘’atı alan Üsküdar’ı geçti’’ diyerek
özetledi. Kendi şahsi çıkarları adına halkı emperyalizme karşı ayrıştıracak, savunmasız hale
getirecek önemli bir adım attı. Oysa 15 Temmuz
Amerikancı - Fettullahçı darbe girişiminin bastırılmasında toplumun farklı siyasi görüşten
birçok kesimi bir araya gelmiş; onu takip eden

günlerde de farklı kitlesel eylemlerde beraber
görüntü vermişti.
Hileli referanduma karşı halkın itirazı cılız
kaldı. Ülkenin farklı yerlerinde Yüksek Seçim
Kurulu’nun kararına yönelik yapılan protesto
eylemleri ciddi bir kitleselliğe ulaşamadı. Muhalefet en demokratik hakkının gasp edilmesine karşı neredeyse sessiz kaldı.
Türkiye’nin parlamenter geleneğini ortadan
kaldırmayı ve ülkemizi 200 yıl öncesine döndürmeyi amaçlayan başkanlık sisteminin kimi
maddeleri uygulamaya kondu. Erdoğan görkemli gösterilmeye çalışılan sönük bir atmosferde AKP’nin başına geçti, HSK yürürlüğe girdi.
AKP’nin hem başkanlık projesi ile doğrudan
hem de başkanlık sisteminin sonuçları ile emperyalist saldırıya karşı vatanı daha da savunmasız bıraktığı şu günlerde aslında ciddi düzeyde emperyalizmin tehdidi altındayız. İktidarın
vurdumduymazca gericiliği ve ayrışmayı körüklediği şu günlerde inatla cumhuriyet değerlerini ve toplumsal birliği sağlayacak politikayı
savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz.
Emperyalizm halkları esir almaya çalışıyor
Emperyalizm tüm dünyayı istediği gibi şekillendirme, halklara köleliği dayatma amacıyla
tüm dünyaya saldırıyor. Ancak bu konuda dün
olduğu gibi eli güçlü değil. Trump ve çevresi,
ABD’de Clintoncu yerleşik egemenlerin müdahaleleri ile istediklerini hayata geçiremezken,
Trump da kendisine yönelik başlatılan karalama kampanyasına karşı ABD’de eşine az rastlanır mitinglerle kitle desteğini yitirmemeye
çalıştı. ABD’de Trump’a yönelik medya ve siyaset üzerinden giden saldırılarla devam eden karışıklığın yanı sıra emperyalist bloğun Suriye,
Rusya, İran, Türkiye, Irak, Venezüella, Kuzey
Kore halkları başta olmak üzere direnen tüm
halklara yönelik saldırı da devam etti. Trump’ın

başkan olmasıyla birlikte kısa süren dış politikadaki belirsizliğin ardından bir yandan
Trump’ın çevresindeki siyasetçiler teker teker
istifaya zorlanırken bir yandan da Ortadoğu’ya
saldırı kaldığı yerden davam etti. Suriye Tomahawklar ile vuruldu. Suriye kasabaları bombalandı. Kimyasal silah yalanı ile Suriye’ye karşı
yürütülen psikolojik ve diplomatik savaş gerilimi daha da artırdı. Güney Kore sınırına Çin ve
Rusya’ yı tehdit etmek üzere THAAD füzeleri
yerleştirildi. Çin ve Rusya; ABD’yi askeri olarak
doğrudan karşısına alacak eylemlerden uzak
durmaya çalışırken Suriye konusunun da içinde
olduğu askeri, politik, ekonomik konular üzerinden ülkeler arasında gerilim artarak sürüyor.
Ancak şunu da söylemek gerekir ki ABD’nin
tüm çirkin saldırılarına karşı emperyalizme
karşı direnen halklar da azimle mücadele ediyor. Suriye’de direniş, emperyalist saldırıyı her
geçen gün daha da püskürtüyor. ABD ve yıllara
dayanan müttefiklerinin arasındaki çatlak her
geçen gün daha da artarken, direniş cephesi de
her geçen gün daha da birlikte hareket ediyor.
ABD; Venezuela’da da iktidarı devirmeye çalışıyor. Latin Amerika’daki bağımsız ülkelere karşı
yaptığı darbelerle ünlü olan ABD, Venezuela’da
Madura hükümetini indirmek için elinden gelen
gayreti gösteriyor, elinden gelen her türlü kirli
hamleyi yapıyor CIA Başkanı Venezuela’daki
hükümeti devirmek istediklerini açıkça ifade
etti. Venezuela’da ABD destekli olduğu belli
olan bir darbe girişimi püskürtüldü. Trump;
Venezuela için gerekirse askeri bir müdahale
yapılabileceğini açıkladı. Amerika, ekonomik
ambargo uygulayarak Venezuela’yı iyice güçsüzleştirmeye çalışırken Venezuela da olası bir
Amerikan müdahalesine karşı halkı savaş için
eğitiyor ve halkı kendini mücadeleye hazırlıyor.
Geçtiğimiz dönemde Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim de tehlikeli bir boyuta ulaştı.
ABD’nin Güney Kore’yi de kullanarak savurduğu tehditlere Kuzey Kore tatbikatlarla, füze
denemeleriyle karşılık vererek bağımsızlığını,
egemenliğini savundu. ABD, Kuzey Kore’ye
karşı askeri seçenekleri de düşünüyoruz diyecek
kadar saldırganlaştı.
Emperyalizm – Türkiye
Emperyalizmin bölgemizle ilgili temel hedefi olan; mevcut ülkeleri küçük küçük parçalar
haline bölerek Ortadoğu’yu kolay yönlendirilebilen ve birbiriyle uğraşarak istikrarsızlaştırılmış küçük devletler haline getirilmesi projesi
ülkemiz içinde ciddi bir tehdit olmaya devam
ediyor. Türkiye bir NATO ülkesi olarak yıllardan beri ilk defa emperyalizm ile bu denli karşı
karşıya. Geçtiğimiz dönemde ABD ile tartışmalar somut olarak PYD ve FETÖ üzerinden
sürdü. Türkiye PYD’yi bombaladı. ABD; Türkiye heyetinin Beyaz Saray’da olduğu sırada
PYD’ye silah verdiğini açıklayarak Türkiye’yi
aşağıladı. Bu koşullar altında Erdoğan; FETÖ
ve PYD konusunda sorunlara nokta koyacağız
diyerek, Trump ile görüşmeye ABD’ye gitti. Bu
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görüşme de, Erdoğan’ın emperyalizmle uzlaşma
hayalinin diğer tüm girişimleri gibi sonuçsuz
kaldı. ABD son olarak Suriye’ye yaptığı emperyalist müdahale için eğit-donat programına
aldığı, Türkiye’nin doğrudan desteklediği ÖSO
ile çatıştı. Oluşan bu tabloda iki NATO ülkesi
Suriye’de askeri olarak karşı karşıya gelmiş oldular.
Emperyalist Avrupa Birliği ile Türkiye arasında
ciddi problemler yaşandı. Başkanlık referandumu sürecinde yaşanan gerilimden, AB’nin
Türkiye’nin anti demokratik olduğunu açıklaması ve benzer şekillerde karşılıklı kötülemeler
yaşandı. Almanya ile İncirlik üzerinde ciddi
gerilim yaşandı. Gerek vize serbestisi, gerek
Avrupa Komisyonu’nun açıklamaları gerekse
de göçmen anlaşması üzerinden yaşanan sorunların çözülememesi üzerine Türkiye, Alman
milletvekillerinin İncirlik üssünü ziyaret etmesine izin vermedi. Almanya, İncirlik üssünden
çekildi.
AKP’nin dışarda emperyalizm ile içerde FETÖ
ile kurduğu birliktelik çoktandır bozulmuştu.
Şu anda emperyalizmin desteğinden yoksun
olan AKP’nin içerde MHP yönetimi ve ordu yönetimi ile kurduğu ittifakın belirleyici özelliği
ise PYD ile mücadele. Emperyalizmin gerek askeri, gerek ticari, gerek diplomatik saldırılarına
rağmen hâlâ emperyalizm ile işbirliği çabası içerisinde olan AKP, halkı kandırıyor. Bir yandan
ABD’ye PYD’ye gönderdiği silahlar üzerinden
söylenirken diğer yandan ABD ile tekrardan
ittifak kurmanın yollarını arıyor. Yaklaşık bir
buçuk yıldır Rusya, Suriye, İran ile dostluk politikası geliştirmeyi kademeli olarak sağlarken;
bir yandan da emperyalizm ile uzlaşma ısrarını
sürdürüyor. Vatan savunmasına karşı halkın bir
arada olması gerektiği şu günlerde başkanlık
dayatması ile gerici politikalar ile halkı ayrıştırıyor. Gezi kitlelerinin istemlerinin, çağdaşlığın, bilimin, adaletin toplumu birleştireceğini
umursamayarak; ulusu toparlamak yerine mezhepçi gericiliği yayıyor. Mayıs Haziran Büyük
Halk Direnişi’nde ve 15 Temmuz AmerikancıFettullahçı darbe girişimde sokağa çıkan kitleleri vatan savunması başlığında birleştirmek
yerine toplumu ayrıştırıyor. Ancak biz ilerici
gençler biliyoruz ki; emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı vatanı savunmak, toplumu ayrıştıran değerlere karşı cumhuriyet değerlerini
savunmaktır.
Gericiliğe karşı cumhuriyet değerlerini savunmalıyız
MİT tırlarında silah bulunması ile ilgili basına
yansıyan haberin belgelerini verdiğini söyleyen eski gazeteci CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı. Buna karşılık olarak CHP;
Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü gerçekleştirdi. CHP’nin kontrollü darbe söylemi
ile ön plana çıktığı günlerde emperyalizme yaranmaya dayalı emareler Adalet yürüyüşünde
ufak ufak kendisini gösterse de belki de kitlesel
katılımın da etkisiyle oldukça zayıf kaldı. Gerek
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yürüyüşte gerek oldukça kalabalık bir kitlenin
toplandığı 9 Temmuz’da yapılan Adalet mitinginde adalet istemi ön plana çıktı. Genel tavır
AKP’nin OHAL rejimine ve muhalefete yönelik
antidemokratik uygulamalarına idi. AKP yürüyüşü gayri milli bir yürüyüş olarak yorumladı.
CHP’nin Adalet yürüyüşü ile ve devamında sürdürdüğü muhalefet şimdilik Kılıçdaroğlu’nun
tutuklanmasının önüne geçmiş gibi görünüyor.
AKP, Fettullahçı darbeden ders almamışçasına
şimdi de devlet kadrolarını farklı tarikatların
mensupları ile dolduruyor. Liyakat’ı bir kenara
bırakıp insan kayırma yöntemi ile atama yapılması cumhuriyet değerlerine, çağdaş toplum olmanın gereklerine aykırı olduğu düşüncesindeyiz. Devlet atamalarında insan kayırılmasının
toplumsal olarak ciddi sonuçlara neden olacağını düşünüyor, toplumu birbirine yabancı hale
getiren bu uygulamaya şiddetle karşı çıkıyoruz.
AKP eğitim alanında gerici uygulamalarına da
devam ediyor. İmam Hatiplerin sayısının artırılması amaçlanıyor. Hedeflenen sayı ile 5000
nüfusa bir İmam Hatip açılacak. Yeni kurulacak okullara mescit ve abdesthane zorunluluğu
getiriliyor. Evrim teorisi lise müfredatından
çıkarıldı. Müftülere resmi nikâh yapma yetkisi
tanındı. Tüm bu gelişmeler cumhuriyet değerleri ile bağdaşmamaktadır. AKP’nin gerici politikaları bilimi, çağdaş hukuku değil dogmatizme
ve dine dayanan; köleleştirmeyi, sömürüyü, biat
eden toplumu amaçlamaktadır. Bu gerici politikalara karşı cumhuriyeti savunmalıyız.
Emeğimizi savunmalıyız
İktidar emek düşmanlığını devam ettiriyor.
Kıdem tazminatının fona devredilmesi gündeminden sendikal hak gasplarına, iktidar emeğini savunanların karşısında yer alıyor. Her geçen
gün işsizlik artıyor, enflasyon yükseliyor. AKP
oynanmış istatistiklerle ekonominin iyiye gittiğini ifade etse de ekonomik büyüme bir kaç
sektörle sınırlı kalıyor. Emeği ile geçinen halk
ekonomik büyümeden payını alamıyor. İşçi ve
memura yapılan enflasyon oranının epey altında zamlarla halk her geçen gün fakirleştiriliyor.
Vatan, cumhuriyet ve emek mücadelesinin
birleştiği bir dönemdeyiz

Emperyalizmin, bizleri köleleştirmek isteyenlerin amaçlarına karşı vatanı savunmak; bugün
Mayıs Haziran Büyük Halk Direnişi’nde sokaklara dökülen kitlelerle 15 Temmuz kalkışmasına
karşı sokağa çıkan kitleleri birleştirmekten geçer. Cumhuriyetin, bağımsızlığın birleştiriciliğine inanıp, emperyalizmle işbirliği hevesinde
olanları cezalandırmaktan geçer. Doğrudan
emperyalistlerce iktidara getirilmiş bir proje
partisi olan AKP yapısal olarak antiemperyalist
bir mücadelede ulusun rehberi olamayacağı gibi;
başkanlık dayatmasıyla ve uygulamış olduğu
gerici-mezhepçi politikaları ile halkın geniş bir
kesimine hiçbir şekilde liderlik edemeyecektir.
Dolayısıyla Amerikancı–Natocu terör eylemlerini yaşadığımız ya da 15 Temmuz kalkışmasını
atlattığımız bu günlerde olası daha büyük bir
badirenin atlatılmasında mevcut iktidar, ulusun
tümüne hitap etme ve liderlik edebilme potansiyelinden yoksundur.
İlerici Gençlik olarak vatan, cumhuriyet ve
emek mücadelesinin aynı yoldan geçtiğini düşünüyoruz. Bugün AKP’nin gericiliğine karşı
emperyalizmin ön plana çıkardığı alternatiflere inanmak hata olacaktır. Avrupa Birliği
ve ABD ile bozulan ilişkileri şanssızlık olarak
görüp; batıyı kurtarıcı olarak tariflemek hata
olur. Avrupa’da yaşayan emekçiler yıllara dayanan mücadeleleri ile önemli kazanımlar elde
etmiştir. Ancak bu batı ile iyi ilişkilerin Türkiye
halklarına kazanımlar getireceği anlamına gelmez. Avrupa Birliği’ne yaranma, ABD ile iyi ilişkiler politikası bize olsa olsa sömürü, darbeler,
kan getirecektir. Bizim ekonomik, demokratik,
sosyal kazanımlarımız emperyalist ülkelerle iyi
ilişkilerle değil kendi mücadelemizle gelecektir.
Komşularımız ile iyi geçinmekle Suriye halkının emperyalizme karşı direnişi ile gelecektir.
Cumhuriyet değerlerini savunarak gelecektir.
Çünkü emperyalizm halkları gericileştirerek,
cumhuriyet değerlerinden kopararak köleleştirmektedir. Haliyle emeğimiz savunmak yani köleleşmeye, sömürüye karşı mücadele; emperyalizme ve emperyalizmin bize yıllardan beri reva
gördüğü gericileşmeye karşı mücadele etmektir.

İşçi - Emekçi cephesinden haberler
Türkiye’de gün geçmiyor ki yeni bir zam
gelmesin. Her yeni güne yapılan zamlarla
uyanıyoruz. Dolmuşa zam geliyor, ekmeğe zam geliyor, doğalgaza ve daha bir sürü
şeye. Ancak aynı zamları işçi emekçi ücretlerine yansıdığını göremiyoruz.
Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu
(Türk-İş), dört kişilik bir ailenin yaşamsal
harcama rakamlarını açıkladı. Açıklamalara göre; bir ailenin gıda için yapması gereken
harcamaları kapsayan açlık sınırı Eylül’de
bir önceki aya göre yüzde 1.19 artışla 1523
lira oldu. Gıda ile barınma, giyinme, eğitim
gibi harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı
ise 4 bin 901 liradan 4 bin 960 liraya yükseldi. Öte yandan asgari ücret ise 1402 TL ve
açlık sınırının altında.
İnsanca yaşam koşullarının git gide arttığı ülkemizde işçiler haklarını aramayı da
sürdürüyor. Tekgıda-İş Sendikası ile Aroma
Meyve suları ve Gıda Sanayi AŞ arasında
yaklaşık 5 ay süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 292
işçi greve çıktı.
Tekgıda-İş Sendikası ile Aroma işvereni 28
Şubat’ta 24.dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için masaya oturdu. Sendika, işyerinde çalışan 292 işçinin ücretlerine; birinci yıl
için seyyanen 600 lira, ikinci yıl için enflasyon + 5 puan artış talep etti. Tekgıda-İş, her
kıdem yılı için de 20 lira artış istedi. İşveren
ise birinci yıl için seyyanen 275 lira, ikinci
yıl için de enflasyon oranındaki artış teklifiyle sendikanın talebinin çok altında kaldı.
Tekgıda-İş yöneticileri, uzlaşma sağlayabilmek için taleplerini,birinci yıl seyyanen 485
lira, ikinci yıl için enflasyon + 3 puan olmak
üzere aşağı çekti. Her kıdem yılı için talep

edilen 20 lirayı da 14-15 liraya indirebileceklerini işverene bildirdi. Sendika, ayrıca
yıllardır mevsimlik işçi olarak çalışan 38
işçi için de kadro talebinde bulundu. Ancak
işveren, sendikanın taleplerine yanaşmadı.
Bunun üzerine işçiler greve çıkma kararı
aldı.
İşçilerin karşılarına çıkan sıkıntılardan biri
de sendikalaşmaya getirilen engel. Bunun
en son örneklerinden biri İzmir’de yaşandı.
Geçtiğimiz haziran ayında DİSK EnerjiSen’e üye oldukları gerekçesiyle İzmirgaz
23 işçiyi işten çıkarttı. İşçiler düşük ücretler
ve güvencesiz çalışmadan kaynaklı sendika
üyesi olmuşlardı. İzmirgaz işçilerinin dava
süreci devam ediyor.
Türkiye’de işçi emekçi sorunları bunlarla da
sınırlı değil. Çocuk işçi sayısı gün geçtikçe
artıyor.

Eğitim-Sen, örgün eğitimden koparılan ve
açık liseye mecbur bırakılan çocuk sayısının artış sebeplerini şöyle açıklıyor;
• 12 yıllık eğitime apar topar geçen Bakanlık, yeterli sayıda okul binası olmadığı gerçeğini bile umursamadı. Kontenjanlar yetersiz kaldı.
• Liselere ulaşım, kayıt parası, katkı payı
adı altında toplanan paralar, yemek sorunu vb. maddi sorunlar özellikle durumu yetersiz aileler açısından çocuklarını
okula göndermemek için başlı başına bir
gerekçe haline kaldı.
• Zaten yetersiz olan lise binalarının
önemli bir kısmı imam hatip liselerine
dönüştürüldü. İmam hatip liselerinde
bir gelecek görülmemesi liseye devam
etmeme üzerinden bir sonuca neden
oldu.
Sendika, bu şartların oluşturduğu tabloyu ise şöyle özetliyor: “İşsizlik verilerine
bakıldığında eğitimli kişilerin işsiz kalma
oranları çok yüksek. Gençler genel olarak
eğitimde bir gelecek görmüyor. Özellikle
yoksul aileler, okula göndermek yerine bir
meslek öğrenebileceği işyerlerine çocuklarını göndermeyi tercih etmiş durumda. Bu
durumda çocuk işçi sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor.”

Işıl ÖNDER
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Yeni Dönemi “Vatan, Cumhuriyet ve Emek” Mücadelesi ile Karşılayalım

Bir kısmımızın iliklerimizde hissettiğimiz, bir
kısmımızın da medyadan takip ettiği gibi, geçtiğimiz dönem ve bir önceki dönem üniversite
ve liseler için 12 Eylül karanlığı ile kıyaslanabilecek nitelikteydi. Öncelikle geçtiğimiz dönemlerdeki ‘karanlığı’ ele alalım.
12 Eylül sonrası liselerin ve özellikle üniversitelerin en karanlık dönemlerini yaşamıştı.
Birçok ilerici, demokrat akademisyen ve öğretmen işten atılmış, YÖK kurulmuş ve yıldan
yıla İmam Hatip okullarının sayısı arttırılmıştı.
15 Temmuz Amerikancı-Fethullahçı darbe
girişiminden sonra AKP, halkı emperyalizme
karşı birleştirmek yerine OHAL KHK’ları aracılığıyla hayatları boyunca FETÖ ile bağlantısı
bulunmayan hatta yıllarca FETÖ ile mücadele
etmiş işçileri, memurları, öğretmenleri işlerinden etti. Mecliste birliği sağlamak yerine
sadece MHP ile ortaklaşarak, KHK ile devlet
yönetmeyi tercih eden AKP, üniversitelerdeki
devrimci, demokrat, ilerici öğretim üyelerini
de FETÖ torbasına koyarak işlerinden attı. Bu
sayede üniversitelerdeki kısmi özerkliğin ve
özgürlük ortamının da önüne geçebileceğini
düşünüyor. İşbirlikçi üniversite yönetimlerinin de boş durmadığı bu süreçte muhalif öğretim üyeleri, üniversite emekçileri ve öğrenciler
soruşturma terörünün kurbanı oldu. Üniversiteler, öğrenciler için yarı-açık cezaevine dönüştürüldü. Üniversite öğrencilerinin üst araması, kimlik taraması gibi hukuksuz işlemlere
maruz kaldığı üniversitelerde faşist ve islamcı
çeteler ellerinde ateşli ve kesici-delici silahlar
ile görevi ‘halkı korumak’ olan polisi de arkalarına (bazen yanlarına) alarak oruç tutulmadığı, içki içildiği gibi ‘bahanelerle’ öğrencilere
saldırdı. Burjuva-yandaş medya üzerinden
yapılan haberlerde saldırgan çeteciler ‘kahraman’, kendilerini ve okullarını savunan öğrenciler ‘terörist’ ilan edildi.
Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak şunu
belirtmek gerekiyor, bu karanlık günlerden
çıkıp “gecelerinderinde aç yatılmayan, gündüzlerinde sömürülmeyen” günleri mutlaka
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kuracağız. O günler geldiğinde üniversitede
bulunan bir öğrenci, öğrenci hareketi tarihinin
bu kesimine bakınca bunun bir distopya olduğunu düşünecektir.
Biz bu distopik karanlığın karşısına olanca
gerçekliğimizle çıkmalı, biraz da mücadeleden
bahsetmeliyiz. İlk olarak, üniversitelerdeki
durumun Türkiye’deki durumdan bağımsız
düşünülemeyeceğini görmeliyiz. Mücadele içerisindeki en dinamik öznelerden olan öğrenci
gençliğin kurtuluşun, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinden ve dünyadaki anti-emperyalist
mücadeleden bağımsız olmadığını görmeliyiz.
Üniversite öğrencilerinin temel sorunlarına
baktığımızda toplumun genelinden çok da
farklı sorunlar olmadığını göreceğiz ve bu sorunların büyük çoğunluğu ekonomik temelli
sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır. Beslenme, barınma, giyecek, sağlık ve neo-liberalizmin etkisinden bu yana gittikçe büyüyen gelecek kaygısı... Sorunlarımız ortak, geleceğimiz
ortak ve üniversite kapıları emekçi çocuklarına
gün geçtikçe daha çok kapanıyor.
Üniversitelerdeki gericileştirme politikalarına
paralel olarak, liselerde de durum pek farkllı
değil. Liselerdeki gerici politikaların başında
imam-hatipleştirme politikası geliyor. Henüz
13-14 yaşlarında sokakta oynama, büyüme çağındaki çocuklar sınav ve dolayısıyla gelecek
kaygısına maruz bırakılıyor. Yarış atı olarak
görülen çocuklar sınavı (OKS, SBS, TEOG)
kazanamamaları durumunda imam-hatip liselerine yerleştiriliyor. Uzun zamandır eğitim
sistemimizde zorunlu din dersi gibi gerici bir
uygulama varken bir de bunun üzerine öğrenci
tercihleri dışında belirlenen dini seçmeli dersler de eklenince cumhuriyete ve laikliğe saldırının boyutlarını görebiliyoruz. Türkiye gelir
dağılımı açısından büyük bir uçurumun içerisinde bulunurken öğrencileri özel okullara ve
dersanelere mahkum etme uygulamaları, parası olanın okuyabildiği olmayanın okuyamadığı
bir sistem yaratıyor. Serbest kıyafet uygulaması, bahsettiğim gelir dağılımındaki uçurumdan kaynaklı büyük bir eşitsizliği ve gericiliği

beraberinde getiriyor. Parası olanın her gün
farklı kıyafet giyebildiği, olmayanın her gün
aynı kıyafeti giymek zorunda kaldığı sistem,
eşit şartlarda gerçekleşmesi gereken eğitim-öğretim faaliyetlerinin karşısında duruyor. Serbest kıyafet uygulamasından da yararlanılarak
türban ilk ve orta okullarda dahi serbestleştirilmiş durumda, daha neden türban taktığının
bile farkında olmayacak yaştaki kız çocukları
aile baskısı nedeni ile türban takmak zorunda kalıyor. Eğitimdeki gericileşmenin en son
örneklerinden biri de müfredattan kaldırılan
‘Evrim’ ve müfredata eklenen ‘Cihat’... Bilimsel
bir gerçek olan evrimi çocukların ‘anlayamadıkları’ bahanesiyle müfredattan kaldırmak
ve din uğruna nasıl insan öldürüleceğini, ne
şekilde yağma yapılacağını öğretmek (Libya
ve Suriye’de yaşananlar ve IŞİd örneği teoride
farklı şeyler anlatsalar da pratikte neler olduğunu çok açık gösteriyor.) AKP’nin eğitimdeki
gerici politikalarını net olarak gözler önüne seriyor. Liselilerin en önemli sorunlarından biri
de sürekli değişen müfredat ve sürekli artan
ders saatleri. Sistemin yarış atı olarak gördüğü
liseliler, o sorunlu sınavlara dahi hazırlanmakta güçlük çekiyor. Dönem başında çalışılan konular, sınav dönemi müfredattan kaldırılmış
olabiliyor. TEOG’un bir anda padişah fermanı
misali kaldırılması bunun en güzel örneklerinden biri. Sosyalleşme ve eğlenme ihtiyaçlarının
en yoğun olduğu dönemde sadece okulda 8-9
saat derse giren liselilerin (dersane ve etüt saatlerini saymadan) sosyal insan olmaları, yaşadığımız ülke ve dünyanın sorunlarından haberdar olmaları engellenmeye çalışılıyor.
Bu sorunları çözmenin yolu, hep birlikte, empeyalizme karşı vatan, gericiliğe karşı cumhuriyet, sömürüye karşı emek mücadelesini
omuzlamaktır. Çünkü 15 Temmuz’da da görüldüğü üzere vatan tehdit altındadır. ABD
emperyalizminin saldırısını uğradık ve bu
toprakların ilerici gençleri olarak Mustafa Suphilerin, Harun Karadenizlerin yaptığı gibi vatanımızı savunmak bize düşer. Gençlik olarak
cumhuriyeti savunmalıyız çünkü başkanlık
sistemiyle tanzimat öncesine dönülmek isteniyor ve biz gençler gericiliğe mahkum edilmek
isteniyoruz. Ama bizler gençler olarak bu deli
gömleğini giymeyiz. İşçilerin sorunu özellikle
de işçi gençlerin sorunları var. Emeğin sömürüsü artarak sürüyor. Öğrenci gençler ve işçi
gençler el-ele emek mücadelesini büyütmeliyiz.
Üniversitelerde ve liselerde gerici politikaları
yıkmak için hep birlikte mücadele etmeli,
“Gecelerinde aç yatılmayan,
Gündüzlerinde sömürülmeyen” günleri hep
birlikte kurmalıyız.

Ege ŞENER

Eğitim yapboz tahtasına
döndü!
Öğrencileri adeta deneme tahtası gibi kullanan AKP hükümeti 8.sınıf öğrencilerinin gireceği TEOG sınavını kaldırdı. Recep Tayyip
Erdoğan önderliğindeki Adalet ve Kalkınma
Partisi iktidarlığında ne adalet ne de kalkınma gördük. Eğitimde sürekli geriye gidiyoruz. Gerici politikalarıyla bildiğimiz Erdoğan
ve AKP hükümetinin kukla gibi kullandığı
YÖK, TEOG’tan sonra lise son sınıf öğrencilerinin gireceği YGS ve LYS sınavlarını da
kaldırdı. Kaldırılan sınavlar yerine gelecek
sınav sistemi nasıl olacak zamanla göreceğiz.
TEOG kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavsız geçiş yerine sadece yüksek nitelikli liselerin sınavla
öğrenci alacağı bir sistem üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. MEB, dar kapsamlı bir sınav
düzenleyerek başarılı öğrencileri fen lisesi,
sosyal bilimler lisesi gibi başarılı liselere kayıt
edecek. Geriye kalan öğrenciler ise adrese dayalı e-kayıt sistemi ile ikamet ettikleri illerde

bulunan en yakın okullara kayıt olacak. Bu da
çoğu öğrencinin meslek lisesi ve imam hatip
lisesine kayıt olmasına neden olacak. Herkes
iyi biliyor ki son yıllarda imam hatip sayılarında büyük bir artış oldu.
İmam hatip gericiliğinde yetişen öğrenciler AKP’nin ekmeğine yağ sürecek. Bu yeni
sistemi kabullenmek istemeyen öğrenciler
ise psikolojik sıkıntılar yaşayacak. Ayrıca
Erdoğan’ın bir padişah edasıyla sınavın kaldırılmasını buyurması ve ardından TEOG’un
kaldırılması başkanlık sisteminin bir yansımasıdır. Bu durumda yapboz tahtasına dönen
eğitim sistemi konusunda biz gençler ve ailelerimiz için kaygı vericidir.
Nasıl bir eğitim istiyoruz?
68 kuşağının devrimci önderlerinden Harun
Karadeniz eğitim üretim içindir der. AKP’nin
elinde yapboz tahtasına dönmüş eğitim sistemi ile üretime geçmemiz samanlıkta iğne

bulmak kadar zor. Böyle devam ederse dışa
bağımlı olmaya, samanı bile ithal etmeye devam edeceğiz. Bizler gençler olarak laik, bilimsel ve tüm çocuklar ve gençlerin ulaşabileceği eşit bir eğitim istiyoruz. Güneşli güzel
günler için haydi gençler, örgütLENİN!

Fatih Utku
Geçtiğimiz 2016 yılında ÖSYM, sınavda
yapılan şifreleme skandalıyla gündeme
gelmişti. Bunun üzerine Demir ‘’Bu bizim
kusurumuz, gelecek yıl, bu durumu da
göz önünde bulunduracağız, çok daha sıkı
kontroller yapmamız gerekiyor’’ demişti.
2017 yılına geldiğimizde ise ÖSYM yeni getirdiği saat kararı ile 10.00’da başlayan sınava 9.45’ten sonra kimsenin giremeyeceği
kuralı herkesten büyük tepki toplamıştı.

Bu seneki üniversite sınav sonuçlarının
açıklanmasının ardından bir kaç gün sonra ÖSYM yayınladığı bir duyuruyla, hata
yaptığını açıkladı. Yaptığı açıklamaya göre
1110 adayın yerleştirmesi değişmiş, 1628
aday daha önce bir programa yerleşememişken yerleşir duruma gelmiş, daha önce
bir programa yerleştiği ilan edilen 1499
aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememişti.

tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla
görevden ayrılma talebimi ilgili makama
bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım”
dedi.

Yapılan açıklamanın ve birçok adayı mağdur eden ve büyük tepki toplayan olayın
ardından ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa ettiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada ise
“İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme
hatası nedeniyle ÖSYM’nin kurum olarak

ÖSYM Başkanı Ömer Demir ve kurumsal
olarak ÖSYM yaptıkları hatalar nedeniyle
birçok kez gündeme oturmuştu. Hatırlayacağımız üzere kopya nedeniyle tartışılan,
açıklanması gereken tarihten çok sonra
açıklanan, şifreleme skandallarıyla gündeme gelen birçok sınav vardı.

Şüphesiz bini aşkın adayın üniversite yerleştirmelerinin yanlış yapılması büyük
bir skandal ancak bu sürece gelene kadar
ÖSYM üzerinden neler yaşanmıştı kısaca
bir hatırlayalım:

Bu kuralın uygulandığı ilk sınavdan itibaren adaylar sadece 1 dakika geç kalsa bile
sınava alınmazken pek çok aday bu kural
yüzünden mağdur oldu.
Ve son olarak ÖSYM’nin gündeme geldiği
bu tür skandalların ardından adından çokça söz ettiren Ömer Demir yerleştirmede
yapılan büyük hata üzerine istifa etti. İstifasının ardından şunları söyledi; ‘’Ayrılma
talebimi sundum. Büyük idari kusur olduğunu kabul ediyoruz.’’
AKP’nin birçok alanda yaptığı vurgunculuk ve gericilik politikalarının bir yansıması da eğitim alanında iyice ayyuka çıkıyor.
ÖSYM Başkanı’nın istifası ise bataklıkta
sinek avlamaya benziyor.

Doğa ÖNDER
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Venezuela’yı
Haritada
Göstermek
Küçük Venedik; Venezuela

Güney Amerika’dan Anadolu’ya

Venezuela Güney Amerika’nın kuzeyinde yer
alan, adını İtalyanca’da küçük Venedik anlamına gelen “Veneziola’dan” almış bir ülkedir.

Emperyalizmin işbirlikçiler eliyle, komplolarla, antipropagandalarla bölgesel çıkarları
için darbe yapmaktan çekinmediğini bunun
aslında emperyalizmin en tanıdık siması olduğunu görmeme lüksümüz yoktur. Ne 2002
Venezuela’sında ne de 2016 Türkiye’sinde..

savaşım sonucunda 17 yıl sonra ilk defa muhalefet seçim kazandı. Bu yeni hükümet kolektif mülkiyetten bireysel mülkiyete geçişi
savundu ve tarafını açıkça belli etti. Maduro
ise savaşmaya devam diyerek bu karşı devrimi alaşağı edeceği sözünü verdi.

Bolivarcılık ve Antiemperyalizmi Anlamak

Yeni Darbe Girişimi

Bolivarcılığın neyi savunduğunu anlamak
onların antiemperyalist duruşunu anlamanın
ilk adımı olacaktır. Bolivarcılık neoliberalizme karşı net bir duruştur. Yoksulluk, açlık,
barınma, çalışma ve kadın haklarının kapitalizm içinde çözülemeyeceğini, tek çarenin
sosyalizm olduğunu vurgular.

ABD emperyalizmi aynı Türkiye’de de 15
Temmuz hain darbe girişimini planladığı gibi
Venezuela’da da bir darbe tezgahladı. Nisan
2017’ye gelindiğinde Amerikan destekli sağcılar protesto eylemlerine yeniden başladılar.
Sokağa çıkıp insan yakmaktan çekinmediler.
Venezuela Yüksek Mahkemesine helikopterle
bombalar atıldı. Kendilerine 41. Tugay diyen
bir grup asker ülkenin kuzeybatısında bir kışlayı ele geçirmeye çalıştı ve bu girişim hemen
bastırılarak askerler gözaltına alındı.

1821 yılında İspanyol sömürgesinden Simon
Bolivar önderliğinde kurtulan bu ülke tüm
dünyada en zengin petrol yataklarına sahip
ülkedir. Yani emperyalistlerin vahşice gözünü diktiği petrole.
Neoliberalizm ve İsyanın Doğuşu
1982 yılında saldırgan emperyalizmin yeni
oyun modeli olan neoliberal politikalara karşı ayaklanan halkın sert biçimde bastırılmasına tepki olarak Hugo Chavez önderliğinde
“Bolivarcı Devrimci Hareket” kurulmuştur. 4
Şubat 1992’de başarısız bir hükümeti devirme
girişimi sonucu Hugo Chavez hapse düşmüş
ama kamuoyu tarafından tanınmasının ilk
adımı olmuştur. Yoksul halkın sevgisini kazanan Chavez 1994 yılında halkın baskısıyla
serbest bırakılmıştır. 1998 yılına gelindiğinde
ise oyların %56’sını alan Chavez başkan seçilmiştir.
Emperyalizme Halkın Cevabı
2000 yılında halkın sevgisini kazanmış, emperyalistlerin saldırgan söylemlerinin aksine
halktan yana uygulamalarıyla oylarını %59’a
çıkarmış, meclise bir yıl boyunca ülkeyi kararname ile yönetme yetkisi ile tarım ve petrol alanında önemli düzenlemeler yapmıştır.
Emperyalizm, bölgesel egemenler ve işbirlikçi haydutlar eliyle bu uygulamalar karşısında
boş durmamış ve 2002 yılında Chavez’i koltuğundan indirmişlerdir ancak yoksul halkın
umudu Chavez halkın yoğun protestosuyla 48 saat sonra koltuğuna geri dönmüştür.
Ağustos 2004’te ise %58 oy alarak başkanlığı
yeniden kazanmış. 2006 yılına gelindiğinde
ise Chavez 2012’ye kadar başkan olma hakkı
kazanmıştır.
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Chavez Bizi Bırakma !
Tarih 2013 yılını gösterdiğinde Hugo Chavez
hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Chavez
hayatı boyunca güçlülerden yana olmadı.
Defterden, kitaptan, yemekten,bir parça kıyafetten yoksun bırakılan yoksul halkın sesi
oldu. Emperyalizmin yıllarca bizzat kendi
yarattığı diktatörlerle zulüm ettiği Güney
Amerika kıtasının Bolivarcı başkaldırısının
yeni önderi Chavez’in cenaze töreninde halk
hep bir ağızdan şöyle bağırıyordu ; “Chavez
no nos dejes” (Chavez bizi bırakma !)
Nicolas Maduro Dönemi ve Emperyalizmin
Bitmeyen Saldırıları
Chavez’in ölümünün ardından yerine Nicolas Maduro geldi. Bir kamyon şoförü olduğu
unutulmaması gereken, sınıfın içinden gelen
adam Nicolas Maduro...
Maduro döneminde de emperyalizmin saldırıları hız kesmeden devam etti. Ekonomisi
petrol gelirlerine bağlı olan Venezuela’da emperyalist tekeller eliyle petrol fiyatının düşürülmesiyle birlikte kıtlık boy göstermeye başladı. Amerikan yanlısı sağcılar sokağa çıkıyor
protesto gösterileri düzenliyordu. Ekonomik

Bu saldırılara Temmuz 2017’de en net cevabı halk verdi ve kurucu meclis seçimlerini
Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi kazandı.
Bu seçimlerden sonra emperyalizm kara propagandaya başladı ve seçimi usulsüzlük ile
suçladı ve şöyle ekledi “müdahale etmekten
çekinmeyeceğiz”
Emperyalizm Bütün Dünyada Saldırılarına
Devam Ediyor
Emperyalizmin örgütlü bir gücün karşısında
duramayacağının en iyi örneklerinden birini
Venezuela veriyor. Emperyalizmin yoksulun
değil güçlünün yanında olduğunu gösterdi.
Bugün İlerici Gençler Derneği dünyada emperyalizme direnen bütün halkların yanındadır, bu kan emicilere karşı vatanını savunanların yanındadır ve emperyalist medya
tarafından yapılan yalan haberleri teşhir ederek gerçekleri gençlere ulaştırmayı bir borç
bilir. Bütün dünyada sömürenlere karşı direnenlere selam olsun.

Can YÜKSEL

Kültürel Mirasımız: Halk Oyunları
Kalkan TEOG, getirilmeye çalışılan pembe
otobüs uygulamaları, müfredatta cumhuriyet öğelerinin yok edilmeye çalışılması
derken bir anda Halk Oyunları’nın kaldırılması gündeme geldi. Bu konunun nasıl
açıldığına bakmadan önce Türkiye’de folklor olarak da bilinen Halk Oyunları tarihine
kısaca bakalım.
Folklor kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş olup halk bilimi anlamına gelmektedir.
Toplumsal konuşma dilinde halk oyunları
ve folklor aynı anlamda kullanılmaktadır.
Fakat halk oyunları, folklorun içinde yer
alan kültürel bir ögedir. Ülkemizde folklor
alanında ilk çalışmalar 1926 yılında İstanbul
Belediye Konservatuarı tarafından yapılmaya başlanmıştır. 1929 yılında halk müziği ve
halk oyunları derlemeleri yapılmış olup ilk
kez halk oyunlarının filmle tespiti gerçekleşmiştir. 1935 yılında ise 1. Uluslararası Halk
Oyunları Festivali düzenlenmiştir. Ülkemizde ilk yurt dışı gösterileri 1949-1950’de gerçekleşmiştir. 1966 yılında Milli Folklor Enstitüsü, 1975 yılında Kültür Bakanlığı Devlet
Halk Dansları kurulmuştur. 1984 yılından
itibaren de üniversitelerimizde Türk Müziği
Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü
açılmaya başlanmıştır.

Ülkemizin her yöresinde farklı oyunlara,
giysilere ve müziklere rastlanması zenginliğimizin bir göstergesidir. Her toplumun kendine özgü kültürel değerleri vardır. Bu değerleri yansıtan kendi yörelerine özgü oyunları
vardır. Halk oyunları, kültürel değerlerimizi
yansıtmaktadır, geçmişimizden bizlere kalmış mirasımızdır. Bizlere düşen görev bu
mirasa sahip çıkmaktır.
Erdoğan, 28 Mayıs 2017’de İstanbul Ensar
Vakfı’nın 38. Genel Kurulu’na katıldı. Konuşmasında “Biliyorsunuz siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz 14 yıldır
kesintisiz siyasi iktidarız. Ama hâlâ sosyal
ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var. Elbette çok sevindirici, ümit
verici gelişmeler yaşandı. İmam Hatiplere
olan ilginin artması; tüm okullarda Kuran-ı
Kerim, Siyer-i Nebi, Osmanlıca gibi derslerin seçmeli olarak okutulması başlı başına
çok güzel şeyler. Bununla birlikte ülkemizin
ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim hayalimiz
olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hâlâ
pek çok eksiğimiz bulunuyor.” ifadelerini
kullandı. 5 Nisan 2017’de ise Malatya Gazi
Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nevzat
Turan sosyal medya hesabında “Şu güzelim

memleketimizin hangi yöresinde böyle kızlı erkekli bir halk oyunu var? Halk oyunları
adı altında halt oyunları oynatılıyor” diyerek
kültürel mirasımıza zina yapılıyor demiştir.
AKP; toplumu dönüştürmek, sosyal ve kültürel alanda da hakimiyet kurmak istiyor. Bu
hamlelerden biri de kültürel mirasımız olan
Halk Oyunları Kursları.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri’ndeki “Halk Oyunları” kurslarının
açılmasını durdurdu. Gerekçe olarak kayıt
yaptıran öğrenci ile bitirme sertifikası alan
öğrenci arasında farklılık olduğu öne sürüldü. Bu farktan dolayı inceleme başlatıldığı, inceleme tamamlandığında ikinci bir
yazı yazılarak kursların yeniden açılacağı
belirtildi. Devam eden kurslar için de kursiyerlerin mağdur olmaması için kursların
devam edeceği duyuruldu. Cumhuriyetin,
kültürümüzün biz gençlere emanet edildiğini unutmamalı, mirasımıza sahip çıkmalı,
gericiliğe mahkûm etmemeliyiz. Gericiliğin
karanlığını yırtıp, ülkemizi aydınlık yarınlara götürebilmeliyiz.

Nilya ÇALIK
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KADINLARDAN haberler
Sokaklar da, hayatımız da bizim!
terilmesi nasıl mümkün olabiliyor? Üstelik
mağdur olan kadınlara nasıl bu kadar rahat
bir şekilde suçlama yapıyorlar? “O saatte sokakta ne işi var?”, “O kadar açık(!) giyinmeseymiş.”, “Hak etmiş!”

Son dönemde oldukça sık karşılaştığımız bir
sıkıntı, artık biz kadınlara kıyafetlerimiz sebebiyle müdahale edilmesi.
Maçka Parkında güvenlik görevlisi tarafından, “Burada böyle gezemezsin!” diye durdurulan ‘şortlu kadın’, otobüste tekmelenen
‘şortlu kadın’ ve öyle giyindiği için tacizi hak
eden(!) nice ‘şortlu kadınlar’...
Ne giyeceğimize kadar karışma hakkını bu
insanlar kimden alıyorlar, neye güveniyorlar?
Tacizcilerin, tecavüzcülerin cezalarındaki indirimler ve bu suçların normalmiş gibi gös-

Tüm yaşadığımız bu sıkıntıların son dönemde bu şekilde artmasının sebebini tabi ki biliyoruz. Taciz edenlere verilmeyen cezalar,
tecavüzü meşru göstermeye çalışan hukuksuz hukuk insanları, taciz olayları yaşanırken
polisin tacizciden yana alması hatta İzmir’de
olduğu gibi taciz edilen kadınlara saldırması,
kısacası tüm bu uygulamalar kadına dönük
şiddetin önünü açıyor, şiddeti destekliyor.
Bizler artık sokakta yürürken tedirgin olmaktan bıktık, aynanın karşısına geçip, “Acaba bunu giysem birisi başıma bela açar mı?”
diye düşünmek de istemiyoruz, dilediğimiz
gibi dolaşmak, özgürce yaşamak istiyoruz.
Taciz ve tecavüz normalleştirilmemeli. Bu
hayat da, sokaklar da hepimizin!

İKD’den Kadıköy’de büro açılışı

Pembe otobüsler
Son dönemin tartışma konusu olan “Pembe Metrobüs”e ya da Malatya’daki versiyonu
olan “Pembe trambüs”e gelin bir göz atalım,
neymiş, neden böyle bir uygulamaya gerek
duyulmuş?
Geçtiğimiz aylarda İBB (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi) tarafından yapılan açıklamaya
göre pembe metrobüsler; yaşlı, hamile, çocuklu ve bu aracı kullanmayı tercih eden tüm
bayanlar(!) için kullanıma açılacaktı. Gerekçeleri de çok net, “Üst makamlar tarafından
öngörülen riskleri engellemek için.”
Üst makamlar tarafından öngörülen riskler
ise sözlü taciz, cinsel taciz, tecavüz! Bu risklerin engellenmesi için yasal hiçbir yol yokmuş
gibi, haremlik selamlık uygulaması başlatmaya çalışıp kadına yönelik taciz normalleştiriliyor. Hatırlanacağı üzerine kadınların yoğun
tepki göstermesi üzerine geri adım atılmış,
getirilmek istenen uygulama rafa kaldırılmıştı. Ancak bir oldu bittiyle benzeri bir uygulamanın Malatya’da getirildiğini gördük.
Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası
Otobüs Terminali (MAŞTİ) ve İnönü Üniversitesi hattında çalışan trambüslere ek olarak
kadınlara özel pembe trambüsler getirildi.

70’li yıllardan bugünlere, emek mücadelesini
yükselten İlerici Kadınlar Derneği’nin yeni
bürosu 6 Ağustos’ta Kadıköy’de açıldı.
Büronun açılışında buluşan İlerici Kadınlar,
yaşadıkları güncel sorunlar üzerine tartıştılar
ve kadınlar olarak örgütlü olmanın önemine
değindiler. Son dönemde kadına şiddet oranlarındaki artıştan söz ettiler ve örgütlü olduk-
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ları sürece bu sorunları aşmanın daha kolay
olacağı sonucuna vardılar.
İKD önümüzdeki süreçte daha çok bir araya
gelip mücadeleyi yükselteceğini ve “Eşit işe
eşit ücret” söylemini daha da yükselteceklerinin altını çizdi.
Kadınlar her yerde ve kadınlar örgütlü daha
güçlü!

Biz ilerici genç kadınlar buna direneceğiz,
herkes kadınların toplumda var olduğunu,
var olacağını bilmeli. Bu uygulamalarla kadın ve erkek toplumsal hayatta ayrıştırılıyor
ve “pembe otobüs”e binmeyen kadınlara dönük tacizin önünü açılıyor. Dahası tacize uğrayarak mağdur edilen kadınları toplumsal
yaşamdan tecrit ederken taciz eden erkeği ise
bir nevi ödüllendirmiş oluyor. Bizler kadınlar
olarak geceyarısında dışarıda da olsak, memleketin en tenha sokağında da olsak bizler
insanız. Dünyanın da, mücadelenin de yarısıyız, erkekleri kadınlardan uzaklaştırmak çözüm değil; kadının kimsenin malı olmadığını
topluma kabullendirmek asıl çözüm yolu!

Hazırlayan: Öyküm BOZKURT

EBT Haberleri
Almanya’da evlilik eşitliği yasası hayata geçti
Almanya’da evlilik eşitliği yasası yürürlüğe
girdi. Ülkede eşcinsel evlilikler artık gerçekleşebiliyor.
Almanya’da eşcinsel evliliklere izin veren
evlilik eşitliği yasası yürürlüğe girdi. Evlilik
eşitliğini savunan birliklerin uzun süreli mücadelesinin ardından eşcinsel evlilik yasası 30
Haziran 2017’de parlamentodan geçti. Berlin,
Hamburg ve Hannover’in de aralarında bulunduğu kentler ilk nikahlara ev sahipliği yapacak. Başkent Berlin’deki ilk imza, 60 yaşındaki Bobo Mende ile 59 yaşındaki Karl Kreile
tarafından atıldı. Çift, 1979’dan beri birlikte.

Kreile, gazetecilere yaptığı açıklamada “Duygusal ama oldukça simgesel bir an olacak. Bu,
devletin artık bizi diğer çiftler gibi gördüğünün bir kanıtı” dedi. Berlin Belediye Başkanı
Michael Müller de çifti kutlayarak, Almanya’daki ilk eşcinsel evliliği “tarihi bir olay”
olarak niteledi.
Almanya, Avrupa’da evlilik eşitliğini kabul
eden 15. ülke oldu. Bu alandaki ilk Avrupa
ülkesi Hollanda, 2000 yılında eşcinsel evliliği
yasallaştırmıştı. Hollanda’yı, İspanya, İsveç,
Büyük Britanya ve Fransa gibi ülkeler izledi.
Almanya’da nüfusun yüzde 75’i eşcinsel evliliğin yasallaşmasından yanaydı.

EBT bireyler Sosyalizm ışığında
mücadelesini sürdürüyor!
İlerici

EBT’ler

sürdürmeye
haftasında
biseksüel

olarak

devam
söyleşi

ve

mücadelemizi

ediyoruz.
yaparak

transseksüel

Onur

eşcinsel,
bireylerin

toplumda yaşadığı ayrımcılık, baskı ve
dışlanmadan bahsettik.
Demet, Metehan ve İlayda yoldaşlarımız
yaşamları boyunca maruz kaldıkları
ayrımcılıktan ve şiddetten bahsettiler ve
özgürlüğümüzün sosyalizmle olacağını
vurguladılar.

EBT bireylerin toplumda yaşadıkları
ayrımcılıktan dolayı örgütlenmenin
öneminden bahsettik. Aşk örgütlenmektir!
Söyleşinin ardından ABD’de eşcinsel
hakları mücadelesi yürüten aktivist Harvey
Milk’in yaşamını anlatan Milk adlı filmi
izledik. Filmin ardından oldukça verimli
geçen bir sohbet gerçekleştirdik. Film,
izleyen bir çok arkadaşımız açısından
farkındalık yaratmamızı sağladı.
Cinsiyetlerin, ezilenlerin eşitlik
özgürlüğü sosyalizmle gelecek!

ve

Sırbistan’ın eşcinsel başbakanı Brnabic,
balkanlarda onur yürüyüşüne katılan ilk başbakan oldu!
Bu yıl başbakanlık koltuğuna oturan Brnabic,
Sırbistan’ın ilk kadın ve ilk eşcinsel başbakanı
oldu. Eski Yugoslav ülkesinde onur yürüyüşleri her zaman sorunsuz geçmiyordu. Başkent
Belgrad’da 7 yıl önce düzenlenen yürüyüşe
eşcinsel karşıtı bir grubun saldırması nedeniyle çoğu polis 100’den fazla kişi yaralanmıştı. O tarihten itibaren 5 yıl boyunca onur
yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmemişti.
2014’te tekrardan başlayan yürüyüşleri özel
kuvvetler ve zırhlı araçlar korumuştu.
Öte yandan Ortodoks Kilisesi yürüyüşü kınadı. Bazı sivil toplum örgütleri de son yıl-

larda yürüyüşe katılan bazı kişilerin işlerini
kaybettiğini bildirdi. Bu yıl göreve başlamasının ardından cinsel yöneliminin gündeme
gelen Brnabic, tartışmalara “Bu neden önemli
ki?” diye tepki göstermişti.
Onur yürüyüşünün ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Brnabic, “Sırbistan
farklılıklara saygı duyar. Bugün benim vermek istediğim mesaj budur. Sırp hükümeti
tüm vatandaşları için buradadır ve tüm vatandaşlarının haklarını koruyacaktır” dedi.

Hazırlayan: Metehan KİRAZ
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10. İlerici Gençlik Yaz Kampı’nı gerçekleştirdik
Bu sene 17-20 Ağustos tarihleri arasında
Balıkesir/Gönen’deki Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 10.’sunu gerçekleştirdiğimiz “Geleneksel İlerici Gençlik
Kampı”na Türkiye’nin dört bir yanından
katılım sağladık.
Kampımızın ilk günü “Vatan, Cumhuriyet, Emek mücadelesi için dünyada ve
Türkiye’de emperyalizmin oyunlarını anlamak” konulu bir söyleşi gerçekleştirdik. Ayrıca ilk günümüzde pankart atölyemizi yaptık ve sürpriz oyunumuz olan Sessiz Sinema
ve hazırladığımız Marksist Tabuyu oynadık.
Kampımızın ikinci gününde “İGD’nin tarihi, faşizme karşı mücadele ve eğitim sistemi
üzerine” gerçekleştirdiğimiz söyleşimizin
ardından satranç, tavla, su topu ve voleybol
turnuvalarını yaptık. Akşam ise evet cephesinin söylemi olan “Daima millet daima
hizmet” ve hayır cephesinin söylemi olan
“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya
hiç birimiz” konu başlıkları altında, dörder
kişilik iki grupla münazara gerçekleştirdik.
Üçüncü günümüzde ise “Marksizm ve Feminizm”, “Evrim Teorisi”, “Ekoloji”, “Kuzey
Kore ve Venezüela hakkında yanlış bildiklerimiz” konulu sunumlarıyla söz gençlikteydi.
Turnuvaların finallerini yaptığımız ve liseli, üniversiteli, genç işçi atölyelerini gerçekleştirdiğimiz günün akşamında ise sahilde
kamp ateşi yakarak hep bir ağızdan türkülerimizi, marşlarımızı söyledik.
Kampın son gününde atölye çalışmaları
raporlarını sundular ve kapanış konuşması yapıldı. Hem beraber tartıştığımız hem
de eğlendiğimiz ve “Vatan, Cumhuriyet ve
Emek için Gençlik Mücadeleye!” sloganıyla
yaptığımız kampımızın ardından güneşli ve
güzel günlere adım atmaya hazırız.
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İGD Bursa’dan sesleniyor!

İGD’li gençler Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle semtinde 22 Eylül’de gerçekleştirdikleri yazılama çalışmasıyla Bursa halkı ve gençliğini
mücadeleye çağırdı.
Emperyalist saldırganlığa karşı Vatan, geri-

cilik dayatmalarına karşı Cumhuriyet ve sömürüye karşı Emek mücadelesini Bursa’da
yükselten İGD’liler sokakları;

•

“Gençlik İGD’ye mücadeleye”,

•

ve “Vatan, Cumhuriyet, Emek!”

•

“Yolumuz işçi sınıfının yoludur!”,

sloganlarıyla

donattı!

•

“Gençlik devrim istiyor!”,

çalışmalarını sürdürecekler.

İlerici

Gençler

68 kuşağı önderlerinden
Harun Karadeniz’i andık
68 kuşağının devrimci önderlerinden Harun Karadeniz’i ölümünün yıldönümünde
(15.08.2017) mezarı başında andık. Karacaahmet Mezarlığı’nda saat 18.00’de gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğine 1920 TKP üyeleri
de katılım sağladı.
Etkinlik, tüm devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Anmada İGD
ve İLD adına söz alan arkadaşlarımız Harun
Karadeniz’den bahsederek, Karadeniz’in özel
okulları devletleştirme kampanyasının günümüzde de gerekli olduğundan ve gençliğin
mücadelesinin, işçi sınıfın mücadelesinden
ayrı olamayacağını söylediler. 1968 gençlik
hareketinin önderlerinden olan Harun Karadeniz gençliğin yolunun işçi sınıfıyla yan yana
olması gerektiğini düşünüyor ve bu yönüyle
teorik olarak döneminin gençlik önderlerinden daha ileri bir noktaya işaret ediyordu.
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100. yılında Ekim Devrimi ve Gençlik
Kadet* çizgisindeki bir burjuva profesörüne
cevap yazan Engels gençlikle ilgili şunları
dile getirir: “Geleceğin partisiyiz biz gelecekse gençlerindir. Biz bir yenilikçiler partisiyiz,
yenilikçileri büyük bir hevesle izleyenler de
gençlerdir her zaman. Biz, parti olarak, eski
çürümüşlüklere karşı özveri isteyen bir mücadeleyi yürütmekteyiz. Özveri isteyen bir
mücadeleyi ilk yüklenecek olanlar ise, gençlerdir her zaman.”
Marks’ın ve Engels’in öğretisini özümseyen
ve onu büyük bir öngörüyle uygulayan Lenin,
Ekim Devrimi’ne giden yolda Engels’in de
düşündüğü gibi gençliği örgütlemenin öneminin farkındaydı. Bunun bir sonucu olarak
“Bolşevikler, Lenin’in isteklerini izleyerek,
proleter gençlik birlikleri kurmak, ilerici öğrenci gençliği kazanmak ve onları devrimci
çalışmaya çekmek için çalıştılar.”** Tüm bu
çalışmalar ve mücadeleler sonucunda dünyada insanlığın gördüğü en ileri sistem olan
Ekim Devrimi işçi sınıfı partisi önderliğinde
1917’de Rusya’da gerçekleştirildi.
Ekim Devrimi başta işçiler emekçiler olmak
üzere, topraksız köylüler ve barışı haykıran
milyonlar için umut oldu. Rusya’da işçi ve
köylülerinin başarısı tüm dünyada işçiler ve
emekçiler tarafından coşkuyla karşılandı.
Ekim Devrimi kadınlar, çocuklar ve gençler
için de yeni bir gelecek, güneşli güzel günler

anlamına geliyordu. Ekim Devrimi’nden önce
milyonlarca genç açlığın, yoksulluğun ve
Çarlık Rusya’nın kendi çıkarları için açtıkları
savaşın pençesindeydi. Gençliğin beşte dördü

yıda çalışmalar GKB aracılığıyla yapılıyordu. Örneğin 1960’lı yıllara gelindiğinde yıllık toplam basımı 4 milyar olan 200 gençlik
dergisi ve gazetesi basılıyordu. Tüm bu yayın

“Geleceğin partisiyiz biz gelecekse gençlerindir. Biz bir yenilikçiler partisiyiz,
yenilikçileri büyük bir hevesle izleyenler de gençlerdir her zaman.
eğitim hakkından mahrum durumdaydı. Ancak Bolşevik Devrimi’yle birlikte milyonların
talepleri karşılanarak savaş sona erdi. Halk
eğitim ve sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabildi. İşçi ve emekçi gençler ise gündüzlerinde sömürülmeyen ve gecelerinde aç yatırılmayan günlerin yaratıcılarıydılar.
Kurtuluşunun işçi sınıfıyla yan yana olmaktan geçtiğini gören Sovyetler gençliği
komünist partiye yöneldi. Şöyle ki Bolşevik
Partini’nin ikinci kongresine katılanların yaş
ortalaması 30, dördüncü kongreye katılan delegelerin %27’si 24, %60’dan çoğu ise 30 yaşından küçüktü. Ayrıca Sovyetler Birliği’nde
Ekim Devrimi’yle birlikte Rusya halklar için
hapishane olmaktan çıkmış her milletten,
dilden ve dinden insanın eşit ve kardeşçe yan
yan yaşayabildiği bir yer olmuştu. Öyle ki
Ekim Devrimi’nin hemen ardından 1918’de
kurulmuş olan Genç Komünistler Birliği,
1924’de yaklaşık elli ulusun gençlerinden oluşuyordu.
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Sovyet Rusya’da gençlerin örgütlenmesi ve
yaratıcılıklarını geliştirebilmesi için çok sa-

kuruluşlarında gençler çalışıyor ve o yıllarda
GKB’nin üyelerinin %75’ini 22 yaşından küçük gençler oluşturuyordu. Gençlerin yönetiminde olan bir kurum olan GKB kültür ve
spor faaliyetleri düzenliyor, gençler için okullar, turizm ve eğlence merkezleri yapımını
sağlıyordu.
Ekim Devrimi’nin 100. Yılındayız ve Sovyetler Birliği ne yazık ki dağıldı. Ancak Ekim
Devrimi’nin kazanımları, işçiler emekçiler
için öğretileri ve özellikle biz gençler için kılavuzluğu hâlâ geçerliliğini koruyor. Gençler
olarak geleceğimizi ellerimize almak için yeni
ekimlere, yeni devrimlere İLERİ!

* Kadet: Çarlık Rusyası’nda 1905 devriminin
ardından kurulan partidir ve çarın varlığı
ama aynı zamanda anayasaya tabi bir
meclisin varolması gerektiğini (meşruti
monarşi) savunur. Ekim devrimi sonrası iç
savaş sırasında karşı devrim saflarında yer
aldılar
** “Lenin Gençlik ve Günümüz Dünyası”, Konuk
Yayınları, 1975, sf 111.

Proleter Devrimci Dimitrof
Dikkat! Bu kitap proleter devrimciyi
anlatmaktadır.
Evrensel basım yayından çıkan ve biyografik
roman türünde olan “Proleter Devrimci Dimitrof” kitabı Kamen Kalçef tarafından yazılmış ve Türkçe’ye Burhan Arpad tarafından
çevrilmiştir.
Çağdaş Bulgar edebiyatında sağlam bir yeri
olan Kamen Kalçef, 1914 doğumludur. Çocuk
yaşta yetim kalmış ve yoksulluk içinde yetişmiştir. Bulgar halkının özgürlük ve daha iyi
bir dünya için faşizme karşı verdiği mücadeleye katılmış, Sofya üniversitesi yıllarında tutuklanmış ve hapse atılmıştır. 1944 Eylül’ünde Bulgaristan’da faşizm yıkılınca, Halk
Cumhuriyeti’nin kurulmasında toplumcu bir
yazar olarak görevlerini yerine getirmiştir.
Kitabında devrimci önder Georgi Dimitrof’u
anlatan Kalçef onun hayatından birçok kesiti
bizlere sunar. Dimitrof’u ve mücadelesinin
öğretmesi açısından kitaptan bölümleri siz
okuyucularımızla paylaşıyoruz.
18 Haziran 1882 yılında Kovaçevzi köyünde
dünya’ya gelen Dimitrof zor şartlarda büyüdü. Aile’nin ilk çocuğuydu Dimitrof’un yedi
kardeşi daha vardı. Dimitrof ailesine destek
olan kardeşlerini koruyan annesine ev işlerinde yardımcı olan bir çocuktu.
“Georgi, ortaokulun ikinci sınıfına geçecekti fakat hekimlerine ve babaya bunu bir yıl
ertelemelerini önerdiler. Zira çocuk cılızdı
ve boynunda bezeler vardı. Hekimin önerisini kabul ettiler. Georgi’ye okuldan ayrılmak
çok güç geldi ama, umudunu yitirmedi. Bol
bol okuyordu ve gelecek yıl okula gideceğini
umuyordu. Fakat gelecek yılda kaydını
yenileyememişti. Bu seferde babasının parasızlığından. Kardeşlerinin en büyüğü olarak Georgi
kollarını sıvayıp çalışması gerekmiştir. Georgi mesleğini
kendisi seçmişti matbaacı olmak istiyordu. Babası buna
karşı gelmedi. 1894 eylül’ünde basımevine mürettip çırağı olarak girdi.”(s.19, 20)
Bol bol kitap okumaya devam ediyordu Georgi.
«Genç işçi Dimitrof’un
hayatında önemli bir yer
alan kitap okuma alışkanlığı içerisinde onu
etkileyen ve tesiri altına alan kitap Nikolai
Çernişevski “Nasıl yapmalı?” kitabıdır. Yıllar
sonra kitabı okuduktan
sonra ki düşüncelerini
şöyle açıklar: “Ne daha
önce, ne daha sonraları
başka hiçbir edebiyat ese-

ri beni bu kadar tesiri altında bırakmamıştır.
Amacımı çizmiştim. Kişi olarak bütün hayatımı işçi sınıfının büyük davası buyruğuna
vermek istiyordum.” Sosyalist yayınları, dergileri, kitapları yutarcasına takip ediyordu.
Karl marks okuyordu.»(s.29)
Kendini yıllar içerisin de kitaplarıyla, yoldaşlarıyla ve işçi sınıfıyla doyasıya yetiştirmişti.
Yıllar çok hızlı geçiyordu siz değerli okurları
merakta bırakabilmek adına...
«Yıllar yılar sonra sene 1934 ve Georgi Dimitrof mahkeme salonunda. Karşısında koca
koca adamlar. Yer Almanya. Suçlama: Reichstag binasını yakmak. Almanya Devlet Mahkemesi önüne çıktığı ilk andan başlayarak tek
bir amacı vardı. Kendini savunmakla yetinmeyecekti; bu ikinci planıydı. Dimitrof yıllar
içerisinde benimsediği toplum ilkesini, hareketini ve düzenini savunacaktı. Mahkeme
başkanı Bünger sert bir sesle şunları söyledi:
“sanık Dimitrof ön soruşturma sırasında aşırı disiplinsiz davrandığınız konusunda bilgimiz var. Burada Devlet Mahkemesi önünde
bulunduğunuzu ve davranışlarınıza dikkat etmeniz
gerektiğini size hatırlatmak ilk görevimdir.
Dimitrof: “Suçsuz olarak yedi ay hapis yatsaydınız ve bunun beş
ayında kelepçeye vurulsaydınız sinir bozukluğunun ne demek
olduğ u nu
anlardınız.”

Dimitrof;
önce, usul
gereği hayat
hikayesini
anlatmaya başladı.
Anlattıkları
sıradan bir

biyografi değil, bir halkın, bir sınıfın ve bir
partinin tarihiyle örülü hayat hikayesiydi.
Dimitrof: “Ben Bulgar işçi sınıfının oğullarından biriyim. Devrimci işçi hareketinin
saflarında büyüdüm, yetiştim. Otuz yıldır
partiliyim. Yirmi bir yıldır Parti Merkez Komitesi üyesiyim. Bolşevik olduğum doğrudur, Proleter devrimci olduğum doğrudur.”
diye sürdürdü sözlerini.» (s.165)
«“Fakat bundan ötürüdür ki, ben terörcü ve
serüvenci olamam, hükumeti zorla düşürmek
isteyenlerden olamam ve kundakçı olamam.
Bir proleter ihtilalinden ve proletarya diktatörlüğünden yana olduğumda doğrudur.
Kapitalizmin ekonomik krizinden ve savaş
felaketinden kurtuluşun tek yolu budur. Proletarya diktatörlüğü ve sosyalizmin zaferi
için mücadele bütün hayatımın anlamıdır.
Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın !” Dimitrof Başkan Bünger’in yüzüne ısrarla bakarak
şöyle dedi;
“Komünizme düşmanlık için yapılmış bu
Reicshtag kundakçılığının kışkırtıcılık ve delilik arasında ikili bir anlaşmayla gerçekleştiğine şimdi iyice aklım yatmış bulunuyor.”
»(s.167)
Dimitrof’un savunması ne bir başlangıçtı, ne
de bir son. Okumanız dileğiyle...

Atakan VURUN
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