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Kirli seçimler sona erdi 

Yeni bir saldırı dalgası 
gündemde 

"Bu bir seçim değil, bayağı bir özel savaş 
oyunudur. Ölüm, tehdit ve tutuklamalar altında 
ve her türlü hilenin işe karıştırılmasına müsait 
bir ortamda yapılacak bu seçimlerin, bir seçim 
değil de sonucu önceden belli bir kirli savaş 
oyunu olduğu apaçıktır." (Ekim, sayı: 93 , Baş
yazı) 

Yerel seçimlerin ardından yaşananlar ko
münistlerin bu değerlendirmesini tümüyle 
doğrulamıştır. Hile sadece Kürdistan 'da değil, 
tüm Türkiye' deki seçimlerde yapılmıştır. B u
gün, yerel seçimler sona ermesine rağmen tar

tışmalar hala bitmemiştir. Günlerdir basında 
ardı ardına sahte tutanaklar yayınlanmaktadır. 
Seçimin ardından günler geçmesine rağmen 
kesin sonuçlar alınamamıştır. Hatta bazı yer
lerde sandıklar bile yeni gelmektedir. Şehirlerin 
çöplükleri ise oy sandıklarına dönüşmüştür. 
Artık seçim sonuçları iki türlü değerlendiriliyor: 
Sandığa göre ve çöplüğe göre. 

Seçimlere hile karıştırıldığı artık tüm ser
maye partileri ve burjuva medya tarafından 
kabul edilen bir olgudur. Seçim sonuçlarına 
itiraz etmeyen parti yoktur. Tüm partiler bir
birlerini hilekarlıkla ve sahtekarlıkla suçla
maktadırlar. Çeşitli partiler tarafından oyların 
yeniden sayılması, bazı bölgelerde seçimlerin 
yenilenmesi ve hatta ülke çapında seçimlerin 
iptal edilip yeniden yapılması istenmektedir. 
Sermaye düzeni yerel seçimleri eline yüzüne 
bulaştırmıştır. Tam anlamıyla baltayı taşa 
vurmuştur. Bu yerel seçimler düzen cephesinin 
de itiraf ettiği gibi cumhuriyet tarihinin en 
şaibeli seçimleri olmuştur. 

Seçimlerin ardından süren tartışma serma
ye partileri tarafından sadece büyük kentler 

üzerine yapılmaktadır. Oysa ülkenin başken
tindeki seçimde bile hile iddialarının ayyuka 
çıktığı bir ortamda, Kürdistan 'daki seçimlerin 
ne kadar güvenilir olduğu kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Asker, polis, korucu, özel tim 
denetiminde, "açık oy, gizli sayım" yöntemiyle 
yapılan Kürdistan 'daki seçimlere, batıya göre 
kat kat daha fazla hilenin karıştırıldığı orta
dadır. Bu nedenle sermaye partileri Kürdistan'
daki seçimlerden söz etmemeye özel bir önem 
göstermektedirler. 

Devrim cephesinin boykot çağrısı yaptı

ğı bu kirli seçimlerde dikkate değer olaylardan 
birisi de, sandık başına giden seçmen sayısı 
ile geçersiz oy oranının sermaye devleti ve 
burjuva medya tarafından özenle gizlenmesi
dir. Hatırlanacağı gibi geçmiş seçimlerde 
sonuçlar açıklanırken toplam seçmen sayısı, 
kullanılan oy sayısı ve geçerli oy sayısı ayrı 
ayrı verilirdi. Oysa bu seçimlerde sadece oyla
rın partilere göre dağılımı verilmiştir. Aradan 
günler geçmesine rağmen hala da bu oranlar 
sermaye devleti tarafından açıklanmamıştır. 
Bu durum sermaye devletinin, tüm baskı, tehdit 
ve yoğun propagandaya rağmen seçimlere 
istediği oranda katılımı sağlayamadığının üstü 
kapalı itirafıdır. Zaten, kirli seçimin basit bir 
figüranına dönüşen düzen solcusu Aydınlık 
gazetesi dışında, katılım oranının yüksek olduğu 
yönünde sermaye basınında da tok bir iddia 
yoktur. 

* * * 

Yerel seçimlerin ortaya çıkardığı oy 
tablosu, kitlelerin başlıca düzen partilerine olan 
güvensizliğini ve sermaye düzeninin içinde 
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bulunduğu siyasal krizi de tescil etmiştir. Se
çimlerde birinci olmakla övünen partinin oy 
oranı % 22'yi ancak bulmaktadır. Bu da, top
lam seçmen sayısı üzerinden değil, yalnızca 
geçerli oylar üzerinden ulaşılan bir orandır. 
Yani açıkça düzen yönetememe krizi ile 
yüz yüzedir. 

Yerel seçimler sonunda tüm burjuva med
ya tarafından "mağlup" olarak SHP ve sosyal 
demokrasi ilan edildi. Gerçekten de yerel se
çim sonuçları SHP'nin büyük bir çöküntü ya
şadığını göstermiştir. Zülfü Livaneli gibi ün
lüler, laiklik ve Atatürkçülük kampanyaları 
SHP'yi kurtaramamıştır. Zira SHP'nin artık 
sağ partilerden hiçbir farkı kalmamıştır. Düzen
den hoşnutsuz kitleler bu nedenle bu partiden 
kopmaktadırlar. 

Seçimin "galibi" olarak iki parti görül
mektedir. Bunlar, RP ve MHP'dir. 

RP batıda, demagojik bir tarzda sürdürdü
ğü anti-emperyalist ve anti-kapitalist temalar 
sayesinde başarı kazanmıştır. Bu temaları usta
ca kullanmıştır. Düzenden hoşnutsuz kitleler 
RP'yi bir alternatif olarak görmüşlerdir. Kür
distan 'da ise devletin desteğiyle ve din olgusunu 
kullanarak geri kitlelerden destek bulmuştur. 
Fakat sermaye düzeninin içinde bulunduğu kriz, 
bu partiyi de kısa sürede teşhir edecek ve ger
çek yüzünü açığa çıkaracaktır. 

MHP bu seçimlerde oy oranını önemli 
ölçüde artıran diğer partidir. Bunu da Kürt 
düşmanlığı temelinde başarmıştır ve toplu
mun en geri kesimleri tarafından destek
lenmiştir. MHP'nin seçimlerde belli bir başarı 
kazanması faşist terörün azgınlaşmasına önemli 
bir ivme kazandıracaktır. 

* * * 

Yerel seçimler sona ermıştır. Sermaye 
cephesi bu seçimlere bir çözüm olarak bak
mıyordu. Onların tek derdi seçimlerin bir an 
önce sona ermesi ve saldırının bir an önce 
başlatılmasıydı. Zaten seçim öncesi günlerde 
de sabırsızlıklarını sürekli dile getiriyorlardı. 
Bugün seçimler sona ermiştir ve saldırı gün
demdedir. Saldırı sadece işçi ve emekçilere 
yönelik değildir. Gençlik de işçi ve emekçiler 
gibi bu saldırıdan payına düşeni alacaktır. Ge
len saldırı 24 Ocak'tan çok daha kapsamlı 

olacaktır. Bu, seçimler öncesi sermaye cephesi 
tarafından açık olarak ilan edilmişti. Trilyonluk 
zamlar kapıdadır. Bunların eşliğinde de yoğun 
terör ... 

Gençlik bugün daha büyük sorunlarla 
yüzyüzedir. Düzenin bu sorunları çözmesi 
mümkün değildir. Seçimler öncesi hiçbir düzen 
partisinin gençliğe vaatlerde bulunmaması da 
bu nedenledir. Gelecek saldın yaşanan sorunları 
kat kat artıracaktır. Zaten paralı olan ve yoksul 
aile çocuklarının büyük oranda giremediği 
üniversiteler daha da pahalı hale getirilecektir. 
Önce tehdit olarak gündeme getirilen ardından 
yasalaştırılan asker kaçaklarına ceza, uygu
lamaya konulacaktır. Sermaye iktidarı üniver
sitede okuyan öğrencileri, öğrenim haklarını 
ellerinden alarak kirli savaşa asker olarak gön
dermeye çalışacaktır. Kaçak durumundaki 
binlerce genç de askere gitmezlerse hapse atıl
maya çalışılacaktır. 

Devlet destekli sivil faşist çeteler daha 
da azgınlaşacaklardır. Özellikle MHP'nin ye
rel seçimlerden başarılı çıkması bu çeteleri 
pervasızlaştıracaktır. Devletin desteği önümüz
deki dönemde daha da artacaktır. Bu çeteler 
öğrenci gençliğin eylemlerinin önünü kesmek 
için her türlü tertibi yapacaklardır. Komünist 
ve devrimci gençlik bu terör çetelerinin saldı
rılarını doğru devrimci bir çizgide göğüslemeye 
hazırlanmalıdır. 

Sermayenin topyekün saldırısı ancak top
yekün bir karşı koyuşla güğüslenebilir ve 
püskürtülebilir. Sermayenin saldırısına karşı 
direniş barikatı kurulmalıdır. Gençlik de bu 
barikatta işçi sınıfının saflarında yerini alma
lıdır. '94 1 Mayıs'ı bu barikatın kurulmasında 
bir adım haline getirilmelidir. Gençlik 1 
Mayıs'ta işçi sınıfı ile omuz omuza olmalı ve 
devrim saflarında yerini almalıdır. 

Genç komünistler bugünden gençlik için
de, sermaye düzeninin yeni saldın dalgasına 
karşı koyuşu örgütleyecek bir propaganda
ajitasyon çalışmasına başlamalıdırlar. Böyle 
bir saldırının gençlik hareketinde yeniden bir 
canlanma yaratabileceği gerçeğini gözet
melidirler. Genç komünistler, kendilerinden 
beklenen dinamizmi ve inisiyatifi göstere
bilmelidirler. 

Ekim Gençliği 



Düzen 

gençliğe 

ne vaat ediyor? 
Son yılların dikkate değer olgularından biri 

düzenin baskı ve terör ile gençliği sindirerek teslim 
almaya çalışması ise, bir diğeri de kültürel yozlaşma 
ve çürüme ile gençlik saflarında manevi bir çöküş 
yaratmaya çalışmasıdır. Özellikle bu ikincisinin, 
çöken ve çürüyen toplumsal değerler sistemine de 
bağlı olarak, gençlik üzerinde hiç de küçümseneme
yecek ölçüde bozucu, sersemletici bir etki yarattığına 
kuşku yok. Zira, Gençlik Hareketinin Sorunları 
başlıklı ilk sayımızın başyazısında da ifade edildiği 
gibi, "sermaye düşünmeyen, sorgulamayan, hakkını 
aramayan bir gençlik yaratmak istemekte, elindeki 
tüm iktidar gücünü bu doğrultuda kullanmaktadır." 
Dolayısıyla düzenin gençlik politikasının en temel 
öğelerinden biri, manevi çöküş içinde tükenmiş 
bir gençlik yaratmak olarak da tanımlanabilir. 

Kuşkusuz düzenin gençliğe yönelik saldın 
politikasını çok yönlü ve kapsamlı olarak irdelemek 
gerekiyor. Ama biz sorunu daha çok güncel önem 
taşıyan yönü ile ele almaya çalışacağız. Zira gençlik 
saflarında yaşanan dejenerasyon ve çürümenin 
ulaştığı boyutu oldukça çarpıcı bir şekilde gösteren 
olgular var. Bunlar, önderlik boşluğu ile de bir
leştiği koşullarda, gençlik hareketindeki durgunluğun 
nedenini de izah ediyor. 

Gençlik saflarında manevi bir çöküşün de 
ifadesi olan uyuşturucu kullanımı, gençliğe yönelik 
cinsel suçlarda artış, intihar, şiddet ve saldırganlık 
eğilimleri özellikle son bir kaç yılda muazzam bir 
artış gösterdi. Burjuva basında bir ikiyüzlülük 
numunesi olarak "şaşkınlık ve hayret"le karşılanan, 
"ilgili makamların acil olarak önlem alması" talebi 
ile birleşen bu vahim durum oldukça çarpıcıdır. 

Özellikle son bir kaç yıldır gençlik içerisinde 
uyuşturucu kullanımı oranı küçümsenemeyecek 
boyutlara ulaşmıştır. Bazı araştırmacıların verilerine 
göre, '9 1 yılından sonra uyuşturucu bağımlısı 
gençlerin sayısında büyük bir artış gözleniyor. 
Sözgelimi yalnızca "İstanbul' da 80 bine yakın eroin, 
1 milyonu aşkın esrar ve hap bağımlısı" bulunuyor. 
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Bu sayının tüm ülke çapında oldukça yüksek oldu
ğuna şüphe yok. Aynca tiner çeken, Bally kullanan 
ve köprü altlarında yaşayarak her türlü uyıışturucuyu 
alacak bir duruma düşürülen binlerce çocuktan ise 
sözetmek gerekmiyor. Zira bu, televizyon yayınları 
ile kanıksanan bir olay haline getirilerek meşru
laştırılan bir olgu oldu. 

Burjuva araştırma kurumları tarafından soruna 
ilişkin yayınlanan verilerin gerçeği yansıtmadığına 
ise hiç kuşku yok. Bu kurumlara, dolayısı ile devlete 
kalırsa uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasının 
nedeni, düzenin gençliği maddi ve manevi acılara 
mahkum etmesi değildir. Sorumlu kimdir? sorusuna 
verdikleri yanıt, sözkonusu bu kurumlar ile "bilim 
adamları"nın gerçek niteliğini ele veriyor. Onlara 
kalırsa gençlerin uyuşturucu kullanmasının, 
yüzbinlerce çocuğun kenar mahallelerde, köprü 
altlarında her türlü düşkünlüğü yapabilecek bir 
duruma düşürülmelerinin sorumlusu yine gençler. 
Bu durumu "gençlerin merakı", "kendi sorunlarıyla 
başedebilme çabası", "eğlence ve özentiye düşkün
lükleri" yaratmıştır. 

Bilim adamı sıfatını almış birisi için utanç ve
silesi olması gereken bu durumun, burjuva top
lumdaki bu dejenerasyon ve düşkünlüğün, kapitalist 
devletin savunulmasına ve aklanmasına dönüş
türülmesine şaşırmak gerekmiyor. Bu yalnızca bir 
gerçeği yeniden kanıtlıyor. Sermaye devleti ile 
kurumlarının, ikiyüzlü "bilim adamları"nın gençliğe 
verecek hiçbir şeyleri kalmamıştır artık. Dolayısı 
ile attıkları her adımda, ağızlarını her açışta yalan 
söyleyerek gerçekleri örtbas etmeye çalışmalarının 
yadırganacak bir tarafı da yok. 

Gençliğin uğratıldığı manevi çöküşün göster
gelerinden bir başkası ise, cinsel suçlarda görülen 
artıştır. Cinsel suçlan işleyenler değil, saldırıya 
uğrayanların hemen tümü gençtir. Bizzat devletin 
yayınladığı verilere göre, bir yıl içinde kadın ve 
çocuklara karşı işlenen cinsel suç toplamı 28 binin 
oldukça üzerindedir. Her yıl 15 binden fazla kadın 
ve çocuğa tecavüz edilmektedir. Bunları yapan
lar ister genç isterse de daha ileri yaştakiler olsun, 
ortaya çıkan gerçek şudur: Düzenin bütün kurumlan 
ile çürüdüğü, iktisadi ve siyasi krizin derinleşerek 
tam bir çözümsüzlükle birleştiği, toplumun maddi 
ve manevi bir çöküş yaşadığı bir ülkede kaçınılmaz 
olarak bunalımlı insan tipleri de yaratılıyor. 

Bütün toplumun bunalım ve yozlaşma girdabına 
sürüklendiği bu ülkede başka ne olabilirdi ki? 

Öte yandan, bütün orta öğretim kurumlan ile 
üniversitelerde genç kızlara ve erkeklere yönelik 
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cinsel saldırıların örgütleyicisi ve uygulayıcısı olanlar 
da bizzat okul idareleri ile yurt ve üniversite yöne
ticileri oluyor. Burjuva basına da yüzlerce örnekleri 
ile yansıyan bu gerçek, gençlere yönelik ahlaki 
düşkünlüğün örneği saldırıların asıl sorumlularını/ 
kaynağını da gösteriyor. 

Bolu kız öğrenci yurdunda genç kızların yurt 
müdürü tarafından milletvekilleri ile üst düzey devlet 
bürokratlarına "pazarlanma"sı halen hatırlardadır. 
Ayrıca uzağa gitmeye gerek de yok. İşte yeni bir 
örnek. Önemli işlevlerinden birisi de "kadın 
pazarlamak" olan Hürriyet gazetesinin 24 Mart 
tarihli sayısından bir başlık: "liseliye bekaret 
kontrolü". Bu olay Aydın'a bağlı Ortaklar Anadolu 
Öğretmen Lisesi 'nde gerçekleşiyor. Böylece tarihteki 
"şerefli" son Türk devletinin icraatlarından biri daha 
belirginleşmiş oluyor: Genç kızlara yönelik cinsel 
suçlar işlemek ve teşvik etmek! 

Gençliğe yönelik saldırıların yarattığı sonuç
lardan bir diğeri ise, gençlik saflarında kör bir şiddet 
ve saldırganlık eğiliminin büyük bir hızla artmasıdır. 
Kuşkusuz sorunun yalnızca bir yönüdür bu. Zira 
geçen sayımızın başyazısına da konu olduğu gibi, 
burjuvazinin çözümsüzlüklerle dolu yeni yönelimi 
gençlik için de terör ve yeni saldırı dalgası anlamına 
geliyor. Aynca gençlik içinde yaygınlaşan kör bir 
şiddetin nedenini de izah ediyor. Başta liseliler 
olmak üzere gençler arasında, sonu yaralama ve 
ölümle biten olayların son bir kaç yıl içinde artması 
oldukça dikkat çekicidir. Şüphesiz düzenin iktisadi 
ve siyasi krizi ve toplumsal değer yargılarının 
anlamsızlaşarak çökmesi ile doğrudan ilgilidir bu. 
Öte yandan bu gelişme, düzenin ideolojik saldırısının 
gençlik üzerinde ne denli etkili olduğunu gösteren 
bir başka özelliğe de sahip. 

Ayrıca artan ekonomik sorunlar, "kutsal aile"nin 
dağılma noktasına gelmesi, başta devlet olmak üzere 
aile içinde ve tüm toplumda gençlere yönelik şiddet, 
eğitim sisteminin baskı, zor ve faşist bir disipline 
dayanması, burjuva basın ve televizyonların kör 
ve gerici bir şiddeti tam bir kampanya havası içinde 
desteklemeleri, işsizlik vb. gençlik saflarında so
runlara karşı bir tepki olarak oluşan şiddetin neden
leri ve kaynağı sorununu da açıklığa kavuşturuyor. 

Fakat bunlar aynı zamanda bir başka gerçeğin 
de ifadesidir. Düzenin gençliğe yönelik saldırı 
politikasının bir sonucu olarak geleceğe güvensiz 
ve karamsar olan, sürekli başına birşey geleceği 
endişesi taşıyan, kendine güvensizleştirilen bir 
gençliğin öndersiz ve örgütsüz kaldığında yoz-

taşması ve hedefi saptırılmış/belirsiz bir şiddete 
yönelmesi kaçınılmaz oluyor. 

Burjuvazi tarafından sözümona gündeme 
getirilen çözüm önerileri ise, şiddet politikasının 
bir başka göstergesi. '93 Mart'ında İstanbul Valili
ği'nde biraraya gelen eğitimden sorumlu yöneticiler, 
vali ve emniyet görevlilerinin çözüm önerileri de 
gelenekselleşmiş devlet şiddeti, polisiye önlemler! 
Bunu eleştiren liberal burjuva aydınlarının çözüm 
önerileri ise bir başka ikiyüzlülük ve saldırı örneği. 
Onlara göre "şiddet nedenlerinin analizi yapılmalı" 
ve "uzman kesimlerin düşünce ve uyarıları dikkate 
alınarak önlemler alınmalı". Aynca bir tesellileri 
de var. "Türkiye' deki öğretim kurumlarında mey
dana gelen şiddet olayları gelişmiş ülkelerdekine 
nazaran çok azdır", diyorlar. Herşey bir yana, 
düzeniçi çözüm önerilerinin bir aldatmaca olduğu 
ve tutmayacağı açık. Zira sorun doğrudan kurulu 
burjuva düzenin varlığı ile ilgilidir. Dolayısıyla 
gerçek çözüm, gençliğin hedefinden saptırılmış 
şiddetini düzene yöneltmekle, bunu propaganda 
ederek örgütlemekle olanaklıdır. 

Aynca son yıllarda yaşanan önemli bir· olgu 
daha var. Eğitim-İş Sendikası'nın yaptığı bir araş
tırmada, "ilkokuldan üniversiteye kadar tüm 
öğrencilerin intihar riskiyle karşı karşıya kaldığı" 
belirtiliyor. Bu araştırmaya göre "son 12 yılda 12 
bin kişinin intihar ettiği, işsizlerden sonra en çok 
intiharın öğrencilerde görüldüğü saptan" mış. 
İşsizlerin % 60'ından fazlası genç olduğuna göre 
bu demektir ki intihar edenlerin büyük bir kısmı 
gençtir. "Ayrıca çeşitli nedenlerle çevresine karşı 
saldırganlaşan/ar, 'cinnet geçirenler', kendini 
yaralayanlar, akli dengesini yitirenler, sessizliğe 
gömülenler ve buna benzer tutum ve davranışlarla 
hayata küsenler dikkate alındığında, gençler 
üzerindeki sıkıntı ve baskıların, derin fiziki ve 
psikolojik tahribatlara yol açan vakaların ciddi 
boyutlara ulaştığı ortadadır." 

Bunlar bir yanı ile çözümsüzlük ve bunalımın 
ifadesi ise, diğer yanı ile de gençliğe baskı ve 
şiddet, manevi çürüme ve çöküşten başka verecek 
hiçbir şeyi olmayan sermaye devletinin ve yaratuğı 
bunalım toplumunun bittiğinin bir ifadesidir. 
Doğruluğu bir kez daha kanıtlanan gerçek ise şudur: 
"Gençlik bugününü insanca ve onurluca yaşamak 
ve geleceğini güvenceye almak istiyorsa, kurulu 
düzenin karşısına dikilmek, mücadele etmek, kade
rini işçi sınif ının kaderi ile birleştirmek zorundadır". 

Tarih başka bir çözüme tanık değildir. 



Bir deneyim ve genç 

Ekimcilere çağrı 

Bu yazı ile, bir grup 
komünistin işçi sınıfı ile 
organik bağlar kurma çabası 
içinde, düzenin bazı eğitim 
kurumlarını nasıl kullandığını 
anlatmayı amaçlıyoruz. Aynı 
zamanda genç Ekimcilere bu 
alanın imkanlarını daha somut 
deneyimlerle anlatabileceğimizi 
umuyoruz. Sözkonusu eğitim 
alanı lise sonrası iki yıllık 
yüksek öğrenim veren ve 
sanayinin kilit sektörlerine 
nitelikli ara eleman 
yetiştirmeyi amaçlayan meslek 
yüksek okullarıdır. 

' 80 sonrasında yeni bir 
yönelişe giren Türkiye 

ekonomisi, eğitim alanında da 
buna uygun yeni 
düzenlemelere yöneldi. 
Palazlanan tekelci sermayenin 
yeni pazarlara açılma ve 
Avrupa ile entegrasyon 
ihtiyacı esas etkeni oluşturdu. 
Özellikle kilit sektörler yeni 
dönemin ihtiyaçlarına cevap 
veremediklerini gördükçe, 
devleti, nitelikli işgücü 
ihtiyacını karşılamak üzere 
harekete geçirme çabasına 
giriştiler. Devletin bu alandaki 
hareket imkanlarını az çok 
görebilen Sabancı gibi büyük 
sermaye temsilcileri özel 
teknik liseler kurarak 
doğrudan harekete geçtiler. 

Nihayet '85 yılında 
devlet, emperyalist finans 
kuruluşlarından aldığı eğitim 
kredilerinden bir kısmını 

kullanarak, sanayi 
kentlerindeki üniversitelere 
bağlı meslek yüksek okulları 
açmaya başladı. Kentteki 
sanayi sektörlerinin ağırlığına 
göre farklılaşsa da genelde 
otomotiv, tekstil, elcktrik
elektronik, bilgisayar 
teknolojisi, madencilik vb. 
bölümler açıldı. Bu bölümlere 
meslek ve teknik liselerinin 
bu bölümlerinden mezun 
olanlar öncelikle alındi. 
Böylece buralardan mezun 
olan en yetenekli öğrenciler 
iki yıl daha yetiştirilerek 
sanayinin ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek duruma 

getirilmeye çalışıldı. 
Ancak, diğer eğitim 

kurumlarında da karşılaşılan 
sorunlar nedeniyle bu hedefe 
ulaşıldığı söylenemez. 
Sermaye temsilcilerinin 
"nitelikli, eğitimli işgücüne 
ihtiyacımız var" söylemini 
halen sürdürmeleri bunu 
ortaya koyuyor. 

Meslek yüksek 
okullarındaki işçi sınıfı ile bağ 
kurma olanaklarını görerek bu 
alana yöneldiğimizde 
düşündüğümüzden de fazla 
olanakla karşılaştık. Bu 
okullara gelen öğrencilerin 
çoğunluğu işçi kökenli 
ailelerden geliyordu. Okul 
yönetimi ile sanayi kuruluşları 
arasında yapılan belli 
anlaşmalar sayesinde buralara 
girmek, araştırma ve 
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gözlemler yapmak olanağı çok 
iyi değerlendirilebilir. Stajlar 
sayesinde okul döneminde bile 
belli fabrikalarda içeriden 
faaliyet yürütülebilir. Okul 
bitiminde nitelikli eleman 
olarak kilit fabrikalarda işe 
girme imkanı çok fazla. Bütün 
bu somut imkanların genç 
Ekimciler tarafından en iyi 
şekilde değerlendirilebileceğine 
ve kapitalist sistemi yıkmak 
ve yerine sosyalist sistemi 
kurmak için bu alanda da 
savaşım verilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Ayrıca bu alanın küçük
burjuva kökenli komünistlerin 
sınıf intiharını gerçekleştirip 
işçi sınıfının ideolojisi ile 
bütünleşmeleri, onun düşünme 
ve davranış özelliklerini 
kazanmaları açısından önemli 
imkanlar sunduğunu 
düşünüyoruz. 

Geleceğin işçilerini 
şimdiden EKİM saflarına 
kazanalım! 

Bir grup 

Ekimci genç işçi 

Kürt Ulusal 

Teorik 
Programa tik 
Perspektifler 
ve 
Siyasal 
Değerlendirmeler 
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.. 
OSYS ve "eğitimde eşitlik" yalanı 

Her yıl tekrarlanan "büyük koşu"lardan biri, 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın birinci 
basamağı, 17 Nisan'da yapılacak. 

ÖSYS'ye giren öğrencilerin sayısı bir milyonun 
epeyce üzerindedir. Aldatıcı bir takım girişimlere, 
ikiyüzlü demeçlere ve palyatif önlemlere rağmen, 
burjuva devlet bu sayıyı eritmek bir yana azal
tamamıştır bile. Esasen bu, gerçek niyetleri farklı 
olsa da, bazı liberal devlet aydınları tarafından da 
kabul ediliyor. Zira eğitim sistemindeki tıkanma 
ve çürüme öyle bir noktaya varmıştır ki, oldukça 
yalın ve çıplak olan bu olguyu, onun bazı somut 
görünümlerini gizlemek, inkar etmek olanaksızdır 
artık. Sorunun ulaştığı boyut bugünlerde artık, 
"üniversite düşler ülkesinde'', "ÖSYS 'de yaprak 
dökümü" sözleri ile ifade ediliyor. 

Üniversite kapılarındaki yığılma burjuva eğitim 
sisteminin tipik bir özelliğidir. Oyalama amaçlı, 
sahtekarlığa dönük ve işlevsiz girişimler bir yana 
bırakılırsa, burjuvazinin bu sorunu çözemeyeceği 
tartışma götürmeyecek kadar açıktır. Zira devletin 
resmi rakamlarına göre bile, her yıl tekrarlanan 
bu "yarış"a katılan, sınava giren ile üniversiteye 
kayıt yaptıran öğrenciler arasındaki açı, yani "açıkta 
kalan" öğrenci sayısı sürekli büyümektedir. Son 
bir kaç yılın rakamları bu çarpıcı olguyu oldukça 
belirgin ve dikkate değer bir şekilde gösteriyor. 
ÖSYM'nin yayınladığı bir araşllrmaya göre, 1985 
yılında üniversite sınavına katılan öğrenci sayısı 
475 bindir. Bu sayı aradan geçen yedi yılda iki 
kat artarak '92 yılında 980 bine ulaşmış durumda. 
Bu yıl ise bu sayının daha da fazla olacağına, en 
iyimser bir tahminle 1 milyonu oldukça aşacağına 
kuşku yok. 

Görüldüğü gibi son 8 yılda üniversite sınavına 
giren liseli öğrenci sayısı azalmak, "erimek" bir 
yana muazzam bir artış göstermiş, neredeyse üçe 
katlanmış bir durumdadır. Oldukça açık ve kesin 
bir olgu bu. İnkar edilemiyor. Peki, her yıl aynı 
günlerde tekrarlanan bu "büyük koşu"ya katılan 
öğrencilerin kaçı sınavı kazanarak üniversiteye 
girmeyi başarıyor? 

Soruyu cevaplamak için fazla çaba harcamak 
gerekmiyor. Çarpıtılmış olsa ve sorunu bütün yön
leriyle ortaya koymaktan uzak bulunsa da, "devletin 
rakamları"na başvuracağız. ÖSYM'nin '91 yılında 

yayınladığı verilere göre, '85 yılında herhangi bir 
yüksek öğrenim kurumuna giremeyenlerin sınava 
giren toplam öğrencilere oranı %67'dir. Bu oran 
azalmamış, her yıl sürekli artarak '91 yılında 
%77,2'ye çıkmıştır. Bu tablonun '94 yılında de
ğişmeyerek aynı kalacağını varsaysak bile, ki 
mümkün değildir, ortaya çıkan manzara oldukça 
çarpıcıdır. Üniversite sınavına giren öğrencilerin 
büyük bir bölümü, 100 öğrenciden 77'si, üniver
siteye girememekte, elenerek, eğitim kurumların
dan sürülerek dışarı atılmaktadır. Ki bu oranın 
gerçeği yansıtmadığını birazdan göstereceğiz. 

Fakat bu kadarı bile gerçeği izah etmekten 
bütünüyle uzaktır. Zira üniversiteye girmeyi başaran 
öğrencilerin önemli bir kısmını, gerçekte üniversite 
ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan açık öğretim 
fakültelerine yerleştirilenler oluşturuyor. Bu kesi
min oranı ÖSYM verilerine göre '92 yılında 
%36,4 'e ulaştı. Hiçbir özelliği olmayan bu uyduruk, 
aldatma amaçlı kurumların 1983 yılında 35 bin 
olan açık öğretim kontenjanı, '93-94 öğretim yılında 
435 bine çıkarıldı. Bu verilerin ortaya çıkardığı 
gerçek şudur: Yüksek öğretimde okullaşma oranı 
devletin açıkladığı verilerin çok daha altındadır 
ve en iyimser tahminle %12 civarında olabilir. 

Böylece sermaye sınıfının "üniversite kapıla
rındaki yığılmayı önleme" planlarının gerçek içyüzü 
ile dolandırıcılığı bir kez daha açığa çıkmış oluyor. 
Önümüzdeki aylarda, üniversite sınavlarından he
men sonra yığılmayı erittikleri yönünde yalan bir 
propaganda kampanyasına başlamaları ise hiç de 
şaşırtıcı olmayacak. 

ÖSYS ise, burjuva eğitim sisteminin toplumsal 
gelişmeye yanıt veremeyeceğinin, çürüme, yozlaş
ma ve gericil ik demek olduğunun en çarpıcı 
göstergelerinden biridir. 

Düzen sözcülerinin yalan dolu iddialarına, 
"eşitlik" ve "herkese öğrenim hakkı anayasa gü
vencesi altındadır" yönündeki demagojilerine rağ
men, Türk eğitim sisteminin mevcut görünümü, 
düzenin, gençliğe sunacağı seçeneklerde, daha 
doğrusu seçeneksizliklerde, büyük bir tıkanma ve 
çözümsüzlük içinde olduğunu gösteriyor. 

Kuşkusuz "eğitimde fırsat eşitliği"nin olduğu 
iddiaları yalnızca bir yalandır. Gerçekte kapitalist 
sistemdeki eşitsizliği, sermaye sınıfı ile işçi ve 



emekçi sınıflar arasındaki eşitsizliği gizlemeye 
dönüktür. Zira eğitimdeki eşitsizliğin dayandığı 
toplumsal temel budur. Nasıl ki ücretli kölelik 
koşulları alımda işçi sınıfı ile sermaye sınıfı hiçbir 
zaman eşit olamazsa/eşit değilse, bu, doğal bir 
biçimde ve kaçınılmaz olarak her iki sınıfa mensup 
gençliğin de eşit olmadığı/olamayacağı anlamına 
gelir. 

Öte yandan kapitalizm koşulları altında, 
sermaye egemenliği şartlarında, "eşitlik" istemi ve 
beklentisi hiçbir zaman gerçekleşemeyecek kilçük
burjuva bir ütopyadır. Zira eşitsiz olan kapitalist 
toplumun ta kendisidir. Ve bu, burjuva eğitim 
sisteminin dayandığı zemini ifade ettiği gibi, 
sermaye sınıfının eğitim politikasının özünü ve 
esasını da anlatır. 

Burjuva eğitim sisteminde bu gerçeği kanıt
layan pek çok olguyu görmek oldukça kolaydır. 
İşte bir kaçı. Özellikle son yıllarda "eğitimde re
form" vb. adlar altındaki düzenlemelerle lise eği
timindeki eşitsizlik çok daha fazla derinleştirildi. 
Hemen tümüyle paralı hale getirilen lise eğitimi 
ile, eğitimde özelleştirmeler ile bunu oldukça çıplak 
bir biçimde görmek mümkündür. Bir yanda özel 
kolejler ve liseler, diğer yanda ise özel okullar 
ile aralarındaki açının hızla büyüdüğü ve kalitesiz, 
yoz, ezberci bir eğitimin olduğu meslek liseleri 
ile klasik liseler ve benzerleri ... Eşitliğin herhangi 
bir izi var mı burada? 

Burjuvazinin son yıllardaki yönelimiyle üni
versitelerin işlevlerinde yarattığı ayrışma, orta 
öğretim kurumlarında bir başka biçimde ama aynı 
içerikle daha belirgin ve net çizgiler halinde 
görülebilir. Zira "Cumhuriyet dönemi" boyunca 
sürekli varolan ve son düzenlemelerle çok daha 
fazla belirginleşen, eşitsizliği son derece yalın ve 

rahatlıkla görülebilir bir olgu haline getiren yeni 
bir yönelim var. "Reform", "düzenleme" vb. adlar 
altında meslek liseleri ile düz liseler alt sınıfların, 
özel liseler vb. de üst sınıfların çocuklarına ayrıl
mıştır. İlkokuldan başlamak üzere böyledir bu. 
Eşitsizlik aşılamaz uçurumlar, yasal ve sınıfsal 
farklılıklarla güvence altına alınmıştır. Burada hiç
bir eşitliğin olmadığı, burjuvazinin anayasasına bi
le ikiyüzlü bir biçimde yazdığı öğrenim hakkının 
fiilen ve gerçekte yasal olarak gaspedildiğini 
söylemeye bile gerek yok. Meslek liseleri ile klasik 
liselerde okuyanların üniversiteye girme şans ve 
olanaklarının oldukça az olduğu, hemen hemen 
tümüyle gaspedildiği ve 3,5 saatlik sınavların 
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eşitsizliği gizlemek için bir şal olarak kullanıldığına 
kuşku yoktur. 

Öte yandan, üniversiteye girme "şansı"na sahip 
öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun ise, özel 
liselerde okuyan ve orta sınıf ile üst sınıfa mensup 
gençler olduğunu söylemek bile gerekmiyor; 

ÖSYM verilerine göre, '9 1 yılında 32 kız 
meslek lisesi ile 15 endüstri meslek lisesinden hiç
bir öğrenci üniversiteye giremedi. 200'e yakın düz 
lisenin ise sadece birer mezunu üniversite sınavını 
kazandı. Ayrıca özel liseler ile bu liseleri kıyas
ladığımızda ortaya çıkan tablo çok daha çarpıcıdır. 
Düzen sözcülerinin açıklamalarına göre bile, devlet 
liseleri özel liselere göre ÖSYS'de "dökülüyorlar"! 
Bir çok özel lisede öğrencilerin %90'ı üniversiteye 
girerken, devlet liselerinin çoğunda hiçbir öğrenci 
herhangi bir üniversiteye giremedi. Bu, bir yanı 
ile eğitimde eşitsizliğin derinleştiğinin bir ifadesi 
ise, öbür yanıyla da devlet liselerinde eğitimin 
kalitesinin hızla düştüğünün ve hemen tümüyle 
göstermelik/biçimsel bir hale geldiklerinin göstergesi 
oluyor. 

Eşitsizliğin ulaştığı bu muazzam boyut Kür
distan 'da çok daha fazla ve derindir. Üniversiteye 
girebilen Kürt öğrenci sayısı ülke genelindeki klasik 
liselere göre bile daha azdır. Kürdistan'daki okul
laşma oranı Türkiye genelinin daha altında, % 1  
civarındadır. Öte yandan, Kürt gençliği açısından 
eğitimdeki sınıfsal ayrışma, ulusal ayrışma ve baskı 
ile birleşmiştir. Türk eğitim sistemi asimilasyoncu, 
şoven ve faşisttir. Kürt gençlerinin- ana dillerinde 

· 

eğitimleri yasaktır. Türk egemen sınıflarına göre 
Kürtçe diye bir dil yoktur! Nitekim Kürt gençleri 
ulusal özgürlük mücadelesinin gelişimine paralel 
olarak buna tepki göstermekte, Kürdistan'da Türk 
eğitim sistemine bağlı okullara gitmeme eğilimi 
güçlenmektedir. 

Eğitimdeki yozlaşma ve eşitsizliğin göster
gelerinden bir diğeri de, dersane sayılarındaki hızlı 
artıştır. Dersaneler dev bir sektör durumuna gel
miştir. '84 yılında 129 olan dersane sayısı 1992'de 
760'a, 112 bin olan öğrenci sayısı ise 300 bine 
çıktı. 1990 rakamlarına göre dersanelere ödenen 
para 3 trilyona yakındır. Bunların kanıtladığı ve 

ortaya çıkardığı bir başka gerçek daha· var. Burjuva 
devlet sermaye sınıfının istemlerine bağlı olarak 
eğitim alanından hemen tümüyle çekilmiş ve bu 
"görev"ini eğitimi bir ticari sektör ve "kar uzman� 
lığı"na dönüştüren sermaye sınıfının bir kesimine 
devretmiştir. Böylece gerçekte hiçbir zaman 
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varolmayan ve yalnızca demagojik propaganda 
malzemesi olarak kullanılan "sosyal devlet"in 
"yalancı ve sahtekar devlct"e dönüşmesi, bu gerçek 
yüzü ile gençliğin önüne çıkması da tamamlanmış 
oluyor. 

ÖSYS bir eşitsizlik örneğidir. Liseli gençlik 
ÖSYS'yi Kürdistan'daki kirli savaşa, paralı eğitime, 
faşist disiplin yönetmeliğine, polis-idare ve sivil 
faşistlere karşı mücadelenin örgütlendiği bir güne 

çevirmek için çaba harcamalı, öğrenim, örgütlenme, 
ana dilde eğitim hakkı vb. taleplerin gür bir sesle 
yükseltildiği bir direniş günü haline getirmelidir. 

Liseli Ekimci genç komünistler, Nisan ayını 
bu devrimci görevlere bağlı olarak önemli bir olanak 
olarak değerlendirmeli ve mücadelenin örgütleyicisi 
olmalıdırlar. 

Başarılı bir direnişin olanakları vardır. Kul
lanmasını bilmek gerekiyor. 

Kollektif ve planlı bir çalışma 
Ekimci Genç Komünistler olarak geçmiş 

dönemde yürütülen propaganda faaliyeti, 
öğrenci gençlik içerisinde belli bir etki alanının 
oluşturulması temelinde kuşkusuz bir takım 
kazanımlar sağlamıştır. Fakat gelinen noktada 
yürütülen çalışmanın genel bir propaganda 
faaliyetinin sınırlarını aşamadığını, daha geniş 
öğrenci kitlesine ulaşmayı sağlayacak 
derinlemesine bir çalışma tarzının ortaya 
konamadığını görüyoruz. Gençlik alanının 
özgül sorunlarıyla birleştirilmiş hedefli, planlı 
ve yoğunlaştırılmış bir politik çalışma tarzı ile 
alandaki gelişmelere örgütsel müdahale 
gücünün ortaya konması gerekmektedir. Böylesi 
bir çalışma tarzı ancak EKİM' in 
perspektiflerini ve yöntemini asgari ölçüde 
kavramış kadrolarla mümkündür. Gençlik 
örgütünün hala inşa süreci yaşıyor olması ve 
alana dönük ideolojik-politik yaklaşıma duyulan 
ihtiyaçların hala giderilememiş olması bunu 
daha bir gerekli kılmaktadır. Bugün EGK 
birimlerini oluşturan kadroların belli bir 
ideolojik düzeye sahip olduklarını 
söyleyebiliriz. Fakat örgütün bu alandaki verili 
durumuna bakıldığında, bu düzeyin oldukça 
geri bir düzey olduğu daha iyi görülebilec�ktir. 

Kadroların bu alandaki eğitimi EGK'nın 
örgütsel temelini oluşturan birimler içerisinde 
yürütülen planlı, yönlendirici, denetlenen bir 
çalışma tarzı ile sağlanabilir. Kuşkusuz bunda 
tek tek bireylerin bu yöndeki kişisel 
hazırlıklarının da payı büyüktür. Her örgütlü 
birey kendi ideolojik düzeyini yükseltecek 
disiplinli bir çalışma tarzı içine girebilmeli, 
aynı zamanda bu tarzı üyesi olduğu birime de 
taşıyabilmelidir. 

Birimlerde sağlıklı bir eğitim çalışmasının 

yapılabilmesi herşeyden önce toplantıların 
düzenli olarak gerçekleşmesi ve tartışmaların 
önceden belirlenmiş gündemler çerçevesinde 
yürütülmesi ile mümkündür. Rastgele 
zamanlarda bir araya gelerek ve yine 
gelişigüzel konuların tartışıldığı birim 
toplantılarının son derece işlevsiz olacağı 
açıktır. 

Toplantılarda her birim önüne somut bir· 
takım hedefler koyabilmeli ve bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesine dönük tartışmalar 
yürütülmelidir. Ekim'in ve Ekim Gençliği'nin 
değerlendirmesi yapılmalı, tartışmaların tüm 
birim üyelerinin aktif katılımı ile 
gerçekleştirildiğinde asıl amacına ulaşabileceği 
unutulmamalıdır. 

Birimlerde kollektif bir çalışma tarzının 
yürütülmesi, sağlıklı bir planlama ve 
işbölümünün gerçekleştirilmesi hedefine 
ulaşmanın belirleyici unsurlarından biri ve en 
önemlisidir. Bunun gerçekleştirilmediği 
koşullarda örgüt içi denetim de işlevselliğini 
yitirecektir. İç denetimin sağlanabilmesi için 
tartışmaların birim içinde yapılmasına özel bir 
önem gösterilmeli, sorunların birim dışında 
farklı şekillerde çözülmesi yöntemine 
başvurulmamalıdır. Aksi bir tutum sorunu 
derinleştirmekten öte bir işlev görmeyecektir. 

Gençlik alanında çalışan yoldaşların tümü 
sorumluluklarının gerektirdiği bir hazırlık 
içinde olmalıdırlar. Aynı zamanda bütün 
dikkatlerini süreci politik ve pratik olarak 
yönlendirmede toplamalıdırlar. Diğer bütün 
sorunlar bu ihtiyaca uygun bir tarzda ele 
alınmalı, çözümlenmeli ve bütün olanaklar 
buna dönük kullanılmalıdır. 

Ôzge CAN 
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Bir yalancılık örneği: Kredili sistem 
1991-92 öğretim yılında "eğitimde refonn'', 

"çağdaş ve Avrupa düzeyinde bir eğitim sistemi" 
vb. adlar altında lise eğitiminde bir dizi yeni 
düzenlemeler yapıldı. Liselerde yaşanan sorunları 
gizlemeye dönük bu yeni düzenleme ve adımlardan 
biri de "kredili ders geçme sistemi"dir. Ancak 
iddiaların aksine, yeni sistem , lise eğitiminde 
bkanma ve çözümsüzlüğü gidennek bir yana, tam 
bir karmaşa, belirsizlik ve yeni sorunlar yumağı 
yaratmış durumda. Son bir kaç yıl içinde bir çok 
değişikliğe uğrayan "kredili sistem", '93-94 öğretim 
yılında yeniden düzenlendi. Kredili sistemin 
uygulandığı ilk günlerden bugüne öylesine çok 
düzenleme ve değişiklik yapılmıştır ki, ne öğrenciler 
ve ne de öğretmenler işin içinden çıkamaz duruma 
gelmişlerdir artık. Öyle ki, sistemin uygulanışı 
dönemden döneme ve hatta aynı dönemde okuldan 
okula bir çok farklılık taşımaktadır. Dolayısı ile 
"çağdaş eğitim sistemi"nin gerçekleşmesini bir yana 
bırakalım, liselerde yaşanan kelimenin gerçek 
anlamında tam bir kargaşa ve düzensizliktir. Zira 
kitleler bir deneme tahtası, lise öğrencileri de 
Avrupa'dan alınmış eğitim sistemlerinin üzerlerinde 
denendiği kobaylar haline getirildi. 

Yeni sisteme göre lise öğrencisinin "derslerdeki 
başarısı kredi ile ölçülecek". Bu sözde başarı ölçütü 
gerçekte yalnızca bir ikiyüzlülük örneğidir. Eğitim 
sisteminin başarısızlığını, gericiliğini gizlemeye 
dönüktür. Çünkü not veya kredi, öğrencinin başarı 
ölçüsü olmadığı/olamayacağı bir yana, baskı ve 
tehdit aracıdır. Esasen tek işlevi de budur. Öte 
yandan "kredili sistem" ile not verme de '91 
yılından bugüne kadar sürekli olarak değişikliğe 
uğramış durumda. Şimdiye kadarki uygulamaya 
bakıldığında ise, yeni değişikliklerin olacağı ve 
bedelinin de kaçınılmaz olarak lise öğrencisine 
"başarısızlık notu" olarak çıkarılacağı kesindir. 
Aslında bu şimdiden gerçekleşmiştir de. 

Kredili sisteme geçilirken devletin en önemli 
iddialarından biri şuydu: "Herkes üniversiteye 
girecek", "yığılmaya neden olan üniversite sınavları 
kaldırılacak"!.. Fakat aldatmaya dönük bu vaadin 
gerçekleşmeyecek bir yalan olduğu şimdiden açığa 
çıkmış durumda. Eğitimdeki kalitesizliği, verimsizliği 
ve ezberciliği bir tarafa bırakıyoruz. İddianın ve 
vaadin tersine ÖSYS'nin ilki 17 Nisan'da yapılıyor. 
Devlet liselerinde okuyan öğrencilerin % 80'inden 

fazlasının ise üniversitelere giremeyeceği bugünden 
belli. Ayrıca ÖSYS'dc başarılı olsa bile toplam 
198 krediye sahip olamayan bir öğrenci üniversiteye 
kayıt olamayacak. Çünkü kredi notu eksik olduğu 
için liseden mezun olamamıştır! Ve devlet 
sözcülerine kalırsa sorumlusu da öğrencilerdir. Zira 
MEB 'nın iddiasına göre, "gençlerin % 60'ından 
fazlasının okuma alışkanlığı yok." Hiç şüphe yok 
ki utanmazca bir yalandır bu. Ve "parası olana 
eğitim" sloganını kendine kılavuz edinen sennaye 
düzeninin eğitimde yarattığı sınıfsal eşitsizliği 
gizlemeyi, gözlerden kaçırmayı hedeflemektedir. 

Kredili sisteme geçilmesi ile ortaya atılan 
iddialardan bir diğeri de, "öffeetmen ve sınıf ye
tersizligi çözülecek, öffeenciye çok sayıda seçme
li ders sunulacak ve seçmeli derslerin kitapları 
hazırlanacak" şeklindeydi. Bu güzel vaatler 3 yıl 
önce gösterişli bir propaganda kampanyası eşliğinde 
verildi. 

Peki bu verilen vaatler yerine getirildi mi? 
Aradan geçen 3 yıldan sonra, halen derslerin 

önemli bir kısmı öğretmen yetersizliğinden dola
yı boş geçiyor. Zira, küçümsenmeyecek sayıda öğ
retmenin "ücret fazlalığı ve şartlarının daha iyi 
olması nedeniyle özel okullara kaydığı gözleniyor." 
MEB dahil hemen herkesin ortak bir gözlemidir 
bu. Ve öğretmenlerin sefalet ücreti ile bütün demok
ratik haklarının gaspedilerek copla ödüllendiril
mesinin doğal bir sonucudur. 

Sınıfların yetersizliği ise çözülmekten öte çok 
daha fazla kötüleşmiştir. Her sınıfta ortalama 60-
70 civarında öğrenci ile ders yapılmaktadır. Gerekli 
araçların olmaması ile de birleşince eğitim tümüyle 
düzeysizleşmektedir. Peki, o zaman, Çiller'in sık 
sık tekrarladığı ve son dönemde sözü çok edilen 
"eğitim seferberliği projesi"nin gerçek işlevi nedir? 
Yalnızca umutsuz vaatler!.. Ayrıca devlet eğitim 
alanından zaten çekilmiştir. Dolayısı ile yeni liseler 
açarak okul ihtiyacını karşılamak, sınıf yetersizliğini 
böylece çözmek yerine özel liseler vb. açılmasını 
propaganda ederek teşvik ediyor. Zaten slogan
laşbnlmışbr da bu. "Kendi okulunu kendin yap"!.. 
Böyle olunca sınıfların yetersizliğinin çözülmesi 
sözkonusu bile değildir. 

Öğrenciye seçmeli ders sunulduğu ise bir başka 
yalan. Lise öğrencileri ne istediği dersi seçmiştir 
ve ne de "kendi istediği meslek dalında eğitim" 
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görebilmiştir. Öğretmenin olmadığı, sınıfların 
oldukça yetersiz olduğu ve 60'ın üzerinde öğrencinin 
bir sınıfta ders gördüğü, eğitim araç-gerecinin 
olmadığı bir ortamda, öğrenci kendi istediği dersleri 
seçse ne olacak? Ayrıca seçmeli derslerin sayısı 
SO'yi aşkındır. Ve bu derslerin çoğunluğunun 
varlığından dahi habersizdir öğretmen ve öğrenciler. 
Varlığı bilinen dersler ise öğrencilerin istekleri ile 
değil, idarenin zorba tutumları ile seçilmektedir. 
Bazı dersler de (din dersi vb.) zorla okutulmaktadır. 

yeni ders kitapları almak zorundadırlar. Oldukça 
pahalı olan bu kitapların alınması bile işçi ve 
emekçi çocukları için başlı başına bir problemdir. 
İçeriklerinden ise sözetmeye bile gerek yok. 

Görüldüğü gibi vaatlerin hiçbiri gerçekleş
memiştir. 3 yılda gerçekleşen tek şey eğitimin 
özelleştirilmesi, yozlaşmanın daha da artması ve 
liseli gençliğe yönelik baskı ve zorbalıktır. Yalancılık 
ise burjuva devletin karakteristik bir özelliğidir. 
Kredili sistemin "zamanla üniversite giriş sınavının 
yerine geçeceği" iddiasının yalnızca bir aldatmaca 
olduğu bugün iyice açığa çıkmıştır. 

Ders kitapları ise ayrı bir sorundur ve başlı 
başına bir sömürü aracıdır. Öğrenciler her dönemde 

Sistemli ve planlı bir faaliyet yürütmeliyiz 
Üniversite gençliğine egemen apolitizm, küçük-burjuva devrimcileri üzerinde de etkisini 

gösterdi. Günü kurtarmaya dönük bir kaç afişle politika yaptığını düşünenler, gelinen noktada 
ondan da vazgeçtiler. Demek toplantılarında alınan kararların tersine tüm zamanlarını kantinde 
oturarak geçiriyorlar. Gençliğin sorunlarına "acil çözümler" buralarda üretiliyor! Yeni öğrenim 
yılıyla birlikte bir silkinme yaşamak bir yana, bütün gruplar daha da geriye düşmüş bulunuyorlar. 
Artık politik tartışmalar anlamsız görülüyor. En önemli siyasal faaliyet dergi okumak! 

Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında EKİM'de de bir gerileme gözleniyor. İllegal faaliyet 
yürüten tek örgüt EKİM. 
Fakat bu sistemli ve planlı 
yürüyen bir faaliyet değil. 
Üniversitelerin bugün içinde 
bulunduğu durum 
düşünüldüğünde bunun ne 
kadar etkili olacağı 
tartışmalıdır. Gençliğin 
okuma alışkanlığının iyiden 
iyiye azaldığı bugünkü 
koşullarda özellikle afiş 
çalışmalarının etkili 
olacağını düşünüyorum. 

Güç ve olanaklar sonuç 
alınabilecek fakültelerde 

yoğunlaştırılmalıdır. 
Yalnızca faaliyet yürütmek 
adına faaliyet 
yürütülmemelidir. Sınıflara 
yönelik yazılama ve afiş 
faaliyetine önem 
verilmelidir. Özellikle 
gündemin çok sıcak ve 
yoğun olacağı önümüzdeki 
aylarda bu çalışmalar daha 
da hız kazanmalıdır. 

N. IŞIK 

· Ekim GenÇliği'ne ... 
Ekim Gençliffi gecikerek de olsa çıkmış bulunuyor. EKİM .... ·. 

farklılığım bu alanda da. ortaya koydu. Bugüne kadar sürekliliğf 
()lan illegal ve işlevsel bir gençlik gazetesi çıkarılmadı. Varofari 
legal gençlik dergileri daha çok haber niteliği taşıyan yazılarla 
sayfalarıntdolduruyorlar. Değinilen konular; YÖK'e karşı 
mücadele, anti-faşizm, okullarda yürütülen demckfaaliyetleri 
vb.den oluşmaktadır .. Gençliğin sorunlarının asıl· kaynağının öne< 
çıkarılması· ve ö hedefe yönlendirilmesi• gerekirken, gençliğe 
"demokratik" istellllcrlesınırli 

· 
bir mücadele· perspektifi. 

sunulmaktadır. . .... ·. . . . . .. .. . . > •·. 
. . Ekim Gençliffi başyazılariyla, temel Şiarlarıyfa farklılığını 

ortaya koymaktadır. Y azıfan yazılarda temel soruımn gençliğin 
politikleştirilmesi olduğu vurgulıınıyor. Gençlik ··alanında yaşanan · · 

. hata. ve zaaflar irdelenerek ciddi bir yaklaşım örtaya konuyor; ·.·. 
··çunkifsorunlann···saptanması/onların•çöiilmününönkoşuludur. ·• 

GeriÇliğin sorunlarının gerçek çözümü sosyalizmle 
nıülllkündür. Bu nedenle, herkesin ağzına almaktan korktuğu 
"sosyalizm" şiarı Ekim Gençliği'niritemel şiarıdır. ... . . .... • ·· ....... 

. 
Ekim GeriÇliffi gençlikle ilgili teorik ağırlığı olan yazılara< 

önemli bir yer ayırabilmelidir. Ayrıca kitap sayısında bir . · ... ·· ··.· ·.· .. · 
. patlamafıın yaşandığı bugün öncelikler doğru saptanmalıdıt 'Btı> 

· 

ba.kırndin da. yönlendirici olabill1lelidif. 
· 

N,<JŞIK 
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YAŞAM YOLU 

Bir eğitim destanı 
Sovyetler Birliği'nde proletarya içsavaşı zaferle 

taçlandınnışur. Ancak genç sosyalist iktidarın omuz
larına yıkılan sorunlar muazzamdır. Bunlardan biri 
de ülkenin dörtbir yanına dağılmış sokak çocuk
larıdır. İçsavaşta anne-babasını kaybetmiş bu 
çocuklar sokakta açlıkla boğuşmaktadırlar. Kimileri 
yaşam kavgasını küçük çaptaki hırsızlıklarla, kimileri 
de sokak çeteleri kurarak sürdürüyor. Fizik ve ahlaki 
açıdan bozulmuş bu küçük "serseriler" zaman zaman 

Eğitim Bakanlığı tarafından çeşitli yurtlarda 
toplansalar da, çok geçmeden yeniden sokaktaki 
yaşamlarına dönüyorlar. 

Ta ki genç, ideallerle dolu ve hırslı bir öğret
men olan Anton Semyonoviç Makarenko'ya sokak 
çocuklarından oluşan bir topluluk kurma görevi 
verilinceye kadar... Makarenko örnek bir çaba ve 
bitip tükenmez bir enerjiyle ve çevresine topladığı 
bir avuç öğretmenle; çalıp çııpmaktan başka hiçbir 
şey öğrenmemiş, çoğu okuma yazma dahi bilmeyen 
gençlerden oluşan şekilsiz bir topluluğu örnek bir 
kollektife dönüştürmeye koyulacaktır. Sosyalist 
toplumun yeni insanını yaratmak isteyecektir. 

En büyük amacını dile getirirken şöyle der 
Makarenko: "İnsan, herşeyden önce insan olmalıdır, 
sözcüğün tam anlamıyla insan olmalı, gerçek bir 
insan". Eğitbilim kitaplarında bu doğrultudaki so
runlarına yanıt bulamayan Semyonoviç, kollektif 
çalışmaya, üretime ve paylaşıma dayanan kendi 
eğitim yöntemini geliştirecektir. Uyguladığı katı 
disiplin nedeniyle zaman zaman yetkililerle 
çatışacaktır. Ancak, Gorki Topluluğu adı verilen 
çocuklar mutludur. Zira hayatlarına çekidüzen veren 
disiplin biçimsel değil, tersine üretken ve ileriye 
doğru gelişen dolu dolu bir yaşamın disiplinidir. 
Makarenko bu mutluluğu bir dostuna şöyle tanımlar: 
"Çeşit çeşit mutluluk vardır. Çalışmanın verdiği 
mutluluk, doğayla, kötü toplumsa/ koşullarla, serse
rilerle yapılan savaşımların verdiği mutluluk vardır; 
güç, rahatsız edici, huzursuz bir mutluluktur bu. 
Bu tür mutluluğun bir yerinde bir şiş, bir yerinde 
bir çürük, çizik, yara vardır her zaman -ama unut
ma ki, dünyayı döndüren tek şey de budur." 

Gorki Topluluğu öylesine hızlı bir gelişme 
yaşayacaktır ki, çok kısa bir sürede mükemmel 
bir kollektif haline gelecektir. Üreterek ve paylaşarak 
insan haline gelen dünkü serseriler, tarım alanında 
uzmanlaşacak, marangozluk, tornacılık vb. işlerde 

ustalaşacaklardır. Bir süre sonra kendi küçük yer
leşim alanına sığamayan topluluk harap ve yıkık 
bir kaç bina içeren Trepke topraklarında büyük 
emeklerle yeni yaşamlarını kuracaklardır. 

Hep daha ileriyi hedefleyen Gorki kollektifi, 
önüne koyduğu tüm görevleri kurduğu müfreze
ler aracılığıyla eksiksiz yerine getirecektir. Her 
müfrezenin başında çocuklar tarafından seçilen bir 
komutan bulunmaktadır. Gorki Topluluğu'nu ilgi
lendiren tüm kararlar Komutanlar Kurulu tarafından 
alınmaktadır. Kimi zaman ciddi zorluklarla karşı
laşan topluluk, disiplinin ve demokrasinin bu ola
ğanüstü uyumu sayesinde her türlü engelleri tö
kezlemeden aşmaktadır. Bu başarıyı gören yetki
lilerin direnci de nihayet kırılacak ve sokak çocuk
larından oluşan bu örnek toplulukta komsomolun 
kurulmasına izin verilecektir. 

Komutanlar Kumlu'nun aldığı en zor karar, 
kendi elleriyle kurdukları Trepke 'yi terketmek 
olacaktır. Yetiştirilen ilk kuşağın büyük çoğunluğu 
işçi üniversitelerine kayıt olmuştur. Arkadaşlarını 
büyük bir coşkuyla uğurlayan Gorkililer ardlarına 
bile bakmadan, "serseri" çocuklar için kurulmuş 
Kuryaj 'a gidecek, buraya kendi geleneklerini taşı
yacaklardır. Ahlaksız çocukları birer gerçek insan 
haline getirme mücadelesi elbetteki zorludur. An
cak ne Anton Semyonoviç ve ne de yetiştirdiği 
çocuklar zorluklardan kaçmayacaktır. Ciddi bir 
mücadele sonucu "yeni insan" kazanacak, Kuryaj
lılarla birleşen Gorkililer 800 kişilik dev bir ordu 
olarak "Yaşam Yolu"na devam edecektir. 

Yaşam Yolu tümüyle gerçeklere dayanmaktadır. 
Gorki topluluğu ile uzun süre yazışan ve onu ziyaret 
eden Maksim Gorki, yazarı şu sözlerle kutlar: "Sev
gili Anton Semyonoviç, kitabınızı sevinç ve coşkuyla 
okudum. Çocuklara karşı duyduğunuz sevgi ve 
sevecenlik, insan ruhunu ne denli iyi tanıdığınız, 
yapıtınızın her sa'Yfasında görülmekte. Sizi bu kita
bınızdan ötürü içtenlikle kutlarım." 

Yaşam Yolu yalnızca tutkulu bir insanın engin 
sevgi ve sevecenliğini değil, üretmenin, çalışmanın 
ve paylaşmanın olağanüstü bir destanını da kap
samaktadır. Sosyalist toplumun bir ilk çekirdeği 
sayılabilecek bir yaşam okuluyla karşılaşıyoruz. 

Yeni geleneği ve yeni insanı yaratmak 
utkusuyla yola çıkmış tüm komünistler bu romanı 
mutlaka okumalıdırlar! 
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Birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs geliyor! 

1 Mayıs 'ta mücadeleyi yükselt! 
Newroz 'u ve yerel seçim dönemini atlatan sermaye düzeni, işçilere, kamu emekçilerine, Kürt 

halkına ve gençliğe yönelik yeni bir kapsamlı saldırının son hazırlıklarını yapıyor. Tüm burjuva 
medyanın ve sermaye çevrelerinin günlerdir sözünü ettikleri, 24 Ocak'tan kat kat ağır "istikrar 
tedbirleri" yakında uygulamaya konulacak. Özelleştirmeler, işten atmalar, zamlar vb. ardı ardına 
gündeme gelecek. Tabi tüm bunlara yoğun bir devlet terörü eşlik edecek. İşçi ve emekçilerin bu 
uygulamalara tepkileri polis gücüyle ezilmeye çalışılacak. Çünkü sermaye düzeninin en ufak bir 
başkaldırıya bile tahammülü kalmamıştır. Sermaye iktidarını buna yönelten sistemin yaşadığı büyük 
krizdir. Türkiye kapitalizmi tarihinin en büyük bunalunlarından birini yaşamaktadır. Ekonomi tepetaklak 
olmuştur. Değerlendirme kuruluşları tarafından kredi notu düşürülen Türkiye, yabancı y�tınmcılar 
ve borç veren ülkeler için aşırı riskli bir ülke haline gelmiştir. Bunun anlamı, kamu çalışanlarının 
maaşlarını bile dış ülkelerden aldığı borçlarla ödeyen Türkiye'nin artık borç bulamayacağıdır. 
Devalüasyon % 1 00'ü bulmuştur. Türk parası artık Atatürk pullarına dönüşmüştür. Tüm bu ekonomik 
krizin yanında Kürt ulusal mücadelesinin ulaştığı boyut ile işçi ve emekçilerin yoğun hoşnutsuzlukları 
sistemin diğer dertleridir. Tüm bunlar düzenin ne kadar büyük bir kriz içinde bulunduğunu 
göstermektedir. 

İşçi sınıfı özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma ve işten atılmalarla yüzyüzedir. 
Zaten sefalet ücretiyle çalışan, sendikalaşma gibi en küçük girişimlerinde bile işten atılan, en ufak 
eyleminde devlet terörüyle karşılaşan işçi sınıfı, önümüzdeki günlerde çok daha kapsamlı bir saldırıya 
uğrayacaktır. Sermaye iktidarı "istikrar tedbirleri"ni uygulamak için işçi sınıfını susturmak zorunda 
olduğunun bilincindedir. Devreye hain sendika bürokratlarını da sokacaktır. Devletin sınıf içindeki 
ajanları olan sendika bürokratları sermayeye hizmette kusur etmeyeceklerdir. 

Kamu çalışanları şimdiden devlet güdümlü danışma bürolarına mahkum edilmeye çalışılıyorlar. 
Sendika hakkı bile verilmiyor. Yılların mücadeleleriyle kazandıkları haklar ellerinden alınmak isteniyor. 
Ocak ayında verilen sefalet zamları çoktan eridi. Şimdi ise bu bile fazla görülmektedir. Ücretlerin 
dondurulması sermaye iktidarının gündemindedir. Eylemlere hazırlanan kamu çalışanları Ankara'da 
olduğu gibi ve hatta daha da azgın bir devlet terörüyle karşı karşıya kalacaklardır. 

Özgürlüğü için savaşan Kürt halkı yıllardır sömürgeci sermaye devletinin katliamlarına maruz 
kalmaktadır. Seçim öncesi yaşananlar ve seçimin bir gün öncesindeki katliam önümüzdeki günlerde 
yaygın kitlesel katliamların yapılacağını gösteriyor. Düzenin Kürt sorununda en ufak bir esneklik 
bile göstermeyeceği kesindir. Sömürgeci düzenini ayakta tutmak için her şeyi yapacaktır. 

Gerici-faşist eğitime tabi tutulan, faşist terör çetelerinin saldırılarına maruz kalan, Kürdistan'daki 
kirli savaşa hapis cezası tehditleriyle alet edilmek istenen gençlik de, önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak 
saldırıların hedeflerinden birisidir. Gençliğin en ufak hak arama mücadelesi çok daha yoğun terörle 
karşılaşacaktır. S ivil faşist terör çeteleri daha da güçlendirilerek gençliğin üzerine salınacaktır. 
Eğitim daha da pahallanacak ve yoksul aile çocuklarının okuma hakkı daha da engellenecektir. 

İşte böyle bir ortamda uluslararası işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs 
yaklaşıyor. 1 Mayıs, kızıl bayrakların göklere yükseldiği, her türden baskı, sömürü ve zulmün 
kaynağı kapitalizme karşı nefretlerin haykırıldığı bir kavga günü haline getirilmelidir. 1 Mayıs 
sermayenin saldırılarına ilk barikatın kurulduğu bir gün olmalıdır. Bu 1 Mayıs YÖK'e, paralı
gerici-faşist eğitime, kirli savaşa alet edilmeye karşı kararlı bir karşı koyuşun ortaya konduğu 
bir gün olarak kutlanmalıdır. "Kirli savaşa asker yok!",  "Yaşasın halkların kardeşliği !" ,  "Kürt 
halkına özgürlük!" şiarları alanlarda dalga dalga yayılmalıdır. Sermaye iktidarı bu 1 Mayıs'ta hakettiği 
cevabı almalıdır. Gençlik, bu mücadele gününde işçi sınıfıyla omuz omuza olmalıdır. Sermayeye 
karşı mücadelesinde işçi sınıfı saflarında yerini almalıdır. 1 Mayıs'ta kapitalizme kinini haykırmalı,  
devrim ve sosyalizmin bayrağını, kızıl bayrağı yükseltmelidir. 




