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Gençlik hareketinin
sorunlar›

Günümüz Türkiye’sinde gençlik hareketi
esas olarak bir ö¤renci hareketi, daha çok
da üniversiteli gençlik hareketidir. Bu bir
tercihin ürünü olmad›¤› gibi kendi bafl›na
bir zaaf ifadesi de de¤ildir; yaln›zca nesnel
bir durum, günümüz gençlik hareketinin bir
realitesidir. ‹flçi gençli¤in eksenini ve esas
a¤›rl›¤›n› oluflturaca¤› bir gençlik hareketi
özlemek ve yaratmaya çal›flmak ile
bugünün gerçe¤i iki ayr› durumdur ve
bunlar› birbiriyle k›yaslamaya kalkman›n
mevcut durumda bir anlam› yoktur. Kald›
ki iflçi gençlik gelece¤in sosyal-siyasal
mücadelelerinde özel bir yer tutmaya
bafllad›¤›nda bile bunun sonuçlar› kendini
gençlik hareketinden çok iflçi hareketi
üzerinden gösterecektir ve kendi içinde bir
gençlik hareketi ise daha çok bir ö¤renci
hareketi olarak kalmaya devam edecektir.
Bu gerçek, iflçi gençlik her durumda genç
kesimini oluflturdu¤u iflçi s›n›f›n›n bir
parças›yken (ve dolay›s›yla gücünü ve
etkisini de bu çerçevede ortaya
koyacakken), farkl› olarak ö¤rencilerin
toplumda kendine özgü ayr› bir gençlik
kategorisi olmalar› olgusuyla aç›klanabilir.

‹flçi ve emekçi gençlik çal›flmas›n›n
önemine yönelik olarak yap›lagelen yerinde
vurgular ço¤u kere iflçi gençlik eksenli bir
birleflik gençlik hareketi akla getirdi¤i, ve
bu arada, ö¤renci hareketinin
yetersizliklerine ve açmazlar›na ayn›
zamanda buradan, iflçi gençlik hareketi
ekseninden yoksunluk üzerinden
bak›labildi¤i için, bu önemli noktaya

burada özellikle iflaret etmek ihtiyac›
duyuyoruz. Ö¤renci hareketinin güç,
istikrar ve dahas› sa¤l›kl› bir yön
kazanabilmesinde kendi d›fl›ndaki toplumsal
s›n›f dinamiklerinin elbette temel önemde
bir rolü vard›r; fakat iflte bu dinamik, özel
olarak iflçi gençlik de¤il fakat genel olarak
iflçi s›n›f› hareketidir. ‹flçi gençlik burada
iflçi s›n›f› hareketinin organik bir ö¤esi
olarak bir anlam tafl›r, s›n›f›n genç kesimi
olman›n tüm avantajlar›n› öncelikle ve
özellikle iflçi s›n›f› hareketi üzerinden
ortaya koyar ve bunlar›n öteki gençlik
kesimlerine yans›mas› da temelde genel
s›n›f hareketi üzerinden olur.

Burada sanayi sitelerindeki genç iflçi
kitlesinin durumu bir ölçüde bir farkl›l›k
oluflturabilir, fakat bu bile ortaya koymufl
bulundu¤umuz sorunun esas›n› de¤ifltirmez.
Zira her ne kadar sanayi sitelerinin iflçi
gençli¤ine iflçi olmalar›n›n yan›s›ra ayn›
zamanda genç olmalar›ndan da kaynaklanan
özgül bir yaklafl›m göstermek ve bunun
gerektirdi¤i bir çal›flma tarz›yla bu kesime
yönelmek gerekse de, bunda baflar›l›
olunabilindi¤i ölçüde ortaya ç›kacak
hareket, gençlik hareketinden çok iflçi
hareketinin bir parças› olacakt›r. Genç
olman›n getirdi¤i özel konum ise burada
daha ikinci planda kalacakt›r.

Sanayi sitelerinin iflçi gençli¤i bir yana,
meslek liseleri ö¤rencilerine bile, bir
yan›yla liseli gençli¤in bir bölümü olarak
bakmak gerekirken, öteki yönüyle bu
ö¤renci kesimini (e¤itim sürecine paralel
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olarak emek sömürüsüne tabi bulunduklar›
ve yar›n›n sanayi iflçileri adaylavsr›
olduklar› için) sanayi iflçilerinin bir rezervi
olarak ele almak gerekti¤i gerçe¤i
gözönüne al›nd›¤›nda, s›n›fsal konum ve
kriterlerin belirleyici rolüne yapt›¤›m›z bu
vurgular çok daha iyi anlafl›l›r.

Bafla dönersek, günümüz gençlik
hareketi esas olarak bir ö¤renci hareketidir
demifltik; iflte böyle oldu¤u içindir ki,
bugün gençlik hareketinin sorunlar›n›
tart›flmak, somutta esas olarak ö¤renci
hareketinin sorunlar›n› tart›flmakla ayn›
anlama gelmektedir. Bu ise bizim burada
ele alaca¤›m›z gençlik hareketi konusunun
bu anlamda s›n›rlanm›fl çerçevesine iflaret
etmektedir.

Hareketi sürüklemesi gerekenler

halihaz›rda sürükleniyor

Art›k genel olarak kabul gördü¤ü gibi,
ö¤renci gençlik hareketi y›llard›r
afl›lamayan ve genç komünistlerin konuya
iliflkin de¤erlendirmelerinde “k›s›r döngü”
olarak nitelenen bir t›kan›kl›k içindedir.
K›s›r döngü ve t›kan›kl›k burada bir süreç
oluflturan ayn› gerçekli¤in farkl›
görünümlerinden baflka bir fley de¤ildir
kuflkusuz. Bir dizi karmafl›k etkenin ürünü
olarak ö¤renci gençlik hareketi belli
aral›klarla canlanmakta, kitlesel kat›l›m
bak›m›ndan bir parça genifllemekte,
geliflimini bir süre için sürdürmekte, fakat
hareket bu geliflmeyi kendini daha ileri bir
düzeye ç›karman›n bir olana¤›na
dönüfltüremedi¤i ölçüde de çok geçmeden
t›kanmakta, gerisin geri ayn› noktaya
dönmekte, belki daha da geri bir noktaya
düflmektedir. Bu, gençlik hareketinin belirli
aral›klarla yinelenen bu tür bir k›s›r döngü
içinde uzun y›llard›r sürmekte olan
t›kan›kl›¤› bir türlü aflamad›¤› anlam›na
gelmektedir.

‘80’li y›llar›n sonunda ve ‘90’l› y›llar›n
hemen bafl›nda, ard›ndan bu kez ‘90’l›
y›llar›n ortas›nda bu durumun birer
örne¤ini yaflam›flt›k ve son birkaç y›ld›r
yeni bir örne¤i ile yüzyüzeyiz. 2000-2001

ö¤renim y›l›nda baflgösteren yeni canlanma,
farkl› gündemler üzerinden ve belirli
sal›n›mlarla geçen ö¤renim y›l›na kadar
süregeldi. Fakat birçok belirti hareketin
geçen y›l son y›llar›n en geri noktas›na
düfltü¤ünü gösteriyor ve girmekte
oldu¤umuz yeni ö¤renim y›l› bu aç›dan
(yine genç komünistlerin alt›n› çizerek
vurgulad›klar› gibi) kritik bir önem tafl›yor.
Hareket ya do¤ru, yerinde ve etkili
devrimci müdahalelerin yard›m›yla bir
toparlanma ve geliflme sürecine girecektir,
ya da daha da gerileyerek yerini bir
süreli¤ine yeni bir durgunluk dönemine
b›rakacakt›r. Son derece daralm›fl bir
tabana sahip sol gençlik gruplar›n›n, genifl
ö¤renci kitlelerinden kopuk, ancak
birbirlerine tutunarak gerçeklefltirmeyi
baflarabildikleri k›s›r ve sonuçsuz dar grup
eylemliliklerini gençlik hareketlenmesi
saymayacaksak tabi. Bizi burada marjinal
olmaktan kurtulamayan sözde öncü
giriflimler de¤il fakat gerçek bir kitlesel
gençlik hareketi, onun sorunlar› ve
ihtiyaçlar› ilgilendirmektedir.

Do¤ru çizgide etkili bir devrimci
müdahale, öncelikle hareketi bir k›s›r
döngüye mahkum eden nedenler ve
sorunlar› incelemeyi ve anlamay›, ö¤renci
hareketine bir ç›k›fl olana¤› yaratabilecek
politika, yol ve yöntemler üzerine
düflünmeyi, bizzat devrimci gençlik
hareketi saflar›nda buna hizmet edecek
canl› bir tart›flmay› gerektirir. Bu
olmaks›z›n mevcut k›s›r döngüyü k›rmay›
kolaylaflt›racak politik ve örgütsel çözümler
gelifltirmek zaten olanakl› olamaz. Fakat
yaz›k ki ilerici-devrimci gençlik gruplar›
saflar›nda halihaz›rda böyle bir çaba,
yak›c› bir hal alm›fl gerçek sorunlar›
anlamaya ve aflmaya yönelik bir tart›flma
yoktur. Hareketin bir türlü aflamad›¤›
sözkonusu k›s›rl›k, kendini ayn› zamanda
hareketin sorunlar› üzerine bir düflünce ve
anlay›fl k›s›rl›¤› olarak da göstermektedir.

Politikas›zl›k, gençlik hareketine iliflkin
aç›k, tutarl› ve istikrarl› bir politik yön ve
yönelimden yoksunluk, halihaz›rda
reformist ve devrimci kanatlar›yla sol
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çizgideki gençlik gruplar›n›n en temel zaaf›
durumundad›r. Ne gençlikten çok fley
bekleyen sol siyasal ak›mlar taraf›ndan
gençlik hareketinin sorunlar› üzerine ortaya
difle dokunur bir de¤erlendirme ve politika
konulabilmekte, ve ne de gençlik
hareketinin tafl›y›c›s› ve yolgöstericisi
olmak iddias›ndaki gençlik yay›n
organlar›nda gençlik hareketinin sorunlar›na
iliflkin ciddi ve ifllevsel bir tart›flma
yürütülmektedir. Ayd›nca e¤ilimler ve
özentiler içinde dünya ve toplum olaylar›
üzerine olur olmaz herfleyi tart›flmaya pek
hevesli görünen baz› gençlik yay›nlar›n›n
en az tart›flt›¤› sorunlar›n bafl›nda bizzat
gençlik hareketinin kendi sorunlar›
gelmektedir. Bu bile kendi bafl›na mevcut
durum hakk›nda bir fikir vermektedir.
Daha çok küçük-burjuva devrimci-demokrat
bir çizgide bulunan gençlik yay›nlar›n›n
durumu bu aç›dan fazlas›yla umut k›r›c›d›r.
Bunlar güya gençlik çal›flmas›na ve
hareketine yönelik olarak ç›kar›lan
yay›nlard›r. Bu özgül konumlar› gere¤i de
öncelikle ve özellikle gençlik hareketinin
sorunlar› üzerinde yo¤unlaflmak
durumundad›rlar, baflka türlü bir ifllevleri
ve dolay›s›yla varl›klar›n›n bir anlam›
kalmaz. Ama yineliyoruz, y›llardan beridir
ve halihaz›rda, bu yay›nlar›n en az
ilgilendikleri konulardan biri bizzat gençlik
hareketinin kendi durumu ve sorunlar›
olmaktad›r.

Gençlik yay›nlar›n›n gençlik hareketinin
sorunlar›na bu yabanc›laflmas›, gerçekte
gençlik gruplar›n›n harekete
yabanc›laflmas›n›n bir yan›s›mas›ndan baflka
bir fley de¤ildir. Haliyle bunun kendisi de
ortadaki sorunlar›n önemli bir baflka
boyutu durumundad›r. Bunu gençlik
hareketindeki k›s›r döngünün nedenlerinden
biri oldu¤u kadar sonuçlar›ndan biri olarak
da görmek gerekir. Dönemsel olarak
kendini gösteren hareketlenmelere
zaman›nda, yerinde ve amaca uygun düflen
devrimci müdahalelerde bulunma baflar›s›
gösteremeyenler, çok geçmeden durulan ve
daralan hareket gerçe¤i karfl›s›nda
çaresizli¤e ve giderek umutsuzlu¤a

düflmekte, bunun etkisiyle içe kapanmakta,
gençlik hareketinin sorunlar›ndan oldu¤u
kadar gençlik kitlelerinin kendisinden de
kopmakta, terimin bu anlam›nda adeta
gettolaflmaktad›rlar. Ta ki bu durumda
de¤iflikli¤e yolaçacak yeni bir hareketlenme
flu veya bu geliflmeye ba¤l› olarak bir kez
daha kendili¤inden baflgösterene kadar.

Bu tipik bir apolitikleflmedir, kelimenin
en tam anlam›nda bir kendili¤indenciliktir
ve kuflkusuz herfleyden önce
politikas›zl›¤›n, gençlik haraketinin
durumuna, sorunlar›na ve ihtiyaçlar›na
iliflkin sa¤lam ve dinamik bir bak›fltan ve
perspektiften yoksun olman›n bir ürünüdür.
Gençlik yay›nlar›ndan yans›yan da tam›
tam›na budur. Hitap etti¤i özgül alana
iliflkin sa¤lam bir bak›fltan ve aç›k bir
politikadan yoksun durumdaki bu yay›nlar,
yay›n yaflamlar›n› sürdürebilmek için
amaçs›zca (zira bu noktada yay›n›
ç›karmak art›k kendi içinde bir amaç
haline gelmektedir) baflka konulara
yönelmekte, böylece kendine özgü varl›k
nedeninden kopmakta, sonuç gençlik
yay›nlar›n›n gençlik hareketine
yabanc›laflmas› olmaktad›r.

Elbetteki bu sonuç gençlik gruplar›n›/
yay›nlar›n› aflmakta, onlar›n mensup
olduklar› siyasal gruplar›n gençlik
hareketinin sorunlar› karfl›s›ndaki
ilgisizliklerini ya da çözümsüzlüklerini
ortaya koymaktad›r. Sorunun en dikkate
de¤er yönlerinden biri de budur zaten.
Gençlikten, gençlik hareketinden çok fley
bekleyen, bunun için çeflitli adlar alt›nda
gençlik gruplar› ya da örgütleri kuran ve
özel gençlik yay›nlar› ç›karan sol parti ve
gruplar, gençlik hareketinin sorunlar›na
iliflkin yolgösterici çabalara gelince, en
yumuflak ifedeyle, bu temel önemde
önderlik sorumluluklar›na ilgisiz
kalmaktad›rlar. Bir ilgi gösteriyorlarsa bile
bu gençlik hareketinin genel sorunlar›ndan
çok kendi dar gençlik çevrelerinin özel
sorunlar› ve pratik yönlendirilmesi s›n›rlar›
içinde kalmaktad›r. Yani onlar› kitlesel bir
devrimci gençlik hareketi gelifltirmenin
genel sorunlar› de¤il, fakat grup olarak
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gençlik içinde etki ve çevre kazanmalar›n›n
özel sorunlar› ilgilendirmektedir. Bugün
ö¤renciler içinde en çok taraftar› olan sol
grubun ayn› zamanda kitlesel bir devrimci
gençlik hareketi gelifltirmenin sorunlar›na
en ilgisiz kalabilen grup olmas›, bu
çarp›kl›¤›n boyutlar› konusunda da bir fikir
vermektedir.

Kuflkusuz buradaki sorun gerçekte basit
bir ilgisizli¤in çok ötesindedir. Sorun
temelde politikas›zl›kt›r ve bu
politikas›zl›¤a ra¤men gençlik alan› üzerine
dar ve faydac› hesap ve beklentiler içinde
olmakt›r. Yani aç›k ifadelerle,
kendili¤indencilik ve oportünizmdir. Bu
reformist ve devrimci kanatlar›yla sol
gruplar›n gençlik hareketi üzerinden
yans›yan genel tablosudur. Baz› reformist
çevrelerin ö¤renci hareketi içinde nispeten
daha genifl bir gençlik çevresine sahip
olmas›n›n onlar›n gençlik hareketinin
sorunlar›na ilgi göstermeleriyle yak›ndan
uzaktan bir ilgisi yoktur. Uzun y›llar›n
bask› ve terör politikalar›n›n yaratt›¤›
y›ld›r›c› etkiler, bundan ayr›
düflünelemeyecek olan toplumsal atmosfer,
s›n›f mücadelesinin geri düzeyi ve kitle
hareketinin zay›fl›¤›, genelde oldu¤u gibi
gençlik hareketi içinde de reformist etki
için uygun bir zemin oluflturmakta ve bu
flimdilik baz› refeormist gruplar›n nispeten
daha genifl bir gençlik çevresi edinmesini
kolaylaflt›rmaktad›r. Olay bundan ibarettir;
bunun ötesinde, reformist çevrelerin
gençlik hareketine baflar›l› müdahale
anlam›na gelebilecek politikalar› ve pratik
çabalar› yoktur. Dahas›, biraz önce de
ifade etti¤imiz gibi, içlerinden baz›lar›n›n
zaten böyle bir sorunlar› da yoktur.
Böylelerinin sorunu gençlik hareketi de¤il
fakat mücadele ve eylem d›fl› bir partili
ö¤renci grubudur.

Konuya buradan, sol gruplar›n gençlik
hareketinin sorunlar›na ilgisizli¤inden ve
bu alandaki politikas›zl›¤›ndan girmeyi
tercih etmemiz kuflkusuz bofluna de¤ildir.
Zira bugünün gençlik hareketinin
sorunlar›ndan birini de bizzat bu, yani
gençlik hareketini sürüklemesi gereken

güçlerin bu arkadan sürüklenen konumu ve
tutumu oluflturmaktad›r. Bugün gençlik
hareketine etkili bir politik müdahalede
bulunabilmenin temel gereklerinden biri,
tam da gençlik gruplar›ndaki bu apolitizmi
ve kendili¤indencili¤i k›rmak, ilerici-
devrimci gençlik hareketinin toplam› içinde
mücadelenin ve örgütlenmenin sorunlar›na
iliflkin canl› ve yolaç›c› bir tart›flman›n
önünü açmakt›r.

Gençlik hareketinin buna her
zamankinden çok ihtiyac› var. Zira gençlik
hareketi k›sa vadede kendine bir ç›k›fl
haz›rlayacaksa e¤er, bu ancak gençlik
hareketinde yer tutan ilerici-devrimci
güçlerin asgari bir iflbirli¤i temelinde
mümkün olabilir. Politik müdahalede ve
örgütlenmede bu türden bir birleflik
davran›fl›n sa¤lanamad›¤› bir durumda ise,
hareketin seyri bir kez daha büyük ölçüde
kendili¤inden bir akibetle yüzyüze kal›r ve
halihaz›rdaki gidifl iyiye ve ileriye do¤ru
olmad›¤›na göre, geriye düflüfl kaç›n›lmaz
bir akibet haline gelir.

Aslolan etkili bir devrimci

müdahaledir

Komünistler son yirmi y›l› aflk›n sürecin
toplam› üzerinden oldu¤u kadar onun her
bir özel evresi ile ilgili olarak da bugüne
dek gençlik hareketi üzerine çok say›da
de¤erlendirme yapt›lar. Bu
de¤erlendirmelerde gençlik hareketini
bugünkü darl›¤a ve k›s›rl›¤a mahkum eden
çok yönlü nedenler üzerinde de gere¤ince
durdular. Hala da yeri geldikçe bu konu
üzerinde durmakta, sorunun farkl› yönlerini
flu veya bu vesileyle irdelemektedirler.
Dolay›s›yla bu konuda yeterli bir aç›kl›k
zaten vard›r. Gelinen yerde dikkatler art›k
tümüyle gençlik hareketinin düflürülmüfl
bulundu¤u durumdan ç›kmas›n›
kolaylaflt›racak ve h›zland›racak devrimci
müdahalenin sorunlar› üzerinde
toplanmal›d›r.

Kolaylaflt›racak ve h›zland›racak diyoruz
ve bu ifadeleri bilerek kullan›yoruz; zira
gençlik hareketinin geliflmesi kendi bafl›na
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baflar›l› bir devrimci müdahale sorunu
de¤ildir ve salt bu tür bir müdahalenin
ürünü de olamaz. Böyle bir geliflme bir
dizi nesnel ve öznel etkenin karmafl›k
etkileflimi üzerinden ortaya ç›kabilir ancak.
Ama iflte bu etkenlerden biri de baflar›l›
bir devrimci müdahalenin kendisidir ve
bunda ne denli baflar›l› olunursa, gençlik
hareketinin kendini bulmas› o denli
kolaylafl›r. Bu yönde ne denli çok çaba
harcan›r ve mesafe al›n›rsa, zamanla
geliflme ivmesi kazanacak ya da
beklenmedik biçimde patlak verecek bir
gençlik hareketine baflar›l› bir önderlik de
o denli kolay olur.

 Hareketin bugünkü durumu 12 Eylü
askeri faflist darbesiyle bafllayan çeyrek
yüzy›ll›k bir sürecin ürünüdür. Toplumsal
muhalefeti ezmeye yönelik faflist 12 Eylül
sald›r›s›yla birlikte burjuva gericili¤inin
gençli¤i özel bir hedef haline getirdi¤ini
ve çok yönlü bir kuflatma alt›na ald›¤›n›;
onu kitlesel bir devrimci dinamik olmaktan
ç›karmak için sistemli ve çok yönlü
çabalar harcad›¤›n›; ç›plak bask› ve
terörden YÖK k›skac›na, dinsel gericilikten
bireyci köfle dönmeci liberal ideolojiye,
flovenizmden kemalist burjuva
milliyetçili¤ine kadar her türlü yol, yöntem
ve ideolojiyi kullanarak gençli¤i ilerici-
devrimci düflünce ve eylemden
uzaklaflt›rmaya çal›flt›¤›n›; bunlar›, gençli¤i
toplumsal ilgi ve sorumluluklardan
al›koymak için futboldan medyaya,
uyuflturucudan çarp›t›lm›fl bir cinselli¤e
kadar her türden yozlaflt›r›c› araç ve
yöntemle birlefltirdi¤ini; ve sonuçta, zaman
içinde bunda büyük bir baflar› da
sa¤lad›¤›n›; böylece bir yandan çeflitli
türden burjuva gerici gençlik ak›mlar›na
güç kazand›r›l›rken, öte yandan toplumun
ve insanl›¤›n gerçek sorunlar›na ilgisiz
apolitik bir gençlik y›¤›n› yarat›ld›¤›n›
biliyoruz. Devrimci hareketin çok yönlü
darbeler ve ehlilefltirici operasyonlarla
genifl çapl› tasfiyesi ile dünya genelinde
toplumsal mücadeleleri ve devrimci
ak›mlar› geçici olarak güçten düflüren
tarihsel önemde geliflmelerin, tüm bu

çabalar›nda burjuva gericili¤inin iflini
epeyce kolaylaflt›rd›¤›n› da biliyoruz. Genifl
gençlik kitlelerinin uzun süreli
hareketsizli¤inin, geçmiflte militan ve
kitlesel bir gelenek yaratan devrimci
gençlik hareketinin bugün hala da
afl›lamayan afl›r› darl›¤›n›n temelinde,
kuflkusuz bu esasl› nedenler yatmaktad›r.

Yine de tüm bunlar bugünkü durumu
aç›klamaya, hele hele ola¤an ve anlafl›l›r
bulmaya yeterli de¤ildir. Zira sözkonusu
olan neredeyse çeyrek yüzy›ll›k bir zaman
dilimidir ve bu ayn› zaman dilimi içinde
sermaye düzeni, emekçi s›n›flar gençli¤inin
sorunlar›na ve ihtiyaçlar›na yan›t vermek
bir yana izledi¤i neo-liberal politikalarla
bunlar› alabildi¤ine a¤›rlaflt›rm›flt›r.
Gençli¤in ekonomik, sosyal, siyasal,
kültürel ve akademik sorunlar› bugün her
zamankinden daha a¤›r ve bunalt›c› bir hal
alm›flt›r. Tüm bunlar›n ortak sonucu olarak
gelecek belirsizli¤i sorunu, bugün genifl
ö¤renci gençlik y›¤›nlar›n› her
zamankinden daha fazla ezmekte, huzursuz
etmekte, umutsuzlu¤a düflürmektedir. Yani
gençlik sorununu siyasal planda geçici
olarak çözen burjuvazi, ayn› sorunu
iktisadi, sosyal ve kültürel alanda geçmifl
dönemle k›yaslanamaz ölçüde
a¤›rlaflt›rm›flt›r. Öte yandan 12 Eylül faflist
darbesinin düzledi¤i zeminde önemli bir
etkinlik alan› kazanan çeflitli türden
burjuva gerici ak›mlar da, gençli¤e hiçbir
fley verememenin, onun gerçek sorunlar› ve
ihtiyaçlar› do¤rultusunda inand›r›c›
herhangi bir çaba harcayamaman›n sonucu
olarak günden güne güç ve itibar
erozyonuna u¤ramaktad›rlar. Son olarak,
dünyada ve bölgede yaflanan sars›c›
geliflmeler gençlik kitlelerinin ilgisini
toplumsal-siyasal sorunlara çekmeyi
kolaylaflt›ran bir atmosferi gitgide daha çok
güçlendirmektedir. Ö¤renci gençlik
toplumun alabildi¤ine genifl bir yar›-ayd›n
kitlesidir ve dünyada, bölgede ve ülkede
olup bitenlerin zamanla bu kesimde giderek
güçlenen bir duyarl›l›¤a neden olmas›
kaç›n›lmazd›r.

Özetle gençlik hareketinin kendini
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yeniden toplumsal muhalefetin önemli bir
bileflini olarak ortaya koymas›n› olanakl›
k›lacak nesnel zemin bugün geçmifltekine
göre çok daha genifllemifl ve olgunlaflm›fl
olarak orta yerde durmaktad›r. Buna
ra¤men bugün hala kitlesel karakter
kazanm›fl bir gençlik hareketinden yoksun
olmam›z, öteki fleyler yan›nda gerçekte bu
zeminin baflar›l› bir devrimci çal›flma için
etkin biçimde kullan›lamad›¤›n›n da bir
göstergesidir. Nitekim gerçek durum ve
dolay›s›yla bizi bu tart›flmaya iten temel
neden de budur.

Bugünün sorunu, ö¤renci gençli¤e etkin
bir müdahalenin öncelikli ve gerçekten
yolaç›c› hareket noktalar›n›n neler
olabilece¤idir ve biz burada, flimdilik en
genel çizgiler içinde bu soruya yan›t
vermeye çal›flaca¤›z. Peflinen belirtelim ki,
bu yan›t› olufltururken hareket noktam›z,
öznel durum ve e¤ilimler de¤il fakat
gençlik hareketinin nesnel durumu,
olanaklar› ve ihtiyaçlar›d›r. Hareketin
önünü açacak olanaklar›n bizzat bu
hareketin ba¤r›nda varolmas› ile bunlar› bu
ihtiyaç do¤rultusunda baflar›yla
kullanabilmek tümüyle farkl› iki durumdur.
Zira sorunun bu ikinci alan›nda düflünce,
e¤ilim ve kayg› bak›m›ndan birbirinden bir
hayli farkl› bir dizi politik özne
sözkonusudur. Konumuz gençlik
hareketinde potansiyel olarak varolan
nesnel olanaklara öznel müdahale oldu¤una
göre, bu olanaklar› flu veya bu biçimde
elinde tutan, denetleyen, yönlendiren genel
olarak sol parti ve örgütlerin tutumu
bafll›bafl›na önemli bir etkendir. Bu
çerçevede, gençlik hareketinin önünü
açacak politika ve taktiklerin baflar› flans›,
bunlar› hayata geçirme iradesi ve çabas›n›n
önünü t›kayan tutum ve anlay›fllara karfl›
etkili ve sistematik bir mücadeleden de
ayr› düflünülemez kuflkusuz.

***
Gençlik hareketinin sorunlar› kapsaml›

ve çok yönlü bir tart›flmay›
gerektirmektedir. Zira bizzat sorunlar›n
kendisi kapsaml›d›r, çok yönlüdür ve uzun
y›llar›n ürünüdür. Bu kapsamda sorunlar›

burada ve tek bir yaz›da ele almak do¤al
olarak olanakl› de¤ildir. Bu nedenle biz
burada öncelikle bu sorunlar›n en önemli
ve öncelikli olanlar›n› k›sa maddeler
halinde sunmakla ve bunu yer yer baz›
yönleriyle k›saca açmakla s›n›rlayaca¤›z
kendimizi. Daha kapsaml› olacak, sorunu
birçok yönüyle ele al›p irdeleyecek,
ihtiyaca göre özel ayr›nt›lara inecek
tart›flmalar› ise daha sonras›na, konuya
iliflkin yeni de¤erlendirmelere b›rakaca¤›z.
Kald› ki bu sorunlar›n birço¤u zaten
bas›n›m›zda sürekli olarak tart›fl›lmakta,
irdelenmekte, somut tutum, politika ve
elefltirilere konu edilmektedir.

En önemli ve öncelikli gördü¤ümüz
sorunlar›n maddeler halinde s›ralanmas›na
geçiyoruz.

Hareketin gündemini ele al›fltaki

sorunlar

Gençlik hareketinin gündemi, bu
sorunlar›n ilkini oluflturmaktad›r. Bugünün
gençlik hareketi saflar›nda ço¤u kere
üzerinde en kolay anlaflma sa¤lanabilen bu
konunun bir sorun alan› olarak saptanmas›
ilk bak›flta flafl›rt›c›d›r. Oysa gerçekte bu
yersiz de¤ildir ve baz› yönleriyle
san›ld›¤›ndan da önemlidir. Bugün paral›
e¤itim sald›r›s›, YÖK ile kurulan akademik
k›skaç, çok yönlü siyasal ve idari bask›lar,
anadilde e¤itim hakk›, gündeme geldi¤i
ölçüde faflist sald›r›lar, daha genel planda
tüm kapsam›yla devletin bask› ve terör
politikalar›, emekçi s›n›flar gençli¤ini
dolays›z olarak vuran sosyal y›k›m
sald›r›lar› ve nihayet emperyalist savafl gibi
konular gençlik hareketi içinde üzerinde en
kolay anlafl›labilen gündemlerdir. Bu
anlafl›l›r bir durumdur; zira bu gündemler
adeta gençlik hareketinin üzerine
y›¤›lmakta, dolay›s›yla bunlar› saptamak ve
öne ç›karmak çok da özel bir çaba ya da
baflar› gerektirmemektedir.

Sorun kendini daha farkl› biçimler
içinde göstermektedir.

‹lkin, öne ç›kan flu veya bu konu, genifl
ö¤renci kitlelerini hedef alan kapsaml› bir
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çal›flman›n de¤il, fakat daha çok dar bir
ilerici-devrimci ö¤renci kesiminin iç
gündemi olarak ele al›nabilmektedir. Oysa
flu veya bu politik gündem, hiç de bu son
derece dar politik ö¤renci kesiminin kapal›
devre ve k›s›r eylemlilikleri için de¤il,
fakat genifl ö¤renci kitlelerinin ç›karlar› ve
ihtiyaçlar›, dolay›s›yla onlar›n uyar›lmas›,
e¤itilmesi, mücadeleye ve örgütlenmeye
çekilmesi bak›m›ndan bir anlam tafl›r,
tafl›mal›d›r. Do¤al olarak bu zor bir ifltir;
sab›r, soluk, inat ve ›srar, bunlara dayal›
bir politik çal›flma gerektirir. Bu ise
halihaz›rda ilerici-devrimci ö¤renci
gruplar›nda olmayan temel önemde bir
özelliktir. Bu gruplar› h›zl›, neredeyse
gündelik olarak al›nacak sonuçlar
ilgilendirmektedir. Bugünün apolitik
gençlik ortam›nda da bu olacak fley
olmad›¤› için, flu veya bu gündem genifl
kitlelere yönelik çal›flma bak›m›ndan
anlam›n› h›zla ve kolayca yitirebilmekte, ifl
dar bir politik ö¤renci çevresinde nelerin
yap›ld›¤›na, yap›labildi¤ine
indirgenmektedir.

fiu günlerdeki 6 Kas›m ve YÖK
gündemi bunun aç›klay›c› bir örne¤i olarak
ele al›nabilir. Bu gündem üzerine hemen
tüm gençlik gruplar› aras›nda tam
mutabakat var. Oysa ayn› gündemin
gerekleri sözkonusu oldu¤unda, baz›lar›n›
ilgilendiren yaln›zca kendi s›n›rl› güçleriyle
ve sözde “öncü kuvvetler” olarak neler
yapabilecekleri, bu gündemi hangi
gösteriflli ç›k›fla konu edebilecekleridir.
Ortadaki sorunu, tam da öne ç›kt›¤› bir
dönemde, genifl ö¤renci kitlelerine yönelik
kapsaml› bir politik çal›flman›n konusu
yapmak ve bunun tamamlayacak eylemili¤i
de buradan giderek ele almak, birçok
gençlik grubunu neredeyse kategorik olarak
ilgilendirmemektedir. Öylesine ki,
yüzbinlerce ö¤renciyi ilgilendiren bir
konuda böylelerinin birkaç bin ö¤renciye
ulaflabilen bir çal›flmas›ndan sözedebilmek
bile mümkün de¤ildir. Böyle oldu¤u ölçüde
ise çok yak›n›lan o k›s›r döngü kendini bu
gündem üzerinden de aynen tekrarlamakta,
hareketin muzdarip oldu¤u darl›k oldu¤u

gibi sürmekte, genifl ö¤renci kitleleri bir
tarafta ve dar bir eylemci ö¤renci grubu
ise öte tarafta kalmaya devam etmektedir.
Her seferinde günü flaflaal› bir dar grup
eylemiyle kurtard›klar›n› sananlar, dönemi
ve giderek y›llar› ö¤renci hareketi
yönünden kaybettiklerinin fark›na bir türlü
varamamaktad›rlar.

‹kinci olarak, gündemdeki konu soluklu
bir kitle çal›flmas› ekseninde ele
al›namad›¤› ölçüde, çok geçmeden
yormakta, anlam›n› yitirmekte ve gündem
olmaktan ç›kmaktad›r. Elbetteki genifl
ö¤renci kitlelerinin nesnel ihtiyaçlar›
yönünden de¤il, fakat yaln›zca politik
gençlik gruplar›n›n faaliyeti bak›m›ndan.
Sorun ve bunun genifl ö¤renci kitleleri için
nesnel anlam› ve önemi yerli yerinde
kalmakta, fakat gençlik gruplar› için
çal›flma konusu olmaktan ç›kmaktad›r.

Paral› e¤itim sald›r›s› bu tutumun
aç›klay›c› bir örne¤i olarak ele al›nabilir.
Bu konu y›llard›r ö¤renci hareketinin en
temel ve en de¤iflmez gündemi
durumundad›r. Zira bu alanda y›llara
yay›lan ve y›ldan y›la daha da a¤›rlaflan,
kapsam› geniflleyen bir sald›r›
sözkonusudur. Soruna kitleler aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, temel kayg› kitlelerin bu
konudaki bilincinin gelifltirmek, tepkisini
uyarmak, bunu eyleme ve örgütlenmeye
yönlendirmek oldu¤unda, bu uzun süreli
bir gündem olarak ç›kar karfl›m›za ve
günden güne derinlefltirilmesi gereken bir
çal›flman›n konusu haline gelir. Böyle
olmad›¤› bir durumda ise bir-iki bildiriye,
belki afifle konu edilir, bu do¤rultuda
birkaç dar grup eylemi denenir ve sonra da
konu kendi haline b›rak›l›r, deyim uygunsa
unutulup uykuya yat›r›l›r, ta ki bu alandaki
sald›r› kendini sermayenin yeni bir
giriflimiyle yeniden belirgin bir biçimde
duyurana kadar.

Gençlik hareketinin mücadele
gündemlerini ele al›flta üçüncü bir sorun
ise, hangi konunun hangi dönemde ne
ölçüde öncelikli oldu¤u, öne ç›kar›lmas›
gerekti¤i alan›nda kendini göstermektedir.
Bu elbette her zaman ve her durumda
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karfl›lafl›lan bir sorun de¤ildir. Irak’a
emperyalist sald›r› s›ras›nda emperyalist
savafl konusunun ya da 6 Kas›m öncesinde
YÖK konusunun öncelikli ve a¤›rl›kl› bir
gündem oldu¤u üzerinde anlaflmak fazla bir
güçlük tafl›maz elbette. Ama bazen
devrimci hareket için öncelikli olan bir
gündem, ö¤renci gençlik için ilk bak›flta
çok da bir anlam tafl›m›yabilir. Bu elbette
konunun ö¤renci gençli¤in gündemine
sokulmaya çal›fl›lmas› çabas›n›n önemini
ortadan kald›rmaz; fakat bunun, onun kendi
dolays›z sorunlar›yla ba¤lant›l› gündemlerle
do¤ru bir biçimde birlefltirilmesini ve
ba¤daflt›r›lmas›n› özellikle gerektirir.

Nas›l ki iflçi s›n›f›n›n gündemdeki en
yak›c› sorunlar›na ilgisiz kalarak ya da
bunlar› atlayarak onun gündemine daha
genel, ilk bak›flta iflçileri do¤rudan
ilgilendirmeyen bir gündemi sokmaya
çal›flmak, ak›ll›ca olmad›¤› gibi sonuçsuz
bir çaba olarak da kalacaksa, bu ayn› fley
benzer biçimde ö¤renci gençlik alan›ndaki
çal›flma için de geçerlidir. Biz yar›-ayd›n
konumunu da gözeterek toplumdaki her
türlü sosyal ve siyasal sorunun ö¤renci
gençili¤e yönelik çal›flmaya, bu alandaki
propaganda ve ajitasyona konusu edilmesi
gerekti¤ini düflünüyoruz. Ama e¤er bunu
ö¤rencileri dolays›z olarak ilgilendiren
sorunlara gerekli ilgiyi göstermeden,
bunlara gerekli önemi ve a¤›rl›¤› vermeden
yaparsak, yanl›fl yapm›fl oluruz ve
çabalar›m›za bir karfl›l›k da bulamay›z. Bu
yanl›fl tutumda ›srar edersek d›flardan
gündem dayatan bir pozisyona düfler ve
tecrit oluruz.

Afl›r› darl›k ve kitlelerden kopukluk

Gençlik hareketinin ikinci temel önemde
sorunu bugünkü afl›r› darl›¤›, genifl kitle
deste¤inden yoksunlu¤u ve daha da kötüsü
kitlelerden fiili kopuklu¤udur.

Bugün ö¤renci gençlik alan›na
bakt›¤›m›zda gördü¤ümüz tablo kabaca
fludur:

Bir yanda alabildi¤ine politize olmufl
(bununla sosyalizm iddial› sol siyasal

ak›mlarda yer almaya varan ileri politik
tercihi kastediyoruz) son derece dar bir
ilerici-devrimci ö¤renci gençlik kesimi, öte
yanda toplumsal ve politik sorunlara ilgisiz
ve dolay›s›yla mücadeleden tümüyle uzak
genifl bir apolitik ö¤renci kitlesi. (Bu iki
ana kategori aras›nda düflünsel ve duygusal
yönden sola e¤ilimli ve dolay›s›yla birinci
gruba yak›n, fakat mücadeleye karfl› pratik
tutumu bak›m›ndan genifl apolitik kitlenin
ilgisizli¤ini ve edilgenli¤ini paylaflan bir
ara kesim de var, ama iflaret etmek
istedi¤imiz nokta bak›m›ndan bunun burada
bir önemi yok). Bu tablo öncü kesim ile
genifl taban kitlesi aras›ndaki derin
uçuruma iflaret etmektedir ve kendini iki
kesim aras›nda belirgin bir pratik iliflki
kopuklu¤u olarak da göstermektedir.
Gençlik hareketinin çözüm bekleyen en
öncelikli sorunu bir bak›ma budur. Zira
aradaki bu büyük mesafe ve kopukluk
hareketin tüm ötek sorunlar›n›n da
kayna¤›d›r. Tan›mlad›¤›m›z sorunun
çözümü ise, politize olmufl kesimin bu
olumlu özelli¤ini bir handikap
(halihaz›rdaki durum budur) olmaktan
ç›kar›p genifl ö¤renci kitlelerini mücadeleye
çekmenin bir olana¤›na dönüfltürmesinden
geçmektedir.

Ö¤renci hareketi halen afl›r› politize
olmufl son derece dar bir kesimin d›fl›na
ç›kamamaktad›r. Bu darl›k ek bir tuza¤a
dönüflmekte, k›sa dönemli s›n›rl› ve
sistemsiz çabalar›na ö¤renci kitlesinden
umdu¤u ilgiyi ve deste¤i bulamayan afl›r›
politize olmufl kesim, sorunun çözümünü,
gündemlerini oldu¤u kadar eylemlerini de
kendi konumu, kimli¤i ve düzeyi üzerinden
saptamakta ve uygulamakta bulmaktad›r.
Bu ise sorunu çözmek yerine
a¤›rlaflt›rmakta, genifl kitleden kopukluk
kronikleflmekte, ö¤renci hareketinin afl›r›
darl›¤› dedi¤imiz süreklileflmifl durum
ortaya ç›kmaktad›r. Öylesine ki, kendi
kitlesinden uzun süreli olarak bu denli
kopuk bulunan ve özel hareketlenme
dönemleri hariç neredeyse yaln›zca ö¤renci
gruplar›n›n kendi s›n›rl› taraftarlar›ndan
ibaret kalan bir harekete gençlik hareketi
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diyebilmek bile tart›flmal› hale gelmektedir.
Gelinen yerde devrimci ö¤renci

hareketinin bu tart›flmay› yapmas›, deyim
uygunsa bu yaray› deflmesi art›k zorunlu
ve kaç›n›lamaz bir hal alm›flt›r. Genç
komünistler fazlas›yla kan›ksanan bu zaaf›n
›srarla üzerine gitmeli, bu alandaki
ald›r›fls›zl›¤› k›rmaya çal›flmal›d›rlar. Bu
kabul edilmesi zor zaaf deflilip anlam› ve
sonuçlar› gözler önüne serilmedi¤i sürece,
geleneksel ak›mlara mensup gençlik
çevrelerine öteki birçok fleyi anlatmak da
kolay olmayacakt›r.

Genifl ö¤renci kitlelerini kucaklamay›
hedefleyen kapsaml› bir yerel çal›flmaya
tümüyle de¤ilse bile büyük ölçüde ilgisiz
kalanlar›n, öte yandan dar insan gruplar›yla
yapt›klar› merkezi eylemlerin gösteriflli
yan›na duyduklar› özel e¤ilim, bu e¤ilimi
sürdürmelerindeki anlafl›lmas› zor ›srar,
buna burada bir örnek olarak verilebilir. 13
Mart’›n “öncesiz ve sonras›z” bir eylem
olarak kalmas› bunun geçen ö¤renim
döneminden bildi¤imiz çarp›c› bir somut
örne¤idir. Bu y›l›n 6 Kas›m protestolar›na
geleneksel halkç› gruplar›n bir bölümünün
yaklafl›m› ise bu ald›r›fls›z ve sorumsuz
tutumun flu günlerdeki yeni bir örne¤idir.

Devrimci bir kitlesel ö¤renci hareketi
yaratmak, dar bir insan grubuyla kendi
içinde flaflaal› ama k›s›r ve etkisiz kalan
eylemleri yineleyip durmaktan de¤il, fakat
devrimci temelde genifl kitlelerle buluflmak
için sab›rl› ve soluklu bir çal›flma
yürütmekten geçer. Bugünün ö¤renci
hareketinin periflanl›¤› düflünüldü¤ünde, en
zor devrimci görev ve en militan devrimci
tutum tam da budur. Gerçek devrimcilik bu
zorlu¤un gerekleriyle bo¤uflmaktan geçer,
ötesi bofl laft›r. Küçük-burjuva
kolayc›l›¤›n›n ve sorumsuzlu¤unun kendini
gösteriflli bir tak›m eylemlerin arkas›na
gizleyerek devrimcilik taslamaya
yeltenmesine art›k bir son vermenin zaman›
gelmifltir. Gençlik hareketindeki afl›r›
darl›¤› giderebilmenin ve genifl kitlelerle
buluflmay› baflarabilmenin temel
gereklerinden biri de bu e¤ilimlerle ilkelere
dayal› kesin bir mücadeledir.

Parçal› güçlerin birleflik mücadelesi

zorunlulu¤u

Bugünkü parçal› ve da¤›n›k duruma son
vererek ortak bir mücadele ve örgütlenme
zemininde birli¤i sa¤lamak ve bunu genifl
gençlik kitlelerine yönelik etkili bir
müdahalenin dayana¤› olarak
de¤erlendirebilmek, günümüz gençlik
hareketinin bir baflka temel önemde sorunu
ve ihtiyac›d›r.

Bugün ö¤renci hareketi içinde herfleye
ra¤men önemli bir ilerici-devrimci gençlik
birikimi vard›r. Bu birikim kitlesel hareket
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda son derece c›l›z bir
görünüm sunmakta, ama kitlesel bir
gençlik hareketi yaratman›n etkin
manivelas› olarak ele al›nd›¤›nda ise son
derece önemli bir olana¤a iflaret
etmektedir. Tüm sorun, bu ilerici-devrimci
gençlik birikiminin kendinden menkul bir
ö¤renci hareketi yan›lsamas›ndan
kurtararak, gerçek bir gençlik hareketi
yaratmak üzere genifl gençlik kitlelerine
müdahalenin bir dayana¤›na
dönüfltürebilmektedir.

Bu elbette kolay bir ifl de¤ildir. Zira
sözkonusu birikim burada ilerici-devrimci
gençlik tan›mlamas› içinde ortak bir payda
alt›nda sunulmufl olsa da gerçekte
ideolojik, örgütsel ve pratik aç›dan
alabildi¤ine bölünmüfl durumdad›r. Bu
parçal› yap› yaln›zca kitlelerle iliflkilerde
de¤il kendi aras›nda da zaman zaman
önemli boyutlara varabilen bir kopukluk
yaflamaktad›r. Bu birikimin hat›r› say›l›r bir
bölümünün reformist ak›mlar›n etki ve
denetimi alt›nda bulunmas› bir baflka
önemli zaaf noktas›d›r. Gençlik hareketine
iliflkin aç›k ve tutarl› bir perspektiften ve
politikadan yoksunluk sorunu, komünistler
d›fl›nda mevcut gençlik gruplar›n›n
neredeyse tamam›n› kesen bu sorun
üzerinde ise daha bafltan durmufl
bulunuyoruz. Bütün bunlar›, tüm bu zaaf
ve zay›fl›klar›n mant›ksal bir uzant›s›
olarak birleflik bir örgütlenmeden
yoksunluk tamamlamaktad›r.

Fakat tüm bu sorunlara ve zaaflara



ra¤men bugün ö¤renci hareketine etkin ve
yolaç›c› bir müdahale tam da bu parçal›
güçlerin birleflik bir örgütlenme ve pratik
içinde seferber edilebilmesinden
geçmektedir. Bu nesnel bir imkan oldu¤u
kadar nesnel bir ihtiyaçt›r da. Nesnel bir
imkand›r diyoruz; zira öznel planda birçok
grup aras›nda bölünmüfl olsa da sözkonusu
olan y›llar›n mücadelesi içinde ö¤renci
hareketinin oluflturdu¤u ilerici-devrimci
birikimdir ve nesnel varl›¤› ile gerçekte
ona aittir. Nesnel bir ihtiyaçt›r diyoruz;
zira ö¤renci hareketinin bu öncü birikimine
dayanmak, genifl ö¤renci kitlelerine etkin
ve baflar›l› bir yönelimin olmazsa olmaz
kofluludur. Bu gücü toplam› içinde birleflik
bir kuvvet olarak harekete geçiremedi¤imiz
ölçüde, hiç de¤ilse bugün için genifl
gençlik kitlelerinde yank› uyand›racak ve
destek bulacak bir gençlik mücadelesi
gelifltiremeyiz.

Bu basitçe bir güç ve eylem birli¤i
sorunu de¤ildir. Konunun böyle bir yan› da
var elbet; fakat buradaki bak›fl aç›s›
üzerinden ele al›nd›¤›nda, bu esas ve
belirleyici olan yön de¤ildir. Yap›c› ve
birlefltirici bir bak›fl aç›s›yla ele ald›¤›m›z
için burada ilerici-devrimci gençlik güçleri
olarak tan›mlamay› tercih etti¤imiz bu
gençlik kesimi gerçekte bafll›ca üç sol
ak›m›n etkisi alt›ndad›r. Bunlar refomist
sol, devrimci-demokrasi ve komünist
hareketten oluflmaktad›r ve do¤al olarak
bize solun bafll›ca ak›mlar›n›n gençlik
hareketi içindeki izdüflümlerini vermektedir.
Bu üç ak›m aras›nda, özellikle de
devrimcileri oluflturan son iki ak›m ile
reformistler aras›nda sözü edilen türden
birleflik bir gençlik eylemi ve örgütlenmesi
ne derece gerçekçi ve olanakl›d›r? Bu
soruya yan›t verirken öncelikle flunu
belirtmek istiyoruz; biz ilerici-devrimci
gençlik birikiminin birleflik bir güç olarak
kullan›lmas›ndan sözederken, onu denetim
alt›nda tutan çok say›da grubun buna ne
denli istek gösterip gösterememesinden
çok, kitlesel bir gençlik hareketini
gelifltirme nesnel ihtiyac›ndan ve bunun
nesnel olanaklar›ndan hareket ediyoruz.

Sözkonusu birikim de y›llar›n ürünü olarak
bu olanaklar›n bir parças›d›r. Bu birikimin
çok say›da grup aras›nda da¤›lm›fl olmas›
ise sorunun yaln›zca öznel yönüdür.

Bu öznel durumun getirdi¤i güçlükleri
ve engelleri aflmak üzere ilkelere dayal›
sistemli ve inatç› bir mücadele yürütmek,
sözü edilen nesnel olana¤› gençlik
hareketini mevcut darl›ktan ve k›s›r
döngüden kurtarmak hedefi çerçevesinde
etkin biçimde de¤erlendirebilmenin
koflullar›n› yaratmak, bugün gençlik
hareketi alan›ndaki en önemli devrimci
sorumluluk ve en acil devrimci görevdir.

Sorun hiç de hiçbir biçimde olmayacak
ya da kolay gerçekleflmeyecek hedefler
üzerine hayal kurmak de¤il, fakat köklü
ideolojik ve politik konum farkl›l›klar›n›
gözard› etmeden, buradan kaynaklanan
say›s›z güçlükleri bir an bile unutmadan,
ilerici-devrimci gençlik güçlerini
mücadelenin öne ç›kan gündemleri ve
ihtiyaçlar› do¤rultusunda giderek
kurumlaflan bir mücadele birli¤i içine
çekmek, bunu zamanla birleflik bir gençlik
örgütlenmesi düzeyine vard›rmakt›r. Bu
hedef zorlu bir mücadele gerektirmektedir
kuflkusuz. Fakat hiç de¤ilse görünür
gelecekte bugünkü k›s›r döngüden ç›k›fl
için baflkaca bir yol ve imkan
görünmedi¤ine göre, bu mücadeleyi inatç›
bir biçimde vermekten baflka da bir çözüm
yolu yoktur ortada.

Mevcut gençlik hareketinin bu temel
önemde ihtiyac› kendi sezgileriyle oldu¤u
kadar hayat›n zorlamas›yla da duyuyor
olmas› bu alanda önemli bir dayanak
say›lmal›d›r. Belli durumlarda ciddi
kopukluklar ve farkl›laflan tutumlar oluflsa
bile, birçok durumda politik gençlik
gruplar›n›n mücadelenin bas›nc› alt›nda
birlikte ifl yapmaya duyduklar› e¤ilimden,
buna iliflkin çok say›da pratikten
sözediyoruz. Bunun sa¤land›¤› her durumda
eylem ve etkinlikler nispeten baflar›l›
olmufl, gençlik güçleri kendi içinde
yak›nlaflm›fl, birleflik çaba ve eylemin etkisi
mücadeleye sempatiyle yaklaflmakla birlikte
bunun pratik gereklerinden uzak duran
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kesimlere de moral vermifl ve onlar› flu
veya bu ölçüde eylem ve etkinliklerin içine
çekmifltir.

Gençlik içinde güç ve eylem birli¤inin
nispeten kolay sa¤lan›yor olmas›n›n
gerisinde hayat›n zorlamalar›, genel
zay›fl›¤›n ürünü olarak birbirine tutunma
ihtiyac› önemli bir rol oynuyor kuflkusuz.
Ama bunun gerisinde gençlik gruplar›
aras›ndaki iliflkilerin sol gruplar aras›
iliflkiler kadar y›pranmam›fl olmas›n›n da
önemli bir pay› oldu¤u unutulmamal›d›r.
Bunda gençlik güçlerinin mücadelede
yenili¤i de önemli bir avantaj rolü
oynamakta, tam da bu sayede kökleflmifl
önyarg›lar ve grupsal al›flkanl›klar gençlik
içinde y›k›c› etkileri daha az
gösterebilmektedir. Üstelik ö¤renci gençlik
sosyal ve kültürel yap›s›yla gerçekte bu
olumsuzluklara daha fazla aç›k oldu¤u
halde.

Birleflik kitlesel gençlik

örgütlenmesi ihtiyac›

Temel önemde bir baflka sorun
gençli¤in kitlesel örgütlenmesi sorunudur.
Ekim’in bu say›s›nda konuya iliflkin olarak
ayr›ca yay›nlad›¤›m›z kapsaml› bir
de¤erlendirme, bu temel önemde soruna
iliflkin olarak söyleyeceklerimizi burada
nispeten k›sa tutmak olana¤› sa¤l›yor bize
(bkz., Deneyimler Ifl›¤›nda Gençlik
Örgütlenmesi).

Çok uzun y›llard›r tart›fl›lan, birçok
çevre taraf›ndan en önemli ve öncelik
sorun olarak tan›mlanan, gençlik
hareketindeki k›s›r döngünün ç›k›fl noktas›
say›lan örgütlenme sorunu konusunda yaz›k
ki bugün hala i¤ne ucu kadar bir yol
al›nabilmifl de¤ildir. Bunun temel önemdeki
bir nedeni gençlik mücadelesini geri düzeyi
ve hareketin kitlesel yönden zay›fl›¤› ise,
öteki bir temel nedeni de geleneksel sol
gruplar›n çok de¤iflik biçimlerde kendini
gösteren çarp›k anlay›fllar›d›r. Bu gruplar
nazar›nda sorun çoktand›r birleflik bir
kitlesel gençlik örgütlenmesi olmaktan
ç›km›fl, her bir grubun kendince uygun

gördü¤ü sözde modeller çerçevesinde kendi
s›n›rl› güçlerini örgütlemek ve sonra da
buna dayanarak sözümona kitleleri
örgütlemek kayg›s›na dönüflmüfltür. Dar bir
taraftar çevresini kapsamakla s›n›rl› kalan
bu tür örgütlenmelerin ilgili gruplar›n
kendi mezhepsel oluflumlar› olmaktan öteye
gidemediklerini söylemeye gerek bile yok.
Elbetteki herkes kendi taraftar çevresini flu
veya bu biçim alt›nda örgütlenme hakk›na
sahiptir; ama bu örgütlenmeleri gençlik
mücadelesinin ihtiyac› olan kitlesel
örgütlenmeler olarak sunmaya kalkmak
gülünçtür ve ciddiyetsizlikten öte bir fley
de¤ildir.

Bugünün koflullar›nda gençlik hareketini
kucaklamaya ve ilerletmeye hizmet edecek
ve gerçekten kitlesel karakter tafl›yabilecek
bir gençlik örgütlenmesi, ancak mevcut
ilerici-devrimci gençlik birikimini her
düzeyde kapsayan bir birleflik örgütlenme
olabilir. Nas›l ki gençlik hareketinin
kitlelerle birleflmeyi baflarabilecek etkili bir
ç›k›fl› bugünün koflullar›nda mevcut güçlere
birarada dayanmay› gerektiriyorsa, ayn›
flekilde, gençlik hareketinin örgütlenme
sorununun sa¤l›kl› ve hareketi ilerletici
çözümü de ancak bu güçleri birarada
içeren bir örgütsel oluflumla olanakl›
olabilir.

Bunu güç, hatta bir hayal olarak
görmeye kalkman›n gerisinde, ony›llar›n
zihinlere ifllemifl grupçu önyarg›lar› ile
bunun hem kayna¤› ve hem de ürünü olan
grupçu pratikler olabilir ancak.
Unutmayal›m; bu ülkede gençlik
hareketinin kitlesel bir uyan›fl yaflad›¤›
dönemde ortaya ç›kard›¤› örgütlenme (Dev-
Genç), tam da bu türden bir birleflik
örgütlenme idi ve bu örgüt bünyesinde
de¤iflik e¤ilimden sol siyasal ak›mlar vard›.
Birleflik gençlik örgütlenmesine iliflkin bu
olumlu pratik, ‘70’li y›llar›n ilk kitlesel
hareketlenme döneminde yeniden ortaya
ç›kt›. Büyük kentlerde her e¤ilimden sol
gençlik güçlerini birarada kapsayan ve
birimler düzeyinde genifl bir kitlesel
deste¤e sahip olan gençlik örgütlerinden
sözediyoruz. ‹stanbul’da ‹YÖKD ve
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Ankara’da AYÖD bunun örnekleriydi. Bu
örgütler tabandan gelen kitlesel bir ö¤renci
hareketinin dinamizmine ve deste¤ine
dayanmakla kalmad›lar, onu bir süre için
baflar›yla kucaklay›p daha ileriye de
tafl›d›lar.

Fakat dönemin genifl çapl› kitlesel
hareketi içinde güç kazanan ve kendi
aralar›ndaki iliflkileri ço¤u kere çok da
sa¤l›kl› olmayan nedenlerle bozulan küçük-
burjuva ak›mlar h›zla birbirlerinden
koptular. Böylece mücadele birli¤ini ve
bunun uzant›s› olarak da örgütsel birli¤i
yitirdiler. Herbirinin etraf›nda bugünün
ölçüleriyle hayli genifl say›labilecek bir
taraftar kitlesinin birikmifl olmas›, hiç
de¤ilse bafll›ca büyük ak›mlar› kendi
kitlesel gençlik örgütlerini kurmaya
yöneltti. Bugünün ölçüleriyle, bunlar
binlerce, onbinlerce genci kapsayan
gerçekten kitlesel örgütlenmelerdi. Fakat
gençlik hareketinin o günkü çap› üzerinden
bak›ld›¤›nda, gerçekte her bir grubun kendi
taraftarlar›n› kapsamaktan öteye gidemeyen
kitlesel çevre-çeper örgütlenmelerinden
baflka bir fley de¤ildiler. O günün genifl
olanaklar› içinde bu bölünmüfllü¤ün
oluflturdu¤u zaaf çok da göze batm›yordu
ya da ancak tek tek birimler düzeyine
inildikçe sorun olarak kendini gösteriyordu.
Çünkü birimler farkl› gençlik örgütlerine
ba¤l› taraftar güçlerin zaman zaman
çat›flmalara varabilen grupçu çekiflmelerine
sahne oluyor ve bu durum do¤al olarak
mücadeleye ciddi zararlar veriyordu.

Özetle; ‘70’li y›llar›n ikinci yar›s›n›n
grupçu ve bölücü küçük-burjuva zihniyeti,
kendini önceleyen dönemin birleflik gençlik
örgütlenmesi prati¤ini bofla ç›kard› ve
bunun yerini alan grupçu pratikler, etkileri
bugün çeflitli çevrelerde yaflayan bir çarp›k
anlay›fla muazzam bir güç kazand›rd›. Buna
ra¤men 12 Eylül sonras›n›n ilk toparlanma
dönemleri, ortak zay›fl›¤›n da birlefltirici
etkisi alt›nda, ortak örgütlenme aray›fllar›na
sahne olabildi. Fakat bu kez de mücadele
ile örgüt aras›ndaki iliflki gözden
kaç›r›larak, kendi içinde ideal örgüt
modellerinden hangisinin esas al›nmas›

gerekti¤i k›s›r tart›flmas› kilitleyici ve ön
t›kay›c› bir soruna dönüfltü. Örgütlenme
sorunu çözülebildi¤i ölçüde gençlik
hareketinin tüm öteki sorunlar› çözülür ve
mücadelede mesafe al›n›r saplant›s›, hem
mücadele ve hem de örgütlenme sorununu
birarada ç›kmaza soktu. Sonuç gençlik
hareketinin hala da afl›lamayan k›s›r
döngüsü ile flu veya bu gençlik grubunun
gençlik örgütlenmesi ad› alt›nda kendi
tabela örgütlenmelerini yaratmaya çal›flmas›
oldu.

Gençlik hareketinin ihtiyaçlar›na yan›t
verecek ve mücadeleyi gelifltirmeye hizmet
edecek bir birleflik örgüt yap›s›na
kavuflmas› gerçekten arzu ediliyorsa e¤er,
öncelikle yap›lmas› gereken, bugüne
kadarki mezhepçi pratiklerin yürekli bir
elefltirisini yapmak ve bunun ürünü tüm
yapay ve ifllevsiz sözde örgütlerden
vazgeçmektir. Gerekti¤inde birlikte ifl
yapabilen, birlikte eylem ve etkinlik
örgütleyebilen ilerici-devrimci gençlik
güçleri, bunu pekala birleflik bir kitlesel
gençlik örgütlenmesi içinde çok daha iyi
ve amaca uygun biçimde yapabilirler.
‹llerden bafllayarak bu tür birleflik örgütler
kurulabilir ve bunlar bir yandan birimler
düzeyinde ö¤renci birli¤i modeline göre
örgütlenirlerken öte yandan ülke düzeyinde
merkezileflme sorununu çözerler.

Bugün için gençli¤in kitlesel
örgütlenmesinin biricik gerçek çözüm yolu
ve olana¤› budur. Buna biz hem yak›n
tarihimizden dayanaklar bulabiliriz ve hem
de, bugünün gençlik hareketinin (ortak
güçsüzlü¤ün zorlay›c› etkisi alt›nda da
olsa) birlikte ifl yapabilme pratiklerinin
sa¤lad›¤› olumlu zemini bunun bir ilk
olana¤› ve hareket noktas› sayabiliriz. Ve
nihayet buna, gençlik d›fl›ndaki birçok
kesimde halen varolan birleflik örgüt
pratiklerini örnek olarak gösterebiliriz.
Elbetteki iflçi s›n›f›n› ya da kamu
çal›flanlar›n›, dolay›s›yla onlar›n sendikal
örgütlerini gençlikle ve gençlik
örgütlenmesiyle bir tutma yoluna
gidemeyiz. Fakat buna ra¤men flu aç›k
olguya kuvvetle iflaret edebiliriz: Bugün
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gençlik d›fl›nda neredeyse her kesimin
birleflik bir kitlesel örgütlenmesi var ve
farkl› siyasal ak›mlar, kendi aralar›nda
zorlu iç mücadeleler de yürüterek, bu
örgütler içinde birlikte kalabiliyor,
çal›flabiliyorlar. ‹flçi s›n›f› içinde, kamu
çal›flanlar› içinde, mimar-mühendis odalar›
içinde, hukukçular içinde ya da örne¤in
tutuklu aileleri dayan›flma örgütleri içinde
birlikte çal›flabilen sol siyasal ak›mlar
neden bunu birleflik bir gençlik
örgütlenmesi içinde de baflarmas›nlar ki?
Geçmiflte bunun baflar›ld›¤› görülebildi¤ine
göre bugün bu neden baflar›lamas›n? Bunun
önünde nesnel mant›¤a sahip ne türden bir
engel olabilir? Ya da grupçu zihniyet ve
pratiklerin, bunlar›n ola¤an hale getirdi¤i
grupçu ve mezhepçi önyarg›lar›n, ve
nihayet, kendine güvensizli¤in d›fl›nda
bunun ciddi herhangi bir engeli olabilir
mi?

Birlik mücadele birlik

Burada flimdilik üzerinde k›saca
duraca¤›m›z son bir sorun, birleflik gençlik
mücadelesi ve örgütlenmesinin gerektirdi¤i
yap›c› ve gelifltirici iç mücadeledir.
Birleflik mücadele, eylem ve örgütlenme
aray›fl› ve çabas›, hiçbir biçimde farkl›
konumlar›n ifade etti¤i anlam› ve yaratt›¤›
sorunlar› ortadan kald›rmayaca¤› gibi, bu
farkl›l›klar üzerinden sürekli bir ideolojik
mücadele ve tart›flmay› da gereksiz k›lmaz.
Tam tersine, burada ortaya koymufl
bulundu¤umuz yaklafl›m ve çözümlerin
baflar›s› tam da böyle bir mücadeleyi
özellikle gerektirir.

Fakat bu çerçevede önemli olan, bu
mücadelenin birlikte ifl yapma süreci içinde
yürütülmesi ve gerisin geri bunu
güçlendiren sonuçlar yaratabilmesidir. Biz
inan›yoruz ki bu tutum hem mücadeleyi ve
hem de ortak çal›flmada ve mücadelede
devrimci tutarl›l›¤› temsil edenleri
güçlendirecektir. Bu tutarl›l›¤› kimler
temsil ediyorsa vars›n onlar güçlensinler,
yeter ki bu süreçten genel olarak gençlik
hareketi ve mücadelesinin kendisi de
güçlenerek ç›kabilsin.

Dolay›s›yla mücadelenin güçlenmesi
samimi kayg›s›n› güdenler ile mücadelede
tutarl›l›¤› temsil ettiklerine inananlar›n,
birleflik mücadele ve örgütlenmeye dayal›
tutuma içtenlikle ve kararl›l›kla destek
vermeleri gerekir. Tersinden ise, görüfl
ayr›l›klar›n› ilerici-devrimci gençlik
güçlerinin birleflik eylemi ve örgütlenmesi
politikas›n›n önüne bir engel olarak
ç›karanlar, ya da güç ve eylem birli¤inin
ilkeli bir ideolojik mücadeleyle içiçe
yürümesinden rahats›z olup birlikte
davranmaktan yan çizenler, bu
davran›fllar›yla mücadelenin genel
ç›karlar›n› temel almad›klar›n› aç›¤a
vurmakla kalmazlar, yan›s›ra böylece
kendilerine, çizgi ve pratiklerine
güvensizliklerini de ortaya koymufl olurlar.

Biz, bu zeminin yarat›lmas› durumunda,
halihaz›rda gençli¤in politize olmufl
kesimleri içinde nispeten a¤›rl›kl› bir yer
tutan ve konumuyla gençlik hareketini
geriye çekerek bir baflka sorun kayna¤›
haline gelen reformizme de etkili bir darbe
vurulaca¤›na inan›yoruz. Reformizm
bugünkü etkinli¤ini, hep
vurgulayageldi¤imiz genel baz› etkenlerin
yan›s›ra, bugünün gençlik hareketi içinde
geleneksel halkç› gruplarca ›srarla
sürdürülen zaafl› tutum ve davran›fllara da
borçludur. Birleflik bir mücadelenin ve
örgütlenmenin sa¤lad›¤› uygun zeminde bu
zaaflar›n en aza indirilmesi, reformist
ak›mlar›n buna dayal› istismar›n› da önemli
ölçüde bofla ç›karacakt›r. Böylece
mücadelenin sorunlar› karfl›s›ndaki gerçek
tutumlar ve mücadele prati¤i içindeki
gerçek davran›fllar, reformist ak›mlar›
gençlik hareketi içinde yerli yerine
oturtacakt›r.

***
Gençlik hareketinin sorunlar› burada

s›ralad›klar›m›zdan ibaret de¤il kuflkusuz.
Biz flimdilik en önemli ve öncelikli
gördüklerimizi ortaya koymufl olduk.
Ekim’in gelecek say›s›nda bu konuya
devam edece¤iz ve bunu komünist
gençli¤in güncel görevleriyle
birlefltirece¤iz.

EK‹M
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Gençlik hareketi
ve örgütlenme sorunu

Daha önceki de¤erlendirmelerimizde
gençlik hareketinin gelifliminin önündeki
engelleri s›ralam›fl ve bunlar›n en
önemlilerinden birinin de örgütsüzlük/örgüt
sorunu oldu¤unu vurgulam›flt›k. Burada bu
sorunu biraz daha açmak amac›nday›z.

Gençlik hareketinin bugün toplumsal
hareketlili¤in durumuna da ba¤l› olarak
yaflad›¤› gerilik, bir türlü istenen ç›k›fl›
gerçeklefltirememesi, bugüne kadar pek çok
tart›flmaya konu edildi. Ancak genelde bu
tart›flmalara hakim olan, gençlik hareketinin
nesnel durumunu de¤il de daha çok flu veya
bu grubun kendi durumunu merkeze koyan,
sorunu buradan izaha yönelen öznel bir
bak›flt›. Bu e¤ilim yeni olmad›¤› gibi flafl›rt›c›
da de¤ildir; tersine, sol ak›mlar›n al›fl›lm›fl
yaklafl›mlar›n›n gençlik hareketi alan›nda da
kendini göstermesi anlam›na gelmektedir.
Gençlik hareketi içerisinde yürüttü¤ü
çal›flmay› salt kendi dar grup ç›karlar›
üzerinden ele alan, geliflmelere ve sorunlara
bu eksenden yaklaflan bir anlay›fl›n fleklinin
hareketi nesnel verilerle de¤erlendirebilme
flans› da daha bafltan ortadan kalkmaktad›r.

Yap›lan de¤erendirmelerin tersine, gençlik
hareketi, ‘96’dan bu yana istikrarl› bir
yükselifl yaflayamam›flt›r. Zaman zaman
eylemli süreçler içinde ortaya ç›kan ve umut
verici say›labilecek olumluluklar, bir
yükselifle de¤il fakat bir tak›m olanaklara
iflaret etmektedir. Bu olanaklar, öznel bak›fl
süzgecinden geçirilerek kavrand›¤› ölçüde,
yanl›fl bir biçimde ö¤renci hareketinde sürekli
bir yükselifl de¤erlendirmesine dayanak
yap›lmaktad›r. Bu da bugünkü somut durumla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda aç›klamas› olmayan bir
çeliflki ortaya ç›karmaktad›r. Soru fludur:
Gençlik hareketi y›llard›r yükseliyorsa, bugün
gençlik hareketinin kitlesel aç›dan afl›r›
darl›¤› ve ilerici-devrimci gençlik gruplar›n›n
afl›r› zay›fl›k tablosu nas›l aç›klanabilir?

Kimi zaman öznel de¤erlendirmeler ve
çeliflkili gibi görünen yaklafl›mlar,

komünistlerin gençlik faaliyeti içerisinde de
ortaya ç›kabilmektedir. Genç komünistlerin
yapt›klar› de¤erlendirmelerde hareketin
”yükselme e¤ilimi” gösterdi¤ine dair kimi
dönem yapt›klar› vurgular ya da “olanaklar”a
iliflkin belirlemeler, yer yer çubu¤u buraya
bükmeler, gençlik hareketinin yaflad›¤›
sorunlar›n anlafl›lmas›n› güçlefltirebilmektedir.
Oysa bir e¤ilime iflaret etmek, olanaklara
vurgu yapmak ile “hareket yükseliyor” demek
ayn› fley de¤ildir. De¤erlendirmelerimizdeki
vurgular ve çubuk bükmeler, kullan›lmas›
gereken olanaklara iflaret etmenin ötesinde bir
anlam tafl›mamaktad›r. Ama vurgular do¤ru
anlafl›lmad›¤›nda, do¤al olarak alt›n›
çizdi¤imiz çeliflkiyi üretmekte, kolayc›
politikalara, dar bir örgütsel bak›fla ve
çal›flmada karmafl›k sorunlara yol
açabilmektedir.

***
Gençlik hareketinin seyrine iliflkin

de¤erlendirmelerin öznel oldu¤unu vurgulam›fl
bulunuyoruz. Öznel bak›fl aç›s›, hareketin
mevcut durumunun anlafl›lmas›n›, önündeki
engellerin görülmesini güçlefltirmekte ve
sonuçta gençlik gruplar›n›n kendi dar
hedeflerine s›k›flmas›na yolaçmaktad›r.

Oysa gençlik hareketinin temel
sorunlar›ndan biri örgütlenme ihtiyac›d›r. Bu
sorun alg›lanmadan hareketin s›n›rl›,
dönemsel yükselifl ve alçalmalar› anlafl›lamaz
ve dolay›s›yla çözümsüzlük de afl›lamaz.
Örgüt sorununa dair belli yaklafl›mlar
bulunmakta, fakat bunlar ayn› çözümsüzlük
noktas›nda birleflmektedirler. Bu yaklafl›mlar›
üç e¤ilim üzerinden ele alal›m.

Bunlardan biri Emek Gençli¤i’nin temsil
etti¤i e¤ilimdir. EMEP’in ekonomist
yaklafl›mlar›n›n ö¤renci hareketi içerisindeki
izdüflümü olarak, gençlik hareketi akademik-
ekonomik sorunlar ekseninde tan›mlanmakta,
dolay›s›yla gençli¤in örgütlenmesi de bu
temelde ele al›nmaktad›r. Bunun sonucu
olarak, hareketi dar ve k›s›r bir çembere
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hapseden bir örgüt düflüncesi ortaya
ç›kmaktad›r. Bu ise devletin ö¤renci gençli¤e
dayatt›¤› ÖTK’lardan baflka bir fley de¤ildir.
Ö¤renciler nezdinde meflru olabilmeyi
yasall›kla özdefllefltiren bu anlay›fl, flimdilerde
kendileri için de bir soruna dönüflen ÖTK
politikas›nda sonuçsuz kalan bir ›srara
yolaçm›flt›r. Bilindi¤i gibi ÖTK’lar, üniversite
yönetimlerinin icazeti ile kurulmalar› bir
yana, içerisinde çal›flmay› neredeyse olanaks›z
hale getiren yap›lanmalar›yla da son derece
ifllevsiz kalm›fllard›r. Ve sonuçta, hareketin
bugüne kadarki geliflim seyri içerisinde hiçbir
rol oynayamam›fllard›r.

Emek Gençli¤i, izledi¤i ekonomist-
reformist politik çizginin bir sonucu olarak,
ö¤renci hareketinin dönem dönem yapt›¤›
ç›k›fllar› bile görmezlikten gelmekte, hatta yer
yer bunu engellemeye, hiç de¤ilse geriye
çekmeye çal›flmaktad›r. Öte yandan hareketin
en zay›f ve apolitik süreçlerini kendilerini
do¤rulayan veriler olarak kullanmaktad›r.
Hareketin ekonomik, akademik ve siyasal
sorunlar› birarada kullanabildi¤i ölçüde soluk
alabilece¤ini, bu farkl› düzlemler aras›nda
mekanik bir kademelendirmeye
gidilemeyece¤ini ekonomist-reformist kafa
yap›s› anlamak istememektedir. Siyasal
düzlemin ve dolay›s›yla amaçlar›n
belirleyicili¤i ise hepten görmezlikten
gelinmektedir. Hareket, gelifliminin ilk
ivmesini siyasal bir sorundan alabilece¤i gibi,
ekonomik ve akademik sorunlar da bir ilk
itilim nedeni olabilirler. Fakat sonuçta genel
amaç ö¤renci hareketinin devrimci politik
geliflimidir. Aflamal› bir anlay›fl›n bunu
kavrayabilmesi, dolay›s›yla örgüt sorununu da
do¤ru bir biçimde çözebilmesi mümkün
de¤ildir. Emek Gençli¤i’nin temsil etti¤i
ekonomist e¤ilimin temel açmaz› buradad›r.

‹kinci e¤ilim ise reformist baz› çevreler ile
irili ufakl› küçük-burjuva devrimci gençlik
gruplar› temsil etmektedir. Bu e¤ilim,
hareketin geliflimini sa¤layacak yegane
anahtar›n, isimleri farkl› olmakla birlikte
kendilerinden menkul, yukar›dan afla¤›
örgütlenen “ba¤›ms›z ö¤renci
örgütlenmeleri”nde oldu¤u inanc›na
dayanmaktad›r. Bu, baz› gruplar için ö¤renci
dernekleri iken, baflkalar› için
“Koordinasyon”, “‹nisiyatif”, DÜK vb. türden
örgütlenmeler olabilmektedir. Ayn› e¤ilimin

bir baflka tezahürü de, son dönemde moda
haline gelen sosyalist, demokratik ya da
ilerici gençlik dernekleri biçimindeki
oluflumlard›r.

Hareketin örgüt sorununa flafl›l›r bir
üretkenlikle “yeni” çözümler bulan bu
yap›lar›n gençli¤in örgüt ihtiyac›n›
karfl›layamamas› orta yerde ç›plak bir gerçek
olarak durmaktad›r. Kendi dar çevresini
harekete geçirme anlay›fl›n›n ürünü olarak
daha bafltan sakatlanan “örgütler” bir süre
için bu dar ihtiyac› karfl›lamakta, fakat
ö¤renci hareketinin gerçek ihtiyaçlar›yla
çeliflkili sonuçlar üretmektedir. Bu tür
anlay›fllar, hareketin örgüt modelleri ile (en
ideal örgüt modeli tasarlansa dahi) tan›mlan›p
ilerletilemeyece¤ini kavrayamamaktad›rlar.
Çünkü sorun örgüt sorunu olmakla birlikte,
bu hiç de basitçe model sorunu de¤ildir.
Sorunun çözümü, do¤rudan gençlik kitlelerine
yönelik sürekli ve ›srarl› bir siyasal çal›flma
sürdürebilmek, bu çal›flmay› asla salt
akademik ya da salt siyasal sorunlarla
s›n›rlamamak ve hareketin yerel ve genel
ihtiyaçlar›n› do¤ru alg›layabilmek, örgüt
modeli sorununu da önden tasarlayarak de¤il,
süregiden hareketin özgünlükleri içerisinde,
genifl ö¤renci kitlesiyle birlikte üretebilmektir.

Oluflturduklar› örgütlerin ba¤›ms›z olduklar›
iddias› ise bugün ö¤renci gençlik içerisinde
samimiyetsiz ve ciddiyetsiz bulunmakta,
güvensizli¤e yol açmakta ve tepkiyle
karfl›lanmaktad›r. Bu tepki ço¤u zaman genel
olarak sola yönelmekte ve do¤ru politik
yönlendirmeleri de bofla düflürebilmektedir.
Genç komünistlerin çal›flma alanlar›nda
karfl›laflt›klar› en büyük güçlüklerden biri de
budur.

Sakat yaklafl›mlar›n sonuncusu ise TKP
(S‹P) taraf›ndan temsil edilmektedir.
Üniversitelerde “TKP’li Ö¤renciler” ad›
alt›nda yürüttükleri çal›flma, ne ö¤renci
hareketinin genel ç›karlar›n›, ne de o
okuldaki öznel durumu gözetmektedir. Bu
durum onlar için bir sorun olarak
görülmemekte, kendi tarzlar› d›fl›ndaki tüm
çabalar bir güçsüzlük belirtisi olarak
de¤erlendirilmektedir. Yürüttükleri siyasal
çal›flma, popüler sol imgeler, suya sabuna
dokunmayan taraflaflmalar, küçük-burjuva
kiflili¤in bilindik tezahürü komik kibirle
maluldür. Naz›m Hikmet, Mc Donald’s

(Devam› s.34’de)
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AB, AB-Türkiye iliflkileri ve
devrimci s›n›f tutumu

Bugün Türkiye’de hiçbir sorun yoktur ki
AB ile iliflkiler kapsam›nda
de¤erlendirilmesin. Gerek sermaye ve devlet
cephesi, gerekse sol ad›na siyaset arenas›nda
bulunan çeflitli renkten liberal ak›mlar,
yüzyüze bulunulan her sorun ya da geliflmeyi
AB’yle iliflkiler kapsam›nda ve bu iliflkileri
belirleyen “AB “kriterleri” çerçevesinde ele
almaktad›rlar. Kuflkusuz emperyalist köleli¤in
en kaba biçimler alarak kendini ortaya
koydu¤u bir ülkede her iktisadi, sosyal ve
siyasal sorunun emperyalist bir temeli vard›r.
Öyle ki, emperyalist egemenlik ve kölelik
iliflkileri temelinden kopart›larak hiçbir sorun
tam ve do¤ru olarak aç›klanamayaca¤› gibi,
özellikle sol ad›na do¤ru bir tutum
belirlemenin de imkan› yoktur.

Ancak, gerek düzen cephesinde gerekse
sol ad›na yap›lan bu tart›flmalar, emperyalist
kölelik iliflkilerinin üstünü örtmek ve iflçi-
emekçilerin umutlar›n› AB’ye ba¤lamak gibi
u¤ursuz bir rol oynuyor. Oldukça dar bir
politik sahada ve s›n›fsal ve ekonomik
temellerinden kopart›larak yürütülen bu
tart›flmalar ve bu çerçevedeki propaganda ile,
kurulu düzenden beklentilerini büyük ölçüde
yitirmifl olan iflçi ve emekçiler AB flahs›nda
gerisin geri düzene ba¤lanmakta, AB üyeli¤i
ile gelecek sözde ifl, refah ve özgürlük
beklentisi, devrimci mücadele ve örgütlenme
bilincinin geliflimi önüne büyük bir set olarak
ç›kar›lmaktad›r.

‹flte bu tablo, iflçi ve emekçilerin AB
konusunda yaflad›klar› mevcut bilinç
bulan›kl›¤› ve beklentiler, s›n›f devrimcileri
aç›s›ndan önemli bir ideolojik-politik
mücadele alan› demektir. AB’nin s›n›fsal özü
ve emperyalist niteli¤ini, bu çerçevede
Türkiye-AB iliflkilerinin gerçek çehresini
ortaya koyarak, sistematik bir siyasal
mücadelenin konusu etmek durumunday›z.

Özellikle Türkiye-AB iliflkilerinde
önümüzdeki birkaç ay içerisinde oldukça
ciddi geliflmeler ve buna ba¤l› tart›flmalar›n
yaflanaca¤› düflünülürse, bunu yapmak daha
büyük bir önem kazanmaktad›r.

AB, Avrupa tekellerinin emperyalist

ç›karlar›n›n ifadesidir

AB, ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda
kurumsallaflm›fl emperyalist bir oluflumdur.
“Bu oluflum, Avrupa tekellerinin; dünya
ölçüsünde k›z›flan emperyalist rekabette, güç
ve imkanlar›n› birlefltirerek, güçlü bir
emperyalist odak olma arzular›n›n ve
planlar›n›n somut bir ifadesidir. Bu tür bir
gerici emperyalist birlik, ça¤dafll›¤› ya da
uygarl›¤› de¤il, tastamam kapitalist
barbarl›¤›n Avrupa oda¤›n› temsil etmektedir.
‹flçi s›n›f› ve halklar›n refah›n›, bar›fl ve
özgürlü¤ü de¤il, tam tersine, tekellerin
s›n›rs›z sömürü ve egemenlik arzular›n›,
emperyalist-yay›lmac› planlar›n›, sald›r› ve
savafl tehditini temsil etmektedir. ‹flçi s›n›f›
ve emekçilerin mücadelesi karfl›s›nda ve
emperyalist rekabet koflullar›nda, Avrupa
tekellerinin ç›karlar›n› güvence alt›na almaya
çal›flmaktad›r.” (Emperyalist Stratejilerin
K›skac›ndaki Türkiye, Ekim, Aral›k ‘99,
Baflyaz›)

AB’nin temelleri ikinci emperyalist
paylafl›m savafl› sonras›nda at›ld›. ‹lk oluflum
biçimi, “Kömür ve Çelik Toplulu¤u” gibi salt
ekonomik (üstelik iki sanayi sektörüyle
s›n›rl›) bir isim tafl›yordu. Sonras›nda çeflitli
evrelerden geçerek; Avrupa Ekonomik
Toplulu¤u, Avrupa Toplulu¤u ve Avrupa
Birli¤i adlar›n› ald›. Her yeni isimlendirme
asl›nda onun geliflme düzeyi ve bununla
ba¤lant›l› kapsam ve özelliklerini ifade
etmektedir. AB, bu geçmifl geliflme
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safhalar›nda ortaya ç›kan tüm bu örgüt ve
kurumlar›n organik temeli üzerinde hayat
bulmufltur. 1951 y›l›nda yap›lan Paris
Anlaflmas› ile flekillenen Avrupa Kömür ve
Çelik Toplulu¤u olmufl, 1957 y›l›nda
imzalanan Roma Anlaflmas› ile AET ve
Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤u (AAET)
kurulmufltur. Tüm bu topluluklar bir arada
“Avrupa Topluluklar›” olarak tan›mlanm›flt›r.
1992 y›l›nda imzalanan Maastricht Antlaflmas›
ile AET, bu kez Avrupa Toplulu¤u (AT)
ad›n› alm›flt›r. Yine Maastricht’de imzalanan
AB Anlaflmas› ile de bugünkü AB’nin yolu
aç›lm›flt›r. AB tan›m›yla anlafl›lmas› gereken,
bugüne kadar AKÇT, AET ve AAET
anlaflmalar›yla belirlenen politika ve
hedeflerin yan›na “Ortak D›fl Politika ve
Güvenlik Politikas› ile Adalet ve ‹çiflleri
Alan›nda ‹flbirli¤i”nin eklenmesiyle oluflan
ekonomik-ticari-siyasi ve askeri bir
emperyalist yo¤unlaflma ve bloklaflmad›r.

AB’nin tarihsel geliflimi ABD ile
iliflkilerden ba¤›ms›z ele al›namaz. AB, ABD
emperyalizmi karfl›s›nda özelde Alman ve
Frans›z emperyalizminin ortak ç›karlar›n›n
ifadesi olmakla birlikte, tüm geliflme
süreçlerinde ABD’nin dolays›z müdahalesi
sözkonusudur. ABD bunu, ikinci emperyalist
paylafl›m savafl› sonras›nda savafl›n y›kt›¤›
Avrupa ülkeleri üzerinde tam bir hegemonya
kurmas›na borçludur. Avrupa’n›n belli bafll›
kapitalist-emperyalist ülkeleri Sovyetler
Birli¤i’ne karfl› ABD liderli¤ini kabullenerek
onun çok yönlü vesayeti alt›na girdiler. ABD
böylelikle Avrupa siyaseti ve idari yap›s›na
do¤rudan müdahale imkan› buldu. Bu süreç
kapitalist Avrupa ülkelerinin ABD’nin askeri
ve siyasi vesayeti alt›nda ekonomik planda
büyük bir geliflme yaflad›klar› bir dönemdi de
ayn› zamanda.

Ancak Avrupa devletleri aras›nda henüz
daha çok ekonomik iliflkilerle s›n›rl› bir
iflbirli¤i dahi ABD nezdinde bir tak›m
rahats›zl›klara yol açt›. Sovyetler Birli¤i’nin
varl›¤›, bu rahats›zl›klar›n büyümesini ve aç›k
bir cepheleflmeye varmas›n› uzun y›llar
boyunca engelledi. ‘90’lar›n bafl›ndaki çöküflü
ise tüm bu çeliflkilerin önünü açarak AB-
ABD iflbirli¤inin sonunu getirecek bir
dönemin bafllamas›na yolaçt›. Ekonomik

gücüne denk bir siyasi ve askeri etkinlik
aray›fl›, Almanya-Fransa eksenli AB’nin ABD
ile kurdu¤u iliflkilere damgas›n› vurdu. Ancak
bu hiç de kolay de¤ildi. ABD geçmiflte elde
etti¤i olanaklar› da kullanarak bu karfl›
bloklaflma çabas›n› s›n›rlayarak belli bir
düzeyde tutabildi. Yine de özellikle ‘90’l›
y›llar, zaten çoktand›r varolan aç›k ticari
savafllar d›fl›nda, siyasi ve askeri planda da
art›k rakipleri, çeflitli bölgelerde ve daha çok
da yerel aktörler-iflbirlikçiler arac›l›¤›yla karfl›
karfl›ya b›rakt›. Yine de bunlar henüz önemli
ölçüde dolayl› karfl›laflmalard›.

Ancak, emperyalist ç›karlar›n ve
çeliflkilerin olgunlaflt›rd›¤› bir zeminde, ABD-
AB iliflkilerinin h›zla bozulmaya ve
emperyalist paylafl›m savafllar›n› tart›flmaya
açacak bir yo¤unlaflmaya gitmesi
kaç›n›lmazd›. AB’nin askeri alanda ABD’den
ba¤›ms›z inisiyatif kullanmak amac›yla
gündeme getirdi¤i Avrupa Ordusu giriflimi ve
son olarak Irak sorunu, bu yo¤unlaflman›n
ulaflt›¤› düzeyi gösteren önemli ad›mlar
oldular. ABD-AB emperyalist kutuplaflmas›,
dünyan›n yak›n gelece¤inde önemli bir
belirleyen olarak, art›k tarih sahnesinde yerini
alm›fl bulunmaktad›r.

AB homojen bir birlik de¤ildir

Bugün burjuva temsili parlamenter
demokrasisinin art›k Avrupa çap›nda
kurumlaflt›¤› ve Avrupa’ya iliflkin kararlar›n
da devletler üstü bu yeni “temsil kurumlar”
arac›l›¤›yla al›nd›¤› iddia edilmektedir. Oysa
bu koca bir yan›lsamad›r. AB’nin gerçek
karar organ› hiç de Avrupa Parlamentosu
de¤il, fakat hükümet baflkanlar› ve bakanlar
düzeyinde bir temsiliyetin sözkonusu oldu¤u
Avrupa Komisyonu ve Konseyi’dir. Ancak bu
kurumlarda da eflit bir söz ve karar gücünden
söz edilemez. Gerçekte AB ad›na en önemli
kararlar Almanya, Fransa ve ‹ngiltere
taraf›ndan ve ço¤u durumda ABD’nin
dolays›z müdahalesiyle al›nabilmektedir.

Dahas› ABD’nin Irak’a yönelik
emperyalist iflgali s›ras›nda görüldü ki,
s›n›rlar›n kald›r›laca¤› ve ulus devletlere son
verilerek sa¤lanacak “Birleflik Avrupa”
iddias›, bugün için ham bir hayalden öte bir
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anlam tafl›mamaktad›r. AB içerisindeki
ABD’ye rakip emperyalist güçler (Almanya
ve Fransa) ile dünya politikas›nda ABD ile
birlikte haraket eden (baflta ‹ngiltere) güçler
birçok durumda karfl› karfl›ya
gelebilmektedirler. Irak sorununda ABD’nin
sergiledi¤i meydan okuma AB’yi belirgin bir
biçimde bölmüfl, birçok Avrupa ülkesi
ABD’nin yan›nda yer alm›fl, Almanya-Fransa
ekseni adeta AB içerisinde yaln›zlaflm›flt›r.
Irak krizi AB bütünleflmesinin halihaz›rdaki
s›n›rlar›n› oldu¤u kadar ABD’nin AB içindeki
dolays›z etkisini ve gücünü de aç›¤a
ç›karm›flt›r. Bunu halen heterojen bir birlik
olan AB bünyesindeki çeliflkilere ve
dolay›s›yla kriz dinamiklerine de bir gösterge
sayabiliriz. Emperyalist hegemonya
mücadelesi k›z›flt›¤› ölçüde ve ABD’nin
a¤›rl›k koymas›yla bu kriz dinamikleri daha
s›k ve aç›k biçimde kendini gösterebilecektir.

Tüm bunlar, AB’nin, içerisinde çatlaklar›
ve karfl›t kutuplar› bar›nd›ran heterojen bir
yap›ya sahip oldu¤unu do¤rulamakta,
“Birleflik Avrupa” fikrinin emperyalist
çeliflkiler ve iliflkiler ba¤lam›nda geçici
nitelikte bir bloklaflma çabas›na çekilmifl
parlak bir cila oldu¤unu göstermektedir.

AB “ileri bir demokrasi projesi” de¤il,

halklara karfl› küresel bir savafl

ve terör tehtididir

Her demokrasi gerçekte bir devlet
biçimidir ve dolay›s›yla aç›k bir s›n›fsal
egemenlik sistemidir. “Avrupa demokrasisi”
ve Avrupa’dan gelecek “demokrasi” üzerine
edilen onca parlak söze öncelikle bu basit
teorik ve tarihsel gerçe¤in ›fl›¤›nda bakmak
gerekir. Dolay›s›yla, tek tek kapitalist
ülkelerde egemen burjuva s›n›f›n›n iflçi s›n›f›
ve emekçiler üzerindeki s›n›f egemenli¤i
biçimi ile, AB gibi ulusal tekellerin bölgesel
ve küresel egemenlik amac›yla bir araya
geliflleriyle ortaya ç›kan daha genel s›n›f
egemenli¤i biçimleri özünde ayn›d›r.
Emperyalist AB gerçe¤ine demokrasi ad›na
hangi cilay› vurursan›z vurun, onun
temelindeki de¤iflmez ve kat› gerçek budur.
Burjuva s›n›f egemenli¤i ayn› yasalar
temelinde, ama daha genifl ölçekte ve daha

y›k›c› biçimlerde sürdürülür. Bu onun temel
karakteristi¤idir; böyle oldu¤u ölçüde de her
zaman burjuva gericili¤ini, onun yo¤unlaflm›fl
biçimi olarak faflizmi, yan›s›ra militarizmi,
sald›rganl›¤› ve savafllar› içerisinde bar›nd›r›r.

Yine bu “k›tasal demokrasi”de demokratik
hak ve özgürlükler alan›n›n s›n›rlar›n›;
birincisi, egemen iktidar blo¤unun manevra
imkanlar›, ikinci olaraksa s›n›f mücadelesinin
geliflme seyri belirler. Nitekim ’90’l›
y›llardan bu yana emperyalist metropollerde
de iktisadi olarak denizin bitmesiyle birlikte
sermayenin sald›r›lar› kapsaml› bir hal alm›fl,
sistematik hak gasplar›na giderek genelleflen
polis devleti uygulamalar› efllik etmifltir. S›n›f
çeliflkilerinin bu sertleflmesi pratikte kendini
s›n›f mücadelesinin yayg›nlaflmas› e¤ilimi
olarak göstermeye bafllam›flt›r. Eksik
b›rakmamak için eklemifl olal›m; ayn›
dönemin Avrupa’s›nda resmi düzeyde ve
faflist ak›mlar eliyle yabanc› düflmanl›¤› ve
›rkç›l›k yeni bir güç kazanm›fl, bunlar› ise d›fl
politikada militarizm, sald›rganl›k ve savafllar
(eski Yugoslavya’dan Afganistan’a)
tamamlam›flt›r. O çok sözü edilen Avrupa
demokrasisinin halihaz›rdaki gidiflat› budur.

AB’nin Türkiye’ye dönük demokratikleflme
ve insan haklar› bask›s› üzerinden de onun
bu karakteri rahatl›kla görülebilir. AB
Türkiye’ye düzen d›fl› dinamikleri kontrol
alt›na al, siyasi istikrar›n› sa¤la, s›n›f
mücadelesinin sertleflme dinamiklerini ve
risklerini bertaraf et demektedir. F Tipi
sald›r›s›, Kürt sorununa yaklafl›m gibi
örnekler zaten bunu do¤rulamaktad›r. Bunu
baflarmak için faflist terörün en kanl›
biçimleri kullan›lsa dahi bu AB taraf›ndan
kabullenilmekte, hiç de sorun edilmemektedir.
“Ez ve çöz”, AB’nin “demokratikleflme
süreci”nin de gereklerindendir. O çok
cilalanan AB demokrasisi gerçekte kan
üzerine kuruludur. Bugün Türkiye’de yap›lan
“demokratik aç›l›mlar” da yine bir kan gölü
üzerine infla ediliyor. AB emperyalistlerinin
de buna zerre kadar itirazlar› yok. Evet, zor
ve kanla da olsa çözmeli ve art›k “ola¤an”
dönemlerin yasalar›n› ön plana ç›karmal›s›n›z
diyorlar sadece.

Tüm bunlar bir arada, ezilenler
cephesinden demokratik hak ve özgürlükler
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alan›n› geniflletme sorununun esasta devrimci
s›n›f mücadelesinin gücüne ba¤l› oldu¤unu
gösteriyor. AB düzeninin demokrasisi kabul
edilebilir s›n›rlar öngörüyor (bu s›n›rlar da
düzenin esenli¤i oluyor). Bu s›n›rlar afl›ld›¤›
veya zorland›¤› ölçüde, otomatik olarak bask›
ve zor ayg›tlar› devreye giriyor. Hak ve
özgürlüklerin yerini bask›, yasaklama ve terör
al›yor. Avrupa demokrasisi de zaten tam›
tam›na bunu gerektiriyor. Buna ra¤men hak
ve özgürlüklerin flu veya bu s›n›rlarda
korunabilmesi ise tümüyle s›n›fsal güç
dengeleriyle, s›n›f mücadelesinin gidifliyle
ba¤lant›l› bir sorun oluyor.

Di¤er taraftan AB, emperyalist gerici bir
bloklaflma olarak, emperyalist nüfuz ve pazar
mücadelelerinin ürünü olan bölgesel ve
küresel gerici savafllar›n tohumlar›n›
içerisinde bar›nd›rmaktad›r. Zira emperyalist
paylafl›m savafllar›, bozulan emperyalistler
aras› güç dengelerini zor yoluyla yeniden
düzenleme yolundan baflka bir fley de¤ildir.
Bu bak›mdan AB, dünya hegemonyas›n›
korumak, yeniden ve daha güçlü olarak
perçinlemek isteyen ABD emperyalizmi
karfl›s›nda, karfl›t ç›karlara ve ihtiraslara sahip
Alman-Frans›z emperyalizminin ç›karlar›n›
temsil etmektedir. Zaten ekonomik ve ticari
bir birlikten siyasi ve askeri bir bloklaflma
do¤rultusunda yaflanan tarihsel geliflme süreci,
bu ç›kar çat›flmas›n›n özündeki savafl
e¤iliminin bir ifadesidir. Elbette bu savafl
e¤ilimini sadece emperyalist rakiplere karfl›
de¤il, yan›s›ra emperyalist-kapitalist sistemi
tehdit eden iç ve d›fl direnifl odaklar›na karfl›
bir tehdit olarak da anlamak gereklidir.

AB iflçi ve emekçiler için ekonomik

ve sosyal y›k›m projesidir

AB, emperyalist bir bloklaflma projesi ve
çabas› olarak, sadece Avrupa tekellerinin
rakip emperyalist güçler karfl›s›ndaki gerici
ekonomik-siyasi ve askeri ç›karlar›n›n bir
ifadesi de¤il, yan›s›ra iflçi s›n›f›, emekçiler ve
ezilen halklar karfl›s›nda da ortak ç›kar ve
hedeflerine ulaflman›n bir zemini
durumundad›r. Nitekim iflçi s›n›f›, emekçiler
ve ezilen halklar sözkonusu oldu¤unda
emperyalist çeliflki ve çatlaklar yerini tam bir

uzlaflma ve uyuma b›rakmaktad›r. ‹MF, DB
ve DTÖ arac›l›¤›yla oluflturulan iflçi ve
emekçi düflman› ekonomik-sosyal politikalar›n
gerisinde AB ve ABD emperyalistlerinin
ortak imzas› ve çabas› bulunmaktad›r. Bu
düzlemde AB ve ABD emperyalistleri, neo-
liberal sald›r›lar›n önündeki direnç ve
engellere kald›rmak için elbirli¤iyle, ortak bir
hareket plan› do¤rultusunda
davranmaktad›rlar.

Di¤er taraftan, ‹MF, DB ve DTÖ
arac›l›¤›yla geri ve ba¤›ml› ülke emekçilerine
dayat›lan iktisadi ve sosyal y›k›m planlar›,
sadece bu ülkelerde de¤il, emperyalist
metropollerde yaflayan iflçi ve emekçiler
üzerinde de ayn› biçimde ve yo¤unlukta
uygulanmaktad›r. ’90’l› y›llar boyunca bu
alanda sistemli ve kapsaml› sald›r›larla
yüzyüze kalan Avrupa iflçi ve emekçileri,
say›s›z eylem ve direnifllerle bu neo-liberal
sald›r›lara karfl› durmaya çal›flt›lar. Avrupa
tekelleri bugün AB zemininde iflçi ve
emekçiler karfl›s›nda tam bir uyum ve
ortakl›k içerisinde hareket etmektedirler.
Öylesine ki, bir Avrupa ülkesindeki yaflanan
T‹S görüflmeleri tüm Avrupa tekelleri
aç›s›ndan son derece önemli olabilmektedir.

“AB kriterleri” olarak Türkiye gibi
ülkelere üyelik flart› olarak öne sürülen
“kriterler” özel bir tercihle sadece siyasi
nitelikte olanlarla an›lmakta, AB üyelik
müzakerelerinin temel bir boyutu olan
ekonomik kriterler yok say›lmaktad›r. Oysa
Türkiye’de, iflçi s›n›f› ve emekçilerin temel
önemde iktisadi ve sosyal haklar›n›n gasp›
(esneklik, sosyal güvenli¤in tasfiyesi, e¤itim
ve sa¤l›¤›n paral› hale getirilmesi ve giderek
özellefltirilmesi vb.) bu kriterler
kapsam›ndad›r ve ayn› zamanda “AB’ye
uyum”un gerekleri çerçevesinde sald›r›
konusu edilmektedir. Özetle AB’nin ekonomik
kriterleri ‹MF, DB ve DTÖ kriterlerinden
baflka bir fley de¤ildir.

Emperyalist stratejilerin k›skac›nda

AB üyeli¤i sürecinin anlam›

AB-Türkiye iliflkileri esasta, ABD-AB
iliflkilerine ba¤l› olarak ele al›nmal›d›r. AB
Türkiye gibi ABD ufla¤› bir ülkeyi bünyesine
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almak istemiyor; çünkü bu yeni bir “Truva
at›”n›n birli¤e yerleflmesi demektir. Öte
yandan iliflkilerini de tümden kopartam›yor.
Çünkü Türkiye, önemli bir pazar olmas› bir
yana, Asya ve Ortado¤u hakimiyeti için kilit
bir ülke olarak da vazgeçilmez görülüyor. Bu
nedenle AB, Türkiye’yi kap›s›na ba¤larken
ABD ile olan iliflkilerini en aza indirme
kayg›s›yla hareket ediyor. Siyasi ve iktisadi
müdahalelerle bunu baflarmaya u¤rafl›yor.
Ama bu sonuçta ABD ile AB aras›nda
Türkiye üzerinde (ki asl›nda bugün yaflanan
birçok iç siyasal sorunda bu rekabeti görmek
mümkün) yo¤unlaflan bir rekabete yol aç›yor.

Dolay›s›yla AB aç›s›ndan Türkiye’ye
yaklafl›m, esasta b›çak s›rt›nda yol almak gibi
bir fley. E¤er ABD’nin bask›s›na, Türkiye’nin
iliflkileri kopartma tehditlerine boyun e¤erse,
bu onun gelece¤ini de etkileyecek sonuçlar
yaratabilecektir. Türkiye’ye “aday üyelik”
payesinin verildi¤i Helsinki Zirvesi (‘99
Aral›k) sonras›nda kaleme al›nm›fl Ekim
baflyaz›s›, AB’nin bu tutumunun nedenlerini
flöyle ele almaktad›r:

“Kafkasya ve Orta Asya üzerine süren
paylafl›m ve nüfuz mücadelelerinde AB,
özellikle onun bafl›n› çeken Alman
emperyalizmi de etkin bir biçimde yer almak
çabas›ndad›r. Bu konuda her ne kadar
ABD’ye ters düflmemeye çabal›yor görünse
de, temelde kendi hesaplar› vard›r ve bunlar
için çal›flmaktad›r. Türkiye’nin AB ve ABD
iliflkileri içerisindeki özgün konumu ve son
Helsinki karar› da iflte bu rekabet
çerçevesinde belirmektedir. Düne kadar
Türkiye’yi eski Alman baflbakan› Helmuth
Kohl’ün ifadesiyle ABD’nin AB’ye sokulmak
istenen “Truva at›” olarak gören AB, onu
ölçülü s›n›rlar içine iterek bir bas›nç
uygulamaya ve böylece kendi denetimine
almaya çal›fl›yordu. Bunun umulan yarar›
sa¤lamad›¤›n›, tersine, Türkiye’nin Amerikan
emperyalizmine tek yanl› ba¤›ml›l›¤›n›
pekifltirdi¤ini gördü¤ü içindir ki bugün farkl›
bir yol tutmakta, yak›nlaflma ve okflama
politikas› izlemektedir. Almanya’daki hükümet
de¤iflikli¤i Alman burjuvazisinin bu
manevras›n› kolaylaflt›rm›flt›r. Helsinki
Zirvesi’nde al›nan son karar›n bundan öte bir
anlam› yoktur.

“Türkiye AB için çözümsüz iktisadi, siyasi
ve sosyal sorunlarla yüzyüze bir ‘problemli
ülke’dir. Bu nedenle hiçbir biçimde böyle bir
ülkeyi bünyesine alarak kendisine yük etmek
istemez ve zaten istemiyor da. Adayl›¤›n
onaylanmas› ona bu konuda herhangi bir yük
yüklüyor de¤il. AB’ye, ‘haz›rlan da gel’
demek d›fl›nda bir yükümlülük getirmeyen bu
karar, fakat öte yandan ona, üyeli¤e
haz›rlamak ad› alt›nda Türkiye’yi denetleme,
kendi ç›karlar› ve hasaplar› do¤rultusunda
etkileme ve yönlendirme olana¤› sa¤layan
önemli bir araç ifllevi görecektir.”

Özellikle 11 Eylül sonras›nda ABD’nin
Ortado¤u ve Kafkaslar’a yönelik askeri ve
siyasal müdahaleleri ile netleflen uluslararas›
iliflkiler tablosu ve ABD-AB iliflkileri ile bu
zeminde Türkiye’ye biçilen rol, bu
de¤erlendirmedeki öngörüleri tümüyle
do¤rulamaktad›r. Dün “köprü ülke” olarak
tan›mlanan stratejik rol bugünlerde “model
ülke” olarak formüle edilmekte, ABD’nin
BOP stratejisinde özel bir yer bulmaktad›r.
Tersinden de AB’yi emperyalist rekabetin
do¤al sonucu olarak kendi hegemonyas›ndaki
bir “Büyük Ortado¤u” için Türkiye ile
iliflkileri gelifltirmeye zorlamaktad›r.
Bugünlerde aç›klanan tavsiye karar›
do¤rultusunda Aral›k ay›nda yap›lacak zirvede
“üyelik müzakerelerine bafllama” karar›, iflte
bu koflullarda mümkün olabilmektedir. Bu
anlamda da ‘99 Aral›k tarihli Ekim baflyaz›s›
bugüne de ›fl›k tutmakta, AB-Türkiye
iliflkilerinin yeni evresi de, ABD-AB iliflkileri
ekseninde süren karanl›k hesap ve
mücadelelerinin güncel bir sonucu olarak
“Emperyalist stratejilerin k›skac›nda” as›l
anlam›n› bulmaktad›r.

AB karfl›s›nda sol ad›na

burjuva liberal ve milliyetçi tutumlar

AB konusu, sol ad›na politika yapma
iddias›nda olan politik ak›mlar için bir
turnusol ka¤›d› ifllevi görmektedir. AB ve
AB-Türkiye iliflkileri konusunda ortaya
konulan tutumlar sahiplerinin siyasal-s›n›fsal
kimli¤ini ele vermekte, siyasal arenada
tuttuklar› yeri netlefltirmektedir. Bugün tüm
talep ve umutlar›n› ABD-AB

20  EK‹M  Sayı: 239



emperyalistlerine ba¤lam›fl durumda olan, bu
tutumuyla da Kürt burjuvazisinin siyasal
konumuna uygun bir çizgi benimseyen Kürt
liberallerini d›fl›nda b›rak›rsak, sol siyaset
alan›nda AB konusunda üç ana tutum
bulunmaktad›r.

Bunlardan birincisi, emperyalizm-
kapitalizm, s›n›f mücadelesi gibi temel
bilimsel marksist kavramlara art›k s›rt›n›
dönmüfl, sosyalizm inanc›n› yitirmifl liberal
sol taraf›ndan temsil edilmektedir. Bu
anlay›fl›n sözcüleri AB’nin ileri bir demokrasi
projesi oldu¤u, Türkiye’nin birli¤e girmesinin
ülkedeki demokratik hak ve özgürlük alan›n›
geniflletece¤i, bunun da daha ileri ad›mlara
zemin haz›rlayaca¤› sav›n› ileri sürüyorlar.
Bu anlay›fl›n sahipleri bu iddialar›yla
emperyalizm hakk›nda dayanaks›z hayaller
yaymakta, toplumun köklü sorunlar›na yönelik
devrimci çözümler karfl›s›nda emperyalist
projelere s›¤›nmakta, böylece gerici bir
konuma düflerek iflçilerin ve emekçilerin
bilincini buland›rmaktad›rlar.

Bafll›ca sözcülü¤ünü kemalist milliyetçi
‹P’in yapt›¤› siyasal ak›m ise AB karfl›tl›¤›n›
burjuva milliyetçi bir çerçevede ortaya
koymakta, çözümü “Avrasya seçene¤i” ad›
alt›nda Asya’n›n gerici burjuva ve
emperyalist güçleri ile yap›lacak bir ittifakta
aramaktad›r. Daha güçlü ve etkin emperyalist
gerici odaklar› öteki emperyalist odaklarla
dengeleme ve böylece bugünün kapitalist
Türkiye’si için buradan bir manevra alan›
yaratma gerici stratejisidir burada sözkonusu
olan. Türk flovenizmiyle ve burjuvazinin
tarihsel yay›lmac› emelleriyle temellenen ve
zaman zaman ordu içerisinde baz› generaller
taraf›ndan da sahiplenilen bu tutum özünde
gerici ve karfl›-devrimcidir.

Devrimci s›n›f tutumu

TK‹P flahs›nda tutarl› biçimde temsil
edilen devrimci s›n›f çizgisi ise her konuda
oldu¤u gibi bu konuda da gerçek bir
devrimci alternatif ve kurtulufl yolu
sunmaktad›r. Komünistler AB üyeli¤ine hay›r
diyorlar; çünkü, iflçi s›n›f› aç›s›ndan gerçek
kurtuluflun ve ba¤›ms›zl›¤›n ancak
emperyalist-kapitalist iliflkiler sisteminin

d›fl›na ç›karak mümkün oldu¤unu
düflünüyorlar. Türkiye’nin devrimci
gelece¤inin sosyalizmde oldu¤unu savunan
komünistler, tüm dikkatlerini ve çabalar›n›
“Ba¤›ms›z-sosyalist Türkiye” stratejik hedefi
üzerinde topluyorlar.

Bu stratejik hedefe ba¤l› olarak güncel
bazda komünistler;

“AB üzerine, onun demokrasi ve refah
getirece¤ine dair dayanaks›z hayallerin
içyüzünü sergilemenin yan›s›ra, iflbirlikçi
burjuvazinin Türkiye emekçilerini
emperyalizmin stratejileri do¤rultusunda bölge
halklar›na karfl› maceraya ve savafla
sürükleyen d›fl politikas›na karfl› da sistematik
bir mücadele yürütürler. Bu politikaya karfl›
kitlelerin devrimci anti-emperyalist eylemini
gelifltirmeye çal›fl›rlar.

 “Komünistler, AB’ye iliflkin olarak
yarat›lan hayallerin ve bu yoldaki giriflimlerin
karfl›s›na ‘Tekellerin emperyalist Avrupas›’na
hay›r!’ anti-emperyalist fliar›yla ve iflçi s›n›f›
enternasyonalizmiyle ç›karlar. Türk
burjuvazisinin emperyalist stratejilere
ba¤lanm›fl sald›rgan ve yay›lmac› d›fl
politikas›n›n karfl›s›na, bölge halklar›n›n en
s›k› devrimci birli¤i ve dayan›flmas›
politikas›yla ç›karlar. Bu do¤rultuda somut
giriflimler örgütlemeye ve iliflkiler
gelifltirmeye çal›fl›rlar.” (Ekim, agy.)
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Gelecek, atefl hatt›nda kavgay› sürdürmesini
bilenlerindir!..

Ulucanlar’dan hücrelere zindanlarda
direnifl gelene¤i sürüyor!

Burjuvazi barbarl›¤›n modern

temsilcisidir

Toplumsal muhalefeti fliddete dayal› yol
ve yöntemlerle ezmek konusunda burjuvazi,
kendinden önceki bütün sömürücü s›n›flar›n
pabucunu dama atan bir sistemin
temsilcisidir. Sermayenin egemenli¤i ile
birlikte fliddet, bar›flç›l ve modern bir
toplumsal görünüm alt›nda, flimdiye kadar
görülmemifl ölçülerde sistematik, yayg›n,
kapsaml› ve devasa bir boyut kazand›.
Sermaye s›n›f› en demokratik olan›ndan aç›k
faflist biçimlerine kadar fliddetin, zorbaca güç
kullan›m›n›n merkezi olan devletini her
aflamada daha da gelifltirdi; içerde toplumsal
muhalefete ve d›flarda rakip güçlere karfl›
y›k›c› bir savafl ayg›t›na dönüfltürdü. ‹ktidar›
eline geçiren burjuvazinin ilk ifllerinden biri,
tüm toplumu militarize etmek oldu. Kral-
padiflah ile tebaa aras›ndaki iliflki, yerini,
devlet ile ka¤›t üstünde özgür yurttafllar
aras›ndaki iliflki biçimine b›rak›rken, sermaye
kendi yasalar›n› dayatarak bu göreli
özgürleflmeye salt kendi ç›karlar›na dayal› bir
s›n›r çekti. Belli bir aflamadan sonra en temel
u¤rafl›, bir elinde k›l›çtan keskin yasalar bir
elinde silahla, iflçi ve emekçileri, tüm
toplumu boyunduru¤u alt›nda tutmak oldu.

Bugün bütün kapitalist devletler
bütçelerinin en büyük k›sm›n› savunma
giderleri ad› alt›nda savafla, savafl sanayiine,
düzenli ordu ve polis kuvvetlerini beslemeye
ay›rmaktad›r. Bir baflka ifadeyle, kendi
iktidar›n› fliddetle tahkim etmek konusunda
sermayenin eli son derece cömerttir. Dünyada
silahlanman›n bir y›lda yuttu¤u para miktar›
bir trilyon dolar› aflmaktad›r. (Bu miktar›n
yaln›zca yar›s›, dünyada açl›k, e¤itim ve

sa¤l›k sorunlar›n› çözmeye yeter de artar
bile.) Buna, polis kuvvetlerinin, istihbarat
kurumunun, ajanlar›n, mahkemelerin,
cezaevlerinin ve silahs›z bürokrasinin
giderleri dahil de¤il.

Burjuvazi fliddete tapar!

Sermaye kan kokusunu sever!

Sermayenin eli ne kadar cömertse, bir o
kadar da kanl›d›r. Ve elbette bu yat›r›mlar›
bofluna yapm›yor. Nas›l sömürü olmadan
sermaye s›n›f› varl›¤›n› sürdüremezse,
kapitalizm de savafl, fliddet, terör, bask›,
yasaklar ile bunlar› hayata geçiren
militarist bir devlet ayg›t› olmadan ayakta
duramaz.

Fakat fliddete ve savafla yat›r›m›n
sermayenin güvenli¤ini aflan bir yan› da var.
Sermaye yaln›zca güvenli¤i için de¤il,
semirip büyümek için de fliddete, savafla
ihtiyaç duyar. Zira bu asalak s›n›f özünde
kanla beslenir. Çünkü para, bir yüzünde kanla
do¤mufltur. Pek çok yöntemle beraber devlet
terörünü kullanarak toplumsal muhalefetin
önünü kesebildi¤i, s›n›f hareketini kontrol
edebildi¤i ölçüde sömürü oran›n› art›rabilir.
Silahlanma yar›fl›n› kamç›lad›¤›, savafllar›
k›flk›rtt›¤›, iflgallere giriflti¤i ölçüde kârl›
pazar alanlar› yarat›r. Toplumsal sefaleti
derinlefltiren, emekçi y›¤›nlar› her bak›mdan
y›k›ma u¤ratan savafl dönemlerinde sermaye
s›n›f›n›n kâr›n› katlayarak daha da semirmesi
bu yüzden flafl›rt›c› de¤il.

Bunun emekçiler için anlam› ise kan
denizidir, dünya nüfusunun yar›s›n›n, 2-3
milyar insan›n, açl›¤a ve sefalete mahkum
olmas›d›r. Yaln›zca 20. yüzy›lda kan emici
sermayenin yol açt›¤› savafl ve iflgallerde 100
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milyon kadar insan can›ndan oldu.
Sermayenin güvenli¤i ad›na sokak ortas›nda
katledilenler, hastal›k, açl›k ve sefaletten
ölenlerle birlikte bu rakam daha artmaktad›r.

Sermaye devleti, iflçi ve emekçilere

karfl› tepeden t›rna¤a kurumsallaflm›fl

bir terör ayg›t›d›r!

Sermaye devleti, iflçi ve emekçilere karfl›
kurumsallaflm›fl bir terör örgütünden, ç›plak
bir zor ayg›t›ndan baflka bir fley de¤ildir. Bu
baflat özellik, tekelci sermayenin devleti son
yirmi-yirmi befl y›ld›r sosyal alandaki
yükümlülüklerinden soyundurmas›yla daha
belirgin bir görünüm kazanmaktad›r. Güç ve
güç gösterisi, onun egemenli¤inin alt›n
kural›d›r. Son tahlilde sömürü düzeninin
güvencesi, sermayenin güç tekelini elinde
tutmas›na ve bir bask› arac› olarak etkili
biçimde kullanmas›na ba¤l›d›r. Ve bu yüzden
de sermaye, yaln›zca aç›k savafllarda, yaln›zca
s›cak toplumsal mücadele anlar›nda de¤il, her
yerde ve her alanda sürekli kan dökmekte,
barbarca bir fliddet uygulamaktad›r.

Elbette, bu amaçla ideolojik hegemonya
araçlar›n› (din, e¤itim, medya vb.) seferber
eder, burjuva demokrasisinin seçim,
parlamento gibi siyasal imkanlar›n› da etkili
biçimde kullan›r. Fakat iktidar› elinde tutmak
için asla bu alandaki çabas›yla, manipülatif
yol ve yöntemlerle yetinmez. Dahas›, kendi
güvenli¤i söz konusu oldu¤unda, onlara asli
bir ifllev yüklemez. Bu amaç için terörün her
türlüsünü, bask›n›n ve fliddetin her biçimini
sürekli olarak gelifltirir ve her f›rsatta
uygular. Gerekirse emekçilere, muhaliflere
karfl› fliddet kullanma hakk›yla donatt›¤› kendi
hukukunu bile bir kenara b›rak›p, devasa
askeri-polisiye örgütlerinin yan›s›ra, gizli
katliam flebekeleri, eli kanl› çeteler örgütler,
vb...

Tek bir bombayla yüzbinlerce insan›
öldürecek, birkaç saniyede koca kentleri
yeryüzünden silecek kadar cani, daha fazla
kâr u¤runa milyonlarca insan› açl›¤a ve
hastal›¤a mahkum edip ölüme itecek kadar
insafs›z bir s›n›ft›r o. Ne köleleri insan
yerine koymayan köle beyleri, ne zorba
derebeyleri, bu konuda sermayeyle
k›yaslanabilir. Çünkü asalak sermaye s›n›f›,

sefil ç›karlar› için bask›, fliddet ve terörü
insafs›zca kullanmada hiçbir ölçü ve de¤er
tan›maz.

K›sacas›, tarihin kapitalizm evresi iflçi ve
emekçilere, ilerici devrimci güçlere, mazlum
halklara ve tüm insanl›¤a karfl› ifllenen
suçlarla modern bir barbarl›¤a dönüflmüfltür.
Burjuvazinin her kurumu, dolayl› ya da
dolays›z olarak bu suçun bir parças›d›r.
Yasalar›, iflledikleri suçlar›n tarihsel
belgeleridir. Zindanlar ise, sömürücü-egemen
s›n›flar›n zorbaca güç gösterisini en aç›k
biçimde sergiledi¤i, bu tarihin en kanl›
sayfalar›n›n yaz›ld›¤› kurumlar›n bafl›nda
gelir.

Sermaye devletinin korku barikatlar›:

Yasa(k)lar ve zindanlar!

Sermaye s›n›f›n›n iktidar gelene¤inde
genelde yasalar, daha özelde ceza yasalar› ve
zindanlar, apayr› bir yer tutmaktad›r. Onun
yasalar›n›n mant›¤›, kutsad›¤› özel mülkiyet
ve özel mülkiyet düzenini korumak üzerine
kuruludur. Mülkiyet iliflkilerini düzenleyen
yasalardan sonra burjuva hukukunun en
kapsaml› ve en ayr›nt›l› yasalar›, cezalara
iliflkindir. Sermaye düzeninin temel esaslar›n›
ve iktidar mant›¤›n› anlamak aç›s›ndan bu
son derece anlaml› bir durumdur. Yasayla
güvence alt›na al›nan “özgürlük” ve
“demokrasi”nin hangi s›n›f›n ç›karlar›na göre
düzenlendi¤i, kime hizmet etti¤i bu yasalarda
aç›kça s›r›tmaktad›r. Ama yasalar›nda s›r›tan
yaln›zca özel mülkiyet düzeninin korunmas›,
sermayenin ç›karlar›n›n kollanmas› de¤il, ayn›
zamanda burjuvazinin katliamc›, kan dökücü,
barbar s›n›f kimli¤idir de…

‹deolojik ve fiili fliddetle donat›lm›fl ceza
yasalar› ve zindanlar, bu ifllevle oluflturulmufl
özel kurumlard›r. Birbirlerini bütünleyen bu
kurumlar, toplumsal muhalefetin önüne
çekilmifl korku barikatlar›d›r. Sermaye,
yasalarla güvence alt›na ald›¤› fliddetin ve
zorbal›¤›n daha fazlas›n› bu alandaki
uygulamalar›yla gösterir. Yasa(k)lar›n ve
kal›n duvarlarla örülü zindanlar›n korkuluk
ifllevlerini daha etkili biçimde yerine
getirebilmesi için bunlar› devlet terörüyle
perçinler, gerekti¤inde özel operasyonlarla
buralara yönelir. Her seferinde yeniden
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düzenledi¤i ceza yasalar›yla özgürlükleri
k›s›tlar. Bu yolla tüm ezilen ve sömürülen
kesimlere gözda¤› vermeye çal›fl›r.

Bugün bütün kapitalist ülkelerde fiili
durum ve uygulama esas› itibar›yla budur.
ABD ve ‹ngiltere’nin yürürlükteki ceza
yasalar›, infaz koflullar› ve zindan politikalar›
ise bu aç›dan modern burjuvazinin
barbarl›¤›n›n sergilendi¤i ileri örnekleri
oluflturmaktad›r. ABD’nin Guantanamo
adas›nda bir toplama kamp› oluflturmas›, ezici
ço¤unlu¤u siyahlardan oluflan 2 milyon insan›
“tutuklu” s›fat›yla içeri t›k›p ABD’li tekellere
ucuz iflgücü kayna¤› olarak peflkefl çekmesi,
pek çok eyalette uygulanan idamlar, politik
muhaliflere karfl› uygulanan a¤›r hapis
cezalar›, tecrit ve nihayet insani taleplerle
gelifltirilen hapishane ayaklanmalar›n›
katliamlarla bast›rmas› vb., “özgürlükler
ülkesi Amerika” cilas›n›n örtemedi¤i gerçek
Amerika’n›n yüzünü ele vermektedir.
“Demokrasinin befli¤i ‹ngiltere”de, özgürlükler
flampiyonu Fransa’da ve di¤erlerinde de
durum esas› itibar›yla ayn›d›r. Özellikle de
devrimci muhalifler, az›nl›klar ve yabanc›lar
söz konusu oldu¤unda; kutsallaflt›r›lan özel
mülkiyete ve özel mülkiyet düzenine yönelik
tehditler karfl›s›nda burjuva yasalar›, infaz
kurumlar› bir giyotin gibi ifller. Her biri
birbirinden kanl› ve kirli bir secereye
sahiptir.

Siyasal istikrars›zl›k ve ekonomik
krizlerin rutin bir hal ald›¤›, burjuva
demokrasisinin biçimsel anlamda bile
iflleyemedi¤i emperyalizme ba¤›ml› ülkelerde
sermaye iktidar›, daha az esneme imkan›na
sahip oldu¤u ölçüde, fliddet ve terörü
alabildi¤ine yayg›nlaflt›rarak, özgürlükleri
k›s›tlayarak iktidar dizginlerini elinde
tutabilmektedir. ‹ktisadi ve sosyal y›k›m
politikalar›n› hayata geçirmek için toplumu
terörize etmek, muhalif ve devrimci güçleri
fliddet yoluyla ezmek, bu ülke
burjuvazilerinin tipik yönetim biçimidir.

Bu yönetim biçimi kendisini en aç›k ve
en vahfli biçimde zindanlarda, ceza ve infaz
yasalar›nda göstermektedir. Zindanlar söz
konusu oldu¤unda, toplumsal muhalefetin
belli dönemlerde etkili olabildi¤i Brezilya,
Kolombiya, Peru, Arjantin, fiili gibi ülkelerle
birlikte Türkiye, kanl› bir sicile sahip

ülkelerin bafl›nda gelmektedir.
Burjuvazi kanl› difllerini en aç›k biçimde

zindanlarda göstermektedir. Birkaç y›l
öncesinin resmi olmayan raporlar›na göre,
yaln›zca 1980 sonras›nda sermaye devleti,
zindanlarda 500’den fazla insan›n
katledilmesinden sorumludur. Bu rakam›n
neredeyse yar›s›na yak›n› son 10 y›la aittir.
Bu son 10 y›lda zindanlarda katliamlar›n
yo¤unlaflmas› ise elbette nedensiz de¤ildir.

Son on y›lda zindanlarda yo¤unlaflan

sald›r›lar›n siyasal mant›¤› ve anlam›

Ulucanlar’la start› verilen, 19 Aral›k
2000’de ayn› anda 20 cezaevinde
gerçeklefltirilen operasyonlarla doru¤una ç›kan
son dönem zindan katliamlar›, sermaye
devletinin içerde ve d›flarda tarihi önemde
sald›r›lar› gündeme ald›¤› bir döneme denk
düflmektedir. Zindanlara dönük sald›r›lar,
di¤erleriyle köklü ba¤› çerçevesinde genel,
geçmiflten beri tafl›d›¤› mücadele dinamikleri
anlam›nda özel bir hedeftir.

Burjuvazi aç›s›ndan dönemin en temel
ihtiyac›, emperyalistlerin ‹MF, DB vb.
kurumlar› arac›l›¤›yla dayatt›¤› kapsaml› ve
çok yönlü sald›r›lar› gerçeklefltirebilmek için
siyasal istikrar› sa¤lamakt›. Böylece sömürü
düzeninin as›l iktidar oda¤› olan ordu, bir
kez daha dizginleri eline ald›. Siyasal
istikrar› sa¤lamak için öncelikle parçal› ve
da¤›n›k olan burjuva siyasal tabloya ordu
eliyle “balans ayar›” çekildi. RP hükümetten
düflürüldü. fiovenizmle zehirlenmifl seçim
ortam›ndan da yararlan›larak, görüntüyü
kurtaracak bir koalisyon hükümeti kuruldu.
Ard›ndan, en temel siyasal muhalefet
odaklar›na yönelik planl› ve kapsaml›
operasyonlara h›z verildi, siyasal istikrars›zl›k
unsuru olarak görülen düzen içi sorunlara
dönük rötufllara baflland›. Susurluk kazas›yla
bir kez daha ortal›¤a saç›lan çürümenin,
çeteleflme ve mafyalaflman›n merkezinde olan
ordu, 2001 y›l›na kadar sürdürdü¤ü bu
rötufllarla, bir taflla birkaç kufl vurmay›
amaçl›yordu. Toplumda tepki konusu olan bu
temel soruna karfl› mücadele etti¤i
yan›lsamas›n› yaratarak kendisini temize
ç›karmak; kontrol d›fl›na ç›kan güçlerini
hizaya çekmek; ifli bitenleri (radikal islami
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örgütleri) tasfiye etmek; güç gösterisiyle
reformistler baflta olmak üzere bir tak›m
çevreleri tam olarak yedeklemek ve böylece
as›l operasyonlar için itibar ve güç kazanmak
bunlar›n bafll›calar›d›r.

28 fiubat örtülü darbesinin “siyaset
belgesi”nde istikrars›zl›¤›n en önemli
bileflenleri; Kürt ulusal hareketi, düzenin
kontrolünden ç›kma e¤ilimi gösteren islami
hareket ve nihayet tüm toplumu rahats›z eden
devletteki çeteleflme, ekonomi ve siyasetle
içiçe giren mafyalaflma olarak ifade edilmiflti.
Devrimci sol hareket ise cezaevleri sorunu ve
hücre tipi cezaevleri üzerinden daha özel bir
sald›r› hedefi olarak tespit ediliyordu. Hemen
belirtelim ki, sermaye devletinin sorunu böyle
koymas›n›n bir nedeni ‘98 y›l›n›n sonlar›na
gelindi¤inde devrimci hareketin ileri
kadrolar›n›n ezici bir ço¤unlu¤unun
zindanlarda tutsak olmas›d›r ki, bu anlamda
nesnel bir de¤erlendirmeye dayanmaktad›r.
Di¤eri ise zindanlarda kalabal›klaflan say›lar›
ve direnme gelene¤i ile devrimci tutsaklar›n
devletin zindanlardaki politikalar›n› bofla
ç›karan gücüdür; ‘91 y›l›nda planlanan hücre
sald›r›s›n›n bir türlü hayata geçirilememesidir.

Öcalan’›n yakalan›p Kürt ulusal hareketini
teslimiyete götürmesi, sermaye devletine
büyük bir imkan tan›m›fl, di¤er sald›r›lar için
uygun bir f›rsat yaratm›flt›. Sermaye devleti
Öcalan’›n teslimiyetini ve teslimiyet
platformunu yeni bir tasfiyeci rüzgara
dönüfltürmeye çal›flt›. Özellikle Kürt ulusal
hareketi cephesinde bunu büyük ölçüde
baflard›. Köklü ideolojik zaaflarla malul, olan
biteni kavramakta zorlanan Türkiye solunun
bir kesimi demoralize olmufl, flaflk›nl›¤›n›
uzun bir süre üzerinden atamam›flt›. Bir
kesimi ise tasfiyeci rüzgar›n etkisi alt›na
girmiflti.

S›n›f ve kitle hareketi cephesinde ise,
sefalet koflullar›na, mezarda emeklilik ve
tahkim yasalar›na karfl› artan tepkiler bir kez
daha sendika bürokrasisi eliyle yat›flt›r›lm›flt›.

Bu geliflmeler, sermayenin zindanlar
üzerinden devrimci harekete sald›rmaya
bafllamas› için uygun bir atmosfer yaratm›fl
oldu. Fakat henüz ‘98 fiubat’›ndan sonra
yap›m›na h›z verilen F tipi cezaevleri
bitmedi¤i ve kapsaml› sald›r›n›n di¤er
haz›rl›klar› tamamlanmad›¤› için süreci

›s›nd›rmak gerekiyordu. ‹ki devrimci tutsa¤›n
‘96 ÖO ile kapat›lan Eskiflehir tabutlu¤una
konulmas› giriflimi bofla ç›kar›l›nca, hedef
olarak, öteden beri bir direnifl oda¤› olarak
öne ç›kan ve zaten somut bir taleple bir
eylemlilik süreci yaflayan Ulucanlar seçildi.

Ulucanlar, teslimiyete ve devletin

barbarca katliamlar›na karfl› yükseltilen

direnifl bayra¤›d›r!

Dönemin baflbakan› s›f›t›yla Ecevit,
zindanlarda yeni dönem sald›r›lar›n›n bafllama
vuruflu olan Ulucanlar katliam›n› ABD
ziyaretine ç›kt›¤› gün sarfetti¤i flu sözlerle
kamuoyuna duyuruyordu. “Cezaevlerinde ne
pahas›na olursa olsun devletin otoritesini tesis
edece¤iz. Allah güvenlik kuvvetlerimizin
yard›mc›s› olsun”! Hücre sald›r›s›n›n bafllama
vuruflu oldu¤u ölçüde, katliam da
olabildi¤ince dehfletli olmal›, efendilerine ve
tüm topluma buradan bir mesaj verilmeliydi.
Haftalar öncesinden planlar› yap›lm›fl bir
katliam için bekleyen eli kanl› katiller, ayn›
günün gecesi, bu sözlerin gere¤ini flanlar›na
yarafl›r bir biçimde yerine getirdiler.
Zindanlarda ilk kez ateflli silahlar kullanan
katil devlet, 10 devrimci tutsa¤› katletti,
onlarcas›n› yaralad›. H›zlar›n› alamayan katil
sürüleri katlettikleri devrimci tutsaklar›n
bedenlerini bile iflkenceden geçirdiler.

Eli kanl› Ecevit’in “devlet otoritesi”
dedi¤i fley, o gün tutsaklara “ya teslim
olacaks›n›z ya öleceksiniz” biçiminde aç›kça
ifade edilmifl ve devrimci tutsaklardan hak
etti¤i yan›t› alm›flt›: “Ölece¤iz ama teslim
olmayaca¤›z!” Bir avuç devrimci, her türlü
öldürücü silahla donanm›fl katillere meydan
okuyarak, ölüm pahas›na devrimci
kimliklerine ve ideallerine sahip ç›karak,
devletin katliamdan beklentilerini bofla
ç›kard›. Direniflin görkemi, katliam› ve
dolay›s›yla katil devletin zorbal›¤a dayal›
otoritesini geri plana itmifl, sald›r› ideolojik
ve siyasal planda püskürtülmüfltü. Ne ki,
katliamc› yüzü bir kez daha aç›¤a ç›kan katil
devlete, d›flar›da hak etti¤i yan›t verilemedi.
Bunun da verdi¤i pervas›zl›kla sald›r›lar›n›
t›rmand›rma yolunu tuttu.

Sermaye devleti, ne pahas›na olursa
olsun, y›llard›r haz›rl›¤›n› yapt›¤› hücreleri

Ekim  2004  EK‹M  25



hayata geçirmek istiyordu. Kölece hizmet
etti¤i emperyalist efendilerine bu konuda söz
vermifl, onlardan gerekli deste¤i sa¤lam›flt›.
Dahas› hücre tipi cezaevleri, bizzat Avrupal›
emperyalistler taraf›ndan siyasal istikrar ve
AB kriterlerinden biri olarak sermaye
devletinin önüne konulmufltu. Bu yüzden her
türlü deste¤i vermek boyunlar›n›n borcuydu.

Kanla yaz›lan tarih silinmez!

Devrimci irade teslim al›namaz!

Ulucanlar katliam›n› izleyen bir y›l
boyunca faflist devlet, bir dizi cezaevinde
giriflti¤i provokasyonlarla ve yürüttü¤ü kirli
propagandayla, bafllama vuruflundan daha
kanl› bir katliamla hücre tipi cezaevlerine
geçiflin haz›rl›¤› içinde oldu¤unu gösterdi.
Devrimci tutsaklar da kendi cephelerinden
daha sert bir çat›flma için haz›rl›klar›n›
tamamlam›fl, devletin sald›r›lar›na önden bir
barikat çekmek ve kirli manevralar›n› bofla
ç›karmak amac›yla 20 Ekim’den itibaren
bedenlerini açl›k grevine sürmüfllerdi. Art›k ifl
fiili bir çat›flmaya kalm›flt›. Oysa, çat›flman›n
kapsam› ve mahiyeti düflünüldü¤ünde,
d›flar›da buna uygun bir haz›rl›k
yap›lamam›flt›. Belli nedenlerle, d›flar›da
sald›r›lar› püskürtecek bir güç yarat›lamasa
da, devrimci tutsaklar, teslimiyete ve
sald›r›lara karfl› devrimci direnifl bayra¤›n›
daha da yükseltmekte kararl›yd›ar.

Emperyalistlerin deste¤ini ve tekelci
medyay› arkas›na alan sermaye devleti, 19
Aral›k 2000’de bir kez daha difllerini
göstererek, tarihinin en büyük cezaevi
operasyonunu düzenleyerek, katliamc›
gelene¤ine yeni ve daha kanl› bir sayfa
ekledi. Devrimci tutsaklar Ulucanlar direniflini
aflan bir direnifl ve fedakarl›kla bir kez daha
bu sald›r›lara gö¤üslerini siper ettiler. Bir kez
daha direnifl katliam›n önüne geçti; katil
devlet bir kez daha iradesini ve teslimiyeti
kabul ettiremedi. Devrimci tutsaklar,
cesetlerini çi¤neyerek cezaevlerine giren katil
sürülerine devrimci onurlar›n› çi¤netmediler.

Onlara olan borcumuz, her alanda

mücadeleyi yükseltmek ve katliamlar›n

hesab›n› sormakt›r!

Katil sermaye devleti, zorbaca gücüne

dayanarak F tipi cezaevlerini açmas›na, tüm
devrimci tutsaklar› hücrelere kapatmas›na
ra¤men, ne sürmekte olan direnifli
bitirebiliyor ne de tecriti ve tecrite dayal›
politikas›ndan bekledi¤i sonuca ulaflabiliyor. 5
y›ld›r çat›flman›n atefl hatt› olan zindanlarda
direnifl sürüyor.

Vahfli katliamlar yoluyla devrimci
tutsaklar› zindanlara atmay› kendince bir
zafer olarak gören faflist devlet, bu kanl›
zaferini perçinlemek için, flimdi de üç y›ld›r
fiilen uygulamaya çal›flt›¤› fakat devrimci
tutsaklara kabul ettiremedi¤i tecriti ve infaz
koflullar›n› yasal bir güvenceye kavuflturmak
istiyor. Bu amaçla yeni bir ceza infaz yasa
tasla¤› haz›rlam›fl bulunuyor.

Yeni yasal düzenleme, hiçbir kuflkuya yer
b›rakmayacak bir biçimde, d›flar›da ve içerde
devrimcileri teslim almay›, örgütlü devrimci
faaliyeti tasfiye etmeyi amaçl›yor. Katil
devlet, baz› suç tan›mlar›na sözde indirim
getirerek yasay› yumuflatt›¤› izlenimiyle göz
boyuyor, baz› çevreler üzerinde yan›lsama
yaratmaya çal›fl›yor. Oysa, ayn› taslak
içindeki baflka maddelerle birlikte cezalar,
eskisine oranla daha a¤›rlaflt›r›l›yor. ‹nfaza
iliflkin düzenlemeler ise kat› bir tecritin, tek
tip elbise de dahil olmak üzere, her türlü
sald›r›n›n ve keyfi uygulaman›n önünü aç›yor.
Ve bu sald›r›lar, “hukukta devrim”, “AB
yolunda demokratik aç›l›mlar”, “kapsaml›
reformlar” olarak parlat›l›yor.

Devrimci tutsaklar aç›s›ndan zindan
cephesinde, bir mevzi kayb›n›n ve belli
kesimler üzerinde belli s›n›rlarda karfl›l›k
bulabilen tasfiyecili¤in ötesinde, esasa iliflkin
de¤iflen bir fley yok. Elbette direnifl bugün
baflka bir düzeyde seyrediyor, elbette bu
konuda ciddi sorunlar birikmifl bulunuyor.
Ama önemli olan, teslim alma ve tutsaklar›
devrimci yaflam ve ideallerinden koparma
amac›yla infla edilen hücrelerde mücadelenin
sürdürülmesidir.

Ne yaz›k ki, temel sorun, hücre
sald›r›s›na karfl› 5 y›l önce Ulucanlar’da
yak›lan ve ard›ndan hücrelerde 117 flehit
verme pahas›na onurlu bir flekilde daha da
ileriye tafl›nan direnifl ateflinin d›flarda
yayg›nlaflt›r›l›p, hak etti¤i deste¤in bir an
önce örgütlenmesi, devrimci mücadelenin her
alanda yükseltilmesidir. Dün oldu¤u gibi
bugün de, bu yak›c› sorun çözüm bekliyor.
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Ve bu sorunun
çözümü, y›llard›r
devrimci tutsaklar›n
gösterdi¤i
fedakarl›¤a,
kahramanca
direnifllere yarafl›r bir
kararl›l›k ve
direngenlikle iflçi ve
emekçileri iktidar
mücadelesi için
seferber etmeye
ba¤l›d›r. Bu deste¤i
örgütlemek ve
devrimci tutsaklar›n
onurlu mücadelesine
sahip ç›kmak, baflta
iflçi ve emekçiler
olmak üzere,
sald›r›lar›n hedefi
olan tüm kesimlerin
omuzlar›ndaki bir
sorumluluktur. Bunun
için, yeni ceza infaz
yasas›yla gündeme
gelen sald›r›lar yeni
bir bafllang›ç
yap›lmal›d›r.

S›n›f
devrimcileri, bu
direnifllerde flehit
düflen Habip, Ümit
ve Hatice gibi
militan, onlar gibi
kararl› ve onlar gibi
fedakar komünistler
olmay› bir hedef
olarak önlerine
koymal›, en zor
koflullarda parti
bayra¤›n› ileriye
tafl›may› bir görev
saymal›d›rlar. fianl›
zindan
direnifllerinden
ö¤renerek, devletin
katliamc›, iflkenceci
iktidar›ndan hesap
sorma bilinci ve
kararl›l›¤›yla onlar›n
b›rakt›¤› mirasa
sahip ç›kmal›d›rlar.

ON’lar› devrimci faaliyetimizle
selamlad›k!

26 Eylül ‘99, flafak vakti... Zindan duvarlar›n› aflarak
sokaklar› kuflatan, nas›rlaflm›fl yürekleri sarsan bir ses yükseldi
ULUCANLAR’dan. “Duvarlar›n›z›n hükmü yok!”, “Devrimci
irade teslim al›namaz!” diyorlard› zebanilere ON’lar... ON’lar›n
adlar› Habip, Ümit’ti. Adlar› ‹smet, Mahir, Halil, Abuzer’di...
Önder’di ON’lar, Ahmet, Zafer, Aziz’di...

Ulucanlar katliam›n›n 5. y›ldönümünde partimizin Merkez
Komitesi üyeleri Habip ve Ümit yoldafllar›m›z flahs›nda
ölümsüzleflen devrim savaflç›lar›n› and›k. Bu faaliyetimize bir
y›l›n bir günü olarak gerçekleflen bir anma olarak yaklaflmad›k.
Sosyal y›k›m sald›r›lar› dayat›lan iflçi ve emekçilere, teslim
alma ve imha sald›r›lar›yla yok say›lan kardefl Kürt halk›na,
gelecek güzel günlere olan umudu, direnme gücü ve inanc›
sars›lan s›n›f›n öncü-ilerici kesimine, sermayenin sald›r›lar›na
Ulucanlar ruhuyla karfl› durulabilece¤i perspektifini tafl›d›k.

‹flçi ve emekçilerin yo¤un olarak oturdu¤u (‹kitelli-Halkal›
fabrikalar, Sefaköy ve ‹nönü mahalleleri) semtleri, sanayi
bölgelerini (Yeni Bosna ve Topkap›), Yeni Bosna’dan Bo¤az
köprüsüne kadar uzanan E-5 yol güzergah›n› yaz›lamalar›m›z ve
afifllerimizle donatt›k.

‹lk olarak, hergün onbinlerce insan›n geçti¤i Topkap›’ya,
“Ulucanlar’›n hesab›n› soraca¤›z!” yaz›s›n› yazd›k. Yine bir o
kadar insan›n geçti¤i Çobançeçme mevkii ile Halkal› fabrikalar
yoluna “Yaflas›n Ulucanlar Direniflimiz!” fliar›n› yazd›k. ‹nönü
Mahallesi meydan›na, “Habip, Ümit yoldafllar yafl›yor, Parti
savafl›yor!”, ‹kitelli ve Sefaköy’ün de¤iflik noktalar›na “Bedel
ödedik, bedel ödetece¤iz!”, “Devrim savaflç›lar› ölümsüzdür!”,
“Ulucanlar’›n hesab›n› sorca¤›z!” ve “Yaflas›n Ulucanlar
direniflimiz!” sloganlar›m›z› yazd›k.

Pratik faaliyetimizin ikinci aya¤› ise afifl çal›flmam›z oldu.
“Ulucanlar katliam›n› unutmad›k! Devrim savaflç›lar›
ölümsüzdür!” fliar› ile Habip ve Ümit yoldafllar›n resim ve
isimlerinin yer ald›¤› orak çekiçli afiflimizi Yeni Bosna’dan
Bo¤az köprüsüne kadar uzanan E-5 yol güzergah› ve Do¤u
Sanayi ile Güneflli fabrikalar çevresinde yayg›n olarak yapt›k.
Afiflimiz görselli¤i ile dikkat çekiyordu.

Biz Ümit ve Habip’in yoldafllar›, “U¤runa tereddütsüz
ölünecek dava”n›n neferleri olarak partinin k›z›l bayra¤›n›
dalgaland›rmaya devam ediyoruz. Eylem ve prati¤imizle
ON’lar› yaflat›yor, kavgay› büyütüyoruz.

Avrupa Yakas›ndan Komünistler
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Gençlik hareketinin sorunlar›…

Deneyimlerin ›fl›¤›nda gençlik
örgütlenmesi

Gençlik hareketi y›llard›r bir k›s›r döngü
içerisindedir. Belli aral›klarla anlaml›
say›labilecek ç›k›fllar yapmas›na karfl›n, bunlar
mevcut k›s›r döngüyü parçalayan bir düzey
oluflturamamaktad›r. Bu ise bir sonraki ç›k›fla
kadar olabildi¤ince geri çekilmifl bir gençlik
hareketi tablosu ç›karmaktad›r ortaya. Sa¤lam
bir devrimci önderli¤in olmad›¤› koflullarda
geliflen veya geliflme dinamikleri bar›nd›ran
her kitle hareketi, yorulmaya, geri çekilmeye
ve yenilmeye mahkumdur. Bugün gençlik
hareketinde yaflanan k›s›r döngünün temel bir
nedeni de bu, yani önderlik sorunudur.
Gençlik hareketine do¤ru ve sa¤lam
temellerde önderlik edilemedi¤i koflullarda bu
k›s›r döngünün parçalanma flans› da
bulunmamaktad›r.

Komünistler ilk ç›k›fllar›ndan itibaren
gençlik hareketinin sorunlar›na yak›n ilgi
göstermifl, geliflen sürece paralel olarak
yaflanan sorunlar› çeflitli yönleriyle tart›flm›fl
ve bu alanda önemli aç›kl›klar
oluflturmufllard›r. Bugün gençlik hareketine
önderlik sorunu, a¤›rl›kl› olarak örgütlenme
ve kitle mücadelesi-örgüt iliflkisi sorunu
alan›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu sorun
çerçevesinde yaflan›lacak bilinç aç›kl›¤›,
gençlik hareketine devrimci önderlik sorunun
çözümünde bize önemli imkanlar
sa¤layacakt›r. Bu nedenle komünistlerin
geçmifl dönem birikiminin tekrar irdelenmesi
ve bu de¤erlendirmeler çerçevesinde sorunun
güncellenmesi özel bir önem tafl›maktad›r.

Gençlik hareketinin güncel durumu

Gençlik hareketi 2000’lerin bafl›nda,
Zindan Direnifli’nin sars›c› etkisiyle ileri
unsurlar› flahs›nda bir toparlanma yaflad›. Bu

ilk dönem hareketlili¤i, gençlik içerisinde
mayalanan bir dizi imkan›n s›n›rlar› henüz
oldukça dar da olsa bir ilk göstergesi oldu.

Bu, gençli¤in yo¤un bir iktisadi ve siyasal
kuflatma alt›nda bulundu¤u bir dönemdi de
ayn› zamanda. E¤itim alan›na neo-liberal
politikalar çerçevesinde sald›r›lar›n
boyutlanmaya bafllad›¤›, Türkiye
kapitalizminin yaflad›¤› yap›sal krizlerin bir
sonucu olarak gençli¤in geleceksizlik
sorununun çok daha yak›c› bir hale geldi¤i
bu dönem, mücadele dinamikleri aç›s›ndan da
önemli imkanlar bar›nd›rmaktayd›. Oysa ki
gençlik hareketi bu imkanlar›n çok gerisinde
bir hareketlilik içerisindeydi. Çeflitli
üniversitelerde ortaya ç›kan sorunlar
üzerinden yaflanan tekil hareketlilikler d›flta
b›rak›l›rsa, bir hareketlilikten dahi söz etme
flans› bulunmamaktayd›.

Ölüm Orucu Direnifli ise politik bir
gündem olarak gençlik hareketinde mayalanan
bu imkanlar›n üzerine geldi. Bu sürecin
sars›c› etkisiyle ileri gençlik güçleri h›zl› bir
politizasyon ve eylemsel süreç içerisine
girdiler. Üniversitelerde yaflanan durgunluk
yerini dinamik bir ortama b›rakt›. Ancak bu
ölçüde politik bir gündemin a¤›r yükünü
devrimci gençli¤in c›l›z omuzlar›
kald›ramayacakt›. Nitekim de öyle oldu.
Ölüm Orucu Direnifli’nin ele al›n›fl›ndaki tek
yanl›l›k, s›n›f ve kitle hareketindeki
durgunluk, devletin yayg›n olarak uygulad›¤›
faflist terör, 19 Aral›k katliam› sonras›nda bu
gündem temelinde ortaya ç›kan hareketlili¤i
de önemli ölçüde s›n›rlad›. Buna karfl›n ileri
gençlik güçleriyle s›n›rl› olarak yaflanan bu
politizasyon sonraki süreci önemli ölçüde
etkiledi. Nitekim sonraki dönem, tüm bu
sürecin bir sonucu olarak, gençlik güçlerinin
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yayg›n olarak kat›ld›klar› 6 Kas›m ve 1
May›s eylemlerine sahne oldu.

Gençlik bu süreç içerisinde içsel ve d›flsal
bir dizi gündem üzerinden hareketlenme
yaflad›. Ölüm Orucu Direnifli üzerinden
yaflanan hareketlili¤in hemen sonras› gündeme
getirilen YÖK yasa tasar›s›, ileri gençlik
güçleri ile s›n›rl› bu hareketlili¤in genel
ö¤renci kitlesine yay›lmas›n›n önemli
imkanlar›n› bar›nd›rmaktayd›. Ancak bu
dönem hareketlili¤i de ileri gençlik güçleriyle
s›n›rl› kald›. Yaz dönemi ile beraber sistemin
iç çeliflkilerinin bir sonucu olarak YÖK yasa
tasar›s› bir süreli¤ine ertelendi.
Üniversitelerde bir döneme yay›lan kitle
çal›flmalar›n›n ve eylemlerin bir sonucu
olarak yap›lan 18 May›s eylemi ise, sonraki
sürece istenilen (daha çok beklenilen)
düzeyde bir etki b›rakamad›.

Gençli¤in içsel bir gündemi olarak yasa
tasar›s› gündemi sonras›nda, d›flsal olarak
emperyalist sald›rganl›k, Irak savafl› ve iflgali
ile Filistin sorunu gençlik hareketine
damgas›n› vuran gündemler oldular. Özellikle
Irak savafl› döneminde ülke ve dünya çap›nda
geliflen savafl karfl›tl›¤›, ilk olarak ve derin
bir flekilde gençli¤i etkiledi. ‹lerici-devrimci
gençlik hareketi özellikle d›flsal gündemlere
anlaml› denebilecek bir ilgi göstermektedir.
Bu ise, genel gençlik kitlesiyle buluflamayan
ve ileri unsurlarla s›n›rl› kalan bir gençlik
hareketi içerisinde, ileri güçlerin yaflad›¤›
politizasyonun düzeyini ortaya koymaktad›r.

Irak’a yönelik emperyalist savafl›
önceleyen bu döneme damgas›n› vuran ise 1
Mart (2003) eylemi olmufltur. Ankara’da 80
bin kiflinin kat›ld›¤› büyük savafl karfl›t›
eylemde, siyaset ve sendika pankartlar›
arkas›nda gençli¤in tuttu¤u özgün yer, öte
yandan ise çeflitli üniversitelerden gençlik
güçlerinin oluflturdu¤u yaklafl›k 5 bin kiflilik
ba¤›ms›z kortej, gençlik hareketinin
imkanlar›n› somut olarak göstermifl ve
önderlik ihtiyac›n›n yak›c›l›¤›n› bir kez daha
ortaya koymufltur.

Sermaye devleti, bu dönemde gençli¤e
dönük sald›r›lar›n›, yayg›n bir soruflturma ve
hukuk terörü ile boyutland›rm›flt›r. Onlarca
üniversitede binlerce ö¤renci bu soruflturma
ve hukuk terörüne maruz kalm›flt›r. Bu ise

gençlik hareketini savunma çizgisine
geriletmifl, ileri gençlik güçlerinde belli bir
yorulma yaratm›flt›r. Bu süreçte örülen
çal›flmalar, tüm eksik ve yanl›fl yanlar›na
karfl›l›k üniversitelerdeki devrimci siyasal
çal›flmalar› toptan tasfiyeye yönelmifl bu
sald›r›y› belli bir baflar›yla püskürtmüfl, ancak
vurgulaya geldi¤imiz sorunlar›n derinleflmesini
yine de engelleyememifltir.

Soruflturma karfl›t› çal›flmalar›n hemen
ard›nda gündeme gelen 13 Mart (‘04) eylemi
ise, kendi dar s›n›rlar› içerisinde militan ve
coflkulu bir eylem olmas›na karfl›l›k, öncesiz
ve sonras›z bir eylem olmaktan öteye
gidememifltir. Öncesinde üniversitelerde
örülen çal›flmalar›n propaganda çerçevesine
s›k›flmas›, yeterince dinamik ve eylemli bir
ön sürecin örülememifl olmas›, eylemin ileri
unsurlar› kapsamas›n› sa¤layacak esnek
örgütlenmelerin zorlanmamas›, eylemi örgütlü
gençlik güçlerine s›k›flt›rm›flt›r. Bu iki
nedenin sonucu olarak, militanl›¤›n›n ve
coflkusunun yaratt›¤› olumlu motivasyonu
d›flar›da tutarsak, bu eylemden sonras›na pek
bir fley tafl›namam›flt›r.

Gençlik, siyasal aç›dan önemli imkanlar
tafl›yan bir gündem olmas›na karfl›n, NATO
karfl›t› çal›flmalara ise neredeyse tümüyle
haz›rl›ks›z bir bafllang›ç yapt›. Soruflturma
karfl›t› süreçten anlaml› kazan›mlar ve güçlü
bir politik iradeyle ç›kmas›na karfl›n aylarca
savunmaya hapsolan, arkas›ndan neredeyse
tümüyle eylem alan›ndan ibaret kalan 13
Mart eylemi ile ç›k›fl arayan gençlik hareketi,
NATO karfl›t› süreçte de istenilen bir etki
oluflturamad›. Zaten s›n›rl› bir zaman dilimine
s›k›flm›fl olan bu süreç, tafl›d›¤› çok özel
imkanlara karfl›n yeterince etkin bir biçimde
de¤erlendirilememifl oldu. (Okmeydan›
eyleminin, eylem kitlesinin darl›¤› karfl›s›nda
a¤›rl›kl› olarak gençlik güçlerinden oluflmas›,
bu olumsuz tabloya karfl›n yine de dikkate
de¤er bir olgudur.)

Kitle mücadelesi ve örgüt sorununun

güncel kapsam›

Önce gençlik hareketinin zaman zaman
yaflad›¤› ç›k›fllar›n s›n›rlar›n› incelemekte
fayda var. Bu durumun tart›fl›lmas›na flu
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temel hareket noktas›ndan bafllayal›m: Bugün
ö¤renci hareketi hiç de mevcut örgütsüzlük
koflullar›na mahkum bulunmamaktad›r. Baflka
bir deyiflle, ö¤renci hareketinin mevcut
örgütsüzlük düzeyi hiç de kendi gerçek
düzeyini yans›tmamaktad›r.

Gençlik güçlerinin bir dizi aray›fl
içerisinde oldu¤undan kuflku duyulmamal›d›r.
Birçok üniversitede var olan otonom
örgütlenmeler, çeflitli düzeylerde politik bir
nitelik tafl›yan klüp ve topluluklar, bu
aray›fllar›n hedefsiz olmas›na karfl›n somut
göstergeleri say›lmal›d›r. Yine bir dizi politik
süreçte -ki büyük bir k›sm› savafl vb. politik
d›flsal süreçlerdir- gençlik mevcut
görüntüsünün çok ötesinde ç›k›fllar
yapabilmektedir. Ancak bu aray›fllar ve
anlaml› say›lmas› gereken ilerlemeler her
seferinde ayn› ak›betle karfl›laflmakta, gençlik
hareketinin geniflleme dinamikleri k›s›r
tart›flmalar ve grupsal ç›karlarla heba
edilmektedir. Bu dinamikler bir ad›m ileri
örgütsel aç›l›mlar üretemedi¤i için, hareketin
süreklileflmesinin ve nitel planda kendini
gelifltirmesinin olanaklar› ortadan
kalkmaktad›r.

Kitle mücadelesi-örgüt iliflkisi aç›s›ndan
reformist ve devrimci kanad›yla geleneksel
sol hareket tam bir k›s›r döngü içerisindedir.
Her hareketlilik sürecinde veya her politik
gündem üzerine, yap›lan onlarca saatlik
tart›flmalardan, k›s›r çeliflkiler ve sorumsuzca
tav›rlar d›fl›nda elle tutulur bir sonuç
ç›kmamaktad›r. Reformist örgütlenmeler
gençlik hareketinin mevcut düzeyini politik
planda gelifltirme hedefi gütmeyen
örgütlenmeler prati¤i içerisinde debelenip
durmaktad›r. “Kitlelerin verili durumu”,
“akademik-demokratik mücadele s›n›rlar›
içerisinde kitleleri e¤itmek”, “kitle inisiyatifi
oluflturmak” gibi argümanlarla ise iflin teorisi
yap›lmaktad›r. Örgütlenmenin kitle hareketini
gelifltirici bir araç olma özelli¤ini yok sayan
bu prati¤in sonuçlar›, heyecanl› bir
bafllang›c›n sonunun getirilememesi olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. NATO karfl›t› süreçte,
ÖDP gençli¤i ve bir dizi otonom
örgütlenmenin beraber ördü¤ü ve etkili bir
bafllang›ç yapm›fl gibi görünen “Leviatan”
kampanyas› buna bir örnektir.

Çeflitli devrimci gençlik gruplar› ise
y›llard›r b›kmadan devam ettikleri ve her
seferinde ise kendi dar çevreleri ile buluflma
sonucunu do¤uran flablonlar üretmekle
u¤raflmak d›fl›nda bir fley yapmamaktad›rlar.
Gençli¤in politik sorunlara dönük ilgisini
küçümseyen, gençlik hareketinin
politikleflmesinde mesafe al›nmad›kça
örgütlenmesinde de mesafe al›namayaca¤›n›
anlamayan bu gruplar, reformist politik
platformun uzant›s› eylemsel ortakl›klar
d›fl›nda, gençlik hareketine politik bir
yönlendiricilikte bulunmamaktad›rlar. Kitle
hareketinin düzeyini kendi örgütlülü¤ünden
menkul görenlerin, kitle hareketinin geliflmesi
sorununu öncü ç›k›fllara havale edenlerin
prati¤inin baflka türlü olmas› da beklenemez
zaten.

Bunlar›n sonucunda ise gençlik hareketi
mevcut düzeyinin çok gerisinde bir örgütsel
tabloya, y›llard›r afl›lamayan reformist
kuflatmaya ve sonuçsuz k›s›r bir döngüye
mahkum olmaktad›r.

Hareket-örgüt diyalekti¤inin

as›l kapsam›

Ö¤renci gençlik hareketinin yak›n
dönemde oldu¤u gibi bugün de temel sorunu
hala politizasyon sorunudur. Gençlik
hareketinin politiklefltirilmesinde mesafe
al›nmad›kça onun örgütlenmesinde de mesafe
al›nmayacakt›r. Bu nedenle hareketin
ihtiyaçlar›na göre oluflturulmayan, onun nitel
ve nicel planda geliflmesini ve
politikleflmesini önüne hedef olarak koymayan
her örgütlenme, gençlik hareketine d›flar›dan
dayat›lan ölü bir “flablon” olman›n ötesine
gidemeyecektir.

Bizim gençlik hareketi aç›s›ndan y›llard›r
tekrarlaya geldi¤imiz; “Gençlik hareketinin
eylem dinamizmi, düzeyi, geliflme seyri ve bu
seyrin de¤iflik zamanlarda ald›¤› biçimler
hesaba kat›lmad›¤› sürece, ö¤renci gençli¤in
örgütlenme sorununa kendi içerisinde yapay
müdahalelerle çözüm getirilemez. Çünkü
örgütün kendisi kitlesel hareketlili¤e, onun
kapsam›na, niteli¤ine ve düzeyine do¤rudan
ba¤l›d›r.” de¤erlendirmesi bugün de
güncelli¤inden hiçbir fley kaybetmemifltir.
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Bizim y›llard›r vurgulad›¤›m›z ve devrimci
hareketin bir türlü anlayamad›¤› bu gerçek,
hareket-örgüt diyalekti¤inin abc’sini
oluflturmaktad›r.

Bugün as›l görev genifl kitlelere ulaflmak,
kitlelerin içerisinde biriken hoflnutsuzlu¤u
aç›¤a ç›kartmak ve bunu devrimci kanallara
ak›tmakt›r. Bunlar reformist politik
platformun tan›mlad›¤› gibi, aflamalar
bölünmüfl de¤il fakat içiçe geçmifl bütünsel
organik süreçlerdir. Gençlik hareketi
aç›s›ndan çeflitli dönemlerde akademik-
demokratik ajitasyon önplana ç›kabilir, bunda
akla ayk›r› bir yan bulunmamaktad›r. Ancak
böyle dönemlerde dahi politik ajitasyonu
geriye atmak, tam da reformizmin düfltü¤ü
durum gibi, kitle hareketini k›s›r bir döngü
içerisine sokmak anlam›na gelir. Lenin tam
da konumuz üzerinden devrimcilerin bu
soruna nas›l bakmalar› gerekti¤ini tüm
aç›kl›¤› ile ortaya koymufltur: “Devrimcilerin
görevi bu akademist protestocu y›¤›n›na
çat›flman›n nesnel olarak önemini
aç›klamakt›r. Bu çat›flmay› bilinçli bir politik
çat›flmaya dönüfltürmektir. Bu yo¤un bir
siyasal ajitasyon gerektirir. Ve siyasal
ajitasyon hiçbir zaman bofla gitmez. Ve bu
ajitasyonun baflar›s› da derhal ço¤unlu¤un
politik bir eyleme çekilip çekilmemesiyle
ölçülemez.”

Reformist ve devrimci kanad›yla sol
hareket kitle mücadelesi içersinde yapay
çözümler, masa bafl› flabonlar ve politik
müdahaleyi ulafl›lmaz bir gelece¤e atan
çözümler ürete dursun, bizim aç›m›zdan as›l
sorun gençlik hareketini politiklefltirmek ve
giderek devrimcilefltirmektir. Gençlik
hareketine devrimci önderlik sorununun
dü¤üm noktas›n› da buras› oluflturmaktad›r.

Bu örgüt sorununun da sa¤l›kl› ve amaca
uygun biçimde çözülebilmesinin tek olanakl›
yoludur. Kitle örgütleri hem kitle hareketinin
geliflme dinamizminin bir ürünü ve hem de
gerisin geri bu hareketi daha da
gelifltirmenin, biçimlendirmenin ve kal›c›
mevzilere kavuflturman›n bir arac›d›r. Bu
zamana kadar üzerinde durdu¤umuz temel
önemde gerçek, örgüt sorununun gençlik
hareketinin geliflme dinamizmi içinde ele
al›nmas› zorunlulu¤u, yani gençlik
örgütlenmesi sorununun çözmünün gençlik

hareketinin geliflimiyle olan s›k› ve kopmaz
iliflkisiydi. Bu bir çubuk bükmeydi de ayn›
zamanda; zira gençlik hareketini gelifltirmeye
yönelik tüm öteki politik sorunlar ve
sorumluluklar bir yana b›rak›larak, masa bafl›
örgüt modelleriyle gençlik hareketine sözüm
ona bir ç›k›fl yolu haz›rlamak, geleneksel
solun tümünü kesen bir ortak davran›flt›.
Üstelik bunu herkes kendi bildi¤i tarzda ve
kendi s›n›rl› güçleriyle uygulamaya koyuyor,
do¤al olarak sonuç ölü do¤an dar grup
tekkeleri olmaktan öteye gidemiyordu.

Geride kalan y›llar bu türden sözde
örgütsel çözümlerin sonuçsuzlu¤unu en dar
kafal›lar›n bile görüp anlayabilece¤i bir
aç›kl›kta ortaya koymufl bulunuyor. Bu
nedenle biz gelinen yerde, politik çal›flma ve
müdahalenin belirleyicili¤ini bir an bile
unutmaks›z›n, örgütün kitle hareketini
gelifltiren araç olma özelli¤ine a¤›rl›k vermek,
dikkati giderek daha etkili biçimde bu soruna
çekmek istiyoruz.

Gençlik hareketi her dönem hareketin
düzeyiyle uyumlu ve ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilen çeflitli kitelesel örgüt biçimleri
ortaya ç›kartmak potansiyeline sahiptir.
Subjektivizme ve grupçulu¤a düflmeden bu
biçimleri somutlamak, hareketin durumunu ve
olanaklar›n› en do¤ru bir biçimde
de¤erlendirerek örgüt sorununa uygun
çözümler bulmak devrimci önderlik
sorumlulu¤u kapsam›ndad›r.

Bu süreci flöyle özetleyebiliriz: Gençlik
içerisinde bir kitle çal›flmas› yap›yorsunuz.
Bu çal›flma ilk sonuçlar›n› üretmeye bafllad›¤›
andan itibaren, bu ilk ileri unsurlar bir araç
aray›fl›na gireceklerdir. E¤er ortada buna
uygun bir örgütlenme varsa, bu örgüt kendi
önderli¤ini gerçeklefltirir. Ancak böyle bir
örgütlenmenin olmad›¤› koflullarda bu arac›
oluflturmakla yükümlüsünüz demektir. Böyle
bir araç izledi¤iniz politik çizgi çerçevesinde
hedef kitleye daha güçlü ve kolay biçimde
ulaflman›z› sa¤layacakt›r. Bu aç›dan her
politika kendine bir araç do¤urur ve ortaya
ç›kan her araç o politikay› daha güçlü
temellerde hayata geçirmenizi sa¤lar. Bu
aç›dan bugün var olan örgüt modelleri
tart›flmas›n›n sorunu çözen bir yan›
bulunmad›¤›n› bilmek, ancak kitle hareketinin
her somut düzeyinden çeflitli (geçici ya da
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kal›c›, birimsel/yerel ya da giderek genelleflen
ve merkezileflen) örgüt ve/veya örgüt ad›mlar›
ile ç›kmak zorunday›z.

Yak›n dönem gençlik hareketimizin

örgüt deneyimleri

Öncelikle ‘60’lardaki yükselifl döneminin
ortaya ç›kard›¤› iki örgüte k›saca de¤inmekte
fayda var. Bunlar Fikir Klüpleri Federasyonu
ve daha sonra onu izleyen DEV-GENÇ’tir

FKF, ‘60’larla beraber politikleflen gençlik
kitlelerinin ileri unsurlar›n›n politik
aray›fllar›n›n do¤rudan bir yans›mas› olarak
flekillenen bir örgütlenmedir. Bir baflka
ifadeyle FKF, gençlik hareketinin en dinamik,
önder ve sürükleyici unsurlar›n›n politik
aray›fllar›n›n bir ifadesiydi. Bunun bir sonucu
olarak ise gençlik hareketinin sorunlar›ndan
çok gençlik önderlerinin politik aray›fllar›n›n
ortaya ç›kartt›¤› sorunlarla ilgilendi. FKF’nin
kuruldu¤u ilk dönem kendisini “iflçi s›n›f›n›n
sosyalist partisi” olarak niteleyen T‹P’in
arkas›ndan gitmesi bu aray›fl›n bir sonucudur.
FKF’nin bu ilk dönemi gençlik hareketi
aç›s›ndan da bir darl›¤› ifade etmekteydi.
Ancak ‘68 y›l›na gelindi¤inde gençlik
hareketi bir s›çrama içerisine girdi. Kitlesel
kat›l›m ve kapsam bak›m›ndan h›zla
geniflledi, kitlesel ve militan bir karakter
kazand›. Hareket bafllang›çtaki geliflme
ivmesini oluflturan akademik-demokratik
çerçevesinin d›fl›na taflt›, ülke ve toplum
sorunlar›na yönelerek h›zla politik bir nitelik
kazand›. Nitekim okullarda gerçekleflen ve
akademik-demokratik istemlere yönelen iflgal
ve boykot hareketlerini ‘69-70 y›llar›na
gelindi¤inde yayg›n anti-emperyalist kitle
gösterileri izledi.

Bu sürece paralel olarak FKF de
geliflmekte ve önünü t›kayan reformist
önderli¤i aflma e¤ilimi göstermekteydi.
Gençlik hareketi çok geçmeden bunu baflard›.
FKF’nin DEV-GENÇ’e dönüflmesi bir bak›ma
bunun ifadesi oldu. Bu de¤iflim, hareketin
geliflmesinin ve h›zla politikleflmesinin,
giderek devrimci bir dinamizm kazanmas›n›n
bir yans›mas›yd›. Sürece yan›t veremeyen
önderli¤in ve örgütsel biçimlerin afl›lmas›yd›
yaflanan.

Bu çerçevede DEV-GENÇ, böylesi bir
siyasal süreç içerisinde ve hareketin öz
dinamikleri temelinde oluflmufl bir gençik
örgütlenmesi örne¤idir. Bunu DEV-GENÇ’in
71’e kadarki örgütlenme fleklinde tüm aç›kl›¤›
ile görmek mümkündür. DEV-GEÇ birimlerde
flubeleri olmakla beraber, as›l gücünü bu
flubelerin yan› s›ra var olan (ve bu flubeler
arac›l›¤› ile etkin oldu¤u) “ö¤renci
birlikleri”nden almaktayd›. Ö¤renci birlikleri
üniversite ve fakültelerde kurulan, bulundu¤u
birim kitlesini kucaklayan meflru ö¤renci
örgütlenmeleriydi. Devrimci hareketin sürekli
öykünmesine karfl›l›k gözünü kapad›¤› bu
olgusal gerçek, DEV-GENÇ’in dönemin tek
kitlesel, meflru ö¤renci öz örgütlenmesi
olmas›n› sa¤lamaktayd›. (Bunun 12 Mart’›
izleyen yeni devrimci yükselifl döneminde bir
daha baflar›lamad›¤›n›, solun afl›r›
bölünmüfllü¤ü temelinde say›s›z grup
örgütlenmesinin gençlik hareketini kucaklayan
genel bir gençlik örgütlenmesinin yerini
ald›¤›n› biliyoruz).

Çok daha yak›n bir dönem üzerinden bir
baflka deneyime bakal›m. Bu, ‘96 sonras›
dönemde ortaya ç›kan Ö¤renci Koordinasyonu
ve Üniversite Ö¤renci Platformudur (ÜÖP).

Ö¤renci gençlik hareketinin ‘95-96
sürecinde harçlar üzerinden yaflad›¤› ç›k›fl›n
ilk örgütsel sonucu Ö¤renci Koordinasyonu
olmufltur. Koordinasyon ilk olufltu¤u süreçten
itibaren, alttan üste bir örgütsel iflleyifli
amaçlaflt›ran ve bileflim aç›s›ndan tümüyle
heterojen bir örgütlenmeydi. Çeflitli Rock
gruplar›ndan anarflist ve otonom
örgütlenmelere, reformist siyasetlerden çeflitli
klüp ve topluluklara kadar çok genifl ve
farkl› bileflenlerden oluflmaktayd›. Fakat
olaylar›n geliflme seyri içinde Koordinasyon
reformist-akademist yönelime oturdu ve
kitlesel temellerde geliflmeye bafllayan ve
ayn› h›zla politikleflen gençlik hareketinin
önünde bir duvar haline geldi ve h›zla
ifllevsizleflti. Koordinasyon’un o günlerde
ortaya koydu¤u eylemler hareketin
geliflmesinin ve politikleflmesinin önünde nas›l
bir barikat oluflturdu¤unu somut olarak
göstermektedir. Harçlara karfl› saç kesme
eylemleri vb., Koordinasyon’un geliflen kitle
hareketine önerdi¤i temel eylem biçimlerini

32  EK‹M  Sayı: 239



oluflturmaktayd›.
Bu süreç içerisinde yükselen hareket,

ihtiyaçlar›n› karfl›layacak politik ve militan
bir önderlik arad›kça devrimci harekete
yönelmifltir. Bu sürecin bir sonucu olarak ise
ÜÖP do¤mufltur. Devrimci gençlik
örgütlenmelerinin oluflturduklar› bu platform,
örgütsel yap›s›yla de¤il ama gençlik
hareketinin ihtiyaçlar›na yan›t verebilecek
politik düzeyi ile bir anda çekim merkezi
haline gelmifltir. 4-5 flubat Taksim eylemiyle
s›çrayan süreç, ÜÖP’ü etkin bir örgütlenme
haline getirmeye bafllad›. ÜÖP özellikle ilk
süreçte politik aç›dan hareketin önünü açacak
tutumlar içerisine girmesine karfl›n, birimlere
yönelen ve örgütlü unsurlar d›fl›ndaki kitleyi
içerisine katmaya çal›flan bir örgütsel
flekillenifl içerisine giremedi. Ve devrimci
güçlerin eylem birli¤ini sa¤layan bir platform
olman›n ötesine gidemedi. Sonuçta da
hareketten politik planda koparak, kitle
hareketinin geri çekilmesiyle beraber yok
oldu.

Ö¤renci birli¤i modeli

ve platformlar

Bugüne kadar ö¤renci hareketinin
örgütlenme sorunu çeflitli çevreler taraf›ndan
ortaya at›lan flablonlar üzerinden tart›fl›lm›fl,
çözüm yine bu flablonlar üzerinden
bulunmaya çal›fl›lm›flt›r. Oysa ö¤renci hareketi
bir model üzerine yükselecekse e¤er, bu
model geçmifl ö¤renci gençlik hareketinin
ortaya ç›kard›¤› “ö¤renci birli¤i” modeli
olabilir ancak. Geçmiflte (71’e kadar DEV-
GENÇ’in birimlerdeki örgütlenme modeli,
‘70’li y›llarda ODTÜ-Der’in baflar›l› bir
ö¤renci birli¤i prati¤i ile ÖTK’ya dönüflmesi
vb.) denenmifl ve kitle hareketini
kucaklaman›n ve harekete geçirmenin çok
elveriflli bir arac› oldu¤unun görülmüfl
olmas›na karfl›l›k, bugün bu modeli
komünistler d›fl›nda tart›flan bir siyaset
bulunmamaktad›r.

Ö¤renci birli¤i modeli herhangi bir
düzeyde ö¤renci örgütlemesine alternatif
de¤il, onun birim taban›na dayal› örgütsel
omurgas› olarak tan›mlanabilir. Örgütlenme
birimler temelinde oluflan ve en alt birimden
en üste do¤ru flekillenen bir organizma

olacaksa e¤er, ö¤renci birli¤i iflte bu
organizman›n ad›d›r.

Ö¤renci birli¤i meflruiyetini herfleyden
önce kendi fiili varl›¤›ndan ve gücünden alan
bir kitlesel örgütlenme biçimidir. Öte yandan
ö¤renci birli¤i temeli üzerinde yükselen genel
bir gençlik örgütlenmesi, örne¤in yasal planda
ortadan kald›r›lmak istendi¤inde bile yap› ve
örgütsel iflleyifl mekanizmalar›n› sürdürebilir.

Alttan seçilmifl temsilciler temelinde üste
do¤ru flekillenen ö¤renci birli¤i, tüm ö¤renci
kitlesini kapsayacak bir model olarak
de¤erlendirilemez. Bu gerçek hayatta karfl›l›k
bulmas› olanaks›z bir beklenti olur. Herhangi
bir düzeyde bir ö¤renci örgütlenmesi, ö¤renci
hareketinin çeflitli özgül ve/veya politik
sorunlar›n›n bir sonucu olarak gündeme
geliyorsa e¤er, bu örgütlenmenin bütün
ö¤renci kitlesini kucaklamas› istemek ve
beklemek gerçeklerle ba¤daflmaz. Her
halükarda s›n›fsal konum ya da politik
tercihler nedeniyle mücadeleye karfl›t
konumda bulunan ya da ona tümüyle ilgisiz
davranan önemli bir ö¤renci kitlesi de
olacakt›r. Nitekim mücadelenin en kitlesel
dönemlerinde bile durumun bu oldu¤unu
yak›n tarihimizin ö¤renci hareketleri deneyimi
somut olarak göstermifltir.

Son dönem ördü¤ümüz kitle
çal›flmalar›nda platform vb. isimler alt›nda
ortaya ç›kan örgütlenmeler, hareket-örgüt
iliflkisinin bir sonucu olarak ele al›nmas›
gereken, kitle hareketinin verili geri
düzeyinin bir sonucu ve ayn› zamanda da bu
hareketi gelifltirmenin arac› olan, öncü
müdahale ile kurulmufl esnek politik
örgütlenmelerdir.

Biz gençlik hareketi içerisinde politika
üretiyoruz ve bu politikay› da kendi dar
ihtiyaçlar›m›z üzerinden de¤il, gençlik
hareketini politiklefltirmek temel hedefine
ba¤layarak yap›yoruz. Öyleyse üretilen her
politikan›n kendine araçlar olarak da çeflitli
örgütsel biçimler üretmesi do¤ald›r. ‹flte
bugün son 3-4 y›ld›r üzerine tart›flt›¤›m›z ve
ço¤unlukla platformlar ad›yla ortaya ç›kan
araçlar böylesi bir bak›flla oluflturulan
örgütlenmelerdir.

Bugün temel sorun mücadele e¤ilimi
içerisinde olan kesimleri harekete geçirmenin
yol, yöntem ve araçlar›n› gelifltirmektir.

Ekim  2004  EK‹M  33



Bunun somut ve güncel biçimlerinin bafl›nda
ise platform, komite vb. örgütlenmeler
gelmektedir. Temel hedefimiz kitleyle
buluflmak, onu hareketlendirmek ve
politiklefltirmek ise, buna en uygun güncel
araçlar da bu örgütlenmelerdirr. Platform,
komite vb araçlar, çeflitli politik gruplar›n bir
araya gelerek oluflturduklar› birlikler olman›n
ötesinde, tabandaki örgütsüz kitleyi harekete
geçirme ifllevine sahip örgütsel araçlar
olmal›d›rlar. Bu temel hedefe ba¤l› kalmak
kayd›yla, yerelin ve sürecin özgünlüklerine
göre çeflitli biçimler oluflturacak, farkl›l›klar
göstereceklerdir. Ve elbette olanakl› olan
yerlerde ve ölçüde, ilerici-devrimci gençlik
güçlerinin mücadele ve eylem birli¤inin
araçlar› olarak da ifl göreceklerdir.

Bu örgütlenmeler bugünkü koflullarda kitle
hareketini gelifltirecek tek örgütsel biçim
de¤ildirler elbet, böyle bir iddia saçma olur.
Buna karfl›n kitle hareketinin mevcut geliflme
düzeyinin ve politik aray›fllar›n›n bir sonucu
olarak ortaya ç›kan ifllevsel örgütsel biçimler
olduklar› bir gerçektir. Halihaz›rdaki somut
deneyim de bunu göstermektedir. Bu örgütleri
bir politik ak›m›n çeper örgütlenmesi olarak
görmek, pratikte böyle ele almak, onlar›
darlaflt›r›r, zamanla yozlaflt›r›r ve kendi

gerçek ifllevlerinden uzaklaflt›r›r. Buna özel
bir dikkat göstermek, bu tür e¤ilimlerden
özenle uzak durmak gerekir.

Yeni dönemde çal›flmam›zda temel bir yer
oluflturacak çeflitli esnek örgütlenmeleri bu
bak›flla ele almal› ve buna uygun
davranmal›y›z.

***

Kitle hareketi-örgüt iliflkisini
içsellefltirmek, bu iliflkiye uygun
örgütlenmelerin geliflimi için çaba harcamak
önümüzdeki dönemde de temel bir
yönelimimiz olacakt›r. Bugün gençlik hareketi
k›s›r bir döngü içinde debelenip durmaktad›r.
Bu durum nice anlaml› imkan›n da bu süreç
içerisinde heba olmas›na yolaçmaktad›r. Bu
böyle devam edemez. Biz genç komünistler
bu duruma bir son vermek, mevcut politik ve
örgütsel birikimimizi yeni dönemde etkin bir
biçimde de¤erlendirmek, gençlik hareketinin
geliflmesi ve devrimci önderlik sorunun
çözümü için çok yönlü olarak seferber olmak
sorumlulu¤u ile yüzyüzeyiz.

Gençlik hareketindeki devrimci önderlik
bofllu¤unu doldurmak ve olanaklar› güce
dönüfltürmek için görev bafl›na!

Genç Komünistler

kampanyalar› bu tarz›n en baya¤› örnekleridir.
Dar grupçulu¤un aç›ktan savunucular› ve
temsilcileri olan TKP’li Ö¤renciler, ö¤renci
hareketinin ihtiyaçlar›n›n uza¤›na düflmekte,
kendi s›n›rl› güçleri d›fl›nda hareketten tecrit
edilmektedirler. Asl›nda TKP’nin birleflik,
politik bir ö¤renci hareketini gündem olarak
kabul etmedi¤i için, kendilerini bafltan dar
örgütsel kal›plar içine s›k›flt›rmaktad›r. Onlar
için gençlik hareketinin örgüt sorunu TKP’li
Ö¤renciler’in nicel geliflimi sorunudur.

Ancak gelinen yerde nicel geliflmede
yaflad›klar› t›kanma, onlar› öncesinde mahkum
ettikleri bir anlay›fl›n pratik sürdürücüleri
haline getirmifltir. Bir kez daha ö¤renci
hareketine yönelik politika, nicel geliflim
sorununu çözmek için devreye sokulan bir
sihirli de¤nek olmufltur. TKP’nin siyaset tarz›

gençlik hareketinin ihtiyaçlar›n›n duvar›na
çarpm›flt›r. ‹flgal Karfl›t› Komiteler ve
Üniversite Konseyleri aç›l›m› bunun
sonucudur. Fakat bu türden aç›l›mlar,
bildi¤imiz o apolitik kaba anlay›fl› aflmak bir
kenara, onun gülünç bir yeni versiyonu
olmaktan öteye gitmemektedir, dolay›s›yla
nicel geliflim sorununu çözemeyecektir.

Bu yaklafl›mlar›n tümünün baflar› kazanmak
için bekledikleri, hareketin kendili¤inden
geliflmesi ve kitlelerin bu kendili¤inden
geliflim içerisinde politikleflmeleridir. Örgüt
sorununda genç komünistlerin temsil ettikleri
ve di¤erlerinden tümüyle farkl› olan bir
dördüncü yaklafl›m›n esas› ise hareketi sürekli
gelifltirmek ve politiklefltirmek üzerine
kuruludur.

Genç Komünistler

(Bafltaraf› s.15'de)

Gençlik hareketi ve örgütlenme...
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6 Kas›m eylemleri ve tutumumuz...
Bu y›lki 6 Kas›m eylemleri hareketin gelecekteki seyri için son derece önemli bir yer teflkil

ediyor. Geçti¤imiz sene özellikle ‹stanbul’daki parçal› tablo bu y›l da yinelenirse, bu sorun
hareket aç›s›ndan oldukça vahim sonuçlar do¤urabilir. Kald› ki bu parçal› ve da¤›n›k tabloyu bir
parça militan Ankara eylemi kurtarabilmiflti. Bu y›l Ankara’da bir kez daha böyle bir eylemin
yaflanabilmesi ise pek olas› görünmüyor. Gençlik hareketinin hala da Ankara ve ‹stanbul gibi
illere s›k›flt›¤›n› düflünürsek, bu iki ildeki eylemlerin belirleyicili¤i daha kolay anlafl›l›r.

‹stanbul’da yaflanan ayr›flman›n nedeni, siyasal gruplar›n kendilerini ifade etme tarz›ndan ileri
geliyordu. Grupçu bir alg›ya sahip olanlar kendi pankartlar›n› açabilmek noktas›nda anlams›z bir
›srar gösterdikleri, tersinden di¤er cephe de ileri gençli¤i eylemin bir parças› yapabilmek için
daha kapsay›c› bir biçimde eylemi düzenlemek noktas›nda ›srarc› davrand›klar› için, eylemin
bölünmesi kaç›n›lmaz bir hal ald›. Elbette burada sorun salt ‘pankart’ sorunu de¤ildir. Sorun
hareketin güncel sorunlar›n› ve ihtiyaçlar›n› kavrayamamakt›r. Bunun nedeni, gençlik hareketine
hatal› ve zaafl› bir yaklafl›mla bakmakt›r.

Ankara’da yaflanan sorun ise daha farkl› bir biçimde ortaya ç›kt›. Ankara’da ‘pankart’ sorunu
konusunda bir uzlafl› sa¤lanamam›fl olsa da taraflar bunu eylemleri bölme tutumuna
vard›rmad›lar. Bizim de taraf oldu¤umuz hareketi bir bütün olarak; “Üniversite Ö¤rencileri”
ifade edelim önerisi fiilen geri çekildi. Her grubun kendini ifade edebilmesi kararlaflt›r›ld›.

Süreci burada yeniden ele almaya gerek yok. Fakat ‘K›z›lay’ tart›flmas›n› burada açmak
gerekiyor. Geçen sene bizim önerimiz “6 Kas›m K›z›lay 12:30” olmufltu. Bu önerikabul edildi
ve sonras› bunun üzerine infla edildi. Ard›ndan 13 Mart eylemi yine ayn› hedefle gerçeklefltirildi.
Sonuç 6 Kas›m’da yakalanan tabloyu bile yakalayamamak olarak karfl›m›za ç›kt›.

Yaflanan bu eylemlerin ard›ndan art›k ‘K›z›lay’ tart›flmas›n›n farkl› bir anlam› oldu¤unu
düflünüyoruz. Bir eylem alan› olan ‘K›z›lay’›n temel hedef olarak ortada durmas›, hareketin
sorunlar›n› ve bu sorunlara müdahale tart›flmalar›n› gölgeleyen bir biçim kazand›. Pratikte
hareketin militan eylem tarzlar›na yönelmek d›fl›nda bir sorunu yokmufl gibi davran›ld›. Oysa
gençlik hareketi içerisinde yer alan devrimci özneler aç›s›ndan sorun hiç de militan eylemler
gerçeklefltirmek de¤il, fakat genifl gençlik kitlelerini bu eylemlerin bir parças› haline
getirebilmektir. Bundan da öte gençlik hareketinin örgütlenme sorununu çözebilmektir.

Tüm bunlar bize art›k amaçlaflt›r›lan bir araç olan K›z›laytart›flmalar›n› bugün için bir kenara
b›rak›p, eyleme daha genifl bir kitleyi katabilme sorununu çözebilmektir. Bunun için de eylem
alan› olarak K›z›lay’› de¤il fiili bir miting alan› olarak diyelim S›hhiye’yi önerecek ve tart›flmay›
6 Kas›m’a yönelik bir kitle çal›flmas›n›n sorunlar› noktas›na odaklamaya çal›flaca¤›z. (...)

‹stanbul’da ise tüm çabam›z geçen sene yaflanan parçal› tablonun bir kez daha yaflanmas›n›n
önüne geçebilmek olacakt›r. Ortaya koydu¤umuz bu tutum hareket içindeki öznelerin birlikte
hareket edebilme yetene¤i kazanmas› amac›na hizmet edecektir.

Bunlarla birlikte bu y›l 6 Kas›m’›n daha güçlü bir biçimde gerçeklefltirilebilmesi için 6
Kas›m haz›rl›k komitelerini örgütleyece¤iz. Mümkün olan en genifl bileflimle (gruplar ve
ba¤›ms›z öznelerle) 6 Kas›m’a yönelik çok yönlü bir kitle çal›flmas› yapabilmek amac›yla
oluflturulacak komiteler, hangi isimle kurulursa kurulsunlar temel hedefleri 6 Kas›m’a daha genifl
bir kitleyi katabilmek olacak. Bizim eylemlere kat›l›m›m›z komitelerin durumuna göre, bu
örgütlerle olabilecek. Buradaki k›stas, örgütlerde ba¤›ms›z unsurlar›n a¤›rl›kl› olarak yer
alabilmeleridir.

Özetlemek gerekirse, 6 Kas›m’da tüm alanlarda gençlik öznelerinin ortak eylemini kotarmaya
çabalayaca¤›z. Hareketin içinde bulundu¤u ç›kmaz› daha da derinlefltirmemek için buna daha
özel bir önem vermek gerekecek.

(Eylül ‘04 tarihli gençlik raporundan...)
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Zafere on y›ld›z...
(...)
On’lar on yeni ustas›

  devrime uzanan yolun
‹nançla döfledikleri tafllar

  mihenk tafllar› olacak
             kavgam›z›n

Ve yüre¤imizdeki umut
S›n›rs›z topraklara yol olan

ayak izleriyle ço¤alacak
                onlar›n

On’lar on yeni yara gö¤sümüzde
Zaptettikleri flafak

zaferler takvimimizde
         son yaprak

Ac› içinde de¤il
      gururla

     k›skanarak
     an›msayaca¤›z yüzlerini

Ve seslerimize kat›p gözlerini
  ayd›nl›k flark›lar söyleyece¤iz

               y›ld›zlara bakarak

On’lar on yeni meflale ellerimizde
 on yenilmez savaflç›

devrime adanm›fl on ömür

Yoldafllar›m›z...
Adlar›;

Habip, Ümit
Adlar›;

Abuzer, Mahir, ‹smet, Önder
Adlar›;

Halil, Aziz, Ahmet ve Zafer
Adlar›n› tafl›yacak çocuklar›m›z
(...)

5. y›l›nda Ulucanlar flehitlerinin an›lar›
önünde sayg›yla e¤iliyoruz...

Devrimciler ölmez,
devrim davas› yenilmez!

Habip Gül
Ümit Alt›ntafl
Aziz Dönmez

Ahmet Savran
‹smet Kavakl›o¤lu

Abuzer Çat
Zafer K›rb›y›k

Mahir Emsalsiz
Önder Gençaslan

Halil Türker
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