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Çözümsüzlüğün yönelimi: 

Terör, yeni saldırı dalgası 

ve gençlik 
Son dönemin bütün gelişmeleri, sömürge

ci sermaye rejiminin açık bir terör rejimine 
doğru yol aldığım gösteriyor. İçinde bulun
duğumuz şu günlerde "milli mutabakat hü
kümeti", "darbe" vb. tartışmaların yoğunlaşması 
bir rastlantı sayılmamalıdır. Tersine bu tartış
malar düzenin çıkmazının ve bu çıkmaz içinde
ki "arayış"larının ifadesidir. 

Çalkantılı Dönem ve Gençlik başlıklı geçen 
sayımızın başyazısında düzenin içinde bu
lunduğu çıkmaz şu şekilde tanımlanmıştı; 

"Ekonomideki bu son gelişmeler bu açıdan 
özel bir politik önem taşımaktadır. Mali çö
küntü, yüksek oranlı devalüasyon ve peşpeşe 
gelen zamlar, sermaye çevrelerinde yeni bir 
iktisadi-politik saldırı paketinin tartışılmasını 
gündeme getirmiştir. 

"İşçiler ve emekçiler buna sessizce boyun 
eğecekler midir? Bir avuç asalak kapitalist 
rahat etsin ve semirsin diye, açlığa ve yok
sulluğa, en sıradan demokratik haklardan bile 
yoksunluğa katlanacak mıdır?" 

Bugünkü konjonkürde bu sorulara verile
cek yanıt kesin bir "hayır" olacaktır. İçinde 
bulunduğumuz konjonktür ne 12 Mart önce
sine, ne de 12 Eylül öncesine benzemektedir. 
Kitlelerle düzen partileri arasındaki ilişki, 
kilfolerle diğer düzen kurumları arasındaki iliş
ki, yığınların mücadele ve eylem isteği, örgütlü 
bir mücadele yürüten Kürt halkı gerçeği vb., 
tüm bunlar, yığınların yeni bir iktisadi-politik 
saldırıya sessiz kalmayacağının önemli gös
tergeleridir. 

Ne var ki bu aynı gerçek, düzenin yeni 
ve daha azgın bir saldmya yönelmeyeceğini, 

yönelemeyeceğini göstermez. Yalnızca bu 
saldın ve terörün, geçmiş dönemlere göre düzen 
açısından daha riskli ve sorunlu olacağı anla
mına gelir. 

Tersine düzeni daha azgın bir saldırı ve 
terör rejimine doğru iten bir diğer nesnellik 
vardır. Her şeyden önce düzen, kendisini çöküşe 
zorlayan bir iktisadi krizle ve Kürdistan'da 
yığınsallaşmış bir silahlı Kürt ayaklanması ile 
yüzyüzedir. Bu koşullarda gündeme getirilecek 
bir "istikrar" programını barışçıl bir tarzda 
uygulayabilmesi imkansız denilebilecek den
li zordur. İşçi ve emekçilere yönelik böyle 
bir iktisadi/politik saldırının işçi ve emekçiler 
tarafından sessizlikle karşılanmasının olduk
ça zor olduğu bugünkü koşullarda, düzen açı
sından terörü artırmak daha da zorunlu hale 
gelmektedir. 

Görülen o ki, düzen bu koşullarda, önün
deki tek seçenek olarak daha azgın bir terör 
rejimine doğru yol almaktadır. 

*** 

Önümüzde bir yerel seçim dönemi var. 
Burjuva partiler uzun bir süredir propagan
da dönemini başlatmış durumda. Bizzat burju
va partilerinin propaganda temaları bile, siya
sal bir varlık olarak düzen partilerinin "bit
miş" olduklarını ortaya koymaktadır. Burjuva 
partilerinin adayları (RP dışta tutulursa) ken
dileri ile partilerinin özdeş görülmemesi için 
özel bir gayret gösteriyorlar. Seçimi partiler 
üzerinden değil bireysel imajları üzerinden 
kazanabileceklerinin farkındadırlar. 

Sosyal-demokrat olup da ANAP'tan aday 
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olanlar, ANAP'lı olup dlrDSP'den aday olanlar, 
DYp ile ANAıl" at:ısındaki günübirlik gidiş 
gelişler. sqimi kazanmak için sanatçı aday 
arayflff vb., tümü, düzen partilerinin kitleler 
ıtezdinde ciddi bir meşruiyct krizi yaşadığını 
ortaya koymaktadır. Burjuva partiler kitlele
rin karşısına siyasal varlıklarıyla değil aday
larının imajlarıyla çıkabilmektedirler artık. 
Tümünün tek bir prQgrama, tekelci burjuvazi
nin programına sahip olduğu daha net görülür 
olmuştur. Tümü burjuva anlamda bile bir siya
sal parti olmaktan çıkmış, açık bir çıkar şebe
kesine dönüşmüştü�. Bu koşullarda, bu par
tilerin, geniş emekçi yığınlar nezdinde ciddi 
bir itibar yitimine uğramaması şaşırtıcı olurdu. 
Gelinen yerde tüm çabalarına rağmen böyle 
bir akibetle yüzyüzedirler. 

DYP'nin Çiller'le, SHP'nin Karayalçın'la 
tazelediği imaj bir y�I içerisinde bütün büyüsü
nü yitirmiştir. Deniz Baykal 'ın ve Mesut 
Yılmaz'ın .. genç"liği ve .. dinamik"liği beş para 
etmemektedir vb. 

Böyte bir siyasal yelpaze içerisinde düze
nin kendi siyasal meşruiyetini sağlayabilme
si, kitleleri düzen i�inde tutabilecek kanallar 
yaratabilmesi oldukıça zordur. 

*** 

�u noktada farklılık gösteren tek parti 
RP'dir. Ama bu farklılık da görünümdedir. 
Gerçekte RP'nin de düzen içi olmak anlamın
da diğer burjuva partilerden hiçbir farklılığı 
yoktur. Onun programı da özel mülkiyet siste
minin kutsanması zemininde yükselmektedir. 

RP, düzenin hiçbir temel kurumuna dokun
mayacağını açık açık ifade etmektedir. Bu 
koşullarda RP düzen açısından gerçek bir "şans" 
olmaktadır. Birkaç açıdan böyledir bu. 

Bir kez, RP, "milliyetçilik değil ümmet
çilik" sloganı etratiında düzenin halihazırda 
Kürdistan'daki tek mevzisi durumundadır. 
İkincisi, ezilen ve sömürülen yığınların 
tepkilerini "adil düzen" şiarı altında ve 
demagojik halkçı sloganlar eşliğinde düzen 
içinde tutabilmektir. Ve üçüncüsü, RP bu kez 
tersinden, dini gericiliğe tepki duyan halk 
potansiyelinin de s�hte bir "laiklik-irtica" ek-

seniDde düzen. içinde tutulmasına hizmet 
etmektedir. 

Ne var ki, RP'nin misyonu yalnızca bu 
sınırlar içerisindedir. RP iktidar partisi olduğu 
takdirde, demagojik ve uydurma çizgisi ile 
tüm büyüsünü kısa sürede itirecektir. Bu ne
denle RP'nin bir iktidar adayı olarak düzen 
açısından pek bir değeri yoktur. Onun rolü 
düzene tepkileri yeniden düzen içine döndür
mektir. Bir de, muhtemel bir darbenin temel 
gerekçelerinden biri olarak bir "değer" taşı
maktadır. 

Olaylar öyle gösteriyor ki, düzen, bugüne 
kadar kendi eliyle büyültüp geliştirdiği RP'yi 
bu kez "düşman" ilan ederek, bu yolla toplu
mun dinsel gericiliğe tepki duyan kesimlerini 
yedeklemek istemektedir. Bu oyun toplumu 
sahte bir "laiklik-irtica" ikilemi içerisine 
hapsederek, düzenin terörünü meşrulaştırmak 
için de oynanmaktadır. 

*** 

Düzen açık bir terör rejimine yönelirken, 
kendine "meşruiyet" de yaratmaya çalışıyor. 
Terör rejimini kitleler nezdinde "mazur" 
gösterecek düşmanlar yaratmaya çalışıyor. 
Komünistler, gençlik içinde de, düzenin bu 
yönelimini teşhir etme göreviyle karşı karşıya
dırlar. Düzenin bu alandaki demagojilerini açı
ğa çıkarmak sorumluluğu ile yüzyüzedirler. 

Böyle bir saldırı dolaysız bir biçimde genç
lik üzerinde de etkilerini ve yansımalarını 
bulacaktır. Yalnızca işçilere ve emekçilere 
yönelik saldırıların, onların çocukları olan 
gençliği de etkileyecek olması nedeniyle değil; 
aynı zamanda bu saldırının gençliğin eğitim 
ve yaşam koşullarını da yakından etkileye
cek olması nedeniyle de ... 

Öyleyse yapılması gereken, daha bugün
den gençlik içinde düzenin yeni saldırı dal
gasına karşı koyuşu hazırlayacak bir pro
paganda-ajitasyon çalışması yürütmek, böy
le bir saldırının bir süredir durgun olan gençlik 
hareketinde yeniden bir canlanma yaratabile
ceği gerçeğini de hesaba katan bir hazırlık 
sürecine girebilmektir. 

Ekim Gençliği 
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.. 
Ozgürlük mücadelesi ve Kürt gençliği 

Kürt ulusunun ulusal eşitlik ve özgürlük 
mücadelesi bugün Türkiye'nin sınırlarını aşmış 
ve tüm dünyanın gündemine girmiştir. Çeşitli 
ülkelerdeki devrimcilerin sempatisini ve 
desteğini kazanırkenı burjuvaların da nefretini 
üzerine çekmiştir. 

Türk burjuvazisi, Osmanlı' dan devraldığı 
bir sömürge olan K'rdistan üzerinde 
onyıllardır istediği glibi hüküm sürüyor. 
Kürdistan' ın zengin kaynaklarını onyıllardır 
sömürüyor. Kişiliksi*, kimliksiz, onursuz, her 
türlü eziyete ses çıkarmayan vb. bir Kürt 
insanı yaratmak için! her yolu denedi. 
Kürdistan'da açtığı $ömürge okullarında Kürt 
gençliğini asimile et.inek ve kimliksiz bir 
gençlik yaratmak içt·' her imkanı kullandı. 

Türk burjuvazis· in sömürgeci 
uygulamaları karşısı da zaman zaman Kürt 
isyanlar patlak verdi! Kürtler ulusal 
özgürlükleri için ay*landılar. Fakat çeşitli 
zayıflıkları nedeniyle yenildiler. Sömürgeci 
Türk ordusu bu isyahlan vahşi bir şekilde 
bastırdı ve akla geln)eyecek katliamlar yaptı. 

Bugün Kürt hallb yeniden ayakta. Fakat 
bu kez koşullar dah� farklı. En önemlisi Kürt 
halkı bugün bu onurfu mücadeleyi kendi 
partisinin önderliğinde yürütüyor. Artık Kürt 
halkı bilinçlenmiş, ö�cüsüne kavuşmuş ve 
özgürlük için ayağa �alkmıştır. Bu 
mücadelenin başarısı ı için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmamaktadır. Sötnürgeci devletin 
işkenceleri, katliaml<ıfı, insanlıkdışı 
uygulamaları Kürt h�lkını bir adım bile 
geriletemiyor. Aksintı mücadele günden güne 
gelişiyor ve daha da 1 güçleniyor. 

Sömürgeci devlet Kürt özgürlük 
mücadelesi karşısında çözümsüzlük içindedir. 
Türk ordusu Kürt getillaları karşısında her gün 
rezil olmaktadır. Hcr1 türlü modern silah.la 
donanmış ve sayıca lfat kat fazla olan bu ordu 
"bir avuç gerilla" kafşısında çaresiz ve 
pespaye bir duruma üşmüştür. Sömürgeci 
devlet Kürt Özgürlük mücadelesini yıllardır 
"bitirmektedir", ama kendisi de dahil kimseyi 
buna inandıramamaktbdır. Çünkü bitirdik 
dediği özgürlük mücadelesi her seferinde daha 
da güçlenerek ortaya ! çıkmaktadır. 

Sömürgeci sermaye devletini köşeye 
sıkıştıran, Türk halkını derinden sarsan ve eski 
inançlarını tuzla buz eden bu mücadele, Kürt 
gençliğinin örellikle de Kürt yoksul 
gençliğinin büyük fedakarlıklarıyla, canıyla ve 
kanıyla bugünlere gelmiştir. Kürt gençliği 
özgürlük mücadelesini başından itibaren sahip 
çıkmış ve omuzlamıştır. Gençliğiyle ve . 
militanlığıyla mücadeleye dinamizm 
kazandırmıştır. Bu mücadele için seve seve 
canını vermişti ve vermektedir. Bugün 
Kürdistan' da her aileden en az bir genç 
gerilladır. Kürt gençliği gerilla ordusunun 
hayat damarıdır. Gerilla da Kürt halkının ... 

Kürt halkının sömürgeci devlete karşı 
savaşan ordusuna Kürt gençliği güç 
vermektedir. Onun daha küçük yaşlardan 
itibaren tek özlemi gerillanın saflarına katılmak 
ve özgürük için mücadele etmektir. 

Kürt halkı da ulusal özgürlük ve eşitlik 
uğruna büyük fedakarlıklara katlanan ve bu 
uğurda canını vermekte tereddüt etmeyen Kürt 
gençliğine hcrşcyiyle sahiplenmektedir. Şehit 
düşen gerillaların cenazesini binlerle ve 
serhildanlarla kaldırmakta, düşmanın eline 
düştüğünde ise yalnız bırakmamaktadır. Her 
türlü desteği vemıektedir. 

Kürt gençliğinin özgürlük mücadelesi 
içindeki rolü ve önemi, gençliğin ve gençlik 
çalışmasının önemini bir kez daha 
göstermektedir. Komünistler işçi sınıfı 
içerisindeki çalışmalarında genç işçilere büyük 
önem vermelidirler. Onlara yönelik özel bir 
çalışma yürütmelidir. Parti genç işçilerin 
omuzlarında yükselmelidir. Lenin'in "Biz 
daima devrimci sınifın gençliğinin partisi 
olacağız" sözü rehber edinilmelidir. 
Kazanıldığında, işçi gençliğin sermaye 
iktidarını devirme mücadelesinde militanca ve 
fedakarca davranacağından kuşku 
duyulmamalıdır. 

İşçi gençlik Kürt gençliğini örnek almalı, 
onun yolunu izlemelidir. Sermaye devletini 
yıkma ve sosyalizm mü.cadelesind� komünist 
örgütün saflarında yerini almalıdır. 

Saflarımızı genç devrimci işçilerle 
doldurmak için ileri! · 
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Devlet kirli savaşa gönüllü bulamıyor 
Yakın zamana kadar, sömür

geci Türk devletinin kardeş Kürt 
halkının özgürlük ve ulusal kurtu
luş mücadelesine karşı sürdür
düğü haksız ve kirli savaşa yöne
lik geniş emekçi kitlelerde bir 
duyarsızlık hakimdi. Devletin tüm 

olanaklarını seferber edip yürüt
tüğü şoven propagandalar işçi 
sınıfını ve emekçileri önemli 
ölçüde etkisi altına alabiliyordu. 

Ancak gelinen yerde faşist 
Türk devleti kanlı yüzünü, ''Türk 
devletinin bölünmez bütünlüğü" 
etrafında sürdürdüğü ırkçı söy
lemlerinin arkasına saklayamıyor. 
Burjuva medya tüm gayreti ile 
üstünü örtmeye çalışsa da, Kür
distan 'da tam bir çıkışsızlık ve 
çözümsüzlük yaşıyor. Yaklaşan 
seçimlerle birlikte iyice panik
leyen Türk devleti vahşet politi
kalarını tüm hızıyla tırmandırıyor. 

Kürdistan yakılıyor, yıkılıyor, 
bombalanıyor. Yüzlerce, binlerce 
Kürt insanı katlediliyor, kaybet
tiriliyor, işkenceden geçiriliyor. 
Seçimlerde Kürt halkının özgürce 
irade belirlemesinin önüne geç
mek için elinden geleni ardına 
koymayan sermaye iktidarı Kürt 
halkını işkence ve baskı ile yıl
dırmaya çalışıyor. 

Ancak faşist devlet pervasız
laştıkça emekçi halkın tepkisi 
artıyor. Kimse oğlunu bu kirli 
ve haksız savaşa yem olması için 
askere göndermek istemiyor. 
Emekçi gençler kardeş bir ulusa 
karşı silah sıkmayı ya reddediyor, 
ya da gönülsüzce gittiği askerlik
ten firar ediyorlar. Asker kaçak
larının sayısı o denli hızla çoğa
lıyor ki, devlet önlem üstüne ön
lem almak zorunda kalıyor. 

Dün açık öğrenim fakültesi 
öğrencilerini askere çağırmaya 

çalışan devlet, yükselen tepkiler 
karşısında bu tasarısını geri çek
mişti. Ardından terhisler durdu
ruldu. Ancak bunun da a<;kerlerin 
ve ailelerin öfkesini artırmaktan 
başka bir işlevi olmadı. Bugün 
ise askere gitmeyi reddeden, yok
lama kaçağı durumunda olan 
yüzbinlerce gence 3 yıla kadar 
varan ağır hapis cezası getiriliyor. 
Sayıları yüzbinlerle ifade edilen 
asker kaçakları, firarlar ve inti
harlar faşist sermaye devletini ve 
sömürgeci orduyu son derece zor 
durumda bırakmıştır. Düne kadar 
hapis cezasını bir tehdit unsuru 
olarak kullanırken, bugün onu 
yasalaştırmıştır. Elbette ki bu 
yasa, türlü iğrenç yalanla asker
den kaçışlarım yasallaştıran bur
juvazinin çocuklarım hedef almı
yor. Tersine zor yoluyla kirli bir 
savaşa yem gönderilmek istenen 
emekçi gençliktir. 

Ne var ki faşist tedbirler de 
sökmeyecektir. Emekçi gençlik 

kardeş bir halka karşı yürütülen 
bu kirli ve haksız savaşa kablma
yacakbr. Bugün Kürdistan'da as
ker olan emekçi gençler ise Kürt 
halkına karşı işlenen onulmaz 
insanlık suçunu daha yakından 
gördükçe, soykırıma ortak olmayı 
kabul etmeyeceklerdir. Firarlar 
daha da artacaktır! 

Ancak bugün devrimci ve 
emekçi gençlik için askere gitme
mek tek başına çare değildir. Zira 
bugün "Ya barbarlık içinde çöküş 
ya sosyalizm" ikilemi hergün
künden daha yakıcıdır. Düzenin 
karşısına bütünüyle dikilemeyen 
onun bir parçası olmaktan kurtu
lamayacaktır. Kardeş Kürt hal
kının yürüttüğü haklı ve meşru 
mücadeleye karşı silah sıkmayı 
reddeden, askere gitmeyen, Kür
distan'daki sömürgeci Türk ordu
sunun saflarından ayrılan gençler 
devrim cephesine katılmalı, 
k omünist saflarda yerlerini 
almalıdır! 
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Gençliği politikleştirmek esas hedefimiz 
Günümüz Türkiyesi'nde gençlik alanında, geçici eylemsellik dönemleri dışında, gerçekten ses 

getiren, gençlik hareketini ileriye taşıyan bir mücadele çizgisi ortaya konamamıştır. Gençlik 
hareketini sınıf harekıetiyle birleştirme, onun yedek gücü haline getirme perspektifinden yoksun 
küçük-burjuva demokrasisi, onu daha çok akademik-demokratik talepler çerçevesinde harekete 
geçirmeye çalışmıştır. Oysa akademik-demokratik çerçeve son derece dardır ve burjuva düzen 
sınırlarının dışına çı�mamak demektir. 

Gençlik hareketi)ni ilerletmek, gençlik içinde düzen karşıtı bir politik ajitasyon ve 
propaganda faaliyeti[ yürütmekle mümkündür. Gençliği politik olarak etkileyemediğimiz sürece 
tutarlı bir akademik µtücadele yürütmek dahi mümkün olmayacaktır. 

Bugün devrimci ! grupların gençlik içinde etkinlik kuramamalarının temel nedeni, gençlik 
kitlelerini düzen karş'tı bir politik faaliyet temelinde etkileyememeleri, daha doğrusu böyle bir 
perspektife sahip olrtjamalarıdır. 

Gençlik hareketipin temel sorunu politikleştirilememesidir. Ve sorun doğru teşhis edilemediği 
sürece de bunu aşmalc mümkün olamamaktadır. Bugün gençlik alanındaki devrimci gruplar 
içinde, bu alanın sor�nlarına ilişkin verimli bir tartışma yürütülememektedir; Perspektifsizliğin 
yanısıra, küçük-burjuta grupçuluk ve sekterlik de bunda önemli bir rol oynamaktadır. 

Adana'dan bir ö�nek vermek istiyorum. Bir Öğrenci Birliği toplantısına bizim genç 
yoldaşlarımız da katılmaktadır. Bu toplantılara tam bir apolitizm hakimdir. Bizim yoldaşlarımız 
bu toplantılarda Kürt 1 ulusal 
mücadelesi, işçi hare�etinin 
sorunları, düzenin ge�çliği 
ehlileştirme çabaları 1b. 
konularda tartışmalar açarak 
politik bir ortam yar tmaya 
çalışıyorlar. Öğrenci ' 
Birliği'ndeki diğer gepçler ise 
bu konulara girmekte� adeta 
kaçınıyorlar. : 

Biz Ekimci gençlıer, 
bölgemizde, gücümüz] 
oranında, hem geneld� 
gençliğin hem de öğrenci 
gençliğin üzerindeki �u 
apolitizmin kırılmasın� 
çalışıyor, politik bir aençlik 
hareketi yaratmak i 
perspektifiyle hareket ! ediyoruz. 
Yalnızca akademik-demokratik 
sorunlar temelinde gepçliğin 
kazanılamayacağının . 
bilincindeyiz. Tek başjına 
gerici faşist-eğitim si�temini 
değil, düzeni hedef afün, onu 
teşhir eden, devrim v� 
sosyalizm propaganda�ını öne 
çıkaran bir politik faaliyet 
yürütmeye çalışıyoruzJ 

K. DEVRtM/Adana 
1 

Polis işgaline karşı alkışlı yürüyüş 

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, başta üniversitelerdeki polis 
işgali ve polis-idare işbirliğine karşı 23 Şubat günü rektörle 
görüşmek üzere "Katil polis dışarı!", "Okulda polis istemiyoruz!" 
vb. sloganlarla alkışlı yürüyüşe geçtiler. İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. 
Bülent Berkarda'ya polis baskısını ve terörünü anlatan öğrenciler, 
ayrıca demokratik taleplerini dile getirdiler. 

İstanbul Üniversitesi öğrencileri eylemden sonra yayınladıkları 
bildiride rektörün tavrını şöyle anlatıyor: "Üniversitede polisin 
olmasını istemiyorum diyemem ama söylediklerinizi dogru 
buluyorum, dedi.. Gerekçe olarak da olası çatışmaları gösterdi." 
Rektörün, polis-idare işbirliğinin en açık kanıtı olan altını 
çizdiğimiz sözleri karşısında öğrencilerin yanıtını yine bildiriden 
aktarıyoruz: "Kendisine bu olayların bizzat polisin provokasyonu 
olduğunu, bunu sağ-sol çatışması olarak gösterip kendi meş
rulugunu sağlamaya çalıştığını söyledik." 

Kuşkusuz ki, öğrencilerin polis terörüne karşı yükseltikleri 
ses anlamlıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, dolaysız olarak kapitalist 
düzene hizmet eden bir kurumun başındaki bürokratlar, düzenin 
bekası için fakültelere bilinçli olarak yerleştirilen polislerle işbirliği 
içerisindedir. Üniversitelerden polisin kökünden sökülüp atılmasını 
gerçekleştirmek ancak düzene ve onun tüm temsilcilerine karşı 
yürütülen militan-politik bir mücadele ile mümkündür. Geniş 
öğrenci kesimlerin apolitikliğine boyun eğmek değil, politik bir 
saldırıyla onları harekete geçirmek ve düzendışı bir mecraya 
çekmektir aslolan. 



6 Ekim Gençliği Sayı: 3 

"Her ile bir üniversite" demagojisi 

Aldatmaca ve gerçek 
'9 1 yılı başlarında, demagojik propagandalar 

ve aldatıcı vaatler eşliğinde "üniversite sayısının 
artırılması" gerektiği ileri sürülerek, yeni bir yasa 
tasarısı hazırlandı. Tasarıyla onlarca yeni üniver
sitenin açılması planlanmasına rağmen, "üniver
sitelerin açılmasının planlandığı şehirlerin uygun 
olmadığı" ileri sürülerek kurulacak yeni üniversite 
sayısı öngörülenin oldukça altına düşürüldü. 

1990-91 eğitim yılında, "her ile bir üniversite" 
demagojisi ile ANAP döneminde üniversite sayısı 
19'a çıkarıldı. Demirel'in başbakanlığı döneminde, 
bunlara "Baba'nın üniversiteleri" olarak adlandırılan 
22 yeni üniversite daha eklendi. Son dönemlerde 
ise üniversite kurma kampanyası öyle bir düzeye 
ulaştı ki, devletin hızına yetişmek, yeni üniver
sitelerin sayısını saptamak ve nerede kurulduğunu 
öğrenmek epeyce güçleşti! 

Düzenin bu yeni yöneliminin nedenlerini ir
delemek gerekiyor. Ancak biz burada yine de 
bununla ilişkili olan, burjuva basına da yansıyan 
güncel bir başka konuya, burjuva devletin ikiyüz
lülüğünü bütün çıplaklığı ile gözler önüne seren 
"yeni bir sorun"a dikkat çekmek istiyoruz. 

1 1  Şubat '94 tarihli Hürriyet gazetesinin 
haberine göre "Baba' nın üniversiteleri olarak 
adlandırılan 22 yeni üniversitenin 52 trilyonluk 
ödenek isteklerini, Başbakan Tansu Çiller önce 
31 trilyona indirdi. Daha sonra da ayrılan bu 
paranın sadece % 30' u olan 9 trilyonu serbest 
bıraktı" . Bu haber "yeni üniversitelerle ilgili bir 
çivi bile çakılmadığı"nı belirten YÖK yetkililerinin 
açıklamaları ile devam ediyor. YÖK Başkanı 
Sağlam, "her ile bir üniversite" kampanyasının tam 

bir ikiyüzlülük ve fiyasko olduğunun kabulü anla
mına gelen açıklamasında/itirafında şöyle diyor: 
"Yeni kurulan 22 üniversite ve 2 Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü' ndeki 411 fakülteden 86' sı, iki yıllık 319 
meslek yüksek okulundan BO'i, dört yıllık 70 yüksek 
okuldan 18' i ödenek ve tesis yetersizlikleri nedeniyle 
öğretime başlayamadı." 

YÖK Başkanı Sağlam'ın açıklaması bir geı:çeği 
yeniden kanıtlıyor. Sermaye egemenliği koşullarında, 
kapitalizmde, eğitim-öğretim sınıfsal bir karaktere 
sahiptir. Sermaye sınıfı, düzen temsilcileri, bu 
gerçeği titiz bir şekilde gözetmektedirkr. Eğitim
öğretim sistemine ilişkin temel ve güneci politikalar, 

yeni yönelimler vb. bu temel zemin üzerinde oluştu
ruluyor. Sermaye sınıfı bu konuda oldukça hassas
tır. Zira eğitim, sermaye egemenliğini güvence altına 
almanın en etkili ve sonuçalıcı kurumlarından 
biridir. Dahası, burjuva devletin diğer alanlardaki 
politikaları ile de yakından ilgili ve ilişkilidir. 

Ama dikkate alınması gereken, teşhir edilerek 
etkisizleştirilmesi güncel bir öneme sahip olan bir 
başka olgu daha var. Eğitim alanında atılan her 
yeni adım, düzenin ihtiyaçları doğrultusunda girilen 
her yeni yönelim bu temel gerçeği unutturmak, 
sermaye sınıfının bu alandaki politikalannı gizlemek 
için gerekli ve zorunludur. "Eğitimde reform pake
ti", "eğitimde eşitlik", "her ile bir üniversite", 
"açıkta öğrenci kalmayacak" vb. demagojik açık
lamalar, manevralar bu temel gerçeğin ifadesidir. 

YÖK Başkanı'nın itiraf niteliğindeki açıklaması, 
düzenin eğitim alanındaki aldatıcı manevrasını bütün 
çıplaklığıyla bir kez daha somut bir şekilde ortaya 
çıkarmıştır. Hürriyet gazetesinde yeralan haberin 
başlığı ise, burjuva basının bu iğrenç temsilcisinin 
niyetlerinden öte, oldukça yalın ve çarpıcıdır. 
"Çiller 'Baba' nın Üniversiteleri' nin parasını kesti." 

Neden? Kapitalizm kar üzerine kurulu bir 
sistemdir ve bütün toplumsal değerler, maddi ve 
manevi alanda üretilen bütün etkinlikler birer 
metadır, sömürü aracıdır. Kuşkusuz eğitim alanında 
da böyledir bu. Eğitim sisteminin sınıfsal niteliği, 
eğitim-öğretimin özelleştirilmesi, bütün temel eğitim 
kurumlarının ve üniversitelerin paralı bir hale geti
rilerek sömürü aracına dönüştürülmesi bu gerçeğin 
göstergelerinden yalnızca bir kaçıdır. '80 sonrasında 
eğitim alanındaki politikalar ile bu çok daha çarpıcı 
ve çıplak bir şekilde gözler önüne serilmiştir. 

Fakat "Baba üniversiteleri"ne verilmesi gereken 
ödeneğin kesilme noktasına gelmesinin önemli bir 
nedeni daha var. Son 10 yılda işçi ve emekçilerden 
1 katrilyonu aşkın para kar, faiz, rant vb. biçimler 
altında sermaye sınıfına aktarıldı. Bu dönemde 
bütçeden eğitime ayrılan pay ise sistematik bir 
şekilde düşürüldü. '7 1 bütçesinde eğitimin payı 
% 3 civarındaydı. '94'de ise % 2'nin altındadır. 
Üniversitelerin bu oran içindeki payı ise % 1 bile 
değildir. Kapitalizmin gerçek yüzüdür bu. 

Öte yandan, '80 sonrası, askeri harcamaların 
muazzam artışlar gösterdiği bir dönemdir. Kür-



distan 'da sürdürülen kirli savaşa yüzlerce trilyon 
lira para harcanmaktadır. Eğitimden kısılan, üni
versitelerin kesilen ödeneklerinden çalınan para, 
öğrencilerden alınan haraç, öğrenci velilerinden 
alınan "gönüllü yardım", Kürt halkına kurşun, 
bomba, kan ve ölüm, "faili meşhul cinayetler"in 
işlenmesi için kullanılıyor. Çarpıcı bir örnek daha. 
22 üniversiteye verilen 1 yıllık ödenek 9 trilyondur; 
son Zele saldırısı için harcanan para ise 1 trilyon. 

ANAP döneminde başlayan, Demirel döne
minde devam eden ve Çiller'le bir komediye 
dönüşen "her ile bir üniversite" aldatmacası, son 
günlerde ikiyüzlü açıklamalarla yeniden hızlan
dırılarak başka bir boyut daha kazandı. "Üniversite 
kapılarındaki birikimi önlemek için YÖK'te çalışma 
yapılıyor", "açıkta öğrenci kalmayacak" deniliyor. 

Düzenin eğitim sistemi ve kurumlarının somut 
görünümü bile , kapitalist devletin gençliğin eğitim 
ve öğrenim ihtiyacına yanıt veremeyeceğini, gençliği 
sistematik bir tarzda eleyerek eğitimden yoksun 
bıraktığım ve yalnızca belirsiz bir gelecek, yozlaşma 
ve çürüme ortamı yarattığım açıkça göstermektedir. 
Bütün demagojik vaatlere ve aldatıcı girişimlere 
rağmen, düzen, "üniversite kapılarındaki yığılmayı 
eritmek", "gençliğin istemlerine cevap vermek" 
güç ve olanaklarından yoksundur. Sözcülerinin 
ifadesiyle, "yıllardan beri eğitim sistemimizin en 
önemli sorunu" olan bu problemi çözemeyecektir. 
Zira sorun köklü ve yapısaldır. "Yığılmanın birden 
fazla sınava girilmesinden kaynaklandığı" iddiaları 
gençliği boş hayallerle oyalamaya dönüktür. 

Burjuva eğitim sistemi bunalımlı, verimsiz, 
yoz ve toplumsal gelişmenin ihtiyaçlarına yanıt 
vermekten uzaktır. Sözgelimi okullaşma oranı 
oldukça düşüktür. 6 ve daha yukarı yaştaki nüfus 
içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı % 20'nin 
üstündedir. Öğrenim yaşına gelen toplam nüfus 
içinde, '92 rakamlarına göre, yüksek öğrenimde 
"okullaşma" oranı % 9 civarındadır. Diplomalı işsiz 
sayısı ise son yıllarda muazzam bir artış göstermiştir 
ve toplam işsizler içindeki oranları % 30'dur. Resmi 
rakamlara göre bile yüksek okul mezunu işsizlerin 
oranı her yıl % 7 oranında artmaktadır. 

Ayrıca unutturulmaya çalışılan oldukça somut 
bir diğer sorun da orta yerde duruyor. Türkiye'de 
her yıl 1 milyon civarında öğrenci ÖSS sınavlarına 
giriyor. Bunlardan ancak 200 bini biraz aşan bir 
kesim bu "yarış"ı kazanıyor ve bir yüksek öğrenim 
Kurumuna girmeyi başarıyor. Geriye kalan ve her 
yıl katlanarak büyüyen yüzbinlerce genç ise işsizler 
ordusuna katılıyor. Düzen kurumlarına girmeyi 
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başaran gençleri bekleyen ise tam bir umutsuzluk, 
elenme ve okulu bitirmeyi başarırsa işsizliktir. 

Liberal bir burjuva "bilimci"si olan Prof. H. 
Sevim Yavuzer, bu gerçeği oldukça yalın ve çarpıcı 
bir şekilde dile getiriyor. "İlkokul çocuğundan 
üniversite öğrencisine kadar hepsinin kafasında 
gelecek endişesi var. Gençler okul sıralarında bile 
hayat pahalılığını derinden hissediyorlar ... Rahat 
yaşama koşullarına bir an önce ulaşmak istiyorlar. 
Oysa ellerindeki diploma ile o meslek hakkında 
yeterli bilgi ve kültüre sahip olamıyorlar." Düzenin 
eğitim kurumlarındaki görevlileri tarafından bile, 
burjuva eğitim sistemi ve kurumlarının iflas ettiğinin 
somut bir kanıtı ve açık bir şekilde kabulüdür bu. 

Ancak liberal burjuva aydınları, bu aldatma
canın yalnızca birer aletidirler. "Üniversite sayısının 
az olması bir eksikliktir" gerekçesi ile düzenin 
ihtiyaçları doğrultusundaki bu girişim destekleniyor. 
Sınıf mantığının, varlıklarının temeli olan düzene 
bağlılıklarının bir gereğidir. Teşhir etmek, etkisiz
leştirici bir ideolojik mücadele yürütmek gerekiyor. 

Düzen sözcülerinin "gelecek yıllarda örgün 
öğretime olan talebi karşılamak mümkün", "sınavda 
başarılı olamayan öğrenciler meslek yüksek 
okullarına yerleştirilecek" vb. yönündeki demeçleri, 
bir yönüyle burjuva eğitim sisteminin iflas ettiğini 
gizlemek amaçlı ise, diğer yönüyle de gençliği 
hayallerle oyalamaya ve düzene bağlayabilmeye 
dönüktür. Düzenin bütün kurumları ile dejenere 
olduğu, işsizliğin ve yoksulluğun bir hayalet gibi 
kol gezdiği bu ülkede, bir süre için de olsa gençlik 
düzen içinde tutulmaya, "sınıf atlama" hayalleri 
ile oyalanmayı çalışılıyor. "Taşra üniversiteleri"nin 
hızla çoğalması, "yığılmayı eritme" planları, 
kalitesiz ve beş para etmez bir eğitim ve işsizlik 
diploması ile gençliği aldatmak ve böylece düzene 
bağlayabilmek! ... Devletin en önemli hedeflerinden 
biridir bu. 

Peki olanaklı mıdır? Eğer mevcut görünümden 
bakarak değil de çok daha derinlerde yatan çelişki 
ve çözümsüzlüklerden, gençliğin düzen tarafından 
karşılanamayacak özlem ve istemlerinden hareket 
edeceksek, bunun olanaklı olmadığı açıktır. 

Düzenin bu aldatıcı manevrasını bütün yönleri 
ile teşhir ederek açığa çıkarmak, en geniş öğrenci 
gençlik kesimine döne döne gerçekleri anlatmak, 
Ekimci genç komünistleri bekleyen görevlerden 
biridir. 

Hedeflere saldırmak ve kazanmak bilinci ile 
savaşmak! Başarının, bugünü ve yarını elde etmenin 
önkoşuludur bu. 
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Universitelerin niteliği değişti mi? 
Sermaye devleti sözümona "üniversite reformu" 

ile "eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştirerek 
çağdaş hale getirmck"ten sözediyor, bu doğrultuda 
demagojik bir propaganda yürütüyor. Burjuvazi 
özellikle '80 sonrasında eğitim alanına yönelik yeni 
politikalara yönelmiştir. '80 sonrasına ilişkin bu 
değişiklik, devrimci hareketin kimi yeni dönem 
liberallerini "üniversitelerin niteliğinde ciddi bir 
değişimin olduğu" saptamasına götürüyor. Üni
versitelerin gerçekte hiçbir zaman varolmayan 
"ilerici evrensel özelliklerinin bir bölümünün 
yitir"ildiğinden sözediliyor. * 

Bu iddia ve geleneksel önyargılar, burjuva 
eğitim kurumlarında eğitilen ve yetiştirilen, beyinleri 
burjuva dünya görüşü ile esir alınmış "aydınlar"ın, 
sözde solcuların gerçekleri çarpıtmasından başka 
bir şey değildir. Türkiye'de üniversiteler bütün 
eğitim kurumları gibi birer devlet kurumudur. Resmi 
ideolojinin üretilmesi görevini üstlenmiştir. Burju
va eğitim sistemi ve politikası, bu kritik noktada 
"Cumhuriyet tarihi" boyunca değişmez bir sü
rekliliğe sahiptir. Her dönem sermaye sınıfının 
ideoloji üretme merkezi olmuştur. Resmi politika 
oluşturma, egemenlik sistemini böylece sağlam
laştırma işlevi· gören birer gericilik merkezi olarak 
çalışmıştır. Resmi ideoloji, eğitim kurumlarının 
da yardımı ile toplumun tüm kesimlerine pro
paganda edilerek ya da zor yoluyla kabul ettiril
miştir. Dolayısıyla birer düzen ve devlet kurumu 
olarak üniversitelerin niteliğinde herhangi bir 
değişimden söz bile edilemez. 

Ancak iktisadi gelişmenin ulaştığı düzey ile 
Türk burjuvazinin iç ve dış etkenlerle belirlenen 
tarihsel ve dönemsel ihtiyaçları, üniversitelere 
biçilen rol ile verilen görevlerde belirli işlev deği
şiklikleri de yaratmış bulunuyor. Burada sözkonusu 
olan üniversitelerin devlet kurumları olarak temel 
fonksiyonlarındaki değişiklik değil, içinden geçilen 
dönemin temel özellikleri doğrultusunda girilen 
değişimidir. 70 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca, 
Türk eğitim sisteminde düzeniçi düzenlemeleri 

* Üniversitelerin nitelik değişimine uğradığını öne 
süren bu "kemalist'', "demokrat" fikirlerin en rafine 
hali "Emperyalizme ve Faşizme karşı Devrimci Gençlik" 
adlı derginin Aralık 1990 sayısında yayınlanan Bugünün 
Üniversiteleri Üzerine Gözlemler başlıklı yazıda 
bulunabilir. 

doğuran ve belirleyen asıl ve tek etken düzenin 
ihtiyaçları, bir başka ifadeyle Türk burjuvazisinin 
iktisadi ve politik çıkarları olmuştur. Sözgelimi, 
'80 sonrasında, eğitim politikasındaki yeni düzen
lemeler ve tedbirler bu temel üzerinde ortaya çık
mış ve şekillenmiştir. 

70 yıllık tarihsel dönem boyunca Türk eğitim 
politikasının değişmeyen temel öğelerin arasında 
Kürt halkını yok saymak önemli bir yer tutar. Bir 
dönem "ilerici" olarak tanıtılan ve bugün kimilerince 
halen öyle görülen "Türk aydınları"nın ve .'j>ilim 
adamları"nın çok büyük çoğunluğunun Kürt ulusuna 
karşı her dönem ve değişmez bir şekilde düşmanlık ' 
içinde olmaları bunun somut kanıtlarından biridir. 

'80 sonrasında, "üniversitelerin bilim ürete
mediği", "insanlığın her alanda genişletilmiş" bir 
yeniden üretimini sağlayamadığı ve ''bilgi üretiminin 
piyasa ihtiyaçlarına göre düzenlendiği" bir duruma 
düşürüldüğü yönündeki iddialar ise, Kemalizm_. 
le malül sözde "Türk solcuları"nın devrimciliğinin 
tümüyle burjuva demokratlıkla sınırlı olduğunu 
gösterir. Onlar burjuva ideolojisine teslim olarak 
düzeniçi bir konuma kaymıştır. 

Burjuva üniversitelerinin "bilimsel üretimi", 
kuruldukları ilk andan günümüze kadar hep 
burjuvazinin ihtiyaçları ve çıkarları ile sınırlı 
olmuştur. Bu kurumların temel işlevlerinden biri 
egemen sınıfa ve kapitalist sistemin gelişmesine 
hizmet eden kafalar yetiştirmektir. Öte yandan da 
her dönem burjuva devletin "bekası" için resmi 
ideoloji üreten birer gericilik merkezi olarak ça
lışmaktadır. Bugün devletin militarist kurumları
nın direktifleri ile çalıştıkları, birer özel savaş aygıtı 
durumuna düştükleri tartışmasız bir gerçektir. 

Bütün tarihleri süresince gericilik örgütleyen 
burjuva üniversiteleri özgür bilimin düşmanıdırlar. 
Birer devlet örgütü olarak üniversiteler başından 
itibaren burjuvazinin çıkarlarıyla çelişen bilimsel 
araştırmalara izin vermemişlerdir. Buralarda özgür 
düşünmeye yer yoktur. Zira en temel işlevleri 
yozlaştırılmış, teslim alınarak düzene yamanmış 
bir insan tipinin yetiştirilmesidir. 

Bütün bunların açık ve kesin olduğu bir ülkede, 
üniversitelerin '80 öncesi ilerici bir niteliğe sahip 
olduğunu söyleyenler ve bizi hiçbir zaman olmayan/ 
olmayacak olan bir "ilerici"liği savunmaya davet 
edenler aptal değillerse eğer, Türk sermaye devleti-



nin ve onun kurumlarının açık savunucularıdırlar. 
Oysa, özgür bir bilimsel üretim için üniver

sitelerin gerici, bürokratik yapıları parçalanmalıdır. 

*** 

'80 sonrası, devletin bütün kurumları ile 
yeniden "onarıldığı", önemli düzeniçi düzenleme
lerin yapıldığı, sermayenin iktisadi ve politik alanda 
yeni bir yönelime girdiği, düzen kurumlarının 
sağlamlaştırılarak "savaş hali"ne göre konum
landırıldığı bir dönemdir. Burjuvazinin iktisadi ve 
politik yaşama tartışmasız bir şekilde damgasını 
vurduğu bir dönemdir bu. Kuşkusuz, bütün düzen
lemeler sermayenin çıkarları gözetilerek yapılmıştır. 

Bu dönemde, burjuva eğitim sistemi ve üniver
siteler de bu yönelime uygun olarak, sermayenin 
sınıfsal çıkarları doğrultusunda yeniden düzen
lendiler. 

Sermaye sınıfının iktisadi ve politik çıkarlarını 
savunabilecek, "düzenin işlemesi"ni sağlayacak 
yönetici kadroları daha iyi ve rasyonel bir tarzda 
yetiştirme/karşılama ihtiyacı bu yönelimin temel 
etkenlerinden biridir. Devletin '80 sonrası eğitim 
politikası, üniversiteleri Türk sanayiinin eğilimlerine 
göre yönlendirmek, ona göre düzenleyerek biçim
lendirmek yönünde olmuştur. Eğitim politikasına 
yön veren temel ihtiyaç budur ve sermayenin '80 
sonrasındaki iktisadi gelişme ihtiyaçları ve politik 
yönelimiyle doğrudan ilgilidir. Eğitim politikası 
ile üniversiteler sınıfsal çıkarlara göre şekillenmiştir. 

Bu bazı yan sonuçlar da yaratmış bulunuyor. 
Sözgelimi Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde eğitimi 
alt sınıflara yayan/açan sermaye sınıfı, daha son
raları ve özellikle '80 sonrası, alt sınıfları yüksek 
öğretimden tecrit etmeye, başaramadığı durumlar
da ise naylon üniversitelere sürme yolunu seçmiştir. 

Üniversitelerin fonksiyonlarında net ve kesin 
bir ayrışma yaratılmıştır artık. "Her ile bir üni
versite", "üniversitelerin yaygınlaştırılması", 
"üniversite kapılarında birikimi önleme" slo
ganlarında ifadesini buluyor bu. Bu beş para etmez 
naylon kurumlara, bunların taşralı olanlarına 
kapitalist sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmiş 
işgücü/teknik eleman yetiştirme görevi verilmiştir. 
Metropol üniversitelerine ise tam da bu yönelim 
ve işbölümü doğrultusunda devlet için üst düzey 
bürokratları eğitme, yönetici yetiştirme işlevi 
yüklenmiştir. Söylemeye gerek bile yok ki, bu alt 
sınıflardan gelen gençlerin "Çiller üniversiteleri"nde 
okuması, orta ve üst sınıfa mensup gençliğin ise 
metropol üniversitelerinde eğitilmesi anlamına 
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geliyor. 
Kapitalist tekeller ise gereken yasaları da 

çıkararak, kendi yöneticilerini ilkokuldan başlamak 
üzere özel okullarda ve üniversitelerde yetiştirmek
tedirler. Bu, sermayenin kendini yeniden ve daha 
güçlü bir şekilde üretme/yenileme isteğinin de 
ifadesidir. Zira sermaye sınıfı, özel bir eğitime 
tabi tutulmuş, düzenin gelişme ihtiyaçlarına yanıt 
verecek ve devletin sürekliliğini sağlayacak genç 
ve iyi yetiştirilmiş kadrolara, yöneticilere gerek
sinim duyuyor. Fonksiyonların ayrışmasını sağ
layacak yeni bir düzenleme ve kurumlaşmaya 
ihtiyacı var. Metropol üniversiteleri ile özel holding 
üniversiteleri bu ihtiyaca göre düzenlenmiş ve 
kurulmuşlardır. Burjuva devletin "açıkta öğrenci 
kalmayacak" şeklindeki yalanlarının nedenlerin
den biridir bu. Bir diğeri ise, tepkileri yatıştırarak 
gençliği oyalamayı, düzenle bağlarını canlı tutmayı 
amaçlıyor. Bir dönem için belirli bir işlev görse 
de, bu oyalama politikasının tutmayacağı ve etkisini 
çabuk yitireceği kesindir. 

Sorunun bir başka yönü ise şudur. "Eğitimde 
eşitlik" propagandasının gerçek içyüzü çok daha 
net bir şekilde ortaya çıkmış bulunuyor. Zira 
"eşitlik" yalanı burjuvazinin her dönem sarıldığı 
aldatıcı sloganlardan biri olagelmiştir. Bu ikiyüzlü 
yalan hemen her zaman eğitimin sınıfsal niteliğini 
gizlemek için ileri sürüldü. Bugünlerde ise burju
vazinin dönemsel ve tarihsel ihtiyaçları doğrultu
sunda girdiği yeni yöneliminin içyüzünü gizlemek 
ve "eğitimde eşitlik"in mümkün olduğu, gerçek
leştiği izlenimini yaratmak, olmayacak hayaller 
yaymak için özellikle sıkça ve yeniden kullanıl
maktadır. Ne var ki, bu gerçekleri değiştirmeye 
ve eğitimde derinleşerek süren eşitsizliği gizlemeye 
yetmiyor. Zira paralı hale getirilen eğitimle, ha
raçlarla, özel üniversitelerle ve tek bir çivisi bile 
çakılmayan üniversitelerle eşitsizlik o kadar çıplak 
ve kabadır ki, hiç bir yalan ve vaat bunu gizle
yemez. Eğitimde sınıfsal eşitsizlik somut ve dolaysız 
bir olgudur artık. 

1980 sonrasında tini versitelerin niteliğinin 
değiştiğine ve sözümona daha önceleri "ilerici" 
olduklarına kanıt (!) olarak ileri sürülenlerin ger
çek içyüzü kısaca budur. Ne burjuva eğitim 
sisteminin, ne üniversitelerin ve ne de liberal ve 
devrimci demokrat solcuların niteliği değişmemiş
tir. Yalnızca kendilerini değişen koşullara uyarla
mışlardır. Bütün demagojik açıklamaların ve 
"gözlemler"in özü ve esası budur. 

İbrahim HASAN 
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KAPİTALİZMİN KRİZİ 

Faşizm: Kapitalist sistemin en zor 

Sermaye düzeni, tehlikeye 
düştüğü koşullarda faşizme 
başvurur. Bu, bir nokta 
operasyonu değildir. Sistem, 
içinde barındırdığı çelişkilerin 
keskinleşmesi sonucunda 
yaşamın sonuna geldiğini 
anlar. Fakat, yaşamını bir kaç 
saat dahi olsun uzatabilmek 
için elinden gelen her pisliği 
yapmaktan geri kalmaz. 

örneğin, Almanya'daki 
kapitalist sistemin varlığı, 
işçilerin yoğun direnişleri ve 
mücadelesi sonucunda 
tehlikeye girdiği bir dönemde, 
Hitler bizzat burjuvazi 
tarafından iktidara getirildi. 
Çalışanların meşru tepkilerini 
kontrol allına alabilmek için 
sermaye iktidarı yoğun bir 
terör estirdi. Yahudileri, 
çingeneleri, özürlüleri ve 
komünistleri toplu halde 
katletti. Sermaye ·işçilere 
saldırmadan önce yoğun bir 
şovenizm kampanyası başlattı. 
Topluma şovenizm zehiri 
şırıngalandı. Milliyetçilik 
mikrobuna yenik düşen 
organizma, burjuvazinin bu 
saldırısı karşısında direncini 
ve bağışıklığını önemli ölçüde 

yitirdi, edilgenleşti. Sınıf 
bilinçli ve örgütlü işçiler 
sermayenin bu saldırısını 
Almanya'da durdurup, 
geriletemediler. Faşizme karşı 
birleşik demokratik cephe adı 
altında kendi burjuvalarının 
yedeğine düşüp, iktidar 
perspektifirii kaybettiler .. 
Böylece devrimci bir. bunalımı 
sosyalizm için savaşıina 
dönüştüremediler. Küçük-

dönemi 
burjuvazi, faşizmi önceleyen 
dönemde sahip olduğu 
burjuva-demokratik ortama 
büyük bir özlem duyuyor, 
bunun için mücadele 
ediyordu. Küçük-burjuvazinin 
peşine takılan işçi sınıfı, 
büyük bir tarihsel hata işledi. 
Sosyalizm için savaşım 
ikincil, tali bir konuma düşlü. 
Böylece devrimin koşullarının 
olgunlaşmasına rağmen, bu 
olanak değerlendirilemedi. 

Bu sayede burjuvazi, 
ikinci emperyalist savaş 
sonrasında, sistemi yeniden 
oturtacak koşulları rahatlıkla 
buldu. Zira sistemi tehlikeye 
düşüren toplumsal muhalefet 
kendi zaaflarından dolayı 
yenik düşmüştü. Sermaye 
şimdilik rahatlamıştı. O 
nedenle toplumda "özlenen" 
burjuva demokratik hakları 
iade etmekte bir sakınca 
görmedi. Ancak sistem 
kendini tehlikede hissettiğinde 
tekrar faşizme başvurmak için 
gerekli hazırlıkları yapıyordu. 

* 

Yakın geçmişte Batı 
Avrupa'da, özellikle 
Almanya'da politik sürgünlere 

yönelik yoğun bir devlet 
saldırısı gerçekleştirildi. 
Kapitalist devlet onlarca 
insanı diri diri yaktı, katletti. 
Hemen sonrasında göçmen 
işçi aileleri bu saldırının 
hedefi oldular . .Şovenizm 
devlet tarafından 
palazlandırıldı. Böylelikle 
sermayenin asıl amacının, işçi 
ve emekçilere saldırarak 
kapitalizmin krizinin faturasını 

bunlara yüklemenin, 
önkoşulları yaratılmış oldu. 

Bugün bu saldırılar, 
giderek dozu artırılan 
şovenizm ve ırkçılıkla bütün 
pervasızlığı ile sürüyor. İşçi 
ve emekçilerin yıllardır 
verdikleri savaşımlarla elde 
ettikleri haklar çalmıyor. 
Sosyal güvenceler bir bir 
ortadan kaldırılıyor. Bu 
saldırılara karşı işçiler, 
sendika ağalarına rağmen yer 
yer mücadele ediyorlar. Fakat 
Avrupa'da gerçek proletarya 
örgütleri ve önderlikleri henüz 
yok. Saldırıların 
pervasızlığının asıl nedeni bu. 

Dünya kapitalist 
sisteminin 25 yıldır can 

çekiştiği ne kadar doğru ise, 
ona son ölümcül darbeyi 
vuracak proletarya 
örgütlerinin, oluşmadığı da o 
kadar gerçektir. Avrupa'da 
kriz genişleyip derinleşiyor. 
Sermaye sistemi zorlanıyor, 
ancak tehlikede değil. Çünkü 
kapitalizme alternatif tek 
sistem sosyalizmdir. 
Sosyalizme giden yolu açmayı 
ise ancak proletarya partisi 
gerçekleştirebilir. O ise 
halihazırda yok. Günbegün 
Avrupa' da burjuva-demokratik 
haklar gaspediliyor. Sistem 
faşizme doğru evriliyor. Bu 
da komünistlerin 
enternasyonalist görevlerinin 
allını çiziyor. İşçi sınıfına ve 
ezilenlere kapitalizmin 
gerçekleri tüm çıplaklığı ile 
anlatılmali, sosyalizmin. ve 
devrimin gerekliliği · 
kavratılmalıdır. 



Devrim Yıllan 
Devrimci ruh ve coşku 

Devrim Yılları Çarlık Rusyası'nda 1 900-1905 
arası yaşanan çalkanulı tarihsel kesitin tüm canlılığını 
taşıyan bir roman. 

Daha ilk sayfalarında, yoldaşlarıyla ilişki kunna 
görevini yerine getinnek için sınırdan gizlice geçerken 
kar fırtınasıyla boğuşan bir devrimcinin inatçı ka
rarlılığıyla karşılaşıyoruz. Bu devrimci Nikolay Bau
mann 'dır ve İhtiyar'ın (Lenin) yanından gelmektedir. 

Rusya'ya ayak basar basmaz bir ilkbahar kuşu 
olan Graç (karga) adını alarak i llegaliteye geçen 
Baumann, yoldaşlarıyla birlikte devrimi örgütleme 
işine koyulacaktır. 

Lenin'e ve Marksizme olan sarsılmaz inancıyla 
Bolşevizm öğretisi doğrultusunda hareket eden Graç, 
işçiler anısında çalışmaya başlar. Grevlerin örgütlen
mesi, lskra'nın illegal yoldan ülkeye sokulması ve 
dağıtılması, bir basımevinin oluşturulması, ünlü 
Moskova Komitesi 'nin kurulması vb. gibi zorlu 
görevlerde önemli roller üstlenir. Ancak hiçbir zorluk 
Baumann'ın gözlerinde parıldayan neşenin sönmesine 

yolaçamaz. Davaya olan bağlılığının verd iği bitip 
tükenmez devrimci enerji ve yaşam sevinci onun 
ayrılmaz parçasıdır. Ne bıktırıcı p olis tak ipleri, ne 
sürgünler ve ne de uzun hapis yılları bu olağanüstü 
devrimciyi yıldıramaz. 

Tersine, illegal yaşamdaki ustal ığı Çarl ık polisine yaka silktirir. Atıldığı zindandan "bu duvarlar 
bize vız gelir, vız!" dercesine on yoldaşıyla birlikte firar eder. İkinci kez yakalandığında ise tabutluk 
gibi bir hücrede örnek bir direniş ve üstün komünist bir tavır ile tüm baskılara göğüs gerer. 

Maddi gerçeklere dayanan roman, Baumann ve onunla omuz omuza mücadele eden dava arkadaşlarının 
coşkun devrimci çabalar ının canlı bir tablosunu sunar. Kimlerle karşılaşılmaz ki. Proletaryanın en 
ön saflarında bir Bolşevik olarak yeralan yaşlı işçi Kosuba. Büyük bir titizlikle ve son derece sınırlı 
imkanlarla illegal bildiri ve çağrıları basan genç öğretmen İrina. Sahte pasaportla yakalanmasına rağmen 
Çarlık polisini aldatmayı başaran Ziegler. Cezaevindcki yoldaşlarını kaçırmak için Graç'ın nişanlısı 
rolüne girerek, boyundan büyük işleri başarıyla yerine getiren ufak Lyoşa. İllegal yayınları doğrudan 
bedeninde taşıyarak ülkeye "ekspres" sokan Nadya... Hepsi birer devrim kahramanıdır. 

Bu Bolşevik militanların devrime adanmış yaşamları romanın tarihsel dokusuyla uyumlu bir bütünlük 
oluşturmaktadır. 

Lenin'in kaleme aldığı ve gizlice ülkeye sokulan Ne Yapmalı broşürünün yarattığı etki, Bolşevizmin 
öğretisi, Menşeviklerin ihaneti, partinin bölünmesi, mayalanan 1905 Devrimi, patlak veren devrimin 
ilan edilen Anayasa ile saptırılmaya çalışılması vb. gibi tarihsel gerçeklere dayanan roman her devrimciyi 
ve özellikle de her komünisti yakından ilgilendiren son derece önemli deneyimler ve bilgiler içennektedir. 

Genç komünistler, fabrika çalışmasından illegaliteye, ideoloji k mücadeleden devrimin pratik 
örgütlenmesine kadar devrimci faaliyetin her alanında zengin bir tarihsel birikim ve önemli dersler 
içeren Devrim Yılları' nı soluk soluğa okuyacak, her yeni sayfasında devrimci ruh ve coşku dolu 
gerçek bir hazine bulacaklardır. 
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Devletin sivil faşist terör çeteleri işbaşındaydı 
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Bundan 16 yıl önce, 1 6  Mart 1978'de, sivil faşist çeteler İstanbul Üniversitesi merkez 
binasından çıkan ilerici öğrenciler üzerine bombalı ve silahlı saldırıda bulundular. Bu 
saldırı sonucunda 7 öğrenci hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Saldırıyı 
gerçekleştirenler, polis denetiminin en yoğun olduğu merkez binası önünden ellerini 
kollarını sallaya sallaya uzaklaştılar. Bu duruma ve aradan 16 yıl geçmesine rağmen hala 
katillerin bulunmaması, bu katliamda devletin parmağı olduğunu gösteriyor. 

16 Mart katliamı öncesi günler, özellikle İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere bir 
çok yerde anti-faşist mücadelenin giderek yükseldiği bir dönemdir. Özellikle o dönemin 
kitlesel gençlik örgütü DEV-GENÇ' in önderliğinde bir çok fakültede devlet destekli sivil 
faşist işgaller kırılmıştı. İstanbul Üniversitesi merkez binası da bu mücadelenin merkezi 
haline gelmişti. Burada yapılan toplantılar, seminerler ve forumlarla geniş kitle desteği 
yaratılmıştı. Geniş öğrenci kitlelerinde anti-faşist bilinç hızla gelişiyordu. 

İşte 16 Mart katliamı bu gelişmenin önünü almak için bizzat sermaye devleti 
tarafından planlandı. Sivil faşistler de bu planı uygulayarak katliamı gerçekleştirdiler. 
Katliam büyük bir tepkiyle karşılandı. İstanbul Üniversitesi merkez binası işgal edildi. 
Kitlesel bir anti-faşist gösteri düzenlendi. İşgal cenazelerin kaldırılacağı güne kadar devam 
etti. Cenazeler muhteşem bir kitle ile kaldırıldı. 50 bitı insan dalga dalga, bir sel gibi aktı 
Beyazıt meydanına. 20 Mart günü ise DİSK'in almış olduğu kararla "faşizme karşı ihtar 
eylemi" yapıldı. İşçiler fabrikalarda üretimi durdurdular ve gösteriler yaptılar. 

Sermaye devleti gelişen anti-faşist mücadeleyi engellemek ve kitlelere gözdağı vermek 
için 1 974 yılının başından itibaren sivil faşist terör çetelerini öğrenci gençliğin üzerine 
saldı. Sistemli, planlı ve bilinçli bir faşist terör hareketi başlattı. Bu çetelere polis ve 
jandarma tam destek veriyor ve hatta beraber çalışıyorlardı. Sermaye devletinin amacı 
gençliğin düzene yönelik mücadelesini gölgelemek ve "sağ-sol" çatışması görüntüsü 
yaratmaktı. Devrimci öğrencileri geniş kitlelerden yalıtmayı ve mücadelenin hedeflerinden 
saptırmayı planlıyordu. Bunda başarılı da oldu. Devrimci öğrenci hareketi esas hedefinden 
uzaklaştı. Mücadelenin odağına sivil faşist terör çeteleriyle mücadele oturdu. Faşizme karşı 
mücadele, sivil faşist çetelere karşı mücadeleye indirgendi. 

Sermaye devleti günümüzde de sivil faşist terör çetelerini iğrenç emelleri için 
kullanıyor. Bu çeteler üniversitelerde öğrencilere saldırıyorlar, asker cenazelerinde ve 
devrimci infazlarında amigoluk yapıyorlar. Sermaye devleti gene "sağ-sol" çatışması 
görüntüsü yartmaya çalışıyor. 

Öğrenci gençlik kazandığı mevzileri terketmemeli ve sivil faşist teröre karşı mücadele 
etmelidir. Ama geçmişten dersler çıkararak ve doğru bir perspektifle. Sivil faşistlere karşı 
mücadele sermaye devletine karşı mücadelenin, iktidar mücadelesinin bir parçası haline 
getirilmelidir. Çünkü kapitalizmi yıkmadan, yani ana kaynağını kurutmadan faşizmi yok 
edemeyiz. 

· 
Hamit Akıfve Murat Kurt 

· · · · · · · · · · · · · · · 


