
GENÇLİK 
Özel Sayısı

işçi sınıfının kurtuluşu 
kendi. eseri olacakhr 

BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN!. Ö7.el Sayı: 1 ıs Aralık 1991

Gençlik hareketi: 

Sorunlar ve imkanlar 
Gençlik sahip olduğu kararhhk, fedakarlık 

ve atılganlıkla, özellikle de devrimci atılım 
dönemlerinde, cephenin ön saflarında yürüye
rek devrim mücadelesinde önemli bir rol oy
nar. Lenin'in partisi gençlerin partisiydi ve 
Lenin partinin "gençliğe ve özellikle de işçi 
sınıfının genç unsurlarına" dayanması gerekti
ğini ısrarla vurguluyordu. Adeta bir "yaşlılar 
partisi" olan Menşevikler karşında Bolşevik
lerin devrimci atılım dönemlerindeki cesaret 
ve üstünlüğü (elbetteki temel ve belirleyici 
unsurların yanında), partinin genç olmasıyla 
da doğrudan ilgiliydi. 

Bolşevikler, gençliğin "genç" olmasından 
kaynaklanan özelliklerini her zaman gözönün
de bulundurmakla beraber, hiç kuşkusuz ki 
soruna yaklaşımda sınıfsal özellikleri temel 
alıyorlardı. Komünistler, toplumsal gelişme
nin motoru olarak kuşaklar arası özgüllük ve 
çelişkileri değil sınıflararası çelişkileri alır
lar. Bu nedenledir ki, Lenin, partimiz her şey
den önce "en ileri sınıfın gençliğinin partisi 
olmalıdır" diyordu. 

Rus devrim deneyi, bize, Bolşeviklerin 
öğrenci gençliğe de militan, kararlı ve yarı
aydın nitelikleri nedeniyle değer verdiklerini, 
ama çoğunluğu orta sınıf kökenli ve üretim dışı 
olan bu toplumsal kategoriye aynı derecede de 
"güvensiz" yaklaştıklarını göstermektedir. Bu 
güvensizlik, 1900-1905 dönemi bir yana 
bırakılacak olursa, Bolşeviklerin öğrenci faa
liyetlerine etkin müdahalede bulunmayışları • 
ile de pratikte ifadesini buluyordu. 

.i.uL�Jıny.wıça, öğrenci gençlik� 
1900'lü yılların başındaki eylemliliği bir yana 

rakılacak olursa, hiç bir zaman Türkiye' deki 
i bir teorik-pratik aksiyon göstermedi, 

devrimci sürece damgasını ağırlıkla vuramadı. 
Narodizmden kuvvetle etkilendiği dönemler
de dahi kendi dışındaki yetişmiş aydın kuşa
ğının ve onların oluşturduğu siyasal odakların 
yörüngesinde yeraldı. 

Oysa Türkiye'de, öğrenci gençlik "mark
sist aydınlanma" sürecinin bizzat odağındaydı. 
Bu "aydınlanma" süreci, bu nedenlerin de etki
siyle teorik açıdan kısır ve eklektik bir yapıya 
yolaçarken, pratik açıdan da bu gençlik kuşa
ğını hızla ve belirgin bir biçimde düzendışına 
doğru itti. 

Türkiye ve Rus devrim süreçleri tarihsel 

gelişmenin farklı duraklarında yaşandı. Rus
ya' da o tarihlerde, henüz sayı olarak son dere
ce sınırlı ve özellikle orta sınıf kökenli (üni
versite öğrencileri) bir öğrenci kitlesi mevcut
tu. Bunun yanısıra teorik etkinlik ve siyasal 
militanlık düzeyi son derece gelişmiş, çarlık 
rejiminin ilgasını hedefleyen ve kendisini 
özellikle Narodizmle ifade eden bir yetişkin 
aydın kuşağı vardı. 

· 

Türkiye'de ise durum daha farklıydı. Üni
versite öğrencilerinin sayısal yoğunluğu daha 
fazlaydı. Sayısal yoğunluğun daha fazla ol
ması, herşeyden önce üniversite öğrencileri
nin sınıfsal bileşimlerinde toplumun alt kesim
lerine doğru bir genişleme anlamı taşır. Bu, 
öğrenci gençliğ�n devrimci politizasyonunu 
artıran, düzen dışı konuma kayışı kolaylaştıran 
bir faktördür. 

Türkiye'nin yetişmiş aydın kuşağı ise res
mi ideolojinin derin etkisi altında ve köklü 
değişim taleplerinden ise oldukça uzakur. En 
"radikal" aydınların dahi istedikleri anayasal 
düzen, 27 Mayıs Anayasası; bunu gerçekleşti
recek ol.anlar ise (ordu ya da parlamento) yine 
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mevcut düzenin kurumlandır. 
Türkiye ve Rusya'daki �i süreçleıf 

arasındaki üçüncü bir önemli farklılık ise, 
Rusya'da, yığınsal ve toplumu sarsan türden 
öğrenci hareketlerinin, işçi hareketinin belirli 
bir gelişmişlik düzeyinin ve marksist hareketle 
işçi hareketinin birleşmesi yönündeki ilk ciddi 
adımların arkasından gündeme gelmiş 
olmasıdır. Türkiye' de ise ilk kıpırdanışlar bir 
yana bırakılacak olursa, işçi sınıfı, 1968 ve 
izleyen yıllarda kendi toplumsal gücünü sergi
leyebilmiştir. Oysa aynı tarihler öğrenci hare
keti açısından da hem bir doruğun yaşandığı, 
hem de siyasal yol ayrımlarının az çok şekil
lendiği yıllardır. 

Tüm bu nedenler, Türkiye' de öğrenci genç
lik hareketinin siyasal önemini artırırken, aynı 
zamanda onun bünyesinde taşıdığı ideolojik 
karmaşa ve siyasal istikrarsızlık öğelerininin 
herhangi bir dış dizginlemeye uğramadan 
devrimci hareketin bünyesine akmasını 
kolaylaştırmıştır. 

1974-1980 dönemi, öğrenci gençliğin ye
tiştirdiği kadroların yönettiği ve kitle tabanını 
ağırlıkla öğrenci gençlikte bulan, kitlesel 
açıdan gelişkin, teorik-politik açıdan ise ol
dukça yetersiz ve eklektik devrimci hareketle
rin gündemi belirlediği bir dönem olmuştur. 

Bu tarihsel gelişme (yer yer hatırlanan 
sınıfsal bakışa karşın), öğrenci gençliğin dev
rimci rolü konusunda hayli yaygın ve etkili 
illüzyonların doğmasının da kaynağı oldu. 

1980 yenilgisi, bu illüzyona pratikte en 
büyük darbeyi vurdu. Ne ki "o şanlı günlerin 
bir gün yeniden geleceği" fikri özellikle dev� 
rimci-demokrat akımlarda hala canlılığını 
korumaktadır. 

*** 

Bugün kuşkusuz ki, öğrenci hareketinin 
dizginleyen pek çok nesnel ve öznel etken 
bulunmaktadır. Fakat tüm bunlardan daha da 
önemlisi; tüm toplumda bugün daha da belir
gin bir hal alan düzen-devrim kutuplaşmasının 
öğrenci hareketinin kendi içinde de yaşandığını 
saptamaktır. 

Dün, gençlik hareketinde etkin ve hatta 
yönlendirici bir rolle yeralan orta sınıf kökenli 
gençlik kesimi, bugün büyük ölçüde düzene 

entegre olmuştur. Bu değişiklik özellikle 
öğrenci hareketinin "önder" tiplerinde çok daha 
çarpıcı bir biçimde görülmektedir. 

Bu noktada, öğrenci hareketi üzerine geliş
tirilen "tıkanıklık teorileri" üzerinde durmak 
gerekli. Öğrenci hareketindeki "tıkanıklığın" 
doğru kavranabilmesi, herşeyden önce sözü 
edilen "illüzyon"dan kurtulabilmekle olasıdır. 
Öğrenci hareketindeki gerilemenin durdurula
bilmesi ve hareketin daha ileri noktalara çeki
lebilmesi, hiç kuşkusuz ki, bir takım öznel 
zaafların giderilebilmesiyle de ilgilidir. Ne ki, 
bu gerilemeyi dizginleyebilecek müdahalele
rin yapılabilmesi için dahi, ilk önce, öğrenci 
hareketindeki tıkanıklığın temel nedeninin 
üretimden kopuk bu toplumsal kategorinin 
sınıfsal açıdan farklı bileşimler ve bunların 
etkilerini taşıyan bir yapı taşıdığını net bir 
biçimde bilince çıkarmak gerekli. Öğrenci 
gençlik tam da bu özellikleri nedeniyle ideolo
jik açıdan tutarsız, siyasal açıdan ise istikrarsız 
bir toplumsal kesimdir. 

Öğrenei gençlik hareketindeki tıkanıklık, 
ancak bu temel gerçek unutulmadan ve diğer 
etkenler bu temel etkenle birlikte düşünülmek 
kaydıyla anlaşılabilir. 

*** 

Gençlik hareketi, uzun bir dönemdir, dev
rimci öğrencilerin dar-militan eylemsellikleri 
düzeyini aşamamış, hareket militan-kitlesel bir 
politik hareket seviyesine ulaşamamıştır. 
Gençlik hareketindeki temel proQJem budur ve 
tartışmaların odağında da bu "darlığın" nasıl 
aşılacağı sorusu yeralmaktadır. 

'80'li yılların ortalarında ve özellikle der
nekleşme faaliyetlerine bağlı olarak bir kıpır
danma ve giderek nispi bir yükseliş yaşayan 
hareket, '87 Nisan eylemleri ile bu kısa yükse
lişinin doruğuna ulaştı ve o tarihi, mevzii saldı
n denemelerine karşın, bugüne dek süren bir 
durgunluk dönemi izledi. 

Gençlik hareketindeki durgunluğu kavra
mayı zorlaştıran ve ilk bakışta "şaşırtıcı" görü
nen olgularla birlikte yaşandı bu süreç. Çünkü 
bu dönem, aynı zamanda bir yandan işçi hare
ketinin, bir yandan da Kürt ulusal hareketinin 
yükselişine de tanıklık etmektedir. 

İşçi sınıfı ve Kürt ulusal hareketinde artan 



eylemlilik ve politizasyona karşın ve onunla 
paralel bir biçimde yaşanan gençlik hareketin
deki durgunluk, pek çok devrimci için bir 
"şaşkınlık" giderek de "hayal kırıklığı"nın kay
nağı olabildi. Salt başına bu hayal kırıklığı 
dahi, sözünü ettiğimiz tarihsel "illüzyon"un 
kuvveti hakkında fikir verebilmektedir. 

Gençlik hareketindeki tıkanıklığın sınıfsal 
anlamını kavrayamayan tek tek devrimciler, 
basiretsiz "devrimci grupları", tek tek gruplar 
ise kendi dışındaki "sekter", "reformist", 
"basiretsiz" grupları, bu tıkanıklığın baş 'so
rumlusu" olarak değerlendirdiler. 

Yer yer bizim saflarımızda da etkisi görüle
bilen bu anlayış, aslında, sorunu tamamiyle 
tersten ele almaktadır. Çünkü, devrimci grup
lardaki "basiretsizlik" ve "tıkanıklık", genel 
olarak küçük-burjuva hareketteki ve özel ola
rak da öğrenci hareketindeki "sinme" ve 
"ukanıklığın" nedeni değil, tam tersine bizzat 
onun sonucudur. 

Geçmiş dönemlerde kitlesel aktivitesiyle 
devrimci-demokrat hareketlerin temel kitle 
tabanı olan öğrenci gençliğin aktivitesindeki 
bu tıkanma, devrimci-demokrat hareketlerin 
damarlarındaki kan dolaşımını zayıflatan ve 
onları hızla ve derin bir yaşam kaygısıyla "işçi 
sınıfına yönelime" zorlayan temel unsurlardan 
biridir. 

Sorunun temel nedeninin yanlış kavranışı, 
doğal olarak çözüm önerilerinin de daha baş
tan işlevsiz olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 
Öyle ki; "grupçuluğun önlenmesi", "öğrenci 
derneklerinin merkezileşmesi" vb. gibi, ya 
imkansız ya da önemli ölçüde gençlik hareke
tinin yükselmesiyle işlevsel olacak çözüm 
önerileri, "Ukanıklığı" aşabilmenin güncel yolu 
olarak gösterilebilmektedir. 

Grupçu-sekter yaklaşımları dizginleyebil
menin ve "derneklerin merkeziliğini" gerçek
leştirebilmenin öğrenci hareketinin önündeki 
bazı engelleri kaldıracağı ve harekete nispi bir 
canlanma getireceği kesindir. Ne ki, iki sorunu 
unutmamak kaydıyla, bir; bu önerilerin ger
çekleşmesi esasen öğrenci hareketindeki iler
lemeyle sıkıca bağlantılıdır, iki; tüm bunlar 
yine de gençlik hareketinin "geçmiş şanlı gün
lerine dönmesi"ni sağlayamazlar. 

Gençlik hareketinin, işçi ve Kürt ulusal 
hareketindeki yükselişe karşın bir "durgun-
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luk" yaşıyor olmasını kavramak, yukarıdaki 
iki unsurun anlamını kavramakla doğrudan 
bağlantılıdır. Birincisi; toplumda küçük-bur
juva ve orta-burjuva unsurların önemli bir 
kesimi "sinmiş"_ ve politik olarak "ilgisizler" 
kategorisine, bir bölümü ise daha açık bir bi
çimde düzene entegre olmuşlardır. İkincisi; 
öğrenci gençliğin dışında onu etkileyen bir 
toplumsal hareketlilik bulunmakla birlikte, işçi 
hareketi bir politik odak olarak toplumsal 
gündeme girebilmekten henüz çok uzaktır. Bir 
politik odak olarak ortaya çıkamayan sınıfsal 
mücadelenin öğrenci hareketini yeterince 
sarsamadığı görülmektedir. Oysa; (gençlik 
hareketine kaulmıyor olmalarının yaratuğı 
yanılucı perde kalksa), bir politik odak olarak 
kendini ifade eden Kürt ulusal hareketinin, 
yankı ve yansısını aynı oranda gençlik içinde 
de yaratuğını görmek zor olmayacaktır. 

Sorunu anlamayı kolaylaştıracak bir üçün
cü faktör ise, kendi dışındaki politik odakların 
yansısı olmaktan ziyade kendi dışını politik 
olarak etkilemeye çalışan bir gençlik hareketi 
döneminin artık kapanmış olmasıdır. Bu "ta
rihsel illüzyon" nedeninin ortadan kalkmış 
olması, öğrenci hareketini, kendini kendisi 
dışındaki sınıfsal-politik odaklara göre 
tanımlamaya zorluyor . 

Tüm bu tarihsel-sınıfsal nedenlere, hala yo
ğun bir biçimde süren polis baskı ve terörü, 
PKK sempatizanı öğrencilerin hareketlilikte 
yeralmayışı, kuşaklar arasında on yıllık önem
li bir kesinti olması ve öğrenci gençlik hareke
tinin "gelenek"··yaratma konusundaki deza
vantajları, burjuvazinin devrimci öğrencilerle 
öğrenci kitlesini birbirinden yalıtma 
politikasının başansı vb. gibi nedenler eklen
diğinde, öğrenci hareketindeki durgunluğun 
bugünkü boyutlara ulaşması daha anlaşılır 
olacakur. 

*** 

Sorunun bu tarzda kavranışı, bizim aynı 
zamanda (hala da önemli bir tartışma konusu 
olan) akademik mücadele ve siyasi mücadele 
konusunda da doğru bir tutuma sahip olmamızı 
kolaylaştıracaktır. 

Öğrenci hareketinin "akademik müca
dele"ye sıkıştığı ya da akademik mücadeleye 
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yeterince önem verilmediği iddialan da, öğren
ci hareketindeki tıkanıklığı "anlamaya ve 
aşmaya dönük" olmakla birlikte, kapalı devre 
ve çözüm üretmeyen tartışmalardan biridir. 

Son yılların öğrenci hareketinin öne çıkan 
özelliklerinden biri hareketin sürekli savunma 
ve varolma savaşı çizgisinde kalmasıdır. 
Öğrenci hareketi, dernekleşme faaliyeti ile 
canlılık kazandı; ne ki çok uzun dönem faali
yetinin temel ekseni öğrenci derneklerini 
yasallaştırma ve meşrulaştırma çizgisini aşa
madı. Polisin demek faaliyetine yönelik fiili 
saldırılarına karşı koyma çabası içerisinde, 
devrimci öğrenci hareketi (reformizmin etkin
liği ile ilk dönemlerde akademik sorunlara 
yapaylık sınırlarına varan ilgi bir yana), ne 
akademik sorunlarla ilgili mücadele, ne de · 
genel politik propaganda ve ajitasyon faaliyeti 
yürütemedi. Hareketini kitleselleştiremediği 
ölçüde ise, polis baskısını geriletme çabası 
içerisinde daha da daralıp geriledi. 

Dolayısıyla, devrimci öğrenci hareketinin 
akademik sorunlara ilgisizliği kadar politik 
propaganda ve ajitasyon faaliyetinden uzaklığı 
da sözkonusudur. Komünistler sorunu akade
mik mücadele mi, yoksa politik mücadele mi 
ikilemi içerisinde ele almazlar. Sorun komü
nistler açısından her zaman olduğu gibi bugün 
de politik propaganda ve ajitasyon ve bunu ta
mamlayan bir örgütlenme faaliyeti yürütmek
tir. Akademik sorunlar ve mücadele, politik 
propaganda ve ajitasyon faaliyetinin alternati
fi değil, yalnızca bir unsurudur. Tüm bu neden
lerle, öğrenci hareketindeki tıkanıklığın nede
nini "politik propaganda, ajitasyon ve mücade
leye tek yanlı önem verilirken, akademik 
sorunların önemsenmiyor olmasında görmek", 
ciddi bir sağ yanılgıdır. 

Oysa sorun etkin bir politik propaganda ve 
ajitasyon faaliyeti yürütebilmek için akademik 
sorunları da kucaklayabilmek, akademik mü
cadeleye, onu politik mücadeleye dönüştüre
bilmek için müdahale edebilmektir. Burada 
kastedilen politik çalışma, kuşkusuz yüzü kit
leye dönük bir çalışmadır; yoksa bugün olduğu 
gibi "gruplararası kördöğüşü" değil. Biz öğren
ci hareketini politikleştirmek için her imkanı 
kullanmalı, özellikle de propaganda ve ajitas
yon faaliyetini belli bir ısrarla sürdürebilmeli
yiz. Çünkü "siyasal ajitasyon çalışması hiç bir 

zaman boşa gitmez. Onun başarısı derhal ve 
bir darbede çoAunlugu kazanmayı ya da koor
dine politik bir eyleme razı etmeyi sallayıp 
saAlamamızla ölçalemez." (Lenin) 

*** 

Önümüzdeki dönem, gerek sınıf hareketi
nin ve Kürt ulusal mücadelesinin derinleşip 
gelişmesi ölçüsünde ve gerekse de bu mücade
lelerin baskısıyla, düzenin belirli demokratik 
tavizler vermesi (ve demokratik taleplerin meş
ruluğunu kabul etmek zorunda kalması) nede
niyle, sınıf dışı kesimlerin ve özelde de öğren
ci hareketinin "canlanma" imkanlarının artbğı 
bir dönemdir. 

Kuşkusuz "demokrasi mistifikasyonu", 
aslında düzen açısından yeni ve daha etkili bir 
saldırıyı gerçekleştirebilmenin aracıdır. Den
genin devrim ya da düzen lehine değişmesi, 
herşeyden önce,· işçi sınıfı başta olmak üzere 
emekçi yığınların "'demokratikleşme' saldı
rısını" ne denli göğüsleyebileceğine bağlı 
olacakur. 

· 

·Ne ki, hem düzenin bu adımı gelişen top
lumsal muhalefetin basıncı nedeniyle atmak 
zorunda kalması, hem de kendi manevrasının 
başarısı için belirli bir süre "hoşgörü" imajı 
yaratmaya zorunlu olması, toplumsal muhale
fetin suskun kesimlerinin eylemini motive 
edebilir. 

Bu süreç içerisinde, uzun süredir ytinızca 
devrimci öğrencilerin dar hareketliliğiyle 
sınırlı kalan, genel kitlesi açısından ise "sus
kun" olan öğrenci gençliğin de, belirli bir 
canlılık göstermesi beklenmelidir. 

Komünist hareketin bugün biriktirmiş ol
duğu g'(içlerin düzeyi de, gençlik çalışmasına 
daha yoğun bir dikkat göstermeyi imkanlı 
kılmaktadır. 

Bu nedenle, dikkatimizi sınıf perspektifin
den kaydırmamak ve temel sınıf yönelimine 
bağlı olarak ele almak kaydıyla üniversite, lise 
(özellikle meslek liseleri) öğrencileri ara
sındaki çalışmaya daha fazla önem vermek 
hareketimizin gündemindedir. 

EKİM 
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Gençlik mücadelesinin gelişimi 
Son dönemlerde gençlik hareketi belirgin bir 

durgunluk içindedir. Oldukça hareketli bir döne
min ardından yaşanan bu ataletin nedenleri yete
rince belirlenememiş, muğlaklık bu alanda haki
miyetini korumuştur. Gençlik hareketine yönelik 
çok çeşitli değerlendirmeler yapılmış, fakat bu 
değerlendirmelerin gerekli açılımı getiremediği
ni de yaşam kanıtlamıştır. Hareketteki durgunluk, 
yeni perspektiflerin oluşturulamaması nedeniyle 
bir ölçüde çaresizliğe ve kısırlığa dönüşmüştür. 
Durgunluk ve kısırlığın temel nedenlerinden biri
si, mücadeleyi geliştirmeye yönelik genel pers
pektiflerin uygun dönemsel taktiklerle beslene
memesi ve dolayısıyla sonuç alıcı noktalara gö
türülememesi olsa da, bu sorunun yalnızca bir 
yönüdür. 

Gençliğin, özellikle de öğrenci gençliğin 
mücadelesinin sorunlarının temellerine inebil
mek, onun sosyo-ekonomik yapı içindeki konu
munu belirlemek, tarihsel olarak aktivitesini, 
oynadığı rolü irdelemek kapsamlı bir çalışma işi
dir, öyle olmalıdır da. Yine de burada soruna kısa 
da olsa değinmek, özgün yanlarını somutlayabil
mek (yeterli olmasa da) yararlı olacakbr. 

Kapitalizmden sosyalizme geçiş, esas itiba
riyle iki uzlaşmaz sınıfın karşılıklı savaşımında 
somutlaşır. İşçi sınıfının burjuvaziye karşı her 
alanda giriştiği kavga, asıl çözücü anlamını siya
sal sınıf savaşında bulur. Sınıfın sınıfa karşı sis
temli savaşımında diğer emekçi kesimlerin ve 
gençliğin bu savaşa kablımı hem bir nesnellik 
gereği, hem de haşan için bir zorunluluktur. 
Lenin'e göre sınıf, "tarihi olarak belirlenmiş bir 
üretim sistemi içindeki yerlerine ve bu üretim 
araçları ile olan ilişkilerine (bu ilişkiler daha çok 
yasalarla saptanmış ve korunmuştur), toplum için
deki iş örgütlenmesinde oynadıkları rollere ve 
dolayısıyla sosyal zenginlikten paylarını almakta 
başvurdukları yollara ve elde ettikleri payın bü
yüklüğüne göre birbirinden ayrılmış geniş insan 
gruplarıdır." 

Sınıfın tanımına göre, kapitalizm içinde iki 
temel sınıfın varlığı sözkonusudur. Gençlik ise 
bir sınıf olmaktan uzakbr, ama sınıflara uzak 
değildir. Gençlik, duygusuyla, psikolojisiyle, 
sorumluluk bilinciyle, coşkusu, heyecanı, 
ablganlığıyla vb. kendine özgü yanları olan top-

lumsal bir kategoridir. Toplumun çeşitli sınıf ve 
katmanlarından gelen bireyleri kapsamasıyla, 
homojen değil, heterojen özellikleri bağrında taşır. 
Farklı kesimlerin bireylerini bünyesinde topla
ması nedeniyle de, kendine özgü yanları olmasına 
rağmen bağımsız bir ideolojisi yoktur. Ayn bir 
toplumsal kategori olan gençlik, kendi içinde, 
çeşitli sınıfların özelliklerini de barındırır. 

Diğer gençlik grupları, ait oldukları sınıfın 
özellikleri içinde yoğrulmasına karşılık, öğrenci 
gençlik konumu itibariyle kendi ortamı içinde 
ayn bir sosyal kesit oluşturma yönünde eğilime 
açıkbr. Bu da onu, geldiği ortamdan çeşitli yönle
riyle bağımsızlaşabilen ve ortak istemleri etra
fında bütünleşebilen bir yapıya kavuşturur. Öğren
ci gençliğin en temel özelliği, üretimden kopuk 
oluşu, eğitim-öğretimini bu şekilde sürdürmesi
dir. Toplumsal olaylardan, içinde yaşadığı sorun
lardan etkilenen, buna karşı tavır geliştirme özel
liğine, yeteneğine sahip, aydınlar içinde en du
yarlı ve tutarlı bir biçimde siyasal tavır gösterebi
len kesimdir. Aynı zamanda, toplumdaki siyasi, 
sınıfsal kutuplaşmalardan etkilenmesi, bunu pra
tiğine yansıtması belirgindir. Bu yönü, yani top
lumdaki saflaşmalardan etkilenerek kendi cephe
sini oluşturması, öğrenci gençliğin farklı siyasal 
yaklaşımlara bölünmesini de gündeme getirir. 
Öğrenci gençliğin siyasal saflaşmasını belirleyen 
unsurlar; geldikleri sınıf ortamının etkisi, öğretim 
süreci içindeki ortam, toplumdaki siyasal kamp
laşmanın etkisi, sınıflann basınç yoğunluğunun 
kapsamı ve hangi yönde ağır basbğı vb. dir. 

Tarih, bir bütün halinde gençliğin, özelde de 
yüksek öğrenim genÇİiğinin, dünyada gelişen 
devrimci hareketlerde militan, coşkun, kitles.el 
katılımına tanıklık eder. Çoğu zaman işçi sınıfının 
ve ezilen halkların önemli bir yandaşı olmuş, kimi 
zaman ateşi parlatan kıvılcım vazifesi görmüştür. 
Ülkemiz öğrenci gençliğinin de devrimci müca
deledeki militan ruhu sürekli yaşamıştır. 

19601ı dönemlerde Türkiye'de tekelleşme
nin yoğunlaşması, emperyalizmle organik bağ
ların her düzeyde belirginleşmesi, sağlıklı bir 
devrim alternatifi zeminine oturmayan, anti
emperyalist (Amerikan karşıb) bir gençlik hare
ketliliğini beslemiştir. Henüz Türkiye 'ye yeni yeni 
girmeye başlayan marksist klasikler, gençlik ha-
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reketinin sosyalist düşüncelerle ilk elden 
tanışmasını olanaklı kılmıştır. 

1970'lerde toplumsal muhalefet yayıl
maktadır. Kapitalizmin gelişimi doğrultusunda, 
burjuvazinin nitelikli emeğe olan ihtiyacı 
dolayısıyla üniversitelere daha çok emekçi çocu
ğu alınmaya başlandı. Bu olgu, aynı zamanda 
öğrenci hareketinin siyasallaşmasını artıran önem
li bir etkendir. Bu dönem, öğrenci gençlik kendi 
örgütlenmelerini yaygınlaştırmaya başladı. '70'li 
dönemlerin diğer yönü ise, sınıfla bütünleşme 
perspektifinden uzak küçük-burjuva devrimci 
akımların kitleselleşme, kadrolaşma kaynaklan 
açısından gençlikten kan bulması olgusudur. 
Gerek devrimci popülist hareketlerin gençliğe 
aşın yönelimi, gerekse gençliğin atılgan, militan 
mücadelesi, bu dönemde toplumsal mücadeleye 
devrimci gençliğin damgasını aktif olarak 
vurmasını sağlamıştır. Gençliğin misyon� 
abartılıp çarpıtılmış, mücadele neredeyse devrim
cilerle sivil-faşistler arasındaki kavgaya indir
genmiştir. Bu gelişmeler, sınıfa ulaşma perspekti
finden uzak olunca, devrimci öğrenci gençliğin 
işçi sınıfının yandaşı, desteği olması gerektiği 
olgusu da doğal olarak içeriğinden soyutlamıştır. 
Marksizm-Leninizme yabancı (bugün dahi çeşitli 
kesimler tarafından savunulabilen) işçi sınıfının 
ideolojik önderliği anlayışı vasıtasıyla, sınıfın 
ideolojik önderliğiyle, sınıfın fiili önderliği uygu
lamada karşı karşıya getirilmiştir. 

1980 faşist.darbesi, toplumun tüm kesimleri
ne olduğu gibi, ve hatta daha ağır şekillerde öğren
ci gençliğe yönelik de yoğun bir terör harekatına 
girişti. Mücadele yoluyla alınan tüm kazanımlar, 
baskıyla geri alındı. Öğrenci gençliğin devrimci 
önderleri işkence tezgahlarına çekilip hapishane
lere doldurulurken, bir yandan da öğrencilerin 
akademik-demokratik haklan gaspedildi. Uygu
lamaya konulan eğitim-öğretim sistemiyle, öğren
ci gençliğin devrimci görüşlerden soyutlanarak, 
apolitize edilmesi hedeflendi. Apolitizasyon sü
reci, baskı, tehdit, şiddet gibi temel unsurların 
yanısıra, öğrenci tipinin, kapitalist sistemin 
ihtiyaçlarını karşılayacak, duyarsız, kendi gele
ceğini düşünen, ne denirse yapacak bir yapıya 
kavuşturulmasını sağlamaya yönelik kapsamlı, 
sistemli mekanizmalar oluşturularak da sürdürül
dü. Bir yandan sürekli olarak üniversitelere öğren
ci alındı, diğer yandan hergeçen gün daha fazla 
üniversite mezunu işsizler ordusuna katıldı vb. 

Bütün bunlar, varolan sistem içinde ancak bir 
noktaya kadar uygulanabilirdi. Nitekim emperya
lizmin zayıf halkası Türkiye'de, burjuvazi, eko
nomideki açmazlar, sömürünün yoğunlaşması, 
baskı, şiddet, çözümsüz sorunların birikmesi vb. 
ile karşısında işçi sınıfının, öğrenci gençliğin 
yükselen sesini buldu. 

İşçi sınıfının grev hareketleri (Netaş, Deri-İş 
vb.) kendini gösterirken, öğrenci gençlik de aynı 
dönemde dernekleşme çalışmalarına yönelmiştir. 
Bu faaliyetler kısa zamanda ülke çapında etki 
alanı bulmuştur. 16 Mart, 14 Nisan, 28 Nisan 
eylemleriyle militan bir hat örülmüştür. Eylemli
lik sürecinin kendisi, burjuvaziyle uzlaşma eğili
mi taşıyan reformist eğilimle, eylemde kararlı, 
militan, devrimci eğilimin ayrışması sonucunu 
doğurmuş, renkler belirginleşmiştir. 3000 kişiye 

. varan kitlesel militan eylemler yaratıldığı bir 
dönemin sürekli kılınamaması bir gerçeklikti. 
Sonuçta çeşitli "tez "ler öne sürülmüş ve özetle bu 
"tez"lerde "öğrenci gençlikte kriz var" tespiti 
yapılmıştır. Kitlelerin apolitik olarak yorumlan
ması ve hareketin kısırlığının bununla açıklanması 
temel tespit haline getirilmişti. Bu durumu açık
layabilmek esasen daha farklı bir yaklaşımı ge
rekli kılıyordu. 

Birincisi; aktif, sürekli hareket halinde bir 
öğrenci potansiyeli (ki bunlar çoğunlukla devrim
ci öğrencilerdi) ile birlikte, olaylara duyarlı, en 
azından yerel faaliyetlere katılan bir kitle de 
l}levcuttu. Hiçbir zaman ancak "öğrenci gençliğin 
tümünün, ya da mutlak çoğunluğunun hareketlen
mesi kitlesellik olarak değerlendirilebilir" dene
mez. '86-'87-'88 döneminde üretilen (gerçeklik 
payı olmasına rağmen) "apolitiklik" tet'>risi yanlış 
yoruma tabi tutulmuştur. Politikleşme tanım
lamasından, duyarlı, tepkili, sorunların çözümü
ne yönelik faaliyetlere ilgi duyan, doğru bir 

·yaklaşımla harekete geçirilebilecek, kazanılabi-
lecek ,bir eğilim anlaşılması gerekirken, politik
leşme, siyasal düşüncelerin netleşmesi, belli bir 
çizgiye angaje olmak olarak anlaşıldı. Bu da, 
kitlelere yönelimde yöntem ve üslup yanlışlıkları 
getirdi. 

İkincisi; burjuva sistemin ve onun eğitim 
sisteminin dayattığı ve geri öğrenci kitleleri için 
yakıcı olan somut sorunlar üzerine kitlelerin 
katılmına yönelik faaliyetler yeterince gerçekleş
tirilemedi. Harçlar, vizeler, fakülte ve yurttan 
atılmalar, yemekler vb. sorunlardan kalkılarak 



hareketliliğin yükseltilmesi çabası, ucuz yöntem
lerle ve kitlelere yeterince güven vermekten uzak 
bir tarzda uygulamaya konuldu. 

Üçüncüsü; üretilen kriz teorisi, aslında öğren
ci gençliğin kendisinde değil, içinde çalışma 
yürütülen devrimci anlayışların ve onun gençliği
nin içinde bulunduğu krizdi. Kendi içindeki krizi 
öğrenci gençliğe maledip, çözümü orada arama 
eğilimine savrulundu. Ağırlığıyla küçük-burjuva 
devrimci popülist akımların etkisindeki faaliyet
lerin mantıki sonucu da bu olabilirdi ancak. 

Dördüncüsü; öğrenci gençliğin akademik
demokratik örgütlenmesiyle, devrimci gençliğin 
örgütlenme biçim ve modelleri birbirine karış
tırılmış, net olmayan yaklaşımlarla örgütlenme 
çalışmalarına yönelinmiştir. 

Beşincisi; komünistlerin önderliğinde öğren
ci gençliğin mücadelesi devrimci kanala ak
tarılamamış, bu perspektif doğrultusunda hare
ketlilik yönlendirilememiş ve örgütlenmeler 
yaratılamamıştır. Gençlik içinde sınıfa yabancı 
dayatmacı, sekter yaklaşımlar boy verip serpil
miştir. 

Yakın geçmiş dönemin bir olumlu özelliği, 
öğrenci gençliğin, akademik-demokratik sorun
ların sadece eğitim sistemiyle değil, onun temeli
ni oluşturan kapitalist sistemin, devletin kendi
siyle ilgili olduğunu belli ölçüde bilince çıkar
tılabilmiş olmasıdır. Dolayısıyla gelişen öğrenci 
hareketindeki tepki doğrudan devlete de yönel
mektedir. Öğrenci hareketindeki gelişmelerin 
olumsuz sonucu ise, gençlik içindeki devrimcile
rin giderek kitle bağlarının zayıflamasıdır. Geniş 
öğrenci kesimleri, siyasi sorunlara karşı belirli bir 
ilgi duysa da, devrimci mücadelenin bir parçası 
olma konusunda bir isteksizlik ve ilgisizlik için
dedir. 

Dünyada gelişen olaylar, revizyonist ülkeler
deki çözülüş bu ilgisizliği daha da pekiştirmiştir. 
Sosyalizme yönelik gerek burjuva kamptan, ge
rekse burjuvazinin devrimci kamp içindeki 
uzantılarından gelen yoğun saldırı, öğrenci genç
lik içinde de devrim ve sosyalizm fikrinin sor
gulanmasını gündeme getirmiştir. Aynı dönemde, 
komünistlerin yığınlar içinde propaganda ve ör
gütlenme faaliyetlerini genişletememesi ise, bu 
karşı-devrimci propagandayı daha da etkili kıl
mıştır. 

Gençliğin devrimci mücadelesinde, Kürt 
devrimci öğrencilerinin militanlık, kararlılık ve 
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aktivitesi önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu akti
vite bir yandan mücadelenin boyutlarını arbrmış, 
diğer yandan ise öğrenci gençliğin Kürt ulusal 
sorununa karşı duyarlılığını perçinlemiştir. Ne 
var ki bu aktivitenin yalnızca "ulusal sorun"la 
sınırlı kalması hem bu etkiyi sınırlamakta, hem de 
genel gençlik mücadelesinin kapsamını daralt
maktadır. 

Gençliğin akademik sorunlarına ilgisiz 
kalınmamalıdır. Öğrenci hareketini geliştirme 
çabalarının artık akademik alana sıkıştığından 
sözedilemez. Zira 1980 ortalarından farklı olarak 
bugün bu alana da bir ilgisizlik sözkonusudur. 
Yapılması gerekenler yapılmamaktadır. 

Her dönem kendi olanaklarını da yaratır. 
Öğrenci gençliğin yeni bir döneme girdiği şu 
günl�rde, devrimci, komünist fikirlerin yayılma 
olanağı oldukça fazladır. Şöyle ki; bir yandan 
sürdürülen sosyalizm aleyhtarı propaganda etki
sini günbegün kaybetmektedir. Sistemin bunalı
mı, uygulanan "reçete"lerin çözümsüzlüğünün 
algılanabilmesi, devrimci fikirlerin güç toplama, 
yayılma olanağının kapısını aralamaktadır. Geç
miş dönemde etki gücü ve alanı zayıf olan genç 
komünistlerin etki alanının genişlediği bir dö
nemdeyiz. Komünist gençlerin gençlik hareketini 
kucaklaması ve doğru perspektifle yönlendiril
mesi görevi acil önem taşımaktadır. 

Liselerin de gençliğin devrimci mücadelesi
nin bir alanı durumuna yükselmesi ve üniversite
lere son dönemlerde liseden hazır devrimci potan
siyel gelmesi, bir başka kazanım ve olanakbr. 

Yeni öğrenim dönemi, burjuvazinin de yeni 
taktiklerle girdiği bir dönemdir. YÔK'ün 
kaldırılması tarbşmaları yeniden yoğunlaşmışbr 
ve burjuvazi bunu bir ikram gibi sunmanın 
yollarını araştırmaktadır. Uygulamada üniversi
telere değişiklik getirilerek, "özel statülü üniver
siteler", "mütevelli heyetleri"ne dayalı yönetim 
yasalaştınlmaktadır. Burjuvazi yeni manevralar 
ve yeni tehditler peşindedir. Komünist gençlerin 
bir görevi de öğrenci gençlite yönelik bu tehdit ve 
manevraları fırsata çevirmektir. 

Kemal EKiN 
Eylül, 1991 
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Düzen ve gençlik 
Sistemin bekası için yapılan, karşı-devrimci 

darbenin üzerinden 12 yıl geçti. İşçi sınıfı ve diğer 
halk kesimlerinin demokratik hak ve mevzilerini 
ciddi bir direnişle karşılaşmadan bir çırpıda yok 
eden diktatörlük, bütün engellemelerine karşın 
işçi sınıfının -şu andaki hareketi kendiliğinden de 
olsa- yeniden siyaset sahnesine çıkışını ve Kürt 
ulusunun devrimci başkaldırışını engelleyemedi. 

Gelinen aşamada olayların ve olguların gös
terdiği somut durum şudur: Türkiye kapitalizmi 
bir türlü dikiş tutturamıyor. Sermaye sınıfı bir 
türlü ekonomik ve siyasi istikrarı s.ağlayamıyor. 
Devrimin kanla ezildiği, kitlelerin barbarca 
kırımdan geçirildiği, en doğal demokratik hakların 
dahi yasak edildiği, bilinçlerin karşı-devrimci 
darbe ile dumure edildiği, beyinlerin en koyu 
gerici faşist ideoloji ile doldurulduğu, kitlelerin 
sendikal örgütlülüklerinin dahi tuzla buz edildiği 
bu ülkede çok değil, kanlı karşı-devrimci darbe
den beş-altı yıl sonra, üstelik artık ·"istikrar 
sağlanmıştır, ortalık süt liman" denildiği zaman
larda, kitleler, ezilen ulus, düzenle uzlaşmaz he
saplaşmalara girebiliyor. Gençler meydanlarda 
diktatörlüğün, faşist yasalarına karşı, yürüyüş 
yapabiliyor. Üniversitelerde dönem dönem kitle
sel kaulımlı gösteriler ve işgaller yaşanıyor. Dik
tatörlüğe karşı, YÖK' e karşı yapılan bu gösteri ve 
işgallerde, aradan uzun bir zaman geçmesine kar
şın, gençler "Tek yol devrim" diye haykırdık
larında, diktatörlüğün faşist köşe yazarları şaşkın
lıklarından kendilerini alamıyorlar. "Nasıl olur" 
diyorlar, "nasıl olur, biz bunların kökünü kazı
madık mı?" 

Grevler, gösteriler, yasal ve yasadışı eylem
ler birbirini izliyor. 

Bu niçin böyledir? Diktatörlük, niçin pro
letaryanın siyasal toplumsal hareketliliğini 
kırmak, gençliği denetimi aluna almak, Kürt ulu
sunun, ulusal özgürlük, bağımsızlık istemine şid
detle, işgal birlikleri ile karşılık vermek zorunda 
kalıyor? 

Sistem her alanda bir çözümsüzlüğü, dejene
rasyonu, çöküntüyü yaşıyor, yaşauyor. Sermaye 
sınıfının ekonomik alandaki vahşi sömürüsüne, 
yığınların mülksüzleşmesi, yığınların sefilleşme
si, toplumun ahlaki ve sosyal değerlerinde bir 
çürüme, kokuşma, çöküntü eşlik ediyor. Sistemin 

uzlaşmaz çelişkileri nedeniyle burjuvazi, 
yığınların devrimci başkaldırışını önlemek ya da 
onları sistem içi kanallara akıtmak için hükümeti 
ve muhalefeti ile sözde çareler arıyor. Salt görü
nüşü kurtarmak ve yığınları aldatmak için olmaz 
entrikalara ve yalanlara başvuruyor. Sosyal ada
letçi, eşitlikçi ve özgürlükçü kesiliyor. Gençliğe, 
sözde iyi bir yaşam ve gelecek vaadediyor. Genç
lik üzerindeki faşist kurum ve kuruluşlarında, 
faşist yasalarında, görece düzenlemelere gidiyor. 
Kürt ulusuna dil serbestisi getiriyor. Yaman bir 
"ulusların kardeşliği" edebiyatına soyunuyor. 
Yığınları ald�tma ve ezilen ulusu düzen sınırları 
içinde tutma, düzene yönelik devrimci 
başkaldırıları önleme çabalarına yönelik bütün 
girişimlerine karşılık, sermaye sınıfı, Türkiye 
kapitalizmi, çözümsüzlüklerini ve uzlaşmaz çe
lişkilerini koruyor. Kapitalist-emperyalist dün
yaya ekonomik ve siyasal boyutuyla entegre olmak 
ve dünyadaki yeni düzen ve işbölümüne uygun 
olarak, kapitalist-emperyalist dünyanın mali-fi
nans kuruluşlarının ekonomik reçetelerini uygu
lamak zorunda kalan sermaye sınıfı, çözümsüz
lüklerini gideremiyor. 

Sistemin çözümsüzlükleri ve doğası gereği 
uygulamak zorunda olduğu ekonomik ve siyasi 
politikalar, geniş emekçi yığınlarını, Kürt ulusu
nu ve gençliği tatmin et8'liyor. Tatmin etmek bir 
yana, sistem, işçi sınıfı ve emekçilerin gerçek 
ücretlerini o kadar düşürüp, öylesine vahşi bir 
sömürüye tabi tutuyor ki, işçi sınıfı ve emekçile
rin kendiliğinden de olsa, yasalara ve yasaklara 
karşın sokağa dökülmesine, dolaylı ya da direkt 
olarak düzenle ve onun savunucuları ile karşı 
karşıya gelmesine yol açıyor. 

İşçi sınıfı ve emekçiler her gün düzen ve onun 
kolluk ve militarist güçleri ile, içlerindeki burjuva 
ajanları olan sendika ağaları ve bürokratları ile 
karşı karşıya gelmeye başlıyor, yasaları ve yasak
lan çiğniyor. 

Grevleri ve direnişleri ile, 70 bin kişilik dev 
yürüyüşüyle -hareketi kendiliğinden de olsa- işçi 
sınıfı, sermaye sınıfının karşısında, nesnel ekono
mik ve toplumsal temeli bakımından "kendisi için 
bir sınıf' olmaya doğru gidiyor. Şu andaki nesnel 
durum ve hareketliliği bakımından, kendiliğin
denliği aşamayan işçi hareketini, kendiliğinden 



bir hareket olma durumundan çıkardığımızda; 
burjuva bilinç ve politikaların etkisinden kurtarıp 
devrimci partimizde örgütlediğimizde; kendili
ğinden hareketine, aynı zamanda diğer tüm ezilen 
ve sömürülen sınıfların öncüsü ve önderi olacak 
tarzda bir sınıf kimliği verdiğimizde, işçi sınıfı 
sistemin çözümsüzlüklerine devrimci alternatif
ler oluşturup, gelecek toplumsal devrime öncülük 
edip, sosyalizmi kuracaktır. 

Peki, sistem, düzen ve diktatörlük gençliğe 
ne vaadediyor? Ona ne sunabiliyor? Neleri vere
biliyor? Gelecek dediğimiz gençliği, düzen, nasıl 
bir yol ve yöntem izleyerek denetim albnda tut
mak istiyor? 

Sistem geleceksizdir, geleceği olmayan siste
min geleceği temsil eden sınıf ve katmanlara ver
ebileceği bir şey de yoktur. Olamaz da. Bu, işçi 
sınıfı ve emekçiler için olduğu kadar, gençlik için 
de geçerlidir. 

Bununla birlikte ülkemizde, emekçi-işçi 
gençliğin çalışma ve yaşam koşulları -sömürül
me derecesi- işçi sınıfının çalışma ve yaşam 
koşullarından, vahşice sömürülmesinden ayrı dü
şünülemez. Hatta emekçi gençlik, işçi gençlik, 
çıraklar her türlü sosyal haktan yoksun, hayvanca 
yaşam koşulları ve çalışma şartları içinde daha 
ağır bir sömürüyü yaşamaktadırlar. Kapitalizmin 
bir yasası olarak, yedek işsizler ordusunun olduğu 
ülkemizde, düzen ve diktatörlük, işçi sınıfının 
gençliğinin her türlü örgüt ve örgütlenmesinin 
önüne, demoklesin kılıcı gibi faşist yasalarını ve 
işten atma tehdidini koymaktadır. İşçi sınıfının 
gençliğini deneıim altında tutmak, düzen dışı 
kanallara akmasını önlemek . ve kendi değer ve 
yaşam biçimi içerisinde şekillendirmek için, 
düzen ve diktatörlük, işçi sınıfının gençliğine bir 
yandan, feodal, dinci-faşist bir değer ve yaşam 
biçimi sunarken, bir yandan da kapitalist-emper
yalist dünyanın gençliğinin, 30-40 yıl önce en 
dejenere bir şekilde yaşadığı burjuva yaşam biçim 
ve değerlerini arabesk bir kültür içerisinde alter
natif diye sunabilmekte ve işçi gençliği, alkol, 
uyuşturucu, seks ve futbol dörtgeninde sersemlet
mektedir. Sistemin çelişkileri öylesine belirgin 
ve burjuvazinin, işçi sınıfına ve emekçi halka 
karşı somut sınıf tavrı öylesine bariz ki, bunları 
görmek için kahin olmak gerekmez. Sıradan bir 
ortaokul öğrencisinin dahi basit bir akıl yürüt
meyle sermaye sınıfının düzenine yoracağı, çok 
çeşitli somut olgular ve olaylar var önümüzde. 
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Burjuva eğitime dahi bütçeden %1-2 oranında 
pay aktarıldığı sermaye düzeninde, sermaye sınıfı, 
geleceğin sosyalist devriminin bir iç savaş şeklin
de gelişeceği gerçeğinden hareketle, düzeni koru
mak, Kürt ulusal devrimci hareketini ezmek ve 
Ortadoğu ·da, emperyalizmin çıkarları doğrultu
sunda sadık bir jandarma rolünü oynayabilmek 
için durmadan silahlanmaktadır ve silaha yaptığı 
yatırım düzeyi açısından dünyada üçüncü sırayı 
alabilmektedir. İlacı en kolay bulunabilecek bir 
hastalıktan dolayı, yüzbinlerce bebenin bir yaşına 
basmadan öldüğü Türkiye'de sermaye sınıfı ve 
onun faşist diktatörlüğü, kendi sınıfsal çıkarlarının 
gerektirdiği alanlara milyarlarca dolarlık yatırım 
yapabiliyor. Sağlık gibi halkı ve gençliği, doğru
dan ilgilendiren sektörlere bütçeden ayrılan pay 
ise son derece gülünçtür. Burjuvazi ve düzeni, işçi 
sınıfının gençliğine gelecek diye vahşi bir sömürü 
ve yoz bir yaşam biçiminden başka bir şey suna
mazken orta öğrenim yaşına gelmiş ya da orta 
öğrenimi bitirmiş gençliğe, burjuva-faşist eğitimi 
dahi doğru dürüst sunamıyor. Yukarda da belirtti
ğimiz gibi eğitime ayırdığı komik denecek kadar 
payla bir yandan okul çağına gelmiş emekçi sını
fın çocuklarına, burjuva faşist eğitimini dahi vere
mezken, bir yandan da okula gidebilen "şanslı" 
emekçi çocuklarını en koyu gerici-faşist eğitimi 
ile biçimlendirmeye, kendi deyimiyle "yola getir
meye" çalışıyor. 

Özellikle 1950'lerde hızlanan kapitalist ge
lişme ile birlikte gençliğin, belirginleşen sınıf 
çatışmalarından etkilenmemesini sağlamak, de
netimi altında tutmak, işçi sınıfının saflarında yer 
alm�ını engellemek, emperyalizme karşı bir 
konumda sürdürdüğü militan mücadelesini boğ
mak için sermaye sınıfı ve onun faşist devleti bir 
yandan kolluk ve militarist güçlerince gençliğin 
ileri unsurlarını pusulara düşürerek adice katle
derken, bir yandan da burjuvazi tarafından orta ve 
yüksek öğrenim gençliğinin uyanışı ve sosyal 
hareketliliği, burjuvazinin çeşitli tutum ve 
politikalarıyla engellenmeye çalışılmıştır. Genç
liğin sosyal anlamdaki uyanışını ortaçağ 
karanlığında boğmak isteyen burjuvazi, bir yandan 
şeriatçı faşist bir eğitim veren ve düzene uysal 
kölelerle, "asi şeriatçı" yetiştiren imam hatip lise
lerine yatırım yaparken, bir yandan da gençliğin 
düzene karşı politik tavrını parçalamak amacıyla 
gerici faşist ideoloji ile biçimlendirdiği gençleri, 
faşist komando kamplarında eğiterek, gençliği 
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kapitalist düzeni açısından bir tehlike olmaktan 
çıkarmaya çalışmıştır. "Sivil faşizmi" bizzat 
kendisi örgütleyen faşist TC devleti, komando 
kamplarında eğitip karşı-devrimci tarzda biçim
lendirdiği gençleri, sosyal hareketliliği Amerikan 
emperyalizmine ve onun yerli işbirlikçilerine karşı 
bir konumda gelişen gençliğin karşısına yine 
"gerici-faşist ideoloji ile donatılmış ve silah
landırılmış" bir şekilde "kendisini" çıkarmıştır. 

Böylelikle çatışmaya henüz girmemiş pasif 
halk kitlelerine,"anarşi ve terör" yükseliyor, "kar
deş kardeşi vuruyor", "can ve mal güvenliği yok" 
demagojisiyle gerici tarzda propaganda yapma 
olanağını bulan burjuvazi, toplumsal çatışmaya 
seyirci, düzenle çelişkileri olan halk kitlelerini, 
kardeş kavgasına son vermeye davet ederek, 
düzeni korumak için yapacağı müdahaleye gerek 
kitleleri gerekse ortamı hazırlamıştır. 

Peki, düzenin ve sömürgeci Türk burjuvazisi
nin Kürt gençliğine gelecek diye sunduğu bir şey 
var mıdır? Şimdiye kadar ne sunmuştur? Kürt 
ulusunun özgürlük için ayaklanmasını her sefe
rinde en vahşi bir şekilde bastıran sömürgeci Türk 
burjuvazisinin Kürdistan için sınıf tavrı son dere
ce somuttur. Kürt halkının sömürgeciliğe karşı 
savaşını işgal kuvvetleriyle, kolordusuyla engel
lemek, Kürt insanını ve kültürünü asiinile etmek, 
Kürdistan'ı kendi sosyal, ekonomik ilişkilerine 
bağlayarak, sömürme araç ve olanaklarını geliş
tirmek. Sömürge insanını metropollerde ucuz 
işgücü olarak kullanmak. Proletarya· ve yoksul 
Kürt köylüsüne karşı sömürüden ve baskıdan baş
ka bir şey vermeyen Türk burjuvazisi, öğrenci 
Kürt gençliğini de, kurduğu bölge yatılı 
okullarıyla faşist dinci bir çerçevede eğitmeye, 
biçimlendirmeye çalışmış ve Kürdistan ·da görev 
yapacak resmi görevliler yetiştirmeyi amaç edin
miştir. Kürt gençliğinin örgütlenme hakkına hiç
bir zaman izin vermeyen diktatörlük Kürt gençli
ğini denetimi altında tutmaya özen göstermiştir. 

Devrimin yenilgiye uğratıldığı, kanlı karşı
devrimci darbenin üzerinden 12 yıl geçti. Devrim 
toprağı ülkemizde üçüncü ke� yeni bir devrimci 
yükseliş dönemini yaşıyoruz. İşçi gençlik içinde
ki kıpırdanmaları saymazsak, yüksek öğrenim 
gençliği dönem dönem kitlesel katılımları bulan 
toplumsal hareketliliğiyle düzene karşı bir "mih
rak" olma özelliği kazanıyor. Bir kimlik edin
meye başlıyor. Ve burjuvazi, düzenini ve ege
menliğini korumak amacıyla yeniden sahneye 

çıkıyor. Karşı-devrimci gericilik yıllarında boy 
attırdığı dinci-faşist gençliği denetimi altında 
yeniden örgütlemeye çalışıp, devrimci gençliğin 
karşısına çıkarmaya çatışırken, bir yandan da 
"Teritoryal Birlikler" projesiyle sivil faşizme yeni 
bir yüz kazandırıyor. Ve diktatörlüğün çektirdiği 
onca acıya ve sistemin topyekün kırımına karşın, 
düzenin işkencesine, zulmüne, dejenerasyonuna, 
yozluğuna karşın gençlik de sahnede. 

17 yaşlarındaki genç devrimcilerin darağaç
larında ve işkenc'ehanelerde ölürken "Yaşasın dev
rim, yaşasın sosyalizm!" diye bağırdığı ülkemiz
de, bugün düzenin ve onun faşist diktatörlüğünün 
fiili saldırı ve toptan yoketme politikalarına karşı 
genç devrimciler elde silahlan çarpışarak ölüme 
gidebiliyorlar. Kürdistan dağlarında genç kız
larımız ellerinde silahları nöbet tutuyorlar ... 
Devrim toprağı Türkiye yeni görevler üstlenecek 
yeni kuşakları da kendi içinden yetiştiriyor. 

F. NAZİF 
Eylül 1991 

Mücadele etmek istiyorum 

Ben, bu baskı ve sömürü düz�ninden kur
tulmak isteyen, 17 yaşında bir işçiyim. 

Ekim gazetesinin son iki sayısını okudum. 
EKİM'in 5 yıl içinde katettiği mesafeyi önemli 
buluyorum. Ancak Merkez Yayın Organı 'odan 
bazı isteklerim var. 

Devrimci sosyalist bir düzen kurmak isti
yorsunuz ve bunun da ancak mücadele edile
rek başarılabileceğini söylüyorsunuz. Ancak 
bu mücadele nasıl verilecek? Bize bu konuda 
yol göstermelisiniz. Ayrıca örgüt eleman
larının daha aktif kişiler olmasını istiyorum. 

Günümüz gençliği geçen on yılda çok bo
zuldu. Bunu dinledikleri müzikten, okudukları 
dergilerden görmek mümkün. Onları burjuva
zinin etkilerinden kurtaracak etkili yayınların 
yapılması gerekir. 

Ben de, artık inandığım devrimci amaçlar 
için mücadele etmeye, kendimi feda etmeye 
hazırım. Ama nasıl, hangi yöntemle? Bunları 
ögrenmek istiyorum. 

Aliağa'dan bir işçi genç 
Aralık 1991 
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Aşalıdaki tartışma, EKİM/. Genel Konferansı tutanaklarının "Gençlik Çalışması" 
başlıklı bölümünden alınmıştır 

Lise çalışmasının önemi 
ö: Yüksek öğrenim gençliğinin mücadelesi 

açısından soruna bakıldığında, aslında şöyle bir 
manzarayla karşılaşıyoruz. Bu gençlik 12 Eylül 
rejiminin siyasi ve ideolojik baskısını yoğun bir 
tarzda hissetmiş ve eğitimini bu koşullarda ger
çekleştirmiştir. Bu dönemde liselerde çok yoğun 
bir baskı vardır. Kişiliksizleştirme politikası 
vardır. Bir ikincisi, yüksek öğrenim gençliğinin 
mücadelesi açısından, geçmiş dönemden farklı 
olarak paralı eğitimin getirdiği bir. dezavantaj 
vardı. Bugün üniversitelere gelir �lüzeyi nispeten 
daha yüksek olan ailelerin çocukları girebiliyor. 
Bunun etkisi var. Bir diğeri, polis baskısı öğrenci 
gençlik üzerinde çok yoğun. Polis en küçük öğren
ci eylemi karşısında yoğun bir terör estiriyor. 
Aynca cunta sonrası dönemde gençliğin apolitik
leştirilmesinin, yozlaştırılmasının ve duyarlılı
ğının köreltilmesinin gençlik mücadelesi üzerin
de önemli etkileri olmuştur. ( ... ) 

Ben gençlik alanında faaliyetimizin liselere 
kaydırılması gerektiğini düşünüyorum. Gerçek
ten bugün yüksek öğrenim gençliği mü,cadele 
açısından önemli bir potansiyeli ifade etmiyor. 
Aslında toplumun alt kesimlerindeki huzursuzluk 
önemli ölçüde liselere yansıyor; ama bu huzur
suzluğu bir� politikleştirecek, biraz duyarlı hale 
getirebilecek çabalar ise çok az. Bu çabaların 
olduğu yerlerde ise aslında liseli gençliğin bir 
hayli duyarlı oldu görülüyor. Birinci olarak bu 
açıdan önemli. Liselerde daha çok topluinun alt 
katmanlarında yeralan, gelir düzeyi nispeten dü
şük ailelerin çocukları okuyor. Yüksek ve orta 
gelir düzeyli aileler ise kendi çocuklarını zaten 
özel okullara veriyorlar. 

Bir diğer alan, özellikle teknik liselerdir. Tek
nik liselerde eğitim görenler, 3 yıllık liseyi bitir
dikten sonra, çok büyük olasılıkla işçidirler. 
Aynca bunlar eğitimli ve teknik eleman statüsün
de oldukları için de çalıştıkları alanda çok çabuk 
öne çıkabilmektedirler. Önderlik konumları ve 
hareketin önüne geçme imkanları da var bu açıdan. 
Gençlik çalışması sorununu biraz bu açılardan da 
düşünmek gerekiyor. Genel olarak gençlik müca
delesi ele aldığında ise, gerçekten bugün çok 
dezavantaj var. Apolitikleşme, yozlaşma, ahlaki 

çöküntü vb. Ama toplumdaki hareketlilik kuşku
suz bunları da önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle 
de liseleri ... Tüm bu nedenlerle, ben imkanlarımız 
ölçüsünde gençlik faaliyetini bu alana, özellikle 
teknik liselere kaydırmak gerektiğini düşünüyo
rum. ( ... ) 

Y: Yoldaşın söylediği lise sorunu aslında bir 
noktada önemli. Geçmişte liselerde belli bir poli
tikleşme vardı ve herhangi bir liseye gittiğinizde, 
politikleşmiş belirli bir kitleyle karşılaşırdınız. 
Bu insanlar üniversitelere gelip, hiçbir kesinti ol
madan politik yaşama devam ediyorlardı. Bugün, 
üniversitelere gelen 100 öğrencinin en az 90'nın 
politikayla hiç ilgisi yok, artı büyük oranda da 
yozlaşmış durumdalar. Bu bir tespit! Ne ki, bizim 
liseliler için özel bir çaba harcamamız gibi bir 
durum spzkonusu olamaz. Böyle bir çalışma 
yaptıracak gücümüz de yok. Bizim için sorun üni
versite gençliğidir. Üniversite gençliği de, liseli 
gençlikten daha duyarlıdır. Bugün üniversite genç
liği, gençlik hareketi belli bir bkanıklık içinde. 
Yani '80'den beri çok yoğun bir depolitizasyon, 
çok yoğun bir baskı yaşandı, yaşanıyor. En ufak 
bir tepki olduğunda, öğrtnciler hemen okulların 
kapısından alıp götürülüyorlar. Gözaltına 
alınıyorlar. Yurtlardan istedikleri zaman abyorlar, 
vb. vb. 

Gençliğin ·so·1e '87 arasında birikmiş bir öf
kesi ve mücadele isteği vardı. Bu öfke kendini 
'87'de çeşitli eylemlilikler biçiminde ifade etti. 
Gençlik hareketi dernekleşme hareketini yarattı. 
Belli bir noktaya geldi. Tam da bu noktada bütün 
devrimci-demokrat akımlar, bütün siyasi akımlar, 
bu mücadeleye yön vermeye, ona önderlik etmeye 
gayret ettiler. Bir hareket var, belli bir noktaya 
geliyor. Hareket o noktadan itibaren kendisine 
akacak bir dere bulamazsa, başka bir noktaya 
gider. Başka türlü olamaz. Bu hareketin önü 
açılacak ki, bu hareket ilerleyebilsin. Hareketin 
önü açılmadığı noktada, hareket elindeki sabit 
güçlerle kalır. Her sene, bizim okul örneğin, bin 
tane öğrenci alıyorsa, bunun sadece 10 tanesi 
politikleşiyor. Ama aynı şekilde (biraz önce K 
yoldaşın· belirttiği gibi), bugün Türkiye 
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Cumhuriyeti'nin Kürt gençliğini kazanma şansı 
yoktur. Bugün okullardaki Kürt gençlerinin bü
yük oranda hepsi PKK'ya sempati duymaktadır. 
Ama bu gençler bugüne kadar öğrenci gençlik 
hareketine de katılmıyorlardı. Bizim kendi 
sorunlarımız var, diyorlardı. Ama bugün yeni yeni 
katılmaya da başladılar. Geçen yılın Newroz, Ha
lepçe katliamları vb. eylemliliklerinden itibaren 
belli bir katılma da oldu. Bugün bu gençlik hare
ketini ileriye götürebilecek belli bir dinamiği ifa
de ediyor. 

Yine aynı konuda K yoldaşın belirttiği bir 
nokta daha var. Gençlik bu toplumun içinde 
yaşıyor ve yükselen işçi sınıfı hareketinden direk 
etkileniyor. Bunlar Ekim'de gençlik hareketini 
ileriye götürecek dinamikler olarak tespit edil
mişti. Bu noktada önderlik sorunu var. Bugün 
gençlik hareketine sağlıklı bir önderlik 
yapılmadığını düşünüyoruz ve iddia ediyoruz. Ne 
yapılmalı? Nasıl faaliyet yürütülmeli? Bir dönem 
gruplar, insanlar, akademik çalışma yapılsın 
dediler. Önce akademik çalışma belirli bir nok
taya gelir, ardından da politik çalışma yapmak 
gerekir, diyorlardı. Kendi sorunlarına sahip 
çıkamayan insanları, yani sırf öğrenci olmaktan 
kaynaklanan sorunlarına sahip çıkamayan insan
ları ileriye götüremezsiniz, deniliyordu. Bu hiç de 
onların dediği gibi ileri bir noktayı ifade etniedi. 
Bir dönem böyle yapmaya çalıştılar. Biz pratikte 
gördük ki, politik eylemliliklere akademik eylem
liliklerden daha çok insan geliyor. Bir cezaevle
rindeki açlık grevlerine ilişkin direniş eylemine 
çok daha fazla insan katılıyor. Bu gerçek, gençlik 
içinde çalışan ve ona fiilen önderlik de eden çeşit
li akımlarda dar politik eylemleri fetişleştirmeyi 
getirdi. Biz yaparız, gençlik peşimizden gelir 
anlayışıyla birlikte sadece dar politik eylem! Bu 
da bir yanılsamaydı. Bugünkü tartışmalarda işçi 
hareketi için vurguladığımız olgu, yani herhangi 
bir hareketin demokratik istemlerine sahip çık
madan o hareketin ileri götürülemeyeceği gerçe
ği gençlik hareketi için de geçerli. Bugün gençli
ğin bir takım istemleri var. Bunlara sahip çıkmak 
zorundayız. Ama yalnız başına bu da yetmiyor 
hiçbir şekilde. Bizim için hedef geniş gençlik 
yığınlarını politikleştirmek olmalı. Ve bu hare
ketliliğin kendi içerisinde ileriye çıkacak unsur
ları sosyalizme kazanmak, örgüte, partiye kazan
mak olmalı. 

Bugün verilen özerk-demokratik üniversite ör-

neği var. Önemlidir. Bugünkü gençlik çalışma
sında anfiye ya da sınıfa girilip, şu eylem var 
deniliyor ve çekip gidiliyor. Bu doğru değil. Bu 
biçimde ne politik çalışma, ne de akademik çalış
ma yürütülür. Bu çalışmanın kitlelerin içinde yü
rütülmesi lazım. Yalnızca eylem zamanı değil, 
sürekli kitlelerin içinde olunması lazım. Bu üni
versite öğrencisidir, bu tanım belli bir aydın özel
liğini de ifade ediyor. Buraya yönelik faaliyetin 
belli bir ciddiyet içermesi gerekiyor. Bugün bu 
ciddiyet demek faaliyetlerinde yok. ( .. . ) 

Bugün biz, öğrencilerin içinde onların her türlü 
demokratik taleplerini de formüle ederek; ama o 
talepleri sadece o akademik mantıkla değil, bu 
düzene karşı, sorunların kaynağının bu düzen ol
duğunu göstererek, düzenli ve sistemli bir faaliyet 
yürütmek zorundayız. Gençlere sosyalizmi anlat
mak zorundayız. Sloganlarla değil, onlarla 
tartışarak, aydın olma özelliklerinden de hareket 
ederek, düzenli ve sistemli bir faaliyet yürütme
nin harekete büyük bir güç kazandıracağını ve 
gençlik hareketini ileri bir noktaya götüreceğini 
düşünüyorum. Kuşkusuz ki, biraz önce de 
saydığım işçi hareketinin gelişimi, Kürt ulusal 
hareketinin gelişimi vb. etkenlerin de yardı
mıyla.( . . .  ) 

1: Ö yoldaşın söylediklerine tamamen katılı
yorum. Onun söylediklerine bir kaç sözcük ekle
yeceğim yalnızca. Aslında devrimci hareketlerin 
bir bölümü böyle de bir yönelim içerisindeler ve 
çok çabuk da ürünlerini alıyorlar. Özellikle DS • nin 
liseli öğrenciler içerisinde etkinliği hızla artmak
ta. Yasaİ

.sol basına baktığımızda, çok değişik li
selerden bizzat değişik mektupl� da geliyor. Bir 
örnek daha vereceğim. Mitinglerde olsun, işçi ge
celerinde olsun, kitlesel eylemlerde olsun, bol 
miktarda liseli öğrencilere rastlanıyor ve bunlar 
babalarının, ahilerinin yanlarında yer alabiliyor
lar. Bir noktaya daha değineceğim. Teknik liseler 
'80'den sonra yeni bir uygulamaya geçtiler. 
Öğrencilerini belli bir sınıftan sonra bizzat fabri
kalara yolluyorlar. Özellikle büyük fabrikalara 
yolluyorlar. Yani hareketin ilerlediği fabrikalara 
yolluyorlar. O fabrikalarda bu öğrencilerle işçiler 
arasında kendiliğinden olumlu yönde bir ilişki 
kuruluyor. Bu ilişkiye dikkat çekmek istiyorum. 
ı.J 

. 

Ş: ( .. . )Bu teknik lise olayı eskiden beri uygula-



nan bir olay. İkinci sınıfa geçerken, stajyerlik 
uygulaması var. Yoldaşın söylediklerine tepki ge
liyor, ama Y yoldaş bugünkü gücümüz itibariyle 
liselere yönelemeyiz, dedi. Bu saptama da kendi 
içinde doğru. Biz eğer bir ilişki yakalarsak, gitme
menin nedeni yok liselere. K yoldaşın biraz önce 
federasyonlaşmayla ilgili seçimlere katılan öğren
ci sayısı ile ilgili verdiği bir örnek vardı. Yalnız 
bu sayının bir kaç kau da bu seçimlere katılmadı. 
Demek ki sadece sorun gençlik potansiyelinin 
olmamasından kaynaklanmıyor. Gençlik tümüyle 
dumura uğramış değil. Ne ki örgütlü mücadeleye 
büyük bir güvensizlik var. Bu nedenle aslında 
hayli önemli bir demokrat potansiyel olmasına 
karşın harekete geçirilemiyor. Aynı zamanda der
nekçiliğe güvensizlik ve bununla bağlantılı ola
rak demek olayı dışında farklı çııbalar da var. 
Belki de bu çabalar demek faaliyetinden daha 
fazla etkili olabiliyor. Bizim hareket olarak 
dezavantajımız şuydu: Bu demek dışı çabalarda 
görüldüğü yöntemlerle harekete açık alandan 
müdahale edebilseydik, muhtemelen önemli bir 
kesimi harekete geçirebilirdik; ama konumumuz 
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gereği, açık alanın araçlarıyla harekete müdahale 
etmek şu anki durumumuza uygun düşmüyor. 
Dolayısıyla gençlik hareketine istediğimiz gibi 
müdahale edemiyoruz. Ama kesinlikle bu alanda 
bir potansiyel var. Yalnız bu noktada bir önemli 
konuya da değinmek gerekir. Bir gelenek mesele
si de var. Öyle bir şey ki, gençlik hareketinde on 
yıllık bir kesinti var. Liselerden hazır potansiyel 
gelmiyor. Yeni yeni başladı. 

Bir diğer nokta olarak şunu özellikle belirtmek 
istiyorum: Legal alanda kullanabileceğimiz bir 
araç olmalı diyorum. Çünkü gençlik faaliyetini 
sürekli EKİM imzasıyla götürmek bir anlamda 
darlığı ifade ediyor. Bizim de gençlik faaliyetinde 
bir isim kullanabilmemiz gerekli, diyorum. Bu 
bizim duvar gazeteleri türü araçları da daha etkin 
kullanmamızın yolunu açacaktır. Yoksa merkezi 
afişler, pullar, bildiriler vs. tek faaliyet biçimi 
olursa, biz gene tek tek, birebir ilişkilerle insan 
kazanmaya çalışırız ki, bu da bizim gençlik içinde 
gelişmemizin önünde bir doğal engel haline gelir. 
Öneriyorum, eğer uygun görülürse, isim; Sosya
list Devrimci Gençlik. 

Edirne Mimar Sinan Lisesi 'de ölümler 

Ankara 'da protesto eylemi 
Edime Mimar Sinan Lisesi'nde dört arkadaşımız, 3 Ekim 199 1  günü kantinden aldıkları tosttan 

zehirlenerek öldü. Sermaye düzeninin "kar, daha fazla kar" anfayışıyla çalışan okul kantin 
yönetimi insan yaşamını hiçe saymış, daha ucuza geldiği için Romen sucuİclarıyla hazırlanan 
tostlar dört insanın yaşamına malolmuştur. 

Olayı protesto etmek, sessiz kalmayacağımızı vurgulamak için 12 Ekim günü eylem kararı 
alındı. İmza kampanyası başlatılacak, imzalar siyah bir çelenkle birlikte Milli Eğitim Bakanlığına 
bırakılacak ve bir basın açıklaması yapılacaktı. 

Biraz gecikmeyle 2 1  Ekim günü imza kampanyası Ankara'nın çeşitli liselerinde başlatıldı. 
Kısa bir sürede 1500' den fazla imza toplandı. 

3 0  Ekim' de, MEB'nin önünde Ankara liselilerinin basın açıklaması okundu. Liseliler 
tarafından oluşturulan bir komisyon, toplanan imzaları MEB ' ye vermek için görüşme talebinde 
bulundu. Bürokratik engellemelerle görüşme talebi reddedildi. Toplanan imzalar MEB 'nin arşiv 
bölümüne verildi. Bunun karşılığında bize verilen ise küçücük bir kağıt parçası idi. 

Toplanan imzaların işleme konulmayacağı, bir kenara atılacağı bilinen bir gerçekti. Bu 
nedenle dilekçe eğitim sistemine yönelik bir eleştiri tarzında kaleme alınmışu. Eğitim politikasının 
durumuna, gerici-faşist kadrolaşmaya liselilerin tepkisi dile getiriliyordu. 

MEB ' nin tutumunu alkışlarla protesto edip ayrıldık. Eylem öncesi ve sonrasında gözaluna 
alınma olmadı. Alınan karara rağmen siyah çelenk bırakılması gerçekleştirilemedi. Liselilerin 
artık susmayacağı bilinmelidir. 

Liseli bir Ekimci 
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Kitleselleşme ve akademik mücadele 
Kitleselleşememe yıllardan beri süregeldiği 

haliyle bugün de gençlik hareketinin en büyük 
sorunu ve engelidir. Ne gençliğin sınıfsal bileşi
minde meydana gelen değişim, ne de uygulanage
len kişiliksizleştirme ve depolitizasyon politika
ları bu sorunun temel nedeni olarak gösterilemez. 
Yaşanan tıkanıklığın temel nedeni özneldir ve 
hareketin ön cü lüğüne soyunan grupların 
uyguladıkları yanlış politikalardır. Bu gerçekten 
hareketle, geçmişe ve bugüne eleştirel bakmak ve 
tıkanıklığı aşma yönünde politikalar geliştirmek 
görevi devrimci gençliğin önünde duruyor. 

Öncelikle devrimci genç tipi sorgulanmalı. 
'68' lerde öğrencilerin taleplerini içten be

nimseyip bu talepler doğrultusunda yığınları 
mücadele hattına çeken, anti-faşist, anti-emper
yalist mücadelede kitlenin nabzını elinde tutan, 
çalışkan, başarılı, sorumlu gençlik önderi tipi, 
yerine öğrencilerin taleplerini küçümseyen, söz
de kendini devrime adamış (sözde kelimesi, niyeti 
değil, sonucu ifade etmek için kullanılmış olup, 
bu tip arkadaşları küçümsemek gibi bir yaklaşımın 
ya da iyiniyetlerinden duyulan bir şüphenin ürünü 
değildir), kitlesine/alanına yabancı, derslerinde 
başarısız, derslere girmek yerine bütün gününü 
kantin köşelerinde gevezelikle geçirmeyi tercih 
eden marjinal devrimci genç tipi almıştır. "Her
kes insanlıgı degiştirmeyi düşünür. Ama hiç kim
se . önce kendisini degiştirmeyi düşünmez" diyen 
Tostoy' u yanlışlamak, devrime karşı sorumlulu
ğumuzdur. 

İnsanlara fikirlerimizi benimsetebilmemiz, 
onların bizi nasıl gördüğü ile doğrudan ilgilidir. 
İnsanların gözünde saygın bir yer kazanmak, 
onların sorunlarını paylaşmak, onları daha iyi 

tanımak ve kendimizi onlara daha iyi tanıtmakla, 
demek ki, onlarla daha yakın ilişki kurmakla 
mümkündür. Bu nedenle derslerde, dersliklerde 
geliştirilecek ilişkiler, kantindeki devrimci kulis
lerde kısır çekişmeler şeklindeki ilişkilerden çok 
daha anlamlı va amacımıza hizmet edecek ilişki
lerdir. Kaldı ki, derslere girmemek, öğrencileri 
burjuvazinin ideolojik ve kültürel bombardımanı 
karşısında savunmasız bırakmakur. Egemen ideo
lojiyi öğrenci gençlik içinde en iyi şekilde teşhir 
edebileceğimiz zemini elde etmek için derslere 
girmek zorunluluğunu hissetmeliyiz. 

Tıpkı "devrimci genç" tipi gibi, öğrenci der
nekleri de '68' lerin çok gerisindedir. 

'68 eylemlerinin akademik olsun anti-faşist 
olsun en önemli özelliği kitlesel olmasıdır. Bu 
eylemlere geniş kitleler katılırken, kaulmayanlar 
arasında da büyük bir sempati ve gönül desteği 
vardı. '74 ' lere kadar süren bu kitlesel eylemler 
daha sonra daralmaya başladı ve dönemsel 
çıkışları saymaz�. günümüze kadar daralarak 
geldi. 

Bugün aruk gençliğin en ileri, en politik 
unsurlarını bünyesinde barındıran derneklerde; 
grupçuluk, yığınların taleplerini gözardı etme, 
öğrencil,erin taleplerini küçümseme eğilimleri 
güçlüdür. Çok dar bir kadroyla gerçekleştirilen 
boykotlar, gösteriler, anmalar amaçlaştırılmış ve 
biricik eylem biçimi olmuştur. Devrimcilerin kit
lelerin taleplerini gözardı etme tutumu, diktatör
lüğün kolluk güçlerinin (son dönemde tekrar 
hortlaulan sivil faşistlerin desteğiyle) fiziki ve 
psikolojik baskısıyla da birleşince, derneklerin 
varlık nedenleri olan öğrencilerle aralarındaki bağ 
gelişmek bir yana gittikçe zayıflamaktadır. 

Kitleselleşememeyi ve marjinalliği malzeme 
olarak kullanan iktidar, dernekleri huzuru bozan 
maceracı kurumlar olarak hedef gösteriyor. Bu 
düşünce, öğrenci gençliğin hiç de azımsana
mayacak bir kesimince benimseniyor, dernekle
rin meşruluğu kabul görmüyor. Kitlelerle 
yakınlaşma, bütünleşme ihtiyacının acilleştiği bir 
dönemde, aksine aranın açılması süreci devam 
ediyor. Bu noktada devrimciler sorunu teşhis edip 
politikalarını gözden geçirmek yerine, öğrencile
rin kaypak, küçük-burjuva olduğu, zamanlarının 
bunlara harcanamayacak kadar değerli olduğu 
tespitiyle durumu kurtarmaya çalışıyorlar. 

Bugün, meşruiyet ve misyon bunalımı öğren
ci derneklerinde birlikte sürüyor. Öğrenci örgüt
lenmeleri durumundaki öğrenci derneklerine 
yüklenilen işlev belirsizdir. Gerçek olan bu işle
vin gerçekleştirilemediğidir. Dernekler bugün ne 
anti-faşist, anti-emperyalist örgütlenme özellikle
rine ne de akademik örgüt özelliklerine sahiptir. 
İçiçe geçmişlik bunların esas fonksi yontarım yeri..: 
ne getirebilecekleri tarzda ve alanda yoğunlaştı
rılmasına engel olamaz. 

Her şeyden önce şunu belirtmekte yarar var; 



öğrenci dernekleri akademik karakterli örgütlen
melerdir ve özleri gereği akademik mücadeleyi 
temel alırlar. Öğrenci derneğini bir politik yapının 
birim faaliyeti olarak kavramak, örgüt-ikameci 
mantıkla yaklaşmak daha baştan kaybeunek 
anlamına gelir. Mevcut durumda derneklere dev
rimcilerin önderlik ediyor olması ve herşeye rağ
men kazanılmış mevziler olması, öğrenci dernek
lerinin kendi gerçeğini değiştirmez. Bugüne dek 
akademik mücadele genel olarak küçümsenmiş, 
böylesi örgütlerin yaratılması çabası "sağ bir 
eğilim" olarak değerlendirilmiştir. Oysa bu nok
tada kavranamayan akademik-demokratik örgüt
lenmenin işlevi ve özüdür. Kesinlikle akademik 
örgütlenmeyi/mücadeleyi, politik örgütlenmenin 
önüne koyamayız. Ancak bu gerçek bizleri akade
mik örgütlerin küçümsenmesi sonucuna götürme
meli. 

Artık örgütlenmede tek düzelik yıkılmalı . Şu 

Edebiyat Fakültesi '.nde 
eylem 

Devrimciler, sosyalistler siyasi tutsakların Es
kişehir Özel Tip Cezaevi ' ne gönderilmesine karşı 
çıktılar. Çeşitli eylemler (açlık grevleri, yürüyüş
ler vb.) gerçekleştirdiler. 

Biz de fakültemiz derneğinde (İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi) bu sorunla ilgili ne 
yapabileceğimizi saptamak için toplandık. 

Dernekte her zaman olduğu gibi durgun bir 
hava esiyordu. Yaptığımız toplantıda kararlılık 
yoktu. Öneriler ve tartışmalar sonucu, anfilerde 
konuşmalar, forum, duvar gazeteleri, bildiriler, 
açlık grevi, imza kampanyası ve de merkezi 
(İstanbul genelinde) bir yürüyüşün yapılması 
kararlaştırıldı. 

Dernek adına yaptığımız çalışmalar bir hafta 
kadar sürdü. Yalnız, federasyona bildirilmesine 
rağmen merkezi yürüyüş yapılamadı .  Bu 
yaptığımız çalışmalarda bir çok siyaset pasif kaldı. 
Aktif bir biçimde çalışan insan sayısı on kişiyi 
geçmedi diyebiliriz. Dernek kitlesi aktif bir bi
çimde çalışmış olsaydı, daha etkin olabilirdik. 

Örneğin, yaptığımız çalışmalar sonucunda üç 
günlük açlık grevine katılan 20 kişi kadardı. 
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bir gerçektir ki gençliğin her kesimine "anti ilke
lerle" gidemeyiz.  Örgütlenmeye giderken gençli
ği tanımak ve onu siyasal, akademik ve ekonomik 
sorunlarından yakalamak zorundayız. ' 80 ' li 
yılların gençliğine yönelmenin, onları politikanın 
içine çekmenin kendi içinde bir özgünlük taşıdığı 
gerçeğinden hareketle üniversitelerde akademik, 
sanatsal, kültürel hatta sportif faaliyetlere, pik
niklere vb. katılmayı, ilişki olanakları sunmaları 
açısından gerekli görmeliyiz. 

Siyasal çalışmanın temel çalışma olduğu ger
çeği, bizde akademik çalışmanın önemini küçüm
semeye neden olmamalı ve böylesi örgütlenme
lerden faydalanılması gerektiğini unutturma
malıdır 

Öğrenci arkadaşların yazılarında, tespitlerin 
yanısıra öneri ve alternatiflerini de görmek dileği
mizdir. 

M. YILMAZ 

Dernek toplantısına gelen 20-25 kişi .  Bu da der
neklerin ne durumda olduğunu apaçık bir biçimde 
gösteriyor. 

Her zaman olduğu gibi, dernek içerisinde yer 
alıp da aktif bir biçimde çalışmayanlar çoğunluk
ta. Çünkü derneğin geçen yıl 1 50'den fazla üyesi 
vardı. 

Öğrenci gençlik iç·erisinde yer alan devrimci
ler genel olarak kitlelerden kopuk "siyasi" 
çalışmalar yapmaktadır. Bunu da doğru dürüst 
yaptıklarını söyleyemeyiz . .  

Hemen hemen bütün gençlik örgütleri kendi 
siyasi çalışmalarını yaptılar. 

Biz de EGK (Ekimci Genç Komünistler) ola
rak, üzerinde "Yaşasın özgürlük tutsaklarının 
onurlu direnişi" yazılı kuşlama yaptık. Bir duvar 
gazetesi hazırlandı. Bir gün fakültede asılı kaldı. 
Tabi ki yaptığımız bu çalışma yetersiz oldu. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Öğrenci 
gençlik ne kendi sorunlarına sahip çıkıp doğru 
tarzda bir mücadele verebiliyor, ne de toplumun 
diğer sorunlarına aktif bir destek verebiliyor. 
Derneklerde görüntüyü kurtarmış olmak için 
çalışmalar yapılıyor diyebiliriz. Hiçbir devrimci 
yapının, gençliğin mücadelesini radikal bir hatta 
çekmek için yeterli bir çalışması yoktur. 

K. OVA 
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Gençlik hareketi ve Zonguldak özeli 
Türkiye geneli 

1980 Eylül 'ünden sonra gelişen işçi sınıfının 
hareketini basbrma, gençliği anarşi odakları gibi 
gösterip yeni yasalar ve yeni kurumlarla susturma 
çalışmaları, Kürt halkının ulusal kurtuluş mücade
lesini bastırmak için olağanüstü hal bölge valiliği 
ve kitleleri asimile etme yolundaki inkar politika
ları, son olarak da utanç tablosu anti-terör yasasıyla 
birlikte gençliğe ve toplumun diğer devrimci dina
miklerine bir duvar örme çalışmaları burjuvazi 
tarafından adım adım uygulandı. 

1984 yılında kısmen gevşeyen faşist baskılar 
toplumun yeni devrimci gelişmelere gebe olduğunu 
ve bu devrimci yükselişin öncüsünün ise işçi sınıfı 
olacağını, o dönemdeki Netaş greviyle göstermiştir. 
Netaş grevi bir çok siyasal akıma güven kaynağı 
olurken, bunun gençlik hareketine de yansıması geç 
olmadı. 1984-85 yıllarında TİP-TKPkökenli öğren
ciler tarafından, üniversitelerde korku, tehdit, gö
zaltı, tutuklamalar vb. baskılara rağmen ilk öğrenci 
dernekleri kuruldu. örgütlülük anlayışları ise iller 
çapında federasyonlar yaratma ve bu federasyonların 
birleşimi ile konfederasyon oluşturma yönünde ol
muştur. 

Sorunları "gelişkin demokrasi"ye ulaşmamış 
olmamızda ve çözümleri de yasal çerçeve içinde 
yapılacak "diplomatik" manevralarda gören refor
mist anlayış, '88-89 yıllarında öğrenci gençlik için
de güç kaybına uğradı. Aynı dönemlerde, '80 önce
si gençlik içinde etkin olan devrimci popülist güç
ler, etkinliklerini arbrma uğraşına hız veriyorlardı. 

1986-87 yıllarında reformistlerin etkinliğinin ve 
politikasının öğrenci gençlik kesiminde kısmen son 
bulması sonucunda boşalan güç dengesini Dev-Sol, 
Dev-Yol vb. devrimci popülist güçlerin üniversite
lerdeki temsilcileri doldurmaktaydı. 

Öğrenci derneklerinin merkezi çatı altında top
lanma özlemi 1986-87 yıllarında Türkiye Dernekler 
Platformu ve daha sonra İstanbul Öğrenci Der
nekleri Platformu (İÖDP) ile kısmen de olsa ger
çekleşiyordu. Değişik görüşlerin birarada olduğu 
platformlar, '87 ' de tek tip öğrenci derneklerine hayır, 
'89-90'da paralı eğitime hayır kampanyalarıyla 
öğrenci gençlik içerisinde kısmen kitlesel ve militan 
eylemler yapmışlardır. Fakat bu eylemlere rağmen 
gençlik hareketindeki politik tıkanıklık aşılamadı. 

Bu tıkanıklığı aşmak için 1989-90'da merkezi öğren
ci derneklerinin yaratılması düşüncesi Mücadele 
dergisi taraftarları tarafından ortaya atıldı. Plat
form çatısı altında birleşecek gücü kendi denetimi
ne almak isteyen bu anlayış, 1990 yılında İstanbul 
İYÖ-DER 1e birlikte TÖDEF'i (Türkiye Öğrenci 
Dernekleri Federasyonu) kurmuştur. (Nisan 199 1) 
Daha sonra Ankara'da AYÖDER, Bursa'da benzer 
merkezi dernekler bu katılıma girmiştir. Mücadele 
dergisi tarafından bu tip bir federasyonlaşmanın 
öğrenci gençlik içindeki tıkanıklığı aşmada önemli 
rol oynayacağı ısrarla söylenmesine rağmen, zaman 
öğrenci gençlik hareketindeki tıkanıklığın aşıla
madığını göstermiştir. 

Bugün ise Türkiye yüksek öğrenim gençliği, 
platform ve TÖDEF çatısı altında iki gruba ayrıl
mıştır. Fakat aşılması gereken sorunlar hala güncel
liğini korumaktadır. Bu sorunlar: 

a) Birim derneklerinin işlevsizliği. 
b) Geniş katılımcı çalışmaların yapılamaması. 
c) Gerçek anlamda akademik sorunlara eğiline

memesi. 
d) Dar grupçu anlayışla derneklerin politika 

üreten değil, tüketen merkezler haline dönüşmesi. 
e) Öğrenci derneklerinde demokratik merkezi

yetçilik ilkesinin uygulanmaması. 
Genel anlamda yapılması gerekenler: 
* Geniş katılımcı mekanizmalar yaratmak; öğren

cilerin lcçndi özgün sorunlarına daha fazla dikkat 
gösterip bu çerçevede insanları harekete geçirmek 
ve bunların enerjilerinden faydalanmak. 

* ·Hedefimiz; faaliyetin merkezine, en ufak 
demokratik taleplerinde bile gençliğin karşısına 
kendi kolluk kuvvetlerini diken devletin sınıf karak
terini teşhir etmeyi yerleştirmektir. 

* Genç olmaktan ve öğrenci olmaktan kaynakla
nan sorunların çözümü için mücadeyi, bu sorunların 
temel nedeni olan kapitalizme ve burjuva devlete 
karşı mücadeleye bağımlı kılarak sosyalist gençlik 
hareketinin yaratılmasına çalışmak. 

* Sosyalist gençlik hareketini yaratmaya yönelik 
olarak çekirdek kadroların oluşturulması ve bölge 
ya da fakültelerde bu çekirdek yapı temelinde etkin 
bir politikanın hayata geçirilebilmesi. 

* Devrimci bir örgüt olmadan devrimci mücade
le olamaz. Amaç bağımsız merkezi örgütün 
yaratılmasıdır. Ancak bağımsız sözcüğünün altının 



çizilmesi gerekir. Nelerden bağımsız? Nelere 
bağımlı? olacağı kesinlikle net bir şekilde ortaya 
konulmalıdır. Hedefimiz gençlik hareketini işçi 
sınıfının devrimci hareketlerine bağlamak ve eklen
tisi durumuna getirmektir. 

Yaşasın işçi sınıfının partisinin gençlik kolu! 
Kahrolsun sermaye, yaşasın sosyalizm! 

Zonguldak özeli 

1984-85 yıllarıyla başlayan öğrenci dernekleri
nin kurulma çabası, '86-87 'de Zonguldak Mühen
dislik Fakültesine de sıçradı. Ancak polisin yoğun 
baskısı ve 33 kişinin tutuklanmasıyla o dönem askıda 
kaldı. '87-88 'de karşılaşılan zorluklara ve baskılara 
rağmen Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühen
dislik Fakültesi Öğrenci Derneği kuruldu. Derneğe 
ilk dönemlerde "Yarın" dergisi etrafında toplanan 
öğrenciler öncülük ediyorlardı. Genel olarak bütün 
birim derneklerde yaşanan tıkanıklık ve kısır döngü 
bir süre sonra bu demekte de başgösterdi. Geniş 
kablımlı çalışmaların yapılamaması, örgütlenme
nin temel manbğının ve amaçlarının öğrenci kitlesi
ne anlablamaması, öğrenci derneklerinin politika 
üreten merkezler haline getirilmesine yönelik bir 
sorumluluk bilincinin aşılanamaması genel anlam
da derneklerdeki bkanıklığın kendini göstermesine 
sebep oldu. Sürekli "nasıl kitleselleşebiliriz" sorusu 
gündemde olmasına karşın aslında gerçekleşen kit
lelerden tecrit olma olayı idi. Öğrenci derneklerinin 
kuruluşu sırasında, dernekleşmeye sekte vuracak 
denli, demokratik kitle örgütlerinin devrimcileri 
deşifre ettiğini ve polise davetiye çıkardığını ileri 
süren popülist devrimciler ve özellikle Mücadele 
taraftarları, daha ilk yakaladığı fırsatta Hacettepe 
Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi 
Öğrenci Demeği'nde varolan bkanıklığı bahane 
ederek, yasal olmasa da yönetim kuruluna girdi. 
(Bölge Yönetim Kurulu). 

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu tıka
nıklığı aşmaları mümkün değildi. Kısa dönemde 
belirli bir kitlesellik sağlamalarına rağmen çözüm
süzlükleri, dayatmacı manbkları, üretken olamama
ları, dar grupçu anlayışları, yönetme konumundaki 
yeteneksizlikleri ve Zonguldak özeline uymayan 
eylemlilikleriyle bu yükselişleri fazla sürmedi. 16 
Mart 90'da 14 öğrencinin gözaltına alınmasıyla 
başlayan süreçte Zonguldak Mühendislik Fakülte
sindeki demokratik öğrenci muhalefeti de susturul
muş oldu. 
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Ancak bu olumsuz gerçek Devrimci Gençlik 
dergisine bu şekilde yansıtılmadı Küçük bir alt 
başlıkla "16 Mart'tan sonra Zonguldak devrimci 
gençliği tek vücut oldu" şeklinde lanse ediliyordu. 
Oysa geride kalan yalnızca dağınıklık, korku, örgüt
süzlük ve altematifsizlikti. Bu arada Hacettepe 
Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi 
Öğrenci Derneği de mahkeme kararıyla kapatıldı. 

1990 yılında gerçekleştirilen 6 Kasım YÖK'ü 
protesto eylemi tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. 
Hazırlık çalışmaları geniş tutulmadı. Tekkeci manbk 
her zaman olduğu gibi YÖK'ü protesto eyleminde 
dahi kendini gösterdi. 

Zonguldak gençliği bu suskunluğu, yılgınlığı ve 
tıkanıklığı Zonguldak işçi direnişiyle aşabildi. Yo
ğun pratik ve teorik tartışmalar gündeme gelmeye 
başladı. Bu teorik ve pratik tartışma yavaş yavaş 
saflaşmayı meydana getiriyordu. Biz bir grup öğren
ci arkadaş netliğimizi (saflaşmada) dayatmacı 
mantığa karşı çıkarak, ucuz kahramanlıkları redde
rek, çalışmaların savaşımda uzun vadeli yapılması 
ve tekkeciliğin sona ermesi konusunda koyuyor
duk. Bu saflaşma teorik ayrılığı da gündeme getiri
yordu. Tekkeci mantığa Zonguldak içerisinde 
aldığımız tavır ve yaklaşımlar bizim çizgimize doğ
ru bir taban kaymasını da gündeme getiriyordu. En 
büyük tartışma konumuz 3 Ocak'ta alınacak tavırdı. 
Bizler 3 Ocak genel eylem kararının Türk-İş'in 
gelişen işçi sınıfı muhalefetini susturmak ve genel 
grev bayrağını indirmek için alındığını öne sürdük 
ve bu durumu gözönünde bulundurarak desteklen
meli dedik. 

Bizler, gelişen sınıf hareketini yaşıyor ve göz
lemleyebiliyoruz. Çalışmalarımız her zaman için 
Zonguldak gençliğini, Zonguldak işçi sınıfının ye
değine katmak olduğu için genelde bir, ancak özel
de çok daha ayrı hedeflerimiz var. Ve bu hedefe 
yaklaşabildiğimiz oranda gençlik hareketindeki 
tıkanıklığın da aşılabileceğine inanıyoruz. 

Devrimci komünist mücadelenin boşluğunun ol
duğu her yerde burjuvazi destekli gerici ve faşist 
ideoloji boy göstermektedir. Bugün için yalnız bir 
kaç üniversitede sesleri çıkmasına rağmen, Türk 
Ocakları, İlk-Sen ve Milli Gençlik Vakfı gibi 
vakıflann etkinlikleri gözardı edilmemelidir. Etkin 
bir biçimde yütütülen sosyalist mücadele özünde 
anti-faşist unsurları da besler. Ancak yalnız başına 
anti-faşist mücadelenin çoğu zaman için sosyalist 
kimlikte deformasyonlar yarattığını da biliyoruz. 

Zonguldaklı 
Genç Ekimciler 
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1.  İÖDF Kurultayı ' na girerken 
' 80' lerin sonuna doğru bir silkiniş yaşayan 

öğrenci gençlik, ' 87-'88 'de revizyonist liberalle
ri öğrenci gençliğin mücadelesinden silkerek bir 
tarafa attı. Aynı dönemde devrimci öğrenci genç
lik mücadelesinde "merkezileşme" tartışmaları 
hız kazandı. Bu süreçte İstanbul Öğrenci Dernek
leri Platformu (İÖDP) kuruldu. Dev-Genç sekter 
bir tavır takınarak İÖDP'den ayrıldı ve kendi ör
gütlülüğü olan İYÖ-DER ' i  kurdu. Bunun yanında 
diğer üniversitelerde de buna benzer örgütlülük
ler kuruldu. Daha sonra ise bunların üzerinde 
TÖDEF oluşturuldu. 

İÖDP, 18 Aralık 1990'da İÖDF'ye dönüştü
rüldü. İÖDF'nin kurulmasıyla öğrenci gençlik 
mücadelesinde daha sistemli, sürece denk düşen 
eylem çizgisinin yaratılacağı düşünülüyordu. 
Fakat, genelde devrimci-demokrasinin ve de özel
de pasifistlerin hakimiyeti sonucu federasyon 
işlevini yerine getiremedi, kısırlaştı ve hiÇbir şey 
yapamaz hale geldi. Federasyonun birim örgütlü
lüklerinin üzerine oturtulmasında başarısız kalın
dı , küçük-burjuva popülist ufuk aşılamadı. 

Yeni dönemde TÖDEF'in, birim derneklerde 
diğer devrimci öğrencilerle birlikte pratik sergile
meye yakınlaşması olumlu bir gelişme olarak de
ğerlendirilmelidir. TÖDEF'i  böyle bir duruma 
sürükleyen unsur, öğrenci gençliğin devrimci 
mücadelesindeki tıkanıklığın kendi içindeki 
yansımasıdır. 

1.  İÖDF Kurultayı Aralık ayı sonuna doğru 
gerçekleştirilecek. Ekimci Genç Komünistler 
olarak bulunduğumuz birimlerde Kurultay'a de
lege göndermek için çabamızı yoğunlaştırdık. 
Kurultayı; bu süreçte mücadelenin önünü açıcı 
öneriler getirerek, kendi perspektifimizi sunarak, 
öğrenci gençliğin birleşik mücadelesinin sağlan
ması doğrultusunda politikalar üretmek için de
ğerlendirebilmeyi hedefliyoruz. 

Burjuvazinin, öğrenci gençlik üzerindeki 
baskısı. terörü gittikçe artıyor. Eğitimi doğrudan 
tekellerin denetimine ve hizmetine sunmayı 
amaçlayan "özel statülü üniversiteler", "mütev
veli heyetleri" vb. ,  yasalar, artan polis baskısı, 
gençliğin bugünkü akadem ik-demokratik 
sorunlarını daha da ağırlaştırıyor. Bunlar öğrenci 
gençliğin mücadelesinin kitle tabanının genişle
yebilmesinin dinamikleridir. 

Türkiye bir devrim ülkesi, proletarya devri
mine gebe bir coğrafyadır. Mevcut kapitalist sis
temin çözümsüzlükleri artıyor, bunalımı derinle
şiyor. Burjuvazi, toplumsal muhalefeti bastıra
bilmek için baskı aygıtlarını daha da güçlendiri
yor. Yönetenlerin sonu yaklaştıkça vahşilikleri de 
artıyor. Tabi ki öğrenci gençlik de bundan payını 
alıyor. Öğrenciler en ufak bir hak arama mücade
lesinde dahi devletin baskı aygıtlarıyla karşı kar
şıya geliyorlar. Bu da öğrenci gençliğin mücade
lesinin politikleşmesini zorunlu kılıyor ve müca
deleye atılanları militanlaştırıyor. Son zamanlar
da öğrenci gençliğin mücadelesi içerisinde gözle 
görülür bir pasifliğin-geriliğin dal-budak saldığı 
bir gerçektir. Bunda; öğrenci gençliğin politik 
mücadele vermedeki yetersizlikleri , güçlü bir 
ideolojik-siyasal önderliğin olmayışı, kitlelerle 
sıkı bağlar kurulamayışı, polis-asker baskısı ve 
benzeri etkenleri sayabiliriz. Dahası, öğrenci 
hareketi akademik-demokratik mücadeleyi bile 
güçlükle verebiliyor. Ancak bundan, akademik
demokratik mücadelenin öne çıkartılması gerek
tiği sonucu çıkartılmamalıdır. Akademik-demok
ratik mücadeleyi merkeze almak, politik mücade
leyi geri plana itmek ekonomizmdir, akademizm
dir. "Oysa tem.el devrimei görev, öffeenci hareke
tinin politik niteliğini geliştirmek, tem.el devrimci 
şiarları öffeenci hareketi içinde yaymak, öffeenci 
hareketinin sermaye egemenliğine karşı mücade
le ve devrim ufkuyla donatmaktır. " (Ekim, sayı: 8 ,  
s. 1 7) 

Öte yandan, özerk-demokratik üniversitenin 
programatik olarak sunulması kafaları bulan
dırmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Özerk
demokratik üniversite siyasal bir yaklaşımdır ve 
tabi ki bunun demokratik bir talep olarak savunul
ması zorunlu ve anlamlıdır. Ne ki; iktidar pers
pektifini yitirmeden ve eğitimin özgürleşmesinin 
emeğin özgürleşmesine bağlı olduğunu unutma
dan. Bugün, sermaye iktidarı yıkılmadan eğitimin 
özgürleşmesinden de sözedemeyiz. " . . .  bilimin ve 
üniversitelerin özgürlügünün ancak sosyalizmde 
mümkün o/dutunu, kapitalizmin egemenliği, ser
mayenin iktidarı devam ettiği sürece paranın 
gücünün de en 'özerk-demokratik üniversite' de 
bile özgürlügü bogup biçimsel hale getireceğini; 
bu nedenle yapılması gereken şeyin, toplumdaki 



temel çatışmada emekten yana, proletaryadan 
yana saf tutmak ve sosyalizm için mücadele etmek 
oldugunu, her zaman ve döne döne anlatacagız ."  
(Ekim, sayı: 8 ,  s. 1 7) 

Dahası , öğrenci gençliğe, sorunlarının 
kaynağının kapitalist sistemde olduğu gösteril
meli, gençliğin böyle bir mücadele hattına çekil
mesi doğrultusunda savaşım yürütülmelidir. 
Öğrenci gençliğin yalnızca kendi özgül sorun
larıyla mücadele vermesi fazlaca bir gelişme sağ
layamayacak, tıkanıklığın sürmesine hizmet ede
cektir. Dolayısıyla öğrenci gençliğin mücadelesi 
merkezi ve politik olmak zorundadır. Bu nedenle 
öğrenci gençliğin mücadelesinin merkezileşme
sine karşı değiliz. Ancak amaç, ne yaptığı belli 
olmayan bir merkezi örgütlülük yaratmak değil; 
öğrenci gençlik içerisinde varolan güçleri bir 
vücut halinde toplayabilen, yönlendirebilen, sağ-
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lam bir perspektif üzerinde yükselen, tabanla ge
niş bağların kurulduğu bir merkezi örgütlülük 
yaratmak olmalıdır. 

Sömürgeci Türk devleti için başlıbaşına bir 
sorun haline gelen, onu sarsan Kürt ulusal dev
rimci mücadelesi karşısında öğrenci gençlik poli
tik-pratik bir tutum ortaya koyabilmelidir. Kürt 
halkının vermiş olduğu mücadele karşısında 
öğrenci gençliğin enteinasyonalist görevlerini 
yerine getirmesi bir zorunluluktur. Öğrenci genç
lik içerisinde Kürt halkının vermekte olduğu 
mücadeleninin meşruluğunu savunmak ve yay
mak kendini dayabyor. Bunun yapılması Kürt 
kökenli öğrencileri de gençlik mücadelesine çe
kecek ya da bu yönde zorlayacaktır. 

K. OVA 
Aralık 1991 

Gençlik çözümsüzlük içinde 
Düzen, içinde bulunduğu ekonomik ve 

siyasi krizden kurtulmak için hayatın her 
alanında baskı ve terör uyguluyor. Bu terör son 
olarak devrimci tutsakları bir kez daha hedef 
almıştı. İki tutuklunun firarı bahane gösterile
rek, bu insanlar özel olarak yapılan hücrelerde, 
"tabutluklarda", yaşamdan yalıblmaya, sonuç 
olarak yok edilmeye çalışıldı . 

Sermayenin bu girişimi, toplumun çeşitli 
kesimlerinden tepki topladı. Başta tutuklu ya
kınları olmak üzere devrimcilerin, demokrat
ların katılımı ile çeşitli etkinlikler gösterildi . 
Devrimci tutsakların içerde gösterdikleri dire
nişi ve kararlı tavrı desteklemek amacıyla 
öğrenci gençlik içinde de çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirildi. İlk göze çarpan forumlar ve 
açlık grevleri idi . Çeşitli fakültelerde üçer 
günlük dönüşümlü açlık grevleri düşünülmüş
tü. Ne yazık ki merkezi örgütlülüğün düşün
düğü (İÖDF) bu eylem amacından uzak, ciddi
yetsiz bir görüntü sergiledi. Özellikle geçmiş 
yıllarda yapılan açlık grevlerinin biçimi ve 
içeriğinin canlılığı düşünüldüğünde bu daha 
net görülebildi . 

Bunun böyle olması çok doğal. Çünkü 
gençliğin ve gençlik hareketinin içinde bulun-

doğu durum açık ve net bir çözümsüzlüktür. 
Gençlik örgütlenmesi olarak ortaya çıkan der
nekler işlevlerinden çok uzak, daha doğrusu 
tümüyle işlevsiz pozisyondadır. 5 kişiyle der
nek toplantısı yapmak olağan hale gelmiştir. 
Kitlelere ulaşmak için atılan her adım olumsuz 
bir noktaya varmaktadır. Son günlerde dev
rimci kesimler arasında ortaya çıkan veya belli 
belirsiz hissedilen iletişimsizlik ve kendine 
güvensizlik de sorunları artırıcı bir rol oynu
yor. Ge�inen noktada net olarak hissedilen di
ğer bir durum da düzenin korkunç baskısı 
(bence ideolojik baskısı maddi baskısından 
daha boyutlu ve korkunçtur). Bu baskı hep 
vurgulanmış ama hep küçümsenmiş ve es ge
çilmiştir. Oysa düzen çok çeşitli olanakları 
son derece mükemmel kullanıyor. Devrimci 
kesimde ise bu boyutlu baskının, iki-üç pan
kart, bildiri vb. araçlarla kırılabileceği düşün
cesi hakimdir, ya da somut durum buna denk 
düşüyor. Bu bizler için de geçerlidir. Sermaye 
cephesini kitleler nezdinde bu açıdan da mah
kum edip teşhir edemezsek, gençlik ve gençlik 
hareketi bu çözümsüzlüğü uzunca bir süre ya
şamak durumunda kalacaktır. 

Y. DOST 
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Liseli gençliğin sorunları 
Sömürü düzeninin dayandığı temel noktalar

dan biri eğitim kurumlarıdır. Kapitalist eğitim, top
lumu sınıflara ayıran sistemin yeniden üretildiği 
kurumlardan biridir. Eğitimin işlevi, sermaye dü
zenine hizmet edip onun ideolojisini savunacak, 
üretmeyen, konuşmayan, düşünmeyen tek tip insan 
modeli yaratmaktır. Tüm öğretim yaşamımız bo
yunca okullarda bize öğretilen "itaat" etmemizdir. 

Şimdiye kadar bir çok platformda çeşitli siya
sal akımlar, eğitimin toplumdaki yerini saptamaya 
çalışmışlar ve mevcut eğitim sistemini eleştirmiş
lerdir. Ancak bu eleştiriler genellikle tepkisel plan
da olduğu, mevcut eğitim sistemini ve düzeni de
ğiştirmeyi amaçlamadığı için düzenin sınırları 
dışına çıkamamış, burjuvazinin şu ya da bu 
kanadının kuyrukçusu olarak reformcu anlayışın 
ötesine geçememişlerdir. Feodal topluma özgü 
"dine" dayalı eğitime karşı kapitalist topluma özgü 
"bilimsel" eğitimin savunulmasını "sosyhlistlik" 
olarak topluma iletmişlerdir. 

Bilimsel düşündüklerini söyleyen bir kısım 
eğitim uzmanıysa, "eğitimi 'izm 'ler üstü görmek 
gerektiği"ni belirtmişlerdir. Toplumsal ,yapıdan 
kopuk insan yetiştirerek toplumsal yapıyı "ileri 
demokratik bir düzeye" getireceklerini, ekonomik 
kalkınmayı bu insan öğesiyle sağlayabileceklerini 
ileri sürüyorlardı. Bu eğitimin metafizik yorumun
dan başka bir şey değildir. 

12 Eylül cuntacıları çarpık olan eğitim düzeni
ni, daha çarpılc, anlaşılmaz, çağ dışı bir eğitim düze
n ine dönüştürmek için ellerinden geleni 
yapmışlardır. Ve 12 Eylül'ün sivil uzanbsı olan 
ANAP, getirilen her türlü politikayı devam ettirip, 
sekiz yıllık iktidarları döneminde, eğitim 
politikasını yap-boz tahtasına çevirmişlerdir. 

12 Eylül dönemi boyunca, özellikle eğitimde 
laiklikten daha fazla ödün verilmiştir. Türk ve Kürt 
halklarını dinle yauşurmak amacıyla, "Din birleş
tirici ve lazımdır" düşüncesine sahip olan bir cami 
hocasının oğlu olmakla gururduyan 12 Eylül paşası 
Kenan Evren 'in bizzat başkanlık ettiği Atatürk 
Yüksek Kurumu toplanbsında "Milletin Türk-İslam 
sentezi doğrultusunda topyekün eğitilmesi" kararı 
alınarak, eğitimde laiklik ilkesi bir kenara itilmiş
tir. 

'82 Anayasasının 24. maddesi; dini eğitim 
"devletin bilgisi ve denetimi albnda yapılır" de
mekte. Yani devlet kendisini böyle bir öğretim 

vermekle yükümlü görmemekte, ancak böyle bir 
eğitim vermek isteyen olursa, onları denetlemekle 
yükümlü olduğunu belirtmektedir. Buna rağmen, 
liselerdeki "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" dersi bu 
maddeye dayandırılarak (!) zorunlu olarak konul
muş ve sürdürülmektedir. Yine aynı maddeye göre 
"hiç kimse ibadet etmeye, dini ayin ve törenlere 
kablmaya . . . zorlanamaz" denmektedir. Fakat sınıf 
geçmek için bizler sıraların üzerinde namaz 
kılmaya, islam kültürü ve bilgisi almaya mecbur 
bırakılıyoruz. Gençliğin masum dini duyguları istis
mar edilerek, "madem inanıyorsun, namaz kılsana, 
oruç tutsana, başını örtsene" denilmekte ve "İslam 
dini" adına devlete ve düzene başkaldınlmaması 
gerektiği öğretilmektedir. Bu da burjuva düzenin 
ikiyüzlülüğünün en açık örneğidir. 

Genel lise programlarının yanında haftada on
beş-yirnii saat arasında din kültürü ve şeriat eğitimi 
veren imam-hatip okulları sayısı 12 Eylül sonrası 
sayısal ve niteliksel olarak geliştirilmiştir. 1 980 
yılında 374 imam hatip lisesi varken, bu sayı 1 989-
90 öğretim yılında 483 ·e çıkarılmışur. 1970'de bu 
okullarda okuyan öğrenci sayısı 6. 708 iken, 1989 ·da 
90.320'ye çıkmıştır. Artış oranı % 1 300 dolayın
dadır. Tüm ortaöğrenim düzeyinde eğitim görenle
rin sayısı ise 450 bine y&klaşmakta. 

Dinde, tanrı ve devlet büyüklerinin emirlerine 
uymak temel kuraldır. Dini eğitimden geçenler 
neden-niçin diye sorular sormazlar. Tanrı ve devlet 
büyüklerinin emirlerine uyan insanlar durumuna 
gelirler; bu tür insanların oluşturduğu toplum ise, 
"otoriteye körü körüne bağımlı ve edilgen" bir 
toplum olur. İmam hatip okulları halkı uyutmayı 
amaçlamıştır. İşçi sınıfı hareketinin karşısına 
çıkarılacak sivil şeriat ordusunun militanlarını ye
tiştiren birer faşist-gerici odaklaşma merkezleri 
olarak desteklenmiştir imam hatip liseleri. 

Bu okullarda okuyanların suç işleme oranları 
artmıştır. 1975 'de bu okullara gidenlerin suç işle
me oranı toplam suç içinde, hırsızlık ve soygun 
%3 1 ,5 ve rüşvet, zimmetine para geçirme %3 iken 
1985 'e gelindiğinde aynı suçlarda %36'ya ve 
%8,3 • e ulaşbğı saptanmış, özellikle dolandırıcılık 
% 1  'den %4,5 'e çıkmıştır. 

İmam hatipten mezun olan öğrencilerin yüzde 
kaçı "yetiştirildikleri yönde" görev yapıyor? İmam 
hatip mezunu öğrenciler "yetiştirildikleri yönde" 
görev yapmıyorlar. İslam dininde kadın, imam 



olamazken, bu okulda okuyanların beşte birini kız 
öğrenciler oluşturuyor. 

2842 sayılı (Ulusu döneminde, 16.6. 1983) Mil
li Eğitim Temel Kanununda yapılan değişiklikle 
"lise ve dengi okulları bitirenler yüksek öğrenim 
kurumlarına girmek için aday olmaya hak kazanır" 
denilerek imam hatip mezunlarına yüksek öğrenim 
yolu açılmıştır. 

Üniversite mezunu, şeriatçı, dinci kadrolar , 
kaymakamlık, valilik, polis şefliği vb. biçiminde 
dev le tin yönetim kadrolarında etkin hale gelmekte
dir. 

Kemalizm gibi, dinin de yüklendiği görev 
oldukça açıktır. Din tüm yurttaşların ideolojik ola
rak tekleşmesinde, toplumun depolitizasyonunda 
resmi ideolojinin bir unsuru ol� · burjuvazi 
tarafından görevlendirilmiştir. 

B iz liseliler, tarihsel olarak ömrünü 
tamamlamış kapitalist sistemin, dini, kendi sömürü 
düzenine alet etmesine ve bu amaçla ilk ve orta 
dereceli okullara koymuş olduğu "zorunlu din kül
türü ve ahlak bilgisi" dersine "hayır" diyoruz. 2842. 
madde iptal edilmelidir. İmam hatip liselerine ve
rilen devlet desteği ve bu okul mezunlarının devlet 
kurumları ile ilişkileri kesilmelidir. "Yetiştirildik
leri yerde" imam olmaları sağlanmalıdır. 

* Ülkemizde eğitim sorunu yıllarca gözardı 
edilmiştir. Eğitimi parasal bir yük olarak 
algılamışlar, şirket kurtarmalara, hayali ihracatlara 
trilyonlarca lira akıtılırken, eğitime ayrılan pay 
(gayri safi milli hasıla) yıldan yıla düşürülmüştür. 
Bunun sonucunda devlet okullarının fiziki kapasi
teleri kötüleşmiş, ders araç gereçleri azaltılmış, 
ders konuları yaşamın dışına çıkarılmış ve sınıflar 
tıka basa doldurulmuştur. 

Gayri safi milli hasıla içinde eğitim sektörünün 
payı yüzde olarak '79 'dan '89 'a kadar şöyledir: 

1979 
1980 
1989 

MEB 
1 ,94 
1 ,89 
1 ,83 

YÖK 
0,78 
0,65 
0,94 

toplam 
2,72 
2,54 
2,77 

Ülkemizde her yıl bir milyonun üzerinde nüfus 
arttığı gözönüne alınırsa milli eğitime ayrılan payın 
yıldan yıla düşüşü tablodan daha kolay 
anlaşılacaktır. 

Eğitimin içinde bulunduğu durumu anlamak 
için köylere gitmeye gerek kalmamıştır. Başkent 
Ankara' da bile 60-80 kişilik sınıflar bulunmaktadır. 

Ülkemizde, olanaksızlıklar nedeniyle ilköğre
tim hakkından yararlanamayan iki milyon çocuk 
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bulunuyorken, yapılan bir inceleme sonucunda 1987 
yılında cami sayısının ilkokul sayısından fazla ol
duğu ortaya çıkmıştır. 59.460 camiye karşılık 
49 .096 ilkokul bulunuyor. 

Sermaye düzeni eğitimi paralı hale getirerek 
yoksul halk çocuklarını mümkün olduğu kadar okul 
dışına itmeye çalışmıştır. Okullara kayıt sırasında 
yardım adı altında alınan para miktarı milyonlarla 
ifade edilmeye başlanmıştır. Okulun tüm giderleri 
öğrencilerden alınan paralarla karşılanmaya 
çalışılıyor. 

12 Eylül 'le birlikte eğitim, serbest piyasaya 
sermaye olarak sunulmuştur. Yukarıda belirttiğim 
gibi, devlet okullarından her türlü destek azaltılarak 
devlet okullarının kalitesi düşürülmüştür. Dersane 
ve özel kollejler yolu açılmıştır. Ve 1 980 1i yıllarla 
birlikte özel dersanelerin sayısı %900 arttırılmıştır. 

Üniversite sınavı bir yarış halinde emekçi 
çocuklarını eleyen bir eleğe dönüştürülmüştür. Genç 
üniversiteye girişte tercihini neye göre yapıyor? 

Türkiye'deki gelir dağılımındaki eşitsizlik, 
sosyal, kü.türel farklılaşma, orta öğretimde bölge
ler arası eğitim farklılığı gençlerin üniversite giriş 
sınavında başarısını belirleyen başlıca öğelerdir. 

Bunu örneklemek gerekirse, bölgeler arası 
farklılığa bakalım: Anadolu liseleri sınav sonucun
da, Türkiye genelinde ilk üç dereceyi paylaşanlar 
üç büyük ilimiz, İstanbul, Ankara ve İzmir' dir. Siirt 
lisesi birincisi Türkiye sıralamasında ancak 6194. 
sırada yeralabilmiştir. Bu çarpıcı fark bile merkez 
liseleri ile taşra liseleri arasındaki nitelik farkını 
ortaya koymaya yeterlidir. 

Bu ve benzeri farklılıkları gören lise öğrencisi 
günümüz koşullarında üniversiteye girmenin temel 
koşulu olan özel dersaneye gidiyor. Üniversite 
sınavı biz liselilerin önemli sorunlarından biridir. 
Bu sınav emekçi çocuklarını eleme işlevi görmek
tedir. Ve bu sınavı kazananların önemli bölümü 
devletin ayrıcalıklı liselerinden ve özel kollejlerin
den mezun olan öğrencilerdir. Üniversite sınavına 
giren her 10 kişiden biri sınavı ancak kazanabiliyor. 

Üniversite sınavlarıyla umut tacirliği yapan 
kapitalist düzen, işçi ve emekçilerin sömürüldüğü 
yeni bir kapitalist sektör yaratmıştır. Startı eşit 
verilmemiş bu üniversite yarışında genç, her şeyin 
üç saat içerisinde yapıldığı sınav sonucunda her 
türlü özel ve genel yeteneğini gözardı ederek "ka
pağı üniversitenin" herhangi bir bölümüne atabil-
mek için yarışmaktadır. .., 

Üniversite sınav sonuçları da kapitalist siste
min özelliklerini taşımaktadır. Gelişmiş şehir ve 
burjuva çocukları, gelişmişlikleri ve zenginlikleri 
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oranında üniversitelerde toplanırken, gelişmemiş 
bölgelerdeki gençler yine aynı bölgedeki üniversi
telerde kalıyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesinin 
%90'ını yine bu bölgenin gençlerinin oluşturul
ması yeterli bir örnektir. 

Biz liseliler, "sınav aldatmacasına hayır" diyo
ruz. Tecrübe ve bilgi bakımından en ileri düzeydeki 
öğretmenlerimizi dersane pazarına süren, emekçi 
halkı aldatan düzene "hayır" diyoruz. Eğitim �er 
düzeyde parasız olmalıdır. İlkokulu bile bulunma
yan köy ve kasabalara cami, karakol (portatiO ve 
hapishane kuranlara "hayır" diyoruz. 

* Ülkemizde sık sık kitap okunmadığından 
yakınan düzenin temsilcilerinin kitaplara bakışaçısı 
nedir acaba? 

Her şeyden önce şunu vurgulamak isterim; 
kitap düşmanlığı "ulusal geleneklerimiz" arasında 
yerini almışur. 

Bitler Almanyası"nda okul kitaplarıyla 
kitapçılardan toplanan 25 bin kitap Bedin Üniver
sitesi alanında yakılmışur. 

Abdülhamit döneminde 165 çuval kitap Çem
berlitaş hamamında yakılmışur (1902). Cumhuri� 
yet dönemindeyse, bundan 5-6 yıl önce (1985) 
1 1 3.607 kitap yakılarak zararsız hale getirilmiştir. 
Bu kitap sayısı, Bitler döneminde Bedin Üniversi
tesi alanında yakılan kitabın beş katı kadardır. 

Bir zamanlar Kültür Bakanlığı tarafından 
yayınlanmış kitapları bile kağıt fabrikasında hamur 
haline getirecek kadar korkmuşlardır kitaptan. 

Biz liseliler "kitap düşmanlığına hayır" diyo
ruz. Sömürü düzeninizi kitap yakarak koruya
mazsınız. Okullarımızda düzenin ikiyüzlü (kitap) 
politikasını teşhir edelim. 

* Gelelim ders kitaplarına: 
Ders kitaplarında bir değişiklik yok. Manuk 

hala Aristo manuğı, tarih hala dünya imparatorluğu 
kuran Osmanlıların tarihi. Edebiyat hala çağdaş 
yazar ve şairlerimizden sözetmiyor; farsça ve arap
ça kelimelerle dolu. Din dersi yıllardır "itaat et" 
demekte. Felsefede de durum pek farklı değil; İslam 
felsefesi dışındaki görüşler yanlış ve zararlı. Ders 
kitapları cephesinde yeni bir şey yok. Ders 
kitaplarının ve diğer her türlü sorunun çözümü için 
"sosyalist devrim" gerekiyor. 

Biz liseliler, tarih, edebiyat, coğrafya gibi 
derslerin millileştirilmesine "hayır" diyoruz. Kom
şu ülke ve dJinya halkan bizim dostumuzdur. Hal
klar arasında düşmanlık yaraulmasına "hayır" di
yoruz. Bütün dünya işçileri kardeştir. 

* Şu anda lise yöneticilerinin önemli bir bölü
mü imam hatip mezunu faşist öğretmenlerden olu-

şuyor. 1402sayılı yasayla devrimci-demokrat öğret
menler görevden uzaklaşunlmış ve bunların yerine 
gerici faşist öğretmenlerden oluşan "kara bir öğret
men kuş8ğı" liselerde görevi devralmışur. 

Biz liseliler, liselerdeki gerici kadrolaşmaya 
"hayır" diyoruz. Bizleri sıraların üzerinde namaz 
kıldıran din öğretmenlerine, felsefi idealizmin en 
koyusunu beyinlerimize işlemeye çalışan gerici, 
faşist öğretmen kadrolarına "hayır" diyoruz. 

Liselerin bütün bu açmazlarına "çare" olarak 
da okul dışına itilmiş, dışarda bekleyerek borçlu 
olunan derslerin verilmesine yönlendirilmiş genç
lik. Ders kredi sistemi ile öğrenciler dersane kapı
larına itilmiştir. Eğitimin tüm sorunları, "sınıfta 
kalma" sorununa indirgenmiş, sınıf geçme kolaylaş
urılarak Ukanan eğitim sisteminin yolu açılmaya 
çalışılnfışur. Tabi ki bunun faturası emekçilerin 
sırUna bindirilmiştir. Diplomaya sahip birbirleriy
le yarış içindeki milyonlarca işsiz, işte kapitalizmin 
çözümsüzlüğü. 

Sık sık demokrasiden dem vuranlar, örgütlen
memiz önünde engel olarak bulunan 2908 sayılı 
dernekler yasasının 4. maddesinde yer alan "özel 
ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları öğretmen 
ve yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve 
taşra kuruluşlarında çalışan öğretmenler ile diğer 
personeli ve özel kanunlarında demek kuramaya
cakları belirtilen kamu hizmet görevlileriyle resmi 
ve özel okul ortaöğretim öğrencileri demek kura
mazlar" hükmünü kaldırmayı düşünmüyorlar. Li
seli gençlik sorunlarına sahip çıkabileceği bağımsız 
örgütlenmesini yaratmalıdır. "örgütlenmek için 
mücadele, mücadele için örgütlenmek" sözü iyi 
özümsenmelidir. Liselilerin demokratik-siyasal 
talepied doğrultusunda gençliğin geniş kesimlerini 
mücadeleye kanalize etmemiz zorunludur. 

Demokratik-akademik tüm sorunlarımızın 
köklü çözümü işçi sınıfın iktidarı sosyalizmdedir. 
Sosyalist eğitim sisteminde, bugünkü gelecek kor
kusu eğitimden kaldırılacakur. İnsanlar arzuları ve 
yetenekleri doğrultusunda eğitim görebilecektir. 
Herkese yüksek öğrenim hakkı tanınacaktır. 

Sonuç olarak, demokratik lise mücadelemiz 
başı sonu olmayan bir hareket değildir. Kuramı 
yapılmış ve bu sağlam kııramla pratikte uygulan
maya geçilmiş ve düzenli bir biçimde belirlenen 
hedefe doğru yürünmektedir. Önümüzdeki tüm 
engelleri birer birer parçalayarak ilerliyoruz, ilerle
yeceğiz. 

Gençlik gelecektir, gelecek sosyalizmindir! 
Yaşasın demokratik lise mücadelemizi 

Birtan AL TUNBAŞ 
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Şoven dalgayı göğüsleyelim, devrimci 
birliği yükseltelim. 

Kürt ulusal hareketi karşısında acz içinde kalan 
sömürgeci Türk burjuvazisi yeni planlar peşinde. 
Burjuvazi bu planlarım gizleme gereği de duymuyor. 
Demirel-İnönü hükümeti, öncelik-le görevlerinin 
"terörü önlemek" olduğunu açık-ladılar. Bu, en başta 
Kürt devrimci ulusal hareketi olmak üzere devrimci 
harekete karşı sürdürülen terör ve baskı politikasının 
daha da şiddetlendirileceği anlamına geliyor. 

Gelinen noktada, burjuvazi, çıplak terörün dev
rimci ulusal hareketin gelişmesini önlemeye yeterli 
olmadığım da görüyor. Bir yandan "demokratikleş
me" adı altında bir kısım kültürel haklar vaadedilerek 
yığınların bilinci karartılmaya ve sahte beklentiler 
içine sokulmaya çalışılırken, öte yandan da terörün 
dozajı artırılmaya, Türle ve Kürt emekçi sımflan 
arasındaki kardeşlik bozulmaya çalışılıyor. 

Meclisteki yemin töreni sırasında iki Kürt mil
letvekilinin davranışı bahane edilerek gündeme geti
rilen Türle şoveni kampanya ve bir kısım yerlerde 
Kürdistan 'daki çabşmada ölen askerlerin cenaze 
törenlerinde sergilenen tutum, burjuvazinin tehlike
li bir planın peşinde olduğunu ortaya koyuyor. Tür
klerin yoğun olarak yaşadığı Orta ve Bab bölgelerde 
kitlelerin milliyetçi önyargıları harekete geçirilerek 
Kürt düşmanlığı yaygınlaşbrılmaya çalışılıyor. 

Bu tehlikeli planın iki öğesi var. Birincisi, Türle 
şoveni duygular körüklenerek, devletin Kürt devrim
ci ulusal hareketine karşı uygulamaya koyacağı yo
ğun terörü meşrulaşbrmak; ikincisi ise, Türle ve Kürt 
emekçi sınıflarının savaşım birliğini engellemeye, 
baltalamaya çalışmak. 

Bu plan göğüslenmek ve bozulmak zorunda-dır. 
Bu konuda öncü işçilere, Kürt ve Türk devrimcileri
ne, en başta da Türkiyeli komünistlere büyük sorum
luluklar düşüyor. Burjuvazinin gerici planlarını 
bozmak, onu tersine çevirerek sava-şım birliğimizi 
güçlendirmek ve pekiştirmek tümüyle bizim elimiz
dedir. 

Bunun birinci koşulu Türk işçi ve devrimcileri
nin hiç bir tereddüte yer vermeden Kürt ulusunun 
meşru haklarını savunması, onun haklı savaşımımn 
yanında yeralmasıdır. Şiarımız, Kürtler özgür olma
dan Türkiye işçi sınıfının ve emekçilerinin özgür 
olamayacağıdır. Sınıf bilinçli işçiler ve devrimciler 
ilk anda yalnız kalma, geniş çoğunluk içinde tecrit 
olma pahasına Kürtlerin özgürlüğünü savunmada 

tavizsiz olmak zorundadır. İlkemiz haklı olan kazanır 
olmalıdır. İlk anda yalnız kalma pahasına sürdürülen 
savaşım, orta vadede geniş çoğunlukla birleşmenin 
de güvencesidir. 

Burjuvazinin gerici planını bozmanın ikinci ko
şulu ise, ezilen ulus devrimcilerinin, ısrarla emekçi 
sınıfların savaşım birliğini savunmak ve yaşama 
geçirmek için çaba sarfetmesidir. Kürt ve Türle işçi 
ve emekçilerinin entemasyonalist savaşım birliğini 
sağlamak için sürdürülen kavga Kürt ulusunun öz
gürlüğüne kavuşmasının en güvenceli, en acısız 
yoludur. 

Bir dönemdir Kürt öğrencilerin, öğrenci genç
liğin akademik-demokratik savaşımına "bu bizim 
sorunumuz değildir" diyerek ilgisiz kalmaları, genç
liğin demokratik örgütlenmesi içinde yeralmama
ları, bağımsız bir tutum almaları savaşım birliğine 
zarar vermektedir. Oysa, ulusal günlerde, örneğin bir · 
Nevroz kutlamalarına çok geniş bir kitle sefeıber 
edilebilmektedir. Bunun, sıradan Türle öğrenciler 
içinde, tersinden Kürtlerle elgili önyargıların pekiş
mesine yolaçbğım görmek zor olmasa gerek. 

Türk burjuvazisinin Kürt ve Türk emekçilerini 
uluslara göre bölmek, milliyetçi ön yargıları körükle
mek, bu yoldan işçi sınıfı ve halkların savaşım birli
ğini engellemek politikası gelip geçici bir politika 
değil, sürekli olarak gündemde tutacağı bir politikadır. 
Son Türk şoveni kam-panyanın şimdilerde hafifle
mesi aldabcı olmamalıdır. 

Burjuvazinin bu politikasında anlaşılmayacak 
bir şey yok. Ancak, devrimcilerin burjuvazinin bu 
politikasını tersten güçlendirecek davranışlarım 
anlamanın ve onaylamanın olanağı yoktur. İddia 
edildiği gibi, Kürt ve Türk emekçi sınıflarımn örgüt
lülük ve savaşım düzeyinde ortaya çıkan görece 
dengesizlik, milliyetçi politikaları haklı çıkarmaz. 
Marksist-leninist olma iddiasında olanlar için temel 
politik görevler konjonktüre göre değil, temel sınıf 
ilişkilerine göre belirlenir. Temel sınıf ilişkileri ise, 
en başta Türle ve Kürt işçilerinin, tüm emekçi sımflann 
her düzeyde savaşım birliği içinde olmasını zorunlu 
kılıyor. 

Öyleyse, sömürgeci sermaye egemenliğinin 
yıkılması, özgür ve eşit ulusların sosyalist cumhuri
yeti için, burjuvazinin saldırılarını, savaşım birliği
mizi yükselterek göğüsleyelim. 
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Marmara Üniversitesi 'nde eylemler 
� 

6 Kasım YÖK'ün 1 1 .yıl
dönümüdür. Dev-Genç ve Dev
rimci Proleter Gençlik 4 Ka
sım · da boykot çalışmalarına 
başladılar. Ancak bu çalışmalar 
öğrenci kitlesini eyleme geçir
meyi amaçlamaktan çok, kendi 
adlarını duyurmaya yönelikti. 
Çalışmanın başlangıcının 4 Ka
sım olarak seçilmesi, eylemin 
başarısını baştan ortadan kaldı
rıyordu. 

Daha önceden YÖK ve 
mütevelli heyetleri tartışılarak, 
geniş bir teşhir kampanyasının 
örgütlenmesi kararlaştırılmıştı. 
Ancak bu, son bir haftada, dev
rimci tutsaklar üzerindeki 
baskıları protesto . eylemleri 
nedeniyle ikinci planda kaldı. 5 
Kasım günü DPG 'nin kantin 
boykotu ise, yeni bir ciddiyet
sizlikti . Kantin boykotu, hem 
YÖK'ü, hem özel statülü üni
versite kararını, mütevelli heye
tini ve kantin zamlarını protesto 
olarak kararlaştırılmıştı. DPG 
ise, kantin zamlarını atlayarak, 
boykotu gerçekleştirdi. 

· � ,  

6 Kasım ' da erkenden okula 
geldiğimizde kimse yoktu. Bu 
sırada insanlar kantinde alış
veriş yapıyor, derslere giriyor
lardı. Boykot karan alanlar ise, 
nedendir bilinmez, ancak 9-
9 .30' da geldiler; geldiklerinde 
ise kantin boykotu başlamıştı. 
Dev-Genç 'li arkadaşlar ise bu 
arada sınıf konuşmalarına git
mişlerdi ! 

6 Kasım 'da YÖK'ü proteso 
için, AEFÖD 'nin aldığı karara 
göre, saat 12  'de forum düzenle
necekti. Polisin saat 1 1 .30'da 
iki devrimci öğrenciyi aldığını 
öğrendik. Bazı arkadaşlarla 
harekete geçtik. Ancak, sayımız 
az olduğu için, arkadaşları al
mak için polise müdahale ede
medik. Ancak hemen alkışlı 
protestoya başladık ve bir anda 
50 kişi toplandık. Okul . bahçe
sinde, "katil polis", "okulda 
polis istemiyoruz" ve "arkadaş
larımızı geri istiyoruz" gibi slo
ganlar attık. Saat 1 1 .30'da baş
layan eylem, marşlarla saat 
1 3  ·de bitti. 

8 Kasım · da ise, Eskişehir 
cezaevine devrimci tutsakların 
nakledilmesini protesto için 
eylem karan alındı. Ancak yine 
bir kısım grupların ciddiyetsiz 
ve sorumsuz tutumlarıyla kar
şılaştık. Polisin saat 12'de fo
rum yapacağımız kantini kuşat
masına rağmen sloganlar eşli
ğinde tabut yakma eylemini 
başarıyla gerçekleştirdik. Eyle
me 70 kişi katıldı. 

Yaptığımız eylemlerden bir 
diğeri 22 Kasım' daki 3 günlük 
açlık greviydi. Burada ise en 
büyük olumsuzluk yurtsever 
arkadaşların eylemi bağımsız 
bir şekilde başlatmalarıdır. 
Onlar bu tavırlarıyla, devrimci 
dayanışma ve kardeşliğe zarar 
verdiler, milliyetçi bir tutum 
takındılar. · 

Açlık grevinin devam ettiği 
günlerde , HEP 'de yapılan 
tartışma toplantısında ise görüş
lerimizin savunusunu yaptık. 

B. CEVAHİR 

ERDAL EREN (13 Aralık 1980) 

". . .  Çok büyük bir ihtimalle bu işin ölümle 

sonuçlanacagını çok iyi biliyorum. Buna ralfnen, kor

kuya, karamsarlıga, yılgınlıga kapılmıyorum ve devrimci 

oldugum, mücadeleye katıldıgım için onur duyuyorum. 

" . . .  Şunu bilmenizi ve kabul etmenizi isterim ki, sizin 

binlerce evladınız var. Bunlardan daha niceleri katledile

cek, yaşamlarını yitirecekler, ama yok olmayacaklar. 

Mücadele devam edecek ve onlar mücadele alanlarında 

yaşayacaklar." 
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Cezaevi önünde dayanışma eylemi 
Devrimcilerin, komünistlerin en doğal hak ve 

görevlerinden olan cezaevlerinden kaçma eyle
minin iki Dev-Sol tutsağı tarafından Ankara 
Merkez Cezaevindeyken gerçekleştirilmesi üze
rine, bu durum fırsat bilinerek, önce Ankara, pe
şinden Gaziantep, Malatya, Çanakkale, Nazilli , 
Aydın vb. gibi özel tip ve E tipi cezaevlerindeki 
siyasi tutsaklar, "tabutluk " olarak siyasi literatü
rümüze geçen ve tek kişilik hücrelerden oluşan 
Eskişehir L Tipi Cezaevi 'ne sevkedilmeye baş
landı. En basit insani ve siyasi haklarını bile faşist 
devlete karşı verdikleri dişe diş mücadeleler so
nucunda ve şehitler pahasına elde eden bu 
tutsakların tüm kazanımları bu olay vesilesiyle 
bir çırpıda yokedilmek, ellerinden alınmak isten
di. Sevk sırasında tüm daktilo, kitap, buzdolabı, 
bilgisayar, yazı malzemeleri vb. gibi eşyaları yağ
malandı. Direnişlere işkenceyle, dayakla karşılık 
verildi. Sevk sırasında ve Eskişehir cezaevinde 
ablan dayak sonucunda tüm tutsaklar yaralandı. 
Tabib Odası genel sekreteri Dr. Nüvit Duraker, 
cezaevinde yaptıkları incelemede 1 19 kişide sırt, 
kaba et, kafa, kol gibi bölgelerde darp ve cebire 
dayalı ekimozlar saptadıklarını söyledi (22 Kasım 
tarihli Cumhuriyet) .  

Ve tabii bu saldırı, daha önceleri de olduğu 
gibi sert bir duvar gibi örülen tutsakların direni
şiyle karşılaştı. Tutsaklar bu saldırıya kitlesel bir 
açlık greviyle karşılık verdiler. Direnişleri 
dışarıda da yankılandı. Başta tutsakların yakınları 
olmak üzere çeşitli devrimci-demokrat, sosyalist 
kişiler, dergiler ve demokratik kuruluşlarca çeşit
li eylemlerle desteklendi. İHD İstanbul Şubesi, 
Özgür-Der, Dem-Kad, YKD (Yurtsever Kadınlar 
Derneği) vb. tarafından oluşturulan "Terörle 
Mücadele Birliği", tutsakların direnişini destek
lemek amacıyla ailelerin görüş günü olan 20 
Kasım tarihinde topluca Eskişehir cezaevine gi
derek açık ve toplu görüşü zorlama kararı almıştı. 
Bu eyleme, birliği oluşturan derneklerin üye ve 
taraftarları, tutsak yakınları, devrimciler ve dev
rimci, sosyalist dergilerin temsilcileri kauldılar. 
Birliğin , kendi pankartları dışında pankart 
açılmaması ve kendi hazırladığı bildirinin dışında 
bildirinin okunmaması şeklinde karar alması daha 
baştan bir olumsuzluktu. Bu anlamda dergiler 
platformunun bu yöndeki girişimleri "bölücülük 

yaptığınızı yayarız" vb. gibi tehditlerle engellen
meye çalışıldı . Halkevlerinin de bu yöndeki talep
leri geri çevrildi. 

Nihayet 19 Kasım gecesi İst.Sakatlar Der
neği 'nden gelen tekerlekli sandalyeli 3 kişiyle 
birlikte yaklaşık 200 kişi olarak saat 1 .30 sırasında 
Eskişehir'e doğru İstanbul'dan yola çıktık. Eski
şehir girişinde yolu kesen polis ekiplerince oto
büslerde kimlik kontrolü yapıldı. Devlet varlığını 
göstermeye başlamıştı. 

Ailelerin tümüne görüş yaptırılmaması duru
munda tutsak yakınları, avukatlar ve HEP1ilerden 
oluşan 5-6 kişilik bir heyetin sorun ile ilgili olarak 
cezaevi yönetimiyle görüşmesinin zorlanması 
kararlaştırıldı. Bu da olmazsa Ankara' ya Meclis' e 

· yürünecekti. 
Gardiyanlar, içinde açlık grevi yapmadıkları 

için cezaevi yönetimine göre "görüş hakkı" olan 
40 kişinin adı bulunan bir liste getirip okudular. 
Bu kişilerin yakınlarıyla 15  'er dakika görüşebile
cekleri, diğerler tutsakların ise açlık grevi yapma
ları nedeniyle disiplin cezası aldıklarından dolayı 
görüşmeye çıkaramayacaklarını söylediler. Bu 
durum kitle tarafından yuhlar ve alkışlarla protes
to edildi. 

Parmaklıklara as.dan bir anne " İnsan hakların
dan bahsediyorsunuz, bu mu sizin insan haklarınız. 
Evlatlarımızın kolunu bacağını kırdınız." diye 
içerideki asker ve gardiyanlara bağırınca kitle 
tarafından alkışlandı. Diğer analar ve yakınlar da 
bu yönde bağırarak konuşmaya başladılar. Kitle 
"Görüş hakkımız engellenemez", "Kahrolsun sö
mürgecilik" sloganlarını aunca, aileler, eylem 
yaptıkları konuyla ilgili slogan atılmasını istedi
ler. Bunun üzerine "Eskişehir tabutlukları yıkıl
sın", "Direnmek yaşamaktır", "Zindanlar boşal
sın, tutsaklara özgürlük" sloganları auldı,  tilili 
çekilip alkış tutuldu. Sonra da bir halay kolu 
oluşturulup, direniş türküleri eşliğinde halaya baş
landı: "Düşersem bu kavgada loy, dosta düşmana 
karşı". 

Bir anne halay çemberinin ortasına geçip, 
işkence konusunda kitleye ajite çekince diğer an
neler de onu izledi. Anneler "Kahrolsun faşizm", 
kitle ise "Yaşasın EskişeJıir direnişimiz" sloganını 
attılar. Gardiyanlar zaman zaman kitleyi bölmek 
için "görüş hakkı" olan tutsakların adlarını oku-



26 EKİM - Gençlik Özel Sayısı: 1 

yup, yakınlarını görüşe çağırıyorlar. Kitle ise bu 
durumu alkışlar)a, yuhlamayla ve "yok" sözcü
ğüyle protesto ediyordu. "Görüş hakkımız engel
lenemez", " İnsanlık onuru işkenceyi yenecek", 
"zindanlar boşalsın, tutsaklara özgürlük" slogan
ları auldı. Reformcuların dilinde "zindanlar 
boşalsın, . . .  " ile başlayan sloganın devamı " . . .  , ge
nel ar' ile gelirken, buradaki talep " . . .  , tutsaklara 
özgürlük" idi . Bir anne "Arkadaşlar birbirimiz
den ayrılmayacağız, birliğimizi bozmayacağız" 
deyince, bir başkası "bunlar faşist, nazi gibiler", 
bir diğeri "zindanları yıkacağız, çocuklarımızı 
alacağız" dediler. Kitle "terör yasasına hayır" 
sloganını attı. 

Ana yoldan cezaevi girişine doğru yeni gelen 
yaklaşık 40-50 kişi alkış ve sloganlarla karşılandı. 
Halay kolu iyice uzadı, çember genişledi, kalaba
lıklaştı. 

Yine içeriye bazı ailelerce eşya verilmeye 
çalışılması bir baba tarafından "Hep birlikte gö
rüşme talebimiz kabul edilinceye kadar içeriye bir 
şey vermeyelim" diyerek engellenmek istendi. 
Fakat eşya iletimi azalsa da sürdü. Bu gibi durum
larda tutsak yakınlarının çoğunlukla olmasa bile 
önemli ölçüde farklı davrandıklarını gördük. Hatta 
daha sonra Ankara seferi için yola çıkuğımızda 
görüş için geride kalan dahi olmuş. Bunu bir 
ölçüde son yasa değişikliğiyle siyasi tutsakların 
önemli ölçüde dışarı çıkmasıyla birlikte cezaevi 
önü direnişlerinde oldukça militan ve tecrübeli 
olan ailelerin bu mekanlardan kopmasına bağla
yabiliriz. Tabii bu eylemin örgütlenmesindeki 
zaaflar ve kitlenin temsilciliğini üstlenen heyetin 
pasifliği de çok önemli bir etkendi. 

Parmaklıklı kapıda bu hengame sürerken, 
dışarıda bulunan ziyaretçi bekleme salonu önün
de sorgu ve cezaevindeki işkenceyi konu eden bir 
tiyatro gösterisi sunuldu. Salonun içinden temsili 
işkencenin sesleri gelince ve dışardaki alanda 
temsilen işkence yapılınca seyirciler cezaevine 
doğru yönelip yuh çekmeye başladılar. Bir anne 
de gardiyanlara dönerek "faşistler çocuklarımıza 
böyle yaptınız değil mi, köpekler" diye bağırdı. 
Oyuncular hükümet yetkililerinin ağzından tem
silen bu konuyla ilgili konuştukça iyice ajite olan 
kitle slogan aup yuhlayarak, işkence olaylarını 
protesto etti. 

Ailelerce TMB (Terörle Mücadele Birliği) 
imzalı, üzerlerinde "Tutsaklara özgürlük, 125 'e 
hayır", "Yeni ölümler istemiyoruz", "Devlet 

terörü şimdi Eskişehir' de" yazılı pankartlar açıldı. 
Sloganlar atıldı. Bir anne cezaevine doğru yöne
lerek, "Allah belanızı versin faşistler, naziler, 
görüş hakkımızı niye vermiyorsunuz?", bit diğeri 
"Nasıl Deniz Gezmiş'leri astılarsa, Karadeniz 'de 
adamlarımızı katlettilerse, biz de onları katlede
ceğiz" dedi. 

İçeriden tutsakların sesleri gelmeye başladı. 
Ne söylendiği tam olarak anlaşılamıyor. Bu du
rum, dışardaki tansiyonu yükseltti. Kitlenin bir 
kısmı cezaevi kapısının parmaklıklarına asılarak 
şiddetle sallanmaya başladı. "İnsanlık onuru iş
kenceyi yenecek", "İşkencecilerden hesap 
soracağız", "Anti-terör yasasına hayır", "Devlet 
terörüne hayır", "Direnmek yaşamaktır" slogan
ları atıldı. Kürtçe Hemepej türküsü, Türkçe 
Avusturya İşçi Marşı söylendi. Alandakiler yeni
den l\alay kolunu oluşturup, ellerindeki kızıl ve 
yeşil-san-kırmızı renkli mendilleri sallayarak 
türkü söyleyip, halay çektiler. "Savaş esirlerinin 
takası başlasın", "Gerilla vuruyor, Kürdistan'ı 
kuruyor", "Bıji Kürdistan" sloganlarını attılar. 

Daha önceden kararlaştırıldığı gibi, yaklaşık 
400 kişi otobüslerle Ankara 'ya doğru yola çıktık. 

S. USTA 



Tutsakları destekleme eylemi 
ve gözlemler 

14 1- 142 aldatmacası ve Anti
Terör Yasası ile kitlelerin dev
rimci mücadelesi durdurulamadı. 
Yükselme potansiyeli taşıyan 
toplumsal hareketliliğe yeni 
baskı ve gözdağı planını devreye 
sokma zamanı gelmiş çatmışu. 
Devrimci tutsakların diri diri 
ölüm hücrelerine kapaulmaları 
bu planın bir parçasıydı. Öyle ki 
düzen özgürlük tutsakları 
karşısında dahi çaresizdi. öne 
çıkan biçim tutsakların fiziki 
olarak yok edilmesi olsa da; asıl 
gaye, yükselecek kitle hareketle
rinin en faşizan uygulamalarla 
kanla boğulacağını göstermekti. 

Buna ilk tepkiyi her şeyi göze 
alarak tutuklu aileleri gösterdi. 
80 yaşındaki analarımız polis 
copları alUnda, her türlü vahşi 
uygulamalara maruz kalarak 
kamuoyu oluşturdu. 

İkinci olarak, 1 -2 hafta gecik
meyle, bu tepkiye eski enerji ve 
duyarlılığından uzak olan öğren
ci gençlik kauldı. 

Eylem zamanının kısa tutulu
şu, militan biçimlerden uzaklığı, 
kitlesel kaulımın darlığı dikkat 
çekiciydi. '87 'de çıkartılmak 
istenen yasa tasarılarına karşı, 
kısa sürede 2-3 bin kişilik kitley
le, en işlek caddeleri trafiğe ka
patarak, militan yürüyüş ve ey
lemliliklerle karşılık veren öğren
ci gençliğin, bugün devrimcile
rin diri diri mezara gömülmesine 
bu düzeyde bir tepki göstermesi, 
önemli bir gerilemeyi ifade et
mekte kuşkusuz. Çok daha kötü 
olan ise, militan geleneğin tem
silcisi olan İstanbul Üniver
sitesi · nde eylemliliğin en geri bi
çiminin yaşanması idi. 

Eylem düzenleme ve çalış
ması sırasında yakından tespit 
edebildiğimiz noktalardan biri; 
küçük-burjuva toplumsal tabaka
ları temel örgütlenme alanı seçen 
ve özel olarak öğrenci gençliği 
kadro kaynağı gören halkçı-po
pülist akımların, en radikal -aşın 
eylem biçimlerini savunma gü
cündeki zayıflamaydı. 

Önceki bir kaç yıla oranla, bu 
y�l. ileri eylem biçimlerini haya
ta geçirmede gösterilen duyar
sızlık ve çekingenlik daha ileri 
boyutta. Dün açıktan, genel boy
kot çağrılarını ve sloganlarını 
içeren dövizleri asabilen arkadaş
larda, bugün radikal eylemler
den uzak durma çabası görülü
yor. Bu da kendini, en açık eylem 
alanlarında göstermekte. Aslın
da öğrenci gençliğin hareketlili
ğine etkili, ve doğru yöntemlerle 
müdahale edilebildiğinde belirli 
bir mesafe katetmek mümkün
dür. 

Ulusal mücadele taraftarla
rının, öğrenci gençliğin hareket
liliğine karşı kararsızlık ve 
uzaklıkları bu yıl daha da belir
ginleşen bir olgu. 

Bu da öğrenci gençliğin mü
cadele potansiyelini ve kitlesel
liğini olumsuz yönde etkilemek
te. 

Kuşkusuz tüm bunlarda öğ
renci gençliğin faşist diktatör
lüğün şiddetine en fazla maruz 
kalan kesim oluşu önemli etken; 
fakat bu gerilemeyi yalnız bu
nunla açıklamak yetersiz kalır. 
Popülist akımların yaşadığı 
Ukanıklığın, bu alana yansıma
sını buna eklemek gerek. 

S.ATILGAN 
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Beytepe 'de yemek 

boykotu 

Beytepe Kampüsü'nde öğ
renciler, ucuz, kaliteli ve 
sağlıklı yemek talebi ile ye
mekhane boykotu yapular. 
Boykot yaklaşık yüz öğrenci
nin katılımıyla gerçekleşti. 
Boykota aktif katılım yeterli 
değildi. 

Kaulım yeterli değildi, de
dim. Beytepe'de 1990 yılın
daki rektörlük yürüyüşünden 

. yaklaşık 500-600 öğrenci ey
leme katılmışu. Bugün ise 
öğrenci eylemlerine kaulan 
öğrenci sayısı yüzü geçmiyor. 

Öğrenci eylemlerinde kit
leselliği yakalamanın yolunu 
ise, öğrenci derneği hakkın
daki imajın değişmesinde, ey
lemlerin bütün öğrencileri il
gilendiren akademik-demok
ratik çizgide olmasında görü
yorum. Ancak eylemlerin aka
demik-demokratik çizgide ol
masından, siyasal mücadele
nin gözardı edildiği sonucu 
çıkartılmamalıdır. Toplumsal 
sorunlar öğrencileri dolaylı
dolaysız olarak etkilemektedir 
ve öğrenciler özellikle devrim
ci-demokrat ve komünist öğ
renciler buna duyarsız kala
mazlar. 

Yemekhane boykotuna dö
necek olursak, Beytepe 'de 
"güvenliği sağlamak!"la gö
revli jandarma subayı, eyleme 
katılanları tehdit ederek, on 
dakika içinde eylem alanından 
uzaklaşmalarını, yoksa şiddet 
kullanacaklarını söylüyordu. 
Alkışlarla protesto ettik. Boy
kot türkülerle devam etti. 

Dolan ÇELİK 
Ankara 
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"Devrimci Gençligin Görevleri" ( 1903 ) , Lenin' in gençlik sorununa ilişkin temel yazılarından 
biridir. Sayfalarımızı zorlayıcı uzunlugundan dolayı bazı bölümlerini kısalttık ve özellikle dikkat 
çekmek istedigimiz pasajları italik olarak verdik. Okurlarımıza bu son derece önemli makalenin 

tümünü bulup incelemelerini öneriyoruz. 

Devrimci gençliğin görevleri 
Yanılmıyorsak ilk olarak Osvobojdenye'nin 4 

(28)'üncü sayısında yayınlanan, iskra'ya da gelen 
Student gazetesi müdürlüğünün açıklaması, görüşü
müze göre Student' in 1 .  sayısının yayınlanmasından 
bu yana gazete müdürlüğünün görüşlerinde önemli 
bir ileri adım ablmış olduğunu göstermektedir. Bay 
Struve açıklamada ortaya konulan görüşlere 
kablmadığını bildirmekte acele ederken herhangi bir 
hata işlemiyordu: bu görüşler, liberal burjuva gazete
nin çok tutarlı ve gayretli bir şekilde savunduğu 
oportünist akımdan, gerçekten temelli farklara sa
hiptiler. "Devrimci duygunun tek başına öğrenciler 
arasında ideolojik bir birlik sağlayamayacağını, bu 
amaca erişmek için şu ya da bu sosyalist dünya 
görüşüne dayanan sosyalist bir idealin zorunlu oldu
ğunu", bunun gerçekten, "belirli, tutarlı" bir dünya 
görüşü olması gerektiğini Student gazetesi müdürlü
ğü, ideolojik ilgisizlik ve teorik oportünizmle bağları 
koparmış ve öğrencileri devrimci fikirlere yaklaşbrma 
sorununu gerçek bir temel üzerine oturtmuştur. Kaba 
anlamıyla "devrimcilik"e ülkede geçerli olan görüş 
açısından bakıldığında, öğrencilerin ideolojik birliği 
tekdüze bir dünya görüşünü gerektirmez, daha çok 
bunu ortadan kaldırır; ideolojik birlik, farklı devrim
ci fikirler karşısında "sabırlı olma" anlamına gelir, 
belirli bir fikir silsilesini kararlı bir şekilde onayla
maktan vazgeçmeyi şart koşar, kısacası, ideolojik 
birlik bu akıllı siyaset cambazları açısından, belirli 
bir ideolojik ilgisizliği şart koşar. (Doğal olarak bu 
görüş açısı, görüşlerde liberallik ile, her ne pahasına 
olursa olsun ve zaman geçirmeksizin birlik olmanın 
önemi ile ilgili bayağı formüllerle, az ya da çok 
akıllıca gizlenir) .Öğrenciler arasında siyasal ve top
lumsal görüşler bakımından çok farklı gruplar bulun
duğu, ve ister istemez bulunmasının zorunlu olduğu, 
bu nedenle de tekdüze ve belirli bir dünya görüşü 
yönündeki istem, kaçınılmaz bir biçimde, bu grup
lardan bazılarıyla çahşacağı gibi, herkes tarafından 
bilinen ve tartışılamayan bir gerçeğe yapılan abf 
böyle bir sorun için oldukça akla-yakın ve ilk bakışta 
inandırıcı bir tanıtlamaya yarar. Buna göre belirli ve 
tekdüze bir görüş istemi, sonuç olarak, birliği zede
leyerek, uyumlu çalışma yerine anlaşmazlıklara neden 
olacak, ortak siyasal saldınnıngücünüzayıflatacaktır, 

vb., vb .. 
Bu inandırıcı tanıtlamaya daha yakından bakalım. 

örneğin Student' in ! .sayısındaki öğrencilerin grup
lara ayrılması ile ilgili yazıyı alalım. Bu birinci 
sayıda, gazete başyazarı tarafından belirli ve tekdü
ze bir dünya görüşü istemi henüz ortaya konmamışb, 
bu nedenle kendisinden sosyal-demokrat "dargörüş
lülüğü"ne özgü olan önyargılı olma bakımından pek 
kuşkulanılamazdı. Student'in 1 .  sayısındaki başyazı, 
bugünkü öğrencileri dört temel gruba ayırmaktadır: 
1 .  "İlgisiz kalabalık" -öğrenci hareketine bütünüyle 
ilgisiz kalan kimseler; 2. "akademistler" -öğrenci ha
reketlerinin tamamen akademik taban üzerinde 
kalmasına taraftar olanlar; 3. "öğrenci hareketlerinin 
karşıtları" -milliyetçiler, Yahudi düşmanları vb.; 4. 
"politikacılar" -çar despotizminin yıkılması için 
mücadeleye taraftar olanlar. "Bu grup da birbirine 
karşıt iki tür unsurdan oluşmaktadır - devrimci dü· 
şünceye sahip salt burjuva siyasal muhalefetinden ve 
songünlerdeoluşturulan (songünlerdemi? -N.Lenin), 
yani sosyalist düşünceli, devrimci aydın proletarya
dan." Bu ikinci alt grubun da herlcesin bildiği gibi 
sosyalist-devrimcilervesosyal-demokratlaraayrıldığı 
gözönünde bulundurulursa, bugünkü öğrenciler 
arasında· -alb siyasal grubun varlığı ortaya çıkar: 
gericiler, ilgisizler, akademistler, liberaller, sosya
list-d�vrimciler ve sosyal-demoktatlar. 

Kendimize şu soruyu yöneltebiliriz: Acaba bu 
gruplaşmalar raslansal mıdır? Acaba geçici eğilim
lerden mi kaynaklanmaktadır? Bu sorunla bir dere
ceye kadar ilgili her insandan hemen olumsuz bir 
yanıt elde etmek için soruyu açık yüreklilikle sormak 
yeter. ögrencilerimizde başka bir gruplaşma ola
maz, çünkü ögrenciler, aydınların en duyarlı tepkide 
bulunan bölümüdür, ve aydınlar, tüm toplumda sınıf 
çıkarlarının ve siyasal gruplaşmaların gelişmesini 
enbilinçli,enkararlı veendogrubirbiçimdeyansıtan 
ve ifade eden bir kesimdir. ögrencilerin siyasal 
gruplaşmaları, tüm toplumdaki siyasal gruplaş
mayauygundüşmeseydi, ögrenciolmazlardı - "uygun 
düşmeseydi" sözcüğü, öğrenci gruplarıyla toplum 
grupları arasında güç ve sayı bakımından tam bir 
oranb anlamında değil, toplumda bulunan grupların, 
öğrenciler arasında da zorunlu ve kaçınılmaz bir 



şekilde varolduğu anlamında kullanılmışur. Sınıf 
karşıtlıklarının zayıf geliştiği (göreli olarak), siyasal 
bakımdan el sürülmemiş, polis despotizminin dehşe
te düşürdüğü ve ezdiği büyük halk yığınlarının bu
lunduğu tüm Rus toplumu için bu alb grup karakte
ristiktir: gericiler, ilgisizler, kültür reformcuları, 
liberaller, sosyalist-devrimciler ve sosyal-demokrat
lar. "Akademistler" yerine "kültür reformcularını", 
yani siyasal mücadele olmaksızın yasal ilerleme, 
mutlakiyet tabanı üzerinde bir ilerleme taraftarlarım 
koydum. Bu tür kültür reformcuları Rus toplumunun 
bütün tabakalarında vardır ve her yerde, öğrenciler 
arasındaki "akademistler"e benzer biçimde, meslek 
çıkarlarının dar çevresiyle, ulusal ekonominin ilgili 
dallarında ya da devlet ve yerel yönetimde iyileştir
melerle yetinirler ve çeşitli akımlara mensup olan 
"politikacılar" arasında bir ayrım yapmayarak (aka
demistlerin davrandığı biçimde) "siyaset"ten kor
kuyla uzak dururlar. ( . . .  ) 

( . . .  ) Belki bize şöyle denecektir: yukarda belirti
len altılı tasnif, gerçege uymamaktadır, çünkü Rus 

toplumunun sınıfsal ayrımını karşılamamaktadır. 
Böyle bir itiraz geçerli olmaz. Sınıflara bölünme 
kuşkusuz siyasal gruplaşmanın en derin temelini 
gösterir; kuşkusuz son tahlilde bu gruplaşmayı belir
ler. Ama bu derin temel, tarihsel gelişim içinde ve bu 
tarihsel gelişime katılanların ve onu yaratanların 
bilinç durumlarının gelişmesi oranında kendini mey
dana koyar. Bu "son tahlil" e, ancak siyasal mücade
le ile, bazan fırtınalı bir şekilde kendisini çeşitli 
siyasal bunalımlarda hissettiren, hazan geri çekilen, 
ve bir süre görünüşte son bulan uzun, inatçı yıllar, 
hazan on yıllar süren bir mücadelenin sonucu olarak 
erişilir. ( . . .  ) 

Her kapitalist ülkenin en ilerici sınıfı, sanayi 
proletaryası, bizde de sosyal-demokrasinin öncülü
ğünde, programın bayrağı albnda örgütlü yığın hare
ketleri yoluna girmiştir. Bu, uzun uzun süreden beri 
sınıf bilincine sahip uluslararası proletaryanın 
programıdır. Politikaya karşı ilgisiz olan insanların 
kategorisi, Rusya'da kuşkusuz herhangi başka bir 
Avrupa ülkesine kıyasla, karşılaşbrma kabul etmez 
derecede daha fazladır. Ama bizde de kategorinin 
siyasal bakımdan ilkel ve aslında varolan el değme
mişliği arbk sözkonusu olamaz: sınıfsal bilinci sahip 
olmayan işçilerin -kısmen de köylülerin- ilgisizliği, 
siyasal kaynaşmaların ve faal protesto hareketlerinin 
gitgide daha sık bir biçimde patlak vermesiyle orta
dan kalkmaktadır, bu da açıkça göstermektedir ki, bu 
ilgisizliğin, bıkkın burjuva ve küçük-burjuvanın ilgi
sizliğiyle hiç bir ortak yanı yokbır. Rusya 'nın göreli 
olarak zayıf bir gelişme gösteren kapitalizmi nede-
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niyle, özellikle büyük sayıları bulan küçük-burjuva 
sınıf, kuşkusuz bir yandan bilinçli ve tutarlı gericiler 
yetiştirmekte, öte yandan daha sık olarak uyuşuk ve 
baskı albnda tubılan "emekçi halk" yığınından henüz 
pek az uzaklaşmakta, ideologlarını raznoşintsi 
aydınların geniş tabakaları arasında bulmaktadır. Bu 
aydınlar tam anlamıyla pekiştirilmemiş bir dünya 
görüşüne sahiptir ve bilinçsiz olarak demokratik, 
ilkel sosyalist fikirlere bulaşmış bir halde bulunurlar. 
Bu ideoloji de, eski Rus aydınlarının karakteristik 
niteliğini, hem onun liberal-halkçı kısmının sağ 
kanadını, hem de en radikal kısımını, -"sosyalist 
devrimciler"i- oluşturur. 

"Eski" Rus aydınları dedim. Bizde, liberallikleri 
ilkel halkçı fikirlerden ve açıklıktan yoksun, sosya
list fıkirlerden temizlenmiş (doğal olarak Rus mark
sistlerinin yardımıyla) yeni bir aydın grubu meydana 
çıkmaktadır. Bizde gerçek bfr burjuva liberal-aydınlar 
tabakası, özellikle bu sürece Bay Struve, Berdiya
yev, Bulgakov ve ortakları gibi çok becerikli, opor
tünizmin moda akımları için çok yetenekli kişilerin 
kablması sayesinde yedi millik çizmelerle ilerle
mektedir. 

Böylece karşı çıkılamaz bir sonuca varmış bulu
nuyoruz: öffeencilerimizin siyasal gruplaşması ras
lansal degildir, tersine, Student gazetesinin 1 .  

sayısıyla aynıfıkirde olarak yukarıda açıkladıgımız 
gibi, zorunlu ve kaçınılmaz bir durumdur. ( . . .  ) Öğren
cilerin siyasal gruplaşması, toplumun siyasal 
gruplaşmasına tekabül ediyorsa, bunun açık anlamı 
şöyle değil midir? öğrencilerin "ideolojik 
birliği"nden, ancak şu iki şeyden biri anlaşılabilir: ya 
mümkün olan çok sayıda öğrenciyi çok belirli bir 
toplumsal ve siyasal fıkirler yörüngesine kazanmak, 
ya da belirli bir siyasal gruba mensup öğrenciler ile 
bu grubun öğrenciler dışındaki temsilcileri arasında 
mümkün olan en sıkı bir yaklaşmayı sağlamak. Şu 
nokta da kendiliğinden ortaya çıkmıyor mu: öğrenci
leri devrimci harekete geçirmekten, bu harekete ge
çirmeninin içerik ve niteliği bakımından ancak çok 
belirli bir anlayış açısından sözedilebilir. Örnegin bir 
sosyal-demokrat için, bu, önce öffeenciler arasında 
sosyal-demokrat görüşleri yaymak, kendilerini 
"sosyalist" ve "devrimci" olarak adlandıran, ama 
devrimci sosyalizm ile ortak hiç bir yanları bulunma
yan görüşlere karşı mücadele etmek; ikinci olarak, 
öffeenciler arasında, her demokratik, bu arada aka
demik hareketi genişletmek, bu hareketi daha bilinçli 
ve kararlı duruma getirmek demektir. 

( . . .  ) 
Yukarda.yapılan bütün bu açıklamalardan sonra 

bu iddianın anlamsızlığı gün gibi ortaya çıkmaktadır. 
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Sözkonusu olan, öğrencilerin hangi siyasal rolü 
oynayacaklarıdır. Bunun için de her şeyden önce, 
öJJrencilerin, toplumun geri kalan kısmından ayrı 
olmadığı ve bu nedenle toplumun tüm siyasal 
gruplaşmalarını kaçınılmaz bir biçimde yansıttığı 
olayına gözlerini kapamak gerekir. Ve sonra bu 
kapalı gözlerle, bu konuda öğrenciler hakkında ya da 
genel olarak öğrenciler hakkında nutuklar atacaksınız. 
Sonuç olarak...  şu ya da bu partiye bağlanmanın 
neden olduğu ikiye bölünmelerin ve parçalanmaların 
zararı ortaya çıkacak. ( .. .  ) Burada, temel özüne 
uygun olarak partilerin mücadelesinden ayrılmaz bir 
siyasal faaliyet olan ve kaçınılmaz bir biçimde, belir
li bir partinin seçilmesini gerektiren bir siyasal faali
yet sözkonusudur. ( . . .  ) 

Şimdi bir dereceye kadar gelişmiş siyasal ilişkiler 
tasavvur edelim ve bizim "tartışma konumuz"un 
pratikte nasıl bir durum alacağını görelim. Önümüz
de bir dindarlar partisi, bir liberaller partisi ve bir 
sosyal-demokratlar partisi bulunsun. Diyelim ki bu 
partiler, belirli bölgelerde, belirli öğrenci tabakaları 
ve benim hatırım için de işçi sınıfı içinde çalışıyor 
olsunlar. Bu partiler, her iki tabakadan da mümkün 
olduğu kadar çok sayıda temsilcilerini kendileri için 
kazanmaya çaba göstereceklerdir. Şimdi sorulabilir? 
Acaba sözkonusu partilerin bu temsilciler tarafından 
herhangi bir partinin seçilmesine, tüm öğrencilerin 
ve tüm işçi sınıfının bazı ortak öğrenim ve meslek 
çıkarları olduğu gerekçesiyle karşı çıkmaları düşü
nülebilir mi? Bu tıpkı, bütün partiler için istisnasız 
büyük yaran olan basın sanatının yardımıyla müca
delelerini sürdürme zorunluluğuna karşı çıkmak gibi 
bir şey olur. Uygar ülkelerde mümkün oldugu kadar 
kapsamlı ve iyi örgütlenmiş ölJrenci birliklerinin ne 
büyük yararı oldugunu anlamayacak tek bir parti 
bulunmaz, her parti, etkisinin bu birlikler üzerinde 
ağırlık kazanması için çaba harcar. Şu ya da bu 
kurumun, hiç bir partiye bağlı olmamasından söze
dildigi zaman, mevcut kurumların, yüz durumdan 
doksandokuzunda çok belirli bir siyasal davranışı 
benimsedikleri gerçegini örtbas etmek isteyen ege
men sınıfların atımda ikiyüzlü bir konuşma tarzından 
başka bir şey olmadığını kim bilmez? ( . . .  ) 

Burada nasıl bir karışıklığın egemen olduğunu bir 
görelim. Bir rekabet ancak bir siyasal örgütle gene 
bir siyasal örgüt arasında, bir siyasal çaba ile gene bir 
siyasal çaba arasında mümkün ve kaçınılmaz olur. 
Biryardımlaşmademeğiiledevrimcibirgruparasında 
bir rekabet olanak-dışıdır. Revolutsionnaya Rossiya, 
bu ikincisine birincisini koşulsuz olarak feda etmek 
istediğini atfederse düpedüz saçmalamış olur. Bu 
karşılıklı yardım örgütünde belli bir siyasal çaba 

ortaya çıkarsa, -örneğin devrimcilere yardım etme
mek, ya da yasadışı kitapları kitaplıktan atmak gibi
rekabet ve dolaysız mücadele her namuslu "politi
kacı" için zorunlu bir görev olur. Çevreyi üniversite 
çıkarlarının dar çerçevesiyle sınırlamak isteyen (kuş
kusuz böyle insanlar vardır ve 1896'da bunlardan 
çok daha fazla sayıda vardı) kimseler varsa, bunlarla 
ilgilerin daraltılması değil, genişletilmesi fıkrini 
yayanlar arasında mücadele tam anlamıyla bir zorun
luluk ve bir görevdir. Revolutsionnaya Rossiya' nın 
İskra'ya karşı polemik açmasına neden olan Kiev 
Kurulunun açık mektubunda öjJrenci örgütleri ve 
devrimci örgütler arasında bir seçim yapma sözko
nusu degildi, tersine seçim, çeşitli yönlere sahip 
devrimci örgütler arasındaydı. ( . . .  ) 

Gençliğin devrimci bölümü iki devrimci parti 
arasında seçim yapmaya başladı, ve bunun üzerine 
kendisine şu bilgi veriliyor: "Belli bir parti etiketinin 
(birisi iÇin etiket, bir başkası için bir bayrak) zorla 
kabul ettirilmemesiyle (belirsizlik doğal olarak ter
cih edilmelidir) öğrencilerin vicdanları üzerinde zor 
kullanmadan (tüm ülkelerin tüm burjuva basını, 
sosyal-demokrasinin gelişmesini barışçı kimselerin 
vicdanlarının önderler ve kışkırtıcılar tarafından baskı 
altına alınmasıyla açıklarlar) bu etki sağlanmıştır", 
yani öğrencilerin sosyalist bölümünün geri kalan 
gençlik üzerindeki etkisi kastedilmektedir. 
İnanıyorum ki, her namuslu öğrenci, sosyalistlere 
karşı yapılan, bu, bir etiketin "zorla kabul ettirilmesi" 
ve "vicdanın baskı altına alınması" suçlamasını gere
ği gibi değerlendirecektir. Ve bu niteliksiz, cılız ve 
ilkesiz söylevler, parti örgütü, partiye bağlılık, parti 
onuru ve parti bayrağı kavramlarının zayıf bulundu
ğu Rusya\da verilmektedir! 

Bizim "sosyalist-devrimcilerimiz" devrimci genç
liğe "genel siyasal harekete bağlılıklarını" belirten 
ve "devrimci kampta fraksiyon kavgalarından bütü
nüyle uzak bulunan" daha önceki öğrenci kongrele
rini örnek olarak göstermektedirler. "Genel siyasal 
hareket" nedir? Sosyalist artı liberal hareket. Bu 
farkı bir kenara atmak: yani en yakında bulunanın, 
örneğin liberal hareketin yanına geçmek. Ve bunu 
yapmaya zorlayanlar, "sosyalist-devrimciler"dir! ( . . .  ) 

( . . .  ) Gerçekten de Revolutsionnaya Rossiya' nın 
"Öğrenciler ve Devrim" başlıklı programatik maka
lesindeki fıkir silsilesi izlenirse bu durum görülür: 
Yazar "gençlik"teki "çabaların kişisel çıkar düşün
cesinden uzak oluşunu", "idealistik dürtülerin gücü� 
nü" özellikle vurguluyor. Yazar, onların "yenileştiri
ci" siyasal çabalarını, bir yandan Rusya' da toplumsal 
hayatın bugünkü koşullarında, otokrasi ve çok geniş, 
çok farklı türlerden oluşan halk kesimlerinin uzlaş-



maz bir çabşmaya yolaçmasında, öte yanda üniversi
teler dışında siyasal hoşnutsuzluğu belirtmenin son 
derece güçleştirilmesinde (yakında bu güçleştirme 
olayından bir geçmiş olarak sözedeceğiz) arayacak 
yerde doğrudan doğruya burada arıyor. Yazar bun
dan sonra sosyal-demokratların, öğrenciler arasındaki 
farklı siyasal grupların varlığı karşısında bilinçli bir 
tepki gösterme, benzer siyasal grupları daha yakından 
birleştirme, siyasal bakımdan farklı olanları ayırma 
çabalarına toplarını çeviriyor. Yazar şu ya da bu 
çabanın hatalı olduğunu eleştirmiyor, bütün bu 
çabaların daima ve her durumda başarılı olduğunu 
iddia etmenin gülünç olduğunu ileri sürüyor. Hayır, 
yazar sınıfsal çıkar farklarının, kaçınılmaz bir biçim
de siyasal gruplaşmaya yansımasının zorunlu oldu
gu, ögrencilerin toplumun tümünden -kişisel çıkar 
duygusundan uzak olmalarına, saflıklarına, ideal bir 
biçimde düşünmelerine karşın- istisna edilemeyece
ği, sosyalistlerin görevinin bu ayrılıgı örtbas etmek 
değil, tersine, genişyıgınlara, açıklamak ve bir siya
sal örgütte saglamlaştırmak oldugu düşüncesine 
bütünüyle yabancıdır. Yazar, olayları sosyal
demokratın materyalist görüş açısından degil, bur
juva demokratın idealist açısından görüyor. 

( ...  ) Şu gerçek görülmektedir: Sosyalist-devrim
cilerin, bir sosyalistin görüş açısı bakımından gülünç 
denecek kadar anlamsız ve çelişkili olan fıkir silsile
si, burjuva-demokratik görüş açısından bütünüyle 
anlaşılabilir ve manbkidir; çünkü sosyalist-devrim
ciler partisi, aslında burjuva demokrasisinin bir frak
siyonundan, bileşimi bakımından agırlıgı ile aydın, 
görüşleri bakımından aAırlıgı ile küçük-burjuva, 
teorik standartlarına göre en yeni oportünizmi, 
modası geçmiş halkçı akımla eklektik bir biçimde 
birleştiren bir fraksiyondan başka bir şey değildir. 

Burjuva demokratların birleşme sözlerini, siyasal 
gelişmenin ve siyasal mücadelenin gidişi, mükem
mel bir biçimde çürütmektedir. Rusya'da da gerçek 
hareketin gelişmesi böyle bir olaya yolaçmış 
bulunmaktadır. "Akademist"lerin öğrencilerarasında 
özel bir grup olarak ortaya çıkmalarından sözetmek 
istiyorum. Gerçek bir mücadele olmadığı sürece 
akademistler "genel öğrenci" yığınından ayrılmıyor 
ve öğrencilerin tüm "düşünen kısmı"nın "birliği" 
bozulmaz görünüyordu. Ama iş uygulamaya gelince 
farklı unsurların ayrılması kaçınılmaz oldu. 

Herkesin ve her bir insanın birliği hakkında edi
len boş sözlere karşın, siyasal hareketin ve mutlaki
yete karşı doğrudan doğruya yapılan hücumların 
ilerleme kaydetmesi olayına siyasal gruplaşmada 
belirginleşen bir açıklık eşlik etmektedir. Akade
mistlerin ve politikacıların ayrılığında ileriye doğru 
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büyük bir adım abldığından kimse kuşku duyamaz. 
Bu ayrılık sosyal-demokrat öğrencilerin akademist
lerle "bağlarını kopardıkları" anlamına gelir mi? Re
volutsionnaya Rossiya, böyle bir durumun sözkonu
su olduğuna inanıyor. 

Onun böyle düşünmesinin nedeni yukarda ortaya 
koymuş oldugumuz kavram karışıklıgıdır, siyasal 
akımların birbirini karşılıklı olarak sınırlaması, 
meslek ve ögrenci birliklerinin "havaya uçurulması" 
anlamına kesinlikle gelmez. ögrenciler arasında 
çalışmayı görev edinen bir sosyal-demokrat, kendisi 
ya da güvendiği kimselerin yardımıyla mümkün olan 
çoksayıda, mümkün olangenişkapsamlı "saltögren
ci" ve eğitim çevrelerineyakendisiyada ajanlarıyo
luyla girmek için mutlaka çaba gösterecektir, sadece 
akademik özgürlük isteyenlerin görüş açısını geniş
letmeye çalışclcaktır, hala bir program arayanlar 
arasında sosyal-demokrat programının propagan
dasını yapmaya ugraşacaktır. 

Fikirlerimizi toparlayalım. Öğrencilerin belirli 
bir kısmı açık ve tutarlı görüşler elde edeceklerdir. 
Bu ön çalışmanın son amacı, -devrimci harekete 
eylemli olarak katılmak isteyen öğrenciler için-, bugün 
devrimci kampta oluşmuş bulunan iki akımdan biri
nin bilinçli ve vazgeçilemez bir seçimi olabilir. Kim 

ögrencilerin ideolojik birliği adına, onları genellikle 
devrimci harekete geçirme adına vb. , böyle bir seçi
me karşı protestoda bulunursa, o kimse, sosyalist 
bilinci karartmış, gerçekte ancak ideolojisizlik ögüt
lemiş olur. ôgrencilerin siyasal gruplaşması zorun
lu olarak toplumun siyasal gruplaşmasını yansıtır ve 
siyasal bakımdan farklı grupların mümkün oldugu 
kadar bilinçli ve mantıklı bir sınırlamasını yapmak 
için çaba göstermek her sosyalistin görevidir. Sosya
list-devrimciler partisinin gençliğe yönelttiği "ge
nel-siyasal harekete bağlılıklarını ilan etmek ve 
devrimci kampta fraksiyon kavgasından bütünüyle 
yüzçevirmek" yolunda yapbğı çağın, özünde, sosya
list görüş açısından burjuva demokratik görüş açısına 
gerilemek çağrısından başka bir şey değildir. Buna 
da şaşmamak gerekir, çünkü "sosyalist devrimciler 
partisi" Rusya"da burjuva demokrasisinin bir fraksi
yonunundan ibarettir. Sosyal-demokrat ögrencile
rin, sosyalist-devrimciler ve öteki bütün akımlara 
mensup politikacılarla ilişkiyi kesmeleri, hiç bir 
zaman, genel öArenci ve eğitim örgütleriyle ilişkiyi 
kesme anlamına gelmez, tersine ancak çok belirli bir 
programın görüş açısında bulunuldugu zaman , en 
geniş öArenci çevrelerinde akademik görüş açısının 
genişlemesi için çalışılabilir, çalışılmalıdır ve bilim
sel sosyalizmi, yani marksizmi yayabilir, yaymalıdır. " 
(V. 1. Lenin, Gençlik Üzerine, Sol Y., s.178-194) 
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Ekim 'den yoldaşlara 

Gençlik özel sayısı üzerine 

Özel Sayı: 1 

Ekim ilk kez Gençlik Özel Sayısı çıkarıyor. Devam ettirmek düşüncesindeyiz. Bu düşünce

mizin ise bir kaç önemli nedeni var. Önem sırası açısından birinci neden. artık EKİM Hareke

tinin dört yıllık yoğun siyasal faaliyeti sonucu biriktirmiş olduğu güçlerin. gençlik çalışmasına 

daha bir özel dikkat götermemize izin verecek bir noktaya gelmiş bulunmasıdır. 

Kuşkusuz. yine siyasal faaliyetin ulaşmış bulunduğu düzeyle bağlanulı olarak öğrenci 

gençlik içinde de, daha yoğun bir siyasal faaliyet için oldukça anlamlı sayılacak ilk ilişkileri 

belirli bir süredir kurmuş bulunuyoruz. Bu gerçeğin en somut göstergesi ise bu özel sayının 

sayfalarında yansıyor. Bu özel sayı, ağırlıkla genç yoldaşlarımızın katkılarının ürünüdür. 

Bugün devrimci hareket bir bütün olarak gençlik erozyonu yaşamaktadır. Başta "en ilerici 

sınıfın" gençliği olmak üzere. genç kadro ve militanlara dayanmaya başaramayan bir hareket. 

hem kendi örgütsel sürekliliğini garantileyemez, hem de yeni bir yükseliş döneminin dayattığı 

görev ve sorumluluklara cevap verme yeteneğine yeterince sahip olamaz. 

Yeni atılımlar daima genç kadroların enerjisi üzerine yükselir. 

"Gençlik gelecektir! ". Bu marksist şiar, geleceği kurmak iddiasındaki bir siyasal hareketin 

temel yolgöstericilerinden biridir. Bir komünist hareket açısından gençlik, özellikle iki açıdan 

geleceği simgelemektedir. Gençlik hem geleceğin işçi sınıfı üyelerini ,  hem de geleceğin prole

tarya aydınlarını bağrında taşıyan bir toplumsal kategoridir. 

Bugün liselerde ve özellikle meslek liselerinde okuyan yüzbinlerce öğrencinin küçük bir 

azınlığı yüksek okul kapılarını aşmakta. çok daha büyük kitlesi ise fabrika kapılarına akmaktadır. 

Bugün üniversitelerde öğrenim gören ve şu son dört y�•4a yoğun polis terörüne. her yıl verilen 

şehitlere vb. rağmen kararlı bir tazda mücadele veren binlerce öğrenci ise. komünist hareket 

açısından militan bir aydın kadro kaynağını oluşturmaktadır. 

Güçlerimiz ölçüsünde, bu iki kaynağa ulaşmak ve onları temel sınıf perspektiflerimiz 

doğrultusunda örgütlemek, önümüzdeki siyasal görevlerden biridir. 

Bu görevin etkin bir tarzda yerine getirilebilmesi. bu alandaki faaliyetin sesi ve örgütleyicisi 

olabilecek bir yayın organının varlığı ile doğrudan bağlantılıdır. 

Ekim'in ilk kez çıkan Gençlik Özel Sayısı bu yönde atılmış bir adımdır. Bu yayını devam et

tirebilmek ve giderek de asıl sahiplerine, sizlere emanet edebilmek. herşeyden önce sizlerin 

görev bilinci ve katkılarınıza bağlıdır. 

Görev ve sorumluluk genç komünistleri bekliyor! 

EKtM · 


