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Yeni bir öğrenim yılında 

Döneınin sorunları ve görevler 
Bugün artık oldukça çıplak bir şekilde or

taya çıkan gerçek şudur: Düzenin gençliğe ve
rebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Gözboyama 
ve aldatmaya dönük olan bir kaç küçük adım 
sayılmazsa, üniversiteler ve gençliğe dayattığı 
politikalar tümüyle iflas etmiştir. Sorunları çöz
mek bir yana, atılan her adım gençliğin birikmiş 
sorunlarını daha ağırlaştırmaktadır. 

Yüksek öğrenim gençliği yeni öğrenim 
dönemine mevcut sorunlarına eklenen yeni so
runlarla giriyor. Peki üniversite gençliği sorun
larının çözümü için kitlesel olarak harekete geçip 
mücadele yolunu seçecek midir? Kuşkusuz bunu 
gençliğin politikleşme düzeyi, ülkedeki genel 
politik ortam, işçi ve Kürt ulusal hareketinin 
yaratacağı etkiler ile komünist ve devrimci genç
liğin çalışması belirleyecektir. 

Bugün düzen gençliği politik yaşamın dışına 
itmeyi başarmış durumdadır. Baskı, şiddet ve 
depolitizasyon saldırılarının yanısıra ideolojik 
planda yürüttüğü saldırılar sayesinde mümkün 
olabilmiştir bu. Böylece geçmiş devrimci müca
delede etkin bir yer tutan öğrenci gençliğin düzen 
karşıtı konumu önemli darbeler almıştır. 

Günümüzde öğrenci gençlik hareketinin 
ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu, geleneksel 
ifade ediliş biçimiyle "bunalım, durgunluk ve 
tıkanma" içinde bulunduğu biliniyor. Ancak 
küçük-burjuva devrimci gruplar tarafından çokça 
tartışılan ve daha da tartışılacak olan bu sorunun 
doğru kavranamadığı da bir gerçek. Çoğu kez 
anlamsız ayrıntılar üzerinden yürüyen ve tali 
etkenleri öne çıkaran bir tartışma zemininde 
"tıkanma"ya çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. 
Durgunluk olarak tanımlanan nesnel olgu 
devrimci hareket tarafından doğru kavranılmadığı 
içindir ki, temel değerlendirmeleri ile buna ilişkin 
çözüm önerileri hareketinin sorunlarını çöze
mediği gibi, ·marjinalleşmeye ve güçleri tüket-

meye yolaçmaktadır. Bu nedenle öğrenci gençlik 
hareketinin bugünkü nesnelliğini doğru kavramak 
önem taşımaktadır. Devrimci politikalar ancak 
böyle bir değerlendirme üzerinde şekillenebi
lir. Bu da '80 sonrası öğrenci gençlik hareketiyle 
geçmiş gençlik hareketi arasındaki temel farklı
lıkları görmek ve değerlendirmekle mümkündür. 

Öğrenci gençlik hareketindeki "durgunluk" 
ve ''.tıkanma" bazılarının sandığı gibi birden bire 
ortaya çıkmadı. Kuşkusuz "öğrenci gençlik hare
ketini belirleyen küçük-burjuva platformların 
etkinliği", olanakları ve güçleri heba etmek 
anlamında önemli etkenlerden biridir. Ancak 
çok daha temelli, nesnel nedenler üzerinde ortaya 
çıkan olumsuz yan etkenlerden biri olabilir bu. 

Bu temel zemin üzerinden hareket etmek 
kaydıyla şu söylenebilir: Bugünkü öğrenci 
gençlik hareketindeki mevcut tıkanmanın nesnel 
ve öznel bir dizi etkeni var. Devletin '80 sonrası 
öğrenci gençliğe yönelik baskı ve terörü ile 
ideolojik saldırısının ortaya çıkardığı sonuçlar, 
nesnel etmenlerden en önemli olanıdır. Öznel 
etkenler ise; gençlik saflarında canlanma ve 
yeniden toparlanmanın ilk ciddi işaretlerinin 
görüldüğü '85'lerden sonrasına ilişkin olanıdır. 
70'leri bir çeşit yeniden tekrar etmeye yeltenen 
küçük-burjuva devrimci hareketin perspek
tifsizliği, gençlik hareketine çarpık yaklaşımı 
ve yanlış müdahalesi, olanakların değerlendi
rilememesine, eldeki güçlerin heba edilmesine 

· yolaçmıştır. 
Açıktır ki, 12 Eylül rejiminin öğrenci genç-

. lik üzerinde yarattığı tahribat kavranılmadan 
hiçbir mesafe alınamaz. Bunu gözeten devrimci 
politikalara sahip olunmadan gençliği "ka
zanmak", düzenden bağımsızlaştırmak ve ör
gütlemek olanaklı değildir. Dolayısıyla bugün 
geçmişi tekrarlamaya çalışmak sonuçsuz bir çaba 
olacaktır. Bugüne kadar gençlik hareketinden 
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beklenen "atılım" ve "canlanma"nın neden ger
çekleşmediği üzerine devrimci hareketin oturup 
düşünmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu yıl da 
"tekrarın tekrarı" yaşanacaktır. 

Öğrenci gençlik hareketindeki durgunluk 
·bir gerçekliktir. Ancak bu durgunluğu kırmaya 
yönelik devrimci bir kitle çalışmasının bugüne 
kadar yürütülmemiş olduğu da açıktır. Son on 
yıla bakıldığında, devrimci öğrenciler ile geniş 
gençlik kitlesi ayn ayn yerlerde durmaktadırlar. 
"Örgüt biçimleri ve taktikler geliştirme" adına 
ihtiyaçlara cevap vermekten uzak örgüt ve müca
dele biçimlerine dayanan bir çizgi izlenmiştir. 
Devrimci öğrenciler gençlik kitlesine yabancı
laşmıştır. Geçmiş süreci bu gözle irdelemek, 
bu konudaki çarpık kavrayışları sorgulamak bir 
yana, bugün hala da "merkezi üniversite dernek
leri" ile "devrimci gençlik grupları arasındaki 
politik ittifak" vb. gençlik hareketine müdaha
lenin etkili yolu olarak önerebilmektedirler. 

Açıktır ki, gençlik kitlelerinin somut sorun
ları dikkate alınmadan, taleplerine sahip çıkıl
madan etkin bir kitle çalışması yürütülemez. 
Alanın özgül sorunlarıyla birleşmeyen soyut bir 
politik propaganda faaliyeti ile kitleler ne politik
leştirilebilirler ne de mücadeleye çekilebilirler. 
Fakat bu hiçbir biçimde akademik-demokratik 
mücadelenin öne çıkarılması gerektiği anlamına 
da gelmez. Burada temel sorun kitleleri harekete 
geçirebilmektir. Akademik demokratik zemin 
özellikle gençliğin geri kesimlerini harekete 
geçirebilmede önemli bir olanaktır. Bu olanağı 
politik eylemi geliştirmenin, gençlik kitlelerine 
devrim ve sosyalizm propagandası götürmenin 
bir aracı olarak kullanmaktır tüm sorun. Bu 
devrimci kitle çalışmasının önkoşullarından 
biridir. Kitleleri kendi somut ve acil talepleri 
doğrultusunda harekete geçirirken, karşı karşıya 
geldikleri sorunların kendi dar alanlarıyla sınırlı 
olmadığını gösteren, genel toplumsal sorunlarla 
olan bağını ortaya koyan etkili bir politik 
propaganda ve ajitasyon faaliyeti yürüteceğiz. 

Böylesi bir faaliyet gençlik hareketinin 
doğası gereği önemli ölçüde açık bir kitle çalış
ması olmak zorundadır. Bu olmaksızın geniş 
bir gençlik kitlesini politikleştirmek, harekete 
geçirmek ve örgütlemek çok zordur. Açık bir 
çalışmanın tüm araçlarını, yol ve yöntemlerini 
kullanmak zorundayız. Tiyatro, geziler, paneller, 
imza kampanyaları, tartışma toplantıları, sanat, 

kültür üzerine söyleşiler, müzik şölenleri, basın 
açıklamaları, çeşitli sorunlara ilişkin "gösteriler", 
işçi eylemlerine destek ziyaretleri vb. vb. Ve 
en önemlisi de, propaganda-ajitasyon ve teşhir 
faaliyetinde yaygın ve etkili bir tarza açık ve 
yarı açık biçimleri kullanmamız gerekir. 

Yeni bir öğrenim dönemine girereken öne 
çıkan sorunlardan bir başkası da "örgüt sorunu"
dur. Bugüne kadar bu sorunda tam bir kavrayış
sızlık sergilenmiş, mücadele ve örgüt biçimleri 
ilişkisi bir türlü kavranamamıştır. Yıllarca der
nekleri yaşatmak adeta amaçlaştınlmış, gençlik 
hareketinin örgütlenmesine ilişkin tüm sorunlara 
derneklerin dar çerçevesinden bakılmıştır. Kuş
kusuz mücadeleyi geliştirmek açısından dernekler 
yararlanılması ve geliştirilmesi gereken bir ola
naktır. Ancak şu da hiç bir zaman gözden kaçı
rılmaması gereken temel bir gerçektir. Kitleler 
ancak mücadele içinde örgütlenebilirler. Bizde 
gençlik kitlelerini mücadele içine çekecek dev
rimci bir kitle çalışması yürütülmemiş, örgütleri 
kendi içinde yaratmak ve yaşatmak amaçlaş
tırılmıştır. Varolan örgütlülükler mücadelenin 
gelişmesine hizmet etmediği ve küçük-burjuva 
demokrasisinin kısır çekişme alanları olmanın 
ötesine geçemediği için, bilinen sonuç yaşan
mıştır. 

Bugün bu soruna yaklaşırken, mevcut du
rumdan, ortaya çıkan biçimlerden hareket etmek 
gerekiyor. Sözgelimi bugün üniversitelerin hemen 
tümünde varolan, taşıdıklara özgünlüklere ve 
farklılıklara rağmen ortak yanları olan çeşitli 
örgütlenmeler bulunuyor. Kol, klüb vb. biçim
lerde ortaya çıkan bu örgütlenmelere ilgi gös
termek, onlardan yararlanmak gerekiyor. Böylesi 
örgütlenmeleri reddetmeden, fakat onlara adapte 
olarak "erimeden" içinde çalışmak ve dönüş
türmek en doğru tutumdur. Kuşkusuz bunlar 
alternatif gençlik örgütleri değildir. Mevcut 
biçimleriyle, politikleşme düzeyi ve hedefleriyle 
bunun çok uzağındadırlar. Ancak yararlanılması 
gereken nesnel bir olanaktır. Buralarla çalışmak, 
onları çıkabilecek değişik örgüt biçimleriyle karşı 
karşıya getirmek anlamına gelmez. Burada önem
li olan doğal bir tarzda ortayaçıkan örgütlenme 
girişimlerini kitle çalışması yürütmek için el
verişli olanak olarak görmek ve onları kitlesel 
militan bir gençlik örgütlenmesi oluşturabilme
nin dayanakları olarak kullanabilmektir. 

Ekim Gençliği 
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Gençlik ve görevlerimiz 
Toplumumuzda geniş gençlik kesimleri burjuva ideolojisinin ve kültürünün etkisi 

altındadır. Bununla birlikte toplumsal yaşamın en dinamik, en duyarlı ve değişime en yatkın 
kesimdir gençlik. Bu özellikleriyle gençliğin önemli bir konumu vardır. 

Gençlik toplumsal sorunları daha kolay kavrayabilecek, yeninin. güzelin yaratılmasında 
önemli roller alabilecek kesimdir. İşçl sınıfının mücadelesinin yükseldiği koşullarda, sınıfının 
yanında aktif olarak mücadeleye katılacak ve kaderini işçi sınıfıyla birleştirecektir. Sınıf 
mücadelesinin gerilediği dönemlerde ise. gençlik hareketi düzene eklemlenerek paslfleşecektir. 
Ülkemiz pratiğinin de ortaya koyduğu bir gerçektir bu. 

Bugün Türkiye kapitalizminin krizi sınıf mücadelesini derinleştirmekte, sermayenin emeğe 
dönük saldınsını yoğunlaştırmaktadır. İşçi sınıfının bu saldınlafa sessiz kalmayacağı ve 
politikleşeceği bugünden görülmektedir. Politikleşmiş bir işçi hareketi, gençliğin lşçl sınıfının 
yanında aktif olarak mücadeleye katılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Dolayısıyla, gençliği 
sınıf mücadelesine kazanmak, Marksizm-Leninizml kavratarak örgütlü ve militan bir ruhla 
eğitmek, sınıf partisi olmak iddiasını taşıyanların ilgisiz kalamayacağı önemli görevlerden 
birisidir. 

Günümüzün sömürü koşullan sınıf çelişkilerini berraklaştırmış, eşitsizlik tüm çıplaklığıyla 
kendini ortaya koymuştur. Bir yanda özel liselerde öğrenim gören zengin çocukları... öte 
yanda aile kazancının asgari ücretle sınırlı olduğu, seksen-doksan kişilik sınıfların sağlıksız 
koşullarında öğrenimini sürdürmeye çalışan, hafta sonu tatilini simit satmak, boyacılık, çıraklık 
yapmakla geçiren yoksul çocukları... Bu karşıtlık, hayatın her alanında kendisini 
hissettirmektedir. 

Bilimsel eğitimden, bilimsel düşünüş tarzından oldukça uzak olan gençliğin bir bölümü, 
sömürü koşullarının yarattığı ve egemen ideolojinin pompaladığı, sokak kültürü olarak 
niteleyebileceğimiz arabesk kültürün etkisi altındadır. Bu yolla gençliğin sınıfsal çelişkileri 
kavramasının önüne geçilmeye, sorumsuz, kendisine ve sorunlarına yabancılaşmış, 
düşünmeyen, araştırmayan ezberci bir gençlik yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Bugün öğrenci gençliğin politikleşebilmeslnin önüne ciddi engeller dikilmektedir. Gençlik 
her dönem egemen güçler açısından potansiyel suçlu olarak görülmüştür ve görülmektedir. 
Devlet okullarının bahçelerinde, çıkış kapılarında polisin kol gezmesi, polis-okul yönetiminin 
işbirliği. asayişi sağlama adı altında kimlik kontrolü,. öğrencilerin kollarında uyuşturucu alınıp 
alınmadığına dair şınnga izi aramalar, orta öğrenim düzeyindeki küçücük çocukların her okula 
gidiş-dönüşlerinde polis ve silahlarıyla yüzyüze gelmesi, parasız eğitim isteyen öğrencilerin 
sokaklarda dövülmesi, üniversiteli gençlerin gözaltına alınıp işkenceden geçerllmesl vb., tüm 
bunlar. düzenin öğrencileri potansiyel bir suçlu olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Özel 
okullarda bu tür manzaralara rastlanılmaması, düzenin ikiyüzlülüğünün ve tükenmişliğinin 
göstergesidir. 

Gençlik geleceğin işçisi, kamu çalışanı, aydınıdır. Geleceği ürettiği gibi, gelecekte de 
üretecektir. 

Gençliği yönlendirmede, örgüteyebilmede, devrimcilerin yaratıcı olması, gençliğin içine 
girebilmesi, ihtiyaçlara cevap verebilmesi gerekmektedir. Gençlik dışlanmıştır, sahipsiz 
bırakılmıştır. Gençliğin yaşamındaki boşluk medya aracılığıyla, şiddete dayalı filmler ve maç. 
vb. ile doldurulmuştur. Diğer yandan milllyetçllik teraneleriyle el altında tutulmaya 
çalışılmaktadır. El altındadır ama yalnızdır, sahipsizdir. Gençliği kazanmak, gençliğe sahip 
çıkmaktan geçer. 

Gençliği burjuva ideolojisinin yarattığı tahribattan kurtarmak, mücadeleci bir gençlik 
yaratmak bir zorunluluktur. Çünkü "Gençlik gelecek, gelecek sosyallzmdlrl" 

Leyla KIZILIRMAK 
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Liseli gençlik hareketinin sorunları 
Liselerde yeni öğrenim dönemi, eski ve yeni 

sorunların yarattığı ciddi yükler ve güçlüklerle 
başladı. Bugünkü iktisadi ve siyasi koşullarda düz.en 
liseli gençliğe göstermelik de olsa hiç bir şey 
verebilecek durumda değildir. Bu durum düzenin 
iktisadi ve siyasi krizinin yanısıra, sermaye sınıfının 
yeni yönelimleriyle de doğrudan ilgilidir. 

Bugün düzenin eğitim alanındaki bilançosunu 
ortaya koyan tablo oldukça çarpıcıdır. İlkokul 
mezunlarının %60'ına yakınının orta okula gide
mediği, ortaokulu bitiren öğrencilerin dörtte birinin 
lise eğitiminden yoksun kaldığı ve üniversite sınav
larına giren liselilerin %90'a yakınının üniversitelere 
giremediği bir ülkede yaşıyoruz. Bunlara eğitim 
sisteminin faşist ve şoven niteliği, fırsat eşitsizliği, 
paralı eğitim, faşist disiplin yönetmeliği, dayak vb. 
uygulamalar ile baskılar da eklendiğinde, liseli 
gençlik üzerindeki ağır baskı cenderesi daha iyi 
anlaşılır. 

Son yıllardaki gelişmelere kabaca bir göz
atıldığında, düzenin liseli gençlik cephesinde artık 
pek de rahat olmadığı görülüyor. Bugün liseli genç
lik, bir önceki dönemin eylemlerinde de görüldüğü 
gibi, kayda değer bir eylemlilik ve politikleşme 
eğilimi içinde bulunmaktadır. Bu son derece doğal 
bir gelişmedir. Sistemin liseli gençlik için yaratuğı 
sayısız sorun, gelecek belirsizliği, karşı-devrimci 
şiddet vb., liselerde devrimci bir kitlesel hareketin 
gelişebilmesi bakımından oldukça elverişli bir ze
mindir. Bu zemin üzerinde kendiliğinden gelişen 
bir hareketlilik boyvermiş bulunmaktadır. 1 993-
94 öğrenim döneminde liseli gençlik önemli bir 
politikleşme potansiyeline sahip olduğunu fazlasıyla 

ortaya koymuştur. 
Bugün gelinen yerde liseli gençliğin düzenle 

bağları daha da zayıflamış, çelişkileri keskinleş
miştir. Dolayısıyla yeni öğrenim döneminde düz.enle 
çatışmanın daha ileri boyutlar kazanması, müca
delenin yeni bir düzeye ulaşmasının koşulları daha 
da olgunlaşmıştır. Zira sermaye sınıfı bütün diğer 
sorunlarda olduğu gibi öğrenim sorununda da ça
resizdir. Sorunları çözme gücünden ve olanak
larından yoksundur. Baskı ve şiddetin eğitim ku
rumlarını da içine alarak toplumsal yaşamın tüm 
alanlarına bu denli yayılması, bu çözümsüzlüğün 
açık bir ifadesidir. Gençliği düzen sınırlan içinde 

tutmak için adeta yasaklar zincirinden oluşan duvar
lar örülmüştür. Öyle ki liselerde neredeyse askeri 
bir disiplin kurulmaya çalışılmaktadır. Dayak, kılık 
kıyafet zorunluluğu, not, disiplin cezaları, okuldan 
atılmalar, sürgünler, ajanlaştırma çabalan, aile ve 
idare baskısı vb., artık eğitiminin doğal bir parçası 
haline gelmiştir. Bütün bunlara son bir yıl içinde 
yoğunlaşma eğilimi gösteren sivil faşist saldırıları 
da eklemek gerekiyor. 

Fakat bütün bunlara rağmen liseli gençlik 
suskunluk zincirini önemli ölçüde kırmayı başarmış 
bulunmaktadır. Nispeten kitlesel ve militan eylemle
ri bir kaç yıl öncesine göre çok daha sık yaşandı. 
Buna paralel olarak devletin gençliğe yönelik şid
det saldırısı daha da arttı. Polis, idare, sivil faşistler 
üçlüsü tarafından organize edilen saldırılar, göz
altılar, işkenceler, okuldan atmalar gündelik uy
gulamalar haline geldi. 

Bugün orta eğitim kurumları üniversiteler gibi 
ticari bir alana dönüştürülmüştür. Çeşitli adlar altın
da toplanan haraçlar, karne, ders kitabı, tebeşir, 
tamirat vb. için alınan paraların sözünü bile etmek 
gerekmiyor. Alışagelmiş olan ve "bağış", "yardım" 
adı altında zorla alınan paralardan sonra, şimdi 
de "katkı payı" olarak ilan edilen ve her ay alınacak 
olan haraçla liselerin paralı hale getirilmesi yasal
laştırılmak isteniyor. Her öğrenim dönemi başında 
5-6 milyonu bulan okul giderleri de buna eklen
diğinde soygunun ulaştığı boyut daha iyi anlaşılır. 

Sermaye sınıfının eğitim sistemine ilişkin yeni 
yöneliminin doğrudan bir sonucudur bu. '90 yılı 
ortalarında yayınlanan TÜSİAD Eğitim Raporu, 
sermaye sın ıfın ı n ihtiyaçlarına uygun olarak 

"eğitimde köklü düz.enlemeler" talep ediyor, yeniden 
"yapılanma" ve "değişim" ihtiyacının zorunluluğuna 
dikkat çekiyordu. Aradan geçen 4 yıl içinde bu 
doğrultuda epey bir mesafe katedildi. Bir yandan 
sayıları artan özel liseler ile eğitimde sınıfsal eşit
sizlik iyiden iyiye derinleştirilirken, öte yandan 
düz liseler çeşitli adlar altında toplanan paralarla 
adeta birer soygun alam haline getirildi. Eski Milli 
Eğitim Bakamlığı bünyesinde yapılan bir planla, 
sermayenin yeniden yapılanma ve değişim talebine 
cevap verilmeye çalışıldı. Sözkonusu plana göre 
bir kaç yılda özel okullar açılarak yaygınlaştırılacak 
ve çeşitli özendirme tedbirleriyle burjuvazinin eğitim 
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alanına girmesi teşvik edilecekti. Ayrıca orta 
öğrenimin paralı olması için gerekli yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyordu. 
Bu planın gerçekleştirilmesi doğrultusun-da oldukça 
önemli mesafeler katedildiği bir gerçektir. 

Öte yandan anadilde eğitim önemli bir sorun 
olarak kendini dayatmıştır. Kürt ulusu başta gelmek 

üzere azınlık millliyetlerden gençlerin ana dilinde 
eğitim hakkı anayasa ile yasaklanmıştır. Kürt ulusu 
ve azınlık milliyetlerin yok sayılması üzerinde 
şekillenen Türk eğitim sistemi, aynı zamanda, 
halkların tarihsel mirasları ve kültürlerini yoketmeye 
çalışmanın da bir aracıdır. 

Geçen yılın deneyimlerinden öğrenmeliyiz 
Bir kaç yıl önce oldukça dar bir çevre ile başlayan liseli devrimci öğrenci hareketi, geçen yıl 

nispi bir kitleselliğe ulaşmayı başardı. Liseli öğrenciler oldukça küçük bir çevreyle başlayan örgütlenme 
girişimlerinde anlamlı adımlar attılar, eylemlerinde belli bir militanlığı yakaladılar. Fakat ulaşılan 
"kitlesellik"in ve yaşanan eylemliliğin henüz liseli gençliğin çok dar bir kesimini ifade ettiği de açıktır. 
Halihazırda örgütlenmenin ulaştığı düzey, geniş öğrenci kesimleri nezdinde kendini kabul ettirmesi 
bakımından cılız ve yetersizdir. Küçük-burjuva devrimciliğinin bilinen zaafları, örgütlenme girişim 
ve çabalarını kısırlaştırıp darlaştıran bir rol oynamaktadır. 

Devlet özellikle mücadelenin yoğunlaştığı liselere yoğun bir saldırı ile yöneldi. Devrimci öğrencilere 
saldırarak teslim almaya, geriye kalan geniş kitleyi ise "tarafsızlaştırmaya" çalıştı. Polis, idare ve 
sivil faşistler tarafından uygulanan bu saldırı liselerde öğrenci kıyımı ile sonuçlandı. Yüzlerce öğrenci 
okuldan atıldı. Gözaltına alındı, işkence gördü. Bu saldırılar liseli gençlik hareketinin taşıdığı zayıflıklar 
ile birleştirildiği ölçüde belirli zararlar verdi. 

Bu noktada küçük-burjuva de'!ırimci hareketin oynadığı olumsuz role dikkat çekmek gerekiyor. 
Liseli devrimci öğrenciler üzerinde kısmi bir politik etkinlik sağlayan küçük-burjuva devrimci hareketler, 
izledikleri eylem çizgisiyle, devrimci öğrencilerle geriye kalan geniş kitleyi birbirinden kopardılar. 
Devrimci öğrenciler eylemlere sempati ile bakan kitleden yalıtıldı. Böylece öğrenci gençliğin ana gövdesiyle 
birleşilemedi. Devletin şiddet saldırısında devrimci öğrenciler 
yalnız kaldı. Mücadelenin hızını kesen, örgütlenmeyi darlaştıran 
ve bazı yerlerde dağıtan bir sonuç yarattı bu. 

Önümüzdeki dönemde liseli gençlik hareketinin mücadele 
ve örgütlenme talebine doğru yanıt vermek büyük bir önem 
taşıyor. Bu liseli öğrenci gençlik mücadelesinin bugünü ve 
geleceği üzerinde tayin edici bir rol oynayacaktır. Bugün 
sorunun öne çıkan yanı daha çok mücadelenin acil ve pratik 
ihtiyaçlarına da bağlı olarak liseli gençliğin yığınsal 
örgütlenmesinin nasıl geliştirileceğine ilişkindir. 

Gelişen harekete müdahale ederek liselerle bağ kurmak 
ve ortaya çıkan ilişkileri eğitmek, örgütlemek doğrultusunda 
bilinçli bir yönelim içine girmemiz gerekiyor. Bunun için 
somut bir örgütlenme ve eylem planına sahip olabilmeliyiz. 
Bunu yapmaksızın yol almak çok zordur. Hedefler somut 
olarak belirlenmeli, güçler buna uygun olarak 
konumlandırılmalı, orta ve uzun vadeli plan ve hedefler 
saptanmalıdır. Perspektiflere uygulama gücü kazandıracak 
olan budur. 

Komünist gençlik, liseli öğrenci hareketine yön verecek 
perspektiflere ve güçlere sahiptir. öncünün kızıl bayrağı aldında 
büyük mesafeler almamak, daha ileri hedeflere yürümemek 
için herhangi bir neden yoktur. 



.. 

Universite ve burjuva solcu akımlar 
Üniversitelerde yeni öğretim yılı başladı. Her teşvik ettiğini düşünmüyorlar. 

zamanki gibi resmi devlet törenleri yapıldı. Bu Kulüpler öğrencilerin devrimci örgütlenmelere 
törenlerde TC'nin bakanları, "bilim özgür olmalı, yönelimini engellemektedirler. EGK sempatizanları 
üniversiteler bilimsel açıdan önemlidic" vb. dediler. olarak izinsiz ve devrimci insiyatife dayalı bir 
İstanbul Üniversitesi'nin açıllpB 'C� aıllu:wlif açıtaı � dizenlemel isleclipnizde, 
Süleyman Demirel yaptı, bilimia ö&eminden lmbıt-tültür tlübü üyelerinin bazıları ve diğer 
bahsetti. Hocalar ise maaşlarına zam istediler ve klüplerden pek çok kişi bizi hayret ve dehşetle 
"işçilerin bile" kendilerinden fazla maaş aldığını karşıladılar. İzinli yasal bir şenlik varken bunun 
belirterek toplumsal bir "yara"ya parmak bastılar(!) çok gereksiz ve anlamsız olduğunu söylediler. 

Fakat bunlardan başka önemli olaylar da Okuldaki diğer devrimci örgütler de önerimize 
yaşandı. Her seneki resmi açılışın aksine İstanbul soğuk baktılar. Yeterli kitlemiz olmadığı için de 
Üniversitesi'nde öğrenrilm•d•3 T• I5j tiiF fa•&[ .. iP t" a· R Nı' ._... 
şenlik düzenlendi. &mu Siyasal Bilgiler Fakültesi zor l:uilanaraJc dağıtacağı ve teşfıir olacağı bir 
çatısı altındaki kulüpler organiuq:niPFW "t; fitiip.' yön 1 f Alt TA� qz: - , f 
gösterileri ve konserler düzenlediler. Bu şenlik cop vurmadan ve daha başlamadan ezdi. Ayrıca 
vasıtasıyla Tofaş, Arçelik, Vakıtbank gibi tekelci kulüplerin düzenlediği şenliğe izin vermekle ne 
firmalar şenliğin sponsorluğunu yaptıkları için kadar demokrat olduğu yönlü bir propaganda imkanı 
üniversitenin her tarafını kendi reU ' 1, afif Ye ......._ Çoğunluğu .. devrimciler''dm oluşan kulüpler, 
pankartlarıyla donatma imkanı buldular. Bir hafta şenliğin finansmanını sermayenin büyük tekellerine 
boyunca öğrencilere her türlü "sıkıntıları" yaptırmakta bir sakınca görmediler. Böylece belki 
unutturulmaya çalışıldı, devrimci bir açılış etkinliği üniversite tarihinde ilk kez büyük tekeller 
gerçekleştirme imkanı ise tamamen boğuldu. üniversiteye bu kadar geniş çaplı girme imkanı 

Okulun ilk haftası ve yapılan şenliğin niteliği, buldu. Nedense şenliği düzenleyen "sosyalist" 
bu yılın üniversitedeki genç komünistler ve dev- arkadaşlarımız tekellerin üniversiteye kendi 
rimciler açısından çok daha zor bir yıl olacağının vasıtalarıyla girmiş olmasından hiç rahatsız 
ilk işaretidir. Bu zorlukları şöyle sıralayabiliriz. olmadılar. Herhalde bu şenlik vasıtasıyla kitleleri 
Herşeyden önce Jc1üpler devrimci öğrenci mücadelesi devrimci mücadeleye çektikleri için çok mutlu ve 
açısından önemli bir tehlikedir. Çünkü belli bir huzurludurlar. 
niteliğe ulaşabilecek insanlar klüpler vasıtasıyla Şenliğin önemli etkinliklerinden biri de pa-
pasifıze edilmekte, düzeniçi kanallara itilmektedirler. nellerdi. Katıldığım ilk panel bir mizah dergisinin 
Üstelik klüpler, öğrencr demelderi gibi öğreBcilerin yazarlan. çiz.erleriyle yapıldı. Fakat tartışmalar kısa 
örgütlü mücadele ettikleri, hak aradıkları yerler sürede önce siyasi konulara, ardından sosyalizme 
de değildir. Buralarda bir araya gelen öğrenciler kaydı. Çoğunluğunu liberal burjuva öğrencilerin 
ya panel düzenlemekte, tiyatro oyunları sergilemekte, oluşturdu ğu geniş katılımlı bir panelin hemen 
ya da çeşitli kurslar düzenlemektedirler. Doğal sosyalizm ve ülke sorunlarının tartışıldığı bir 
olarak bunların düzene karşı tepki göstermelerini platforma dönüşmesi anlamlıdır ve önemlidir. Zira 
beklemek hayal olur. Bu klüpleri kuran ve yaymaya sosyalizmin öğrenci gençlik açısından hiç de gün
çalışan ise, kendini sosyalist olarak nitelendiren dem dışı bir konu olmadığını, gençliğin belli ölçüde 
Dev-Yol ve benzerleridir. MGK emri ile kurulan politikleşmeye kaydığını göstermektedir. Tabi bu 
resmi fakülte dergilerine yazı yazarak, onları panelde de "sosyalist" arkadaşlarımız etkin rol oyna
hazırlayarak, klüpleri örgütleyerek öğrencileri dılar. Kürt ulusal sorununa "Güneydoğu Sorunu" 
devrimci mücadeleye çekeceklerini düşünüyorlar. dediler ve Sivas katliamlı için sadece islami kesimi 
Ama nedense öğrenci derneklerine karşı son derece suçladılar. Ben de yeni kitleler üzerinde bozucu 
sert bir tutum alan devletin kulüplere karşı niye etkilere neden olan bu arkadaşların tam aksine 
bu kadar yumuşak bir tutum sergilediğini, göriişler ortaya koydum. Reformist yöntemlerle Kürt 
faaliyetlerine izin verdiğini, hatta yardımcı olduğunu, ulusal sorununun çözülemeyeceğini, bunun için 



uğraşan DEP'lilerin başına neler geldiğini, 2000 
köy yakan, insanları acımadan öldüren, işkence 
eden 70 yıllık TC politikasının Kürtleri, Arapları, 
Lazları 1989 yılına kadar kesinlikle yok saydığını 
söyledim. Sivas katliamını ise devletin kontr
gerillaya yaptırdığını, dincilerin sadece maşa 
olduğunu, insanların 7 saat kuşatma alunda tutulup 
yakıldığını, "aslan sosyal demokratlar"ın ise hiçbir 
şey yapmadığını, aynı günlerde Kars'ın Digor il
çesinde özgürlük için yürüyüş yapan Kürt köy
lülerine yürüyüş başlar başlamaz ateş ettiklerini 
ve 30 Kürt köylüsünü katlettiklerini anlatum. Pa
nelistlerin ve kaUlan öğrencilerin yaklaşımımı olumlu 
bulduklarını gözlemledim. 

Ertesi günkü panel ise daha ilginçti. Konusu 
"sivil toplum"du. Katılan eski bir Dev-Yol lideriydi. 
Bazı arkadaşlar önce "ben sosyalistim" diye söze 
başlayıp soru soruyorlardı. Hiçbir eyleme katılma
yan, dış görünüş ve kişilik açısından tamamen 
apolitik bir görünüm çizen bu insanların kendilerini 
sosyalist olarak nitelendirmesi beni şaşırttı. Ama 
asıl şaşkınlık ve şoku az sonra yaşadım. Çünkü 
eski DY lideri, başından geçen bir olayı ve verdiği 
cevabı anlattı. 

Olay şöyle: 12 Eylül'den sonra tutuklanmış, 
askeri savcı sorgusunu yaparken, "Bak Sovyetler 
Birliği, Afganistan'ı işgal etti" demiş. Kendisi ise 
savcıyı; Eğer Sovyetler Birliği Türkiye'yi işgal 
etseydi, ilk karşı çıkıp savaşan kişinin kendisi 
olacağı şeklinde yanıtlamış 

Bunun üzerine ben ona kendilerinin de SSCB 'yi 
o dönemde öyle veya böyle sosyalist bir ülke olarak 
gördüklerini, bir savaş durumunda düşmanlarının 
ABD ile TC olduğunu, bu durumda SSCB ile sa
vaşmanın ABD ve TC ile, dolayısıyla emperyalist
lerle ve gericilerle işbirliği anlamına geldiğini ve 
bunun enternasyonalizmle ne gibi bir ilgisi olduğunu 
sordum. Kendisi ise· bana, "Sen de SSCB 'nin me
muru gibi konuştun" diye "esprili" bir cevap verdi. 

"Sosyalist" arkadaşlar benim bu cahilce soruma 

güldüler. Ona yine, böyle bir tutumun 49 arkadaşını 
idam eden, 170 'ten fazlasını işkencehanelerde 
katleden faşist TC ve emperyalist ABD ile işbirliği 
anlamına gelip gelmeyeceğini sordum. SSCB ile 
savaşmasının böyle bir anlama geldiğini söyledim. 
Kendisi bana onu yanlış anladığımı, böyle bir şey 
demek istemediğini söyledi, yine de tatmin edici 
bir cevap vermedi. 

Bir gün önceki aldığım olumlu tepkinin aksine 
bu kez, katılan öğrencilerden olumsuz bir tepki 
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gördüm. Konferans salonunda ne de garip saçma 
sorular soruyormuşum g ibi bir hava oluştu. 
Sosyalist" arkadaşlarımızın beni küçümseyen 
bakışlarını üzerimde hissettim. 

İstanbul Üniversitesi'ndeki yasal şenlik ve 
panellerdeki yaklaşım devrimciler açısından önemli 
tehlikeleri işaret etmektedir. Bu tehlikelerin en 
başında ise burjuva sol dediğimiz kesimlerin 
mücadeleye bakışlarının, etkinlikleri ve hatta 
kişiliklerinin yaratacağı olumsuz etkileridir. Bu 
kesimdeki insanlar çok ukalaca davranıyorlar. 
Sosyalizm adına, sosyalizmle ilgisiz alakasız 
nutuklar çekiyorlar. Pek çoğu yaşam tarzları, 
giyimleri, konuşmaları, şakaları, kısaca davranışları 
ile insanlar üzerinde olumsuz bir devrimci imajı 
yarauyor. Çok sekterler, kendi görüşleri dışındaki 
görüşleri küçümsüyorlar, dergi ve kitapları 
okumuyorlar. Hiç araştırmıyor ve incelemiyorlar. 
Fakat en önemlisi, tasfiyeciliğin en belirgin yönü 
olan legal icazetli bir çalışmaya yöneliyorlar. MGK 
emri ile çıkarılan fakülte dergilerini hazırlamak, 
kulüpleri yaygınlaştırmak en önemli faaliyet alanları. 
Çay, kahve muhabbetleriyle, kulüpleri vasıtasıyla 
insanları kolayca kendilerine çekiyorlar. İnsanlara 
devrimci bir söylemle değil, o kişinin kişiliğine 
göre yöneliyorlar, kısa sürede pek çok taraftar 
ediniyorlar. Nasıl olsa devrimci olmak için her 
türlü fedakarlığı göze almayı gerektiren bir çalışma 
yapmaya gerek yok onlar için. 

Kendi hükümetinin polisinden dayak yiyen, 
tarihteki ilk ve tek milletvekili olan Salman Kaya'yı 
demokrat, ilerici buluyorlar. İdeolojik gıdalarını 
Cumhuriyet gazetesinden alıyorlar. Toktamış Ateş 
ideologları, "Mumcular Ölmez!" diye slogan 
atıyorlar. Bu yüzden bunları sosyalist olarak değil, 
burjuva sol olarak nitelendirmek daha doğru 
olacaktır. Nitelikli devrimci olabilecek insanları 
kendilerine çekip yozlaştırarak bize de zarar 
veriyorlar. Bu nedenle yeni taktikler uygulayarak 
bunların zarar verici etkilerini kırmalıyız. 

Üniversitede onlarla karşılıklı durumumuz bol
şeviklerle menşeviklere benziyor. Biz şimdilik 
okulda sayıca onlardan azız. Ama onlardan nitelik
li olduğumuz da bir gerçek. Hepsinden önemlisi 
ise biz onlar gibi "Avrupa tipi tam demokrasi" 
için değil, tek gerçek demokrasi olan ''proletarya 
demokrasisi" için savaşıyoruz. Bolşevikler yine 
kazanacaktır. Devrimi devrim için savaşanlar yapar. 

Yaşasın EKİM, Yaşasın Devrim, 
Yaşasın Sosyalizm! 

Onur YOLDAŞCAN 
' 
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Burjuva düzen temsilcilerinden gençliğe öneriler 

''Bir şey olunca ne olacak?'' 
Düzenin gençliğe yönelik 

saldırı araçlarından biri şiddet 
ise, bir diğeri de gençliği 
aldatmak, oyalamak, şaşırtmak 
ve saflarında kararsızlık 
yaratmaktır. ÖYS sınavının 
yapıldığı Haziran ayında, 
burjuva basın aracılığı ile tam 

bir seferberlik havası içinde 
bu ikincisi doğrultusunda bir 
kampanya yürütüldü. 
Kuşkusuz bunun hem güncel 
ve hem de yapısal nedenleri 
var. Çünkü kapitalist devletin 
eğitim sistemi ile politikaları 
iflas etmiş durumdadır. Bu 
artık düzen sözcülerince de 
açık bir şekilde kabul 
edilmektedir. 

ÖYS'ye katılan 700 bini 
aşkın genci "üniversite eğitimi 
göreceksiniz" hayali ile 
oyalama girişimlerine rağmen, 
sermaye sınıfı ile sözcüleri 
yine de rahat değillerdi. Bu 
yüzden burjuva basını, 
televizyonu, politikacıları vb. 
bütün düzen kurumları ve 
temsilcileri harekete geçtiler. 
Sözgelimi burjuva 
politikacılardan biri, "işsiz 
gençleri düşünürken 
uykusunun kaçtığını" itiraf 
edebiliyordu. Kuşkusuz onları 
tedirgin eden gençliğin 
sorunları değil, bu sorunlar 
temeli üzerinde oluşacak ve 
düzene yönelecek kitlesel bir 
devrimci gençlik hareketinin 
doğabileceği korkusudur. 

Gençliğe eğitim olanağı 
sağlayamayan ve "Çiller 
üniversiteleri" ile şimdilik 
hedeflerine ulaşamayan 
kapitalist devlet, artık burjuva 

basın aracılığı ile 
üniversitelerde okumanın 
gereksizliği üzerine gençlere 
akıl verme yolunu seçmiş 
bulunuyor. Sözgelimi burjuva 
gençlik dergilerinden biri olan 
Gençlik Dosyası, üniversiteler 
üzerinde "özel dosya'1ar 
yayınlayarak hemen her sayıda 
gençlere soruyor: "Başarı için 
üniversite şart mı?" Düzenin 
çürüyen ve iflas eden eğitim 
sistemi ile politikalarını 
aklamayı hedeflediğine kuşku 
olmayan bu ikiyüzlü · 
şarlatanlar, "üniversite şart 
değil" diyerek devam 
ediyorlar: "Hayatta bir yere 
varmak, saygın, meslek sahibi 
ve insanlığa faydalı bir birey 
olmak için illa da yüksek 
okula gitmek gerekmiyor . ... 
işi çekirdekten öğrenmek, 
başarıya giden yollardan hala 
en emin olanı." Örnek mi 
istiyoruz, çok! İşte Livaneli, 
Çağlar, Ecevit, Sabancı 
vb.leri... 

Bütün düzen savunucuları 
gibi bu dergi de gençliğe 
"bireysel kurtuluş" yolunu 
öneriyor. Ve gençlere soruyor: 
"Üniversite sınavını 
kazanamadınız mı? Takmayın. 
Bunu bir fırsat olarak görün." 
Nasıl mı? diye soran olursa 
cevaplan hemen hazır: 
"Örneğin uçmayı deneyin!" 
Aynca bu şarlatanlara göre iş 
de çok! Yeter ki gençler 
seçmesini bilsin! Sözgelimi 
neden "Avusturalya, Amerika 
ve İngiltere' de kısa dönemli 
meslek kursları denemiyoruz?" 
Veya hosteslik, sunuculuk vb. 

yapmayı düşünmüyoruz? 
"Artık bu kadar seçeneğin 

arasından kendinize göre bir 
şeyler" bulamıyorsanız, ya 
"şansınıza küsün" ya da 
"beceriksiz" olduğunuzu kabul 
edin. 

Milyonlarca gencin işsiz 
olduğu, okula gidemediği, 
birikmiş yığınla sorunun orta 
yerde durduğu ve tepkilerin 
devlet terörü ile bastırıldığı 
bir ülkede, sistemin rezilleştiği 
ve çürüdüğünün bundan daha 
iyi bir kanıtı olabilir mi? 

Gençlere meslek bulma 
seferberliğine Ekonomik Trend 
dergisi de katılmış olmalı ki, 
o dönem ÖYS sınavına giren 
gençlere bir çağrıda 
bulunmuştu: "Öğrenciler ... 
tercihinizi şimdiden 
belirleyin." Trend dergisinin 
niyetlerinden kuşku duymak 
gerekmiyor! Çünkü onlar, 
"yaşadıkları stresin had 
safhaya vardığı" sınav öncesi 
günlerde "liseli gençliğe 
yardımcı olabilmek amacıyla 
bir araştırma" yapıyorlar. 
Ancak küçük bir koşullan var. 
"Öğrenciler 'in' olacak 
mesleklerden kaçınmalı" ve 
"yükselen alanlar"a 
yönelmeliler. Tabi burada bir 
kaç küçük sorun da yok değil. 
Örneğin "parlayan meslekler"i 
seçmek için araştırmacı 
olmak, yıl boyunca özel 
eğitim ile dershanelerin 
süzgecinden geçmek bunlardan 
bazıları. Fakat tavsiyeler daha 
bitmedi. Bu "yaşlı beyinlerin 
genç beyinlere" mesajları da 
var. "Meslek seçiminde iki 



trend var" diyorlar, 
"özelleştirme ve genelleştirme 
trendi" ... Gençler bütün bu 
saçmalıkları başarır da sınıf 
atlamayı gerçekleştirirlerse, 
2000'li yılların Türkiye'sinde 
burjuvazinin önemli kadroları 
haline gelebilecekler! 

Bütün bu bayağılıklara, 
il. Cumhuriyetçiliğin başını 
çeken ve sermaye sınıfına akıl 
vermeye soyunmuş Pazar 
Postası'nın katılmaması 
düşünülemezdi. Bu "liberal" 
gerici gazetenin yazarlarından 
işadamı İbrahim Betil, tam da 
aynı günlerde merak etmiş ve 
"araştırmış". "Gençlikten ötede 
neler oluyor?" Betil 'e göre 
neler olmuyor ki! İşte bir 
inci. "Yaşamda genellikle 
herkes bir şeyler olmak 
istiyor. Bir şey olunca 
neolacak? Galiba pek çok 
insan bir şey olunca 
haklarının artabileceğini 
sanıyor." Böylece milyonlarca 
genç, sermaye sınıfının bu 
temsilcisi sayesinde aslında 
yaşamda hiç birşey olmamak 
gerektiğini, amaçsız, hiç bir 
ideaii olmayan, umudunu, 
direncini yitirmiş gençler 
haline gelmenin gerekli ve tek 
doğru tutum olduğunu da 
öğrenmiş bulunuyorlar! 

· Betil, burjuvazinin bir 
türlü gerçekleşmeyen temel 
özlemini dile getiriyor. Bu, 
politik yaşamdan uzak, 
toplumsal gerçekleri 
görmeyen, düzene boyun 
eğmiş, uysal ve köle ruhlu bir 
gençlik yaratmaktır. Bu 
şarlatan bununla yetinmiyor ve 
burjuva "bilim adamları"nı 
örnek göstererek, "Herkes 
eğitimi bir şekilde tanımlamış" 
diyor ve devam ediyor: "Hiç 
biri diplomadan sözetmiyor". 

Kuşkusuz biz de 

diplomadan sözetmiyoruz. 
Çünkü üniversite mezunu 
gençlerin büyük çoğunluğu 
işsizdir ve yakın gelecekte 
bunlara binlerce diplomalı 
yeni işsiz katılacaktır. Lise 
mezunlarının durumu ise o 
kadar ayan beyan ortadadır ki 
bunu görmemek için ya kör 
veya aptal olmak gerekiyor. 
Betil'in sözcülüğünü yaptığı 
kapitalist devletin "işsizlik 
güvencesi" dışında gençliğe 
vereceği hiç bir şeyi 
kalmamıştır. 

Öte yandan ilkokula giden 
çocukların % 60'nın elenerek 
ortaöğretimin yüzünü 
göremediği, en iyimser 
tahminlerle lise mezunu 
gençlerin % lO'nun 
üniversiteye girebildiği ve 2 
yıl öncesinin rakamları ile 
üniversite mezunu diplomalı 
işsizlerin toplam işsizler 
içindeki oranının % 40'lar 
civarında olduğu bir ülkede, 
artık hiç kimse diplomadan 
sözetmiyor. Eğitimli olmaya 
gelince; burjuva devletin buna 
artık tümüyle sırt çevirdiği, 
parası olanın öğrenim 
görebildiği bir ülkede gençler, 
gerçek ve asıl eğitimlerini 
devrim için kavgaya atılarak 
göreceklerdir. Bu da ayırca 
kesin. 

Peki bu şarlatan gençlere 
ne öneriyor? 

Burjuvazinin bütün 
çabalarına, ideolojik saldırılar 
ve depolitizasyon 
seferberliğine rağmen 
tüketemediği güzel bir özelliği 
var gençliğimizin. Arkadaşlık 
ve paylaşımcılık özelliği. .. 
Bütün hemcinsleri gibi 
Betil'de gençliğin bu 
özelliklerine saldırıyor. 
"Gençler arasındaki yaygın 
eğilim, gruplar halinde hareket 
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etmektir." diyor ve gençlere 
çağrıda bulunuyor: "İsmini, 
kişiliğini, itibarını kıskançlıkla 
koru." Peki kime karşı? "Tek 
başına hareket ederek, bireysel 
hakların üstünülüğü, bireysel 
özgürlükler ve bireysel 
düşünme" adına arkadaşlığa 
ve dostluğa karşı. 

Burjuvazinin 
çürümüşlüğünü ve 
tükenmişliğini sergileyen 
bundan dahfı anlamlı bir örnek 
olabilir mi? Kapitalist düzen 
insanlığa ait iyi güzel ne 
varsa hepsini yoketmek 
amacında. Ahlaki çöküş, "iş . 
bitiricilik", onursuzluk, 
bireycilik vb. insani değerlere 
karşı olan ne varsa onların 
temsilcisidir. Burjuva eğitimi 
ise bu "değerler"i 
yaygınlaştırma ve gençlere 
benimsetmenin bir aracıdır. 
Ve gençliğin paylaşımcı 
özelliğini parçalayarak 
kişiliksiz, gözü kişisel 
çıkarlardan başka bir şey 
görmeyen bireyci, silik, 
düzene boyun eğen uysal bir 
insan tipi yaratmayı 
amaçlıyor. Düzenin 
temsilcileri bu düzen kişiliğini 
propaganda etmekten başka 
bir şey yapmıyorlar. Gençliğe 
kendi çürümüşlüklerini ve 
kokuşmuşluklarını dayatmaya 
çalışıyorlar. 

O büyük gün geldiğinde, 
devrimin o büyük küreği, 
devrimin o muazzam temizlik 
gücü, gençliğin düşmanı ve 
katili kapitalist düzene ait 
olan ne varsa, Betil vb.leri de 
dahil olmak üzere, bir çırpıda 
silip süpürecek ve 
temizliyecektir. 

Tarih o zaman silinmez 
sayfalarına şunu yazacaktır: 
"Bir şey olmayınca bu 
olacak!" 
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.. 

Demokrasi mücadelesi ve ''Ozerk-

demokratik üniversite!'' şiarı 
"Özerk-demokratik üniversite" isteminin 

burjuva-demokratik içerikli bir siyasal reform talebi 
olduğu, dolayısıyla kendi başına ele alındığında 
qüzeniçi bir mücadeleyi aşamayacağı gerçeği, bu 
talep uğruna mücadelenin nasıl ele alınması gerektiği 
noktasında kimi yanlış kavrayışlara, hatta kimi 
yoldaşlar nezdinde komünistlerin bu talep uğruna 
mücadele edemeyecekleri türünden son derece 
saçma noktalara varabilmektedir. 

Oysa bizim konuya ilişkin yazılarımızda özerk
demokratik üniversite mücadelesinin ne anlama 
geldiği ve nasıl ele alınması gerektiği yeterli 
açıklıkta ortaya konulmuş ve bu çerçevede yanlış 
bakışlar eleştirilmiştir. 

"Devrimci öğrenci hareketini "özerk-demokratik 
üniversite" eksenine oturtmaya kalkmak, bu iş hangi 
keskin gerekçeler ve sözde "devrimci" çözümler 
adına yapılırsa yapılsın, reformcu bir platforma 
indirgemek demektir . . .  " 

"Kuşkusuz sorun öğrenci yığınlarının üni
versiteye dönük somut akademik ve demokratik 
istemlerine, bütün bu istemlerin en genci ve ideal 
ifadesi demek olan 'özerk-demokratik üniversite' 
şiarına sahip çıkıp çıkmamak değildir. Bütün bu 
istemlere ve bu akademik ve demokratik istemlerin 
ekseni olan 'özerk-demokratik üniversite' şiarına 
elbette sahip çıkılmalıdır. Bunu reddetmek ya da 
küçümsemek, öğrenci hareketinin kitlesel temelini 
geliştirmenin, daha geniş kesimleri mücadeleye 
çekmenin önemli olanaklarını bir kenara itmek olur." 
(Devrimci Gençlik Hareketi , Eksen Yay.,  s.47) 

"'Özerk-demokratik üniversite' istemine ve 
mücadelesine sahip çıkıp geliştireceğiz. Ama bilimin 
ve üniversitelerin gerçek özgürlüğünün de ancak 
sosyalizmde m ümkün olduğunu, kapitalizmin 
egemenliği, sermayenin köleci iktidarı devam ettiği 
sürece, paranın gücünün en "özerk-demokratik 
üniversite;'de bile özgürlüğü boğup biçimsel hale 
getireceğini söyleyeceğiz." 

"'Özerk-demokratik üniversite' şiarı etrafında 
akademik hareketi geliştirmek; ama öğrenci 
yığınlarına, burjuvazinin egemenliği yıkılmadığı 
sürece en 'özerk' ve en 'demokratik' üniversitelerin 
bile özgür olamayacağı gerçeğini hep anlatmak; 

ve bunu,  sürekli bir politik-propaganda ve 
ajitasyonla birleştirerek, sosyalist proletarya 
hareketinin yedeği devrimci bir politik öğrenci 
hareketi geliştirmek" (s.50) 

Yukarıdaki alınblardan da görülebileceği gibi, 
soruna ilişkin bakışımız yeterince açık ve nettir. 
Bugün devrimci-demokrasi akademik-demokratik 
sorunlar eksenli taleplerin en genel ifadesi olarak 
ileriye sürülen bu mücadele platformunu devrimci 
gençlik hareketinin önüne ası l hedef olarak 
koymaktadır. Bu konuda yaşanan kafa karışıklığı 
öylesine saçma noktalara varmaktadır ki, ancak 
burjuvazinin egemenliği koşullarında bir anlam 
ifade edebilen "özerk"liğin bir toplumsal devrimle 
"gerçek anlamda" gerçekleşebileceği söylenebil
mektedir. Kısacası çarpıklık özerk demokratik 
üniversite talebinin nasıl ele alındığı noktasında 
ortaya çıkmaktadır. Demokratizmle sınırlı ufkun 
doğrudan bir yansıması olan bu tür yaklaşımlar 
öğrenci hareketinin geriliği ile de beslenmektedir. 
Mevcut gerilik veri alınarak özerk-demokratik 
üniversite gençliğe en ileri mücadele hedefi olarak 
sunulabilmektedir. 

Buradaki sorun tümüyle demokrasi m ü 
cadelesinin nasıl ele alınacağı ile ilgilidir. Demokrasi 
mücadelesi ile devrim ilişkisini ele alıştan 
kaynaklanan çarpık kavrayışlar ya sağ liberalizm 
ya da sol sekterizm olarak kendini üretmektedir. 
Ya sermaye iktidarına karşı mücadele ve onu yıkma 
perspektifi içinde ele alınması gereken demokratik 
hak ve özgürlükler mücadelesi temel mücadele 
programı haline getirilmekte ya da sözde devrimcilik 
ve "sosyalizm ufku" adına küçümsenebilmektedir. 
Oysa demokrasi mücadelesi ile devrim ilişkisi doğru 
kavranamadığı sürece etkin bir politik mücadele 
yürütmek, en geniş yığınları harekete geçirmek 
mümkün değildir. 

Demokrasi ve özgürlük şiarını ilk yükselten 
burjuvazidir. Ama daha başından onun içini 
boşaltan, kitleler açısından koca bir yalana çeviren 
de yine o olmuştur. Bunun içindir ki, işçi sınıfı 
ve ezilen sınıflar demokratik hak ve özgürlükler 
uğruna zorlu mücadelelere girişmişler, bu hakları 
burjuvaziden zorla koparıp almışlardır. Ve ezilen 



sınıflar bu mücadeleler içinde burjuvaziye karşı 
savaşmasını öğrenmişlerdir. İşçi sınıfının demokrasi 
okulunda okuması bir yönüyle de bunu ifade 
etmektedir. Bu çerçevede bir mücadelenin düzeniçi 
olması hiçbir biçimde onun önemini azaltmaz. Zira 
burjuva egemenlik koşullarında (en "demokratik" 
ülkelerde dahi) gerçek anlamda bir demokrasi ve 
özgürlük hiçbir zaman mümkün değildir. Burjuva 
düzenin ikiyüzlü bir yalanı olan özgürlük, eşitlik 
ve demokrasi ezilen kitleler açısından gerçek 
içeriğini ancak sermaye iktidarının yıkılması, 
burjuvazinin sınıf egemenliğine son verilmesi, 
sosyalist bir toplum düzeninin kurulmasıyla 
kazanabilecektir. Tam da bu nedenledir ki, burjuva
demokratik içerikli siyasal reform istemleri, 
düzeniçine sığan fakat burjuva egemenliğin 
kendisine yönelen devrimci bir mücadelenin yan 
ürünleri olarak kazanılabilecek olan istemlerdir. 
Tüm sorun yığınlarda uyanan demokratik özlemleri 
sosyalizm ve devrim m ücadelesine kanalize 
edebilmektir. B u  ise "sosyalizm perspektifini 
karartıyor" gerekçesiyle bu istemleri küçümseyerek 
değil, kitleleri bu talepler doğrultusunda mücadeleye 
sev kederek başarılabilir. 

Sorun hiçbir biçimde kapitalizm koşullarında 
bu istemin ne ölçüde gerçekleşebileceği, ya da elde 
edilebilir olup olmadığı da değildir. Yalnızca bu 
istem değil,  kapitalizm koşullarında "siyasal 
demokrasi"nin kapsamına giren "tüm istemler ancak 
kısmen 'gerçekleştirilebilir' , ve o da ancak çar
pıtılmış bir biçimde ve istisnai durumlarda" (Lenin). 
Fakat bunun kendisi yığınlarda demokratik özlemleri 
daha da geliştirir, onların düzenle olan çelişkilerini 
daha da derinleştirir. önemli olan en geniş kitleleri 
bu istemler uğruna harekete geçirebilmek ve bu 
m ücadeleye önderlik edebilmektir. Böyle bir 
mücadele içinde harekete geçen yığınları devrimci 
bir temelde eğitmek, reformlar uğruna mücadeleyi 
devrim mücadelesine tabi kılabilmektir . 

* * * 

Gençlik m ücadelesinin sorunların ilişkin 
yürütülen tartışmalarda, gençlik kitlelerinin po
litikleştirilmesi sorununun temel önemde bir sorun 
olduğunu sürekli vurguladık. Akademik-demokratik 
propaganda ve ajitasyonu öne çıkaran anlayışları 
sürekli eleştirdik. Akademik-demokratik istemlerin 
genel ve ideal bir ifadesi olan "Özerk-Demokratik 
Üniversite" mücadelesinin gençliğe temel hedef 
olarak sunulmasının ne anlama geldiğini ortaya 
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koyduk. Fakat öte yandan geniş gençlik kitlelerini 
mücadeleye çekebilmek için demokratik bir istem 
olan Özerk-Demokratik Üniversite istemine sın 
çevirmeyeceğimizi de önemle belirttik. 

O halde demokratik haklar mücadelesine 
küçümseyici yaklaşımlar nereden kaynaklanıyor? 

Bu doğrudan demokrasi/sosyalizm, reform/ 
devrim ilişkisinin doğru ele alınamayışı ile ilgilidir. 
Küçük-burjuva demokratizmine tepkinin de bir 
ürünü olarak, demokrasi ile sosyalizm sorunu karşı 
karşıya konulabilmektedir. Açıktır ki, küçük-burjuva 
demokrasisinin ufku "siyasal demokrasi"yi elde 
etmekle sınırlıdır. B u  temelde onun "Özerk
Demokratik Üniversite" istemini temel bir şiar haline 
getirmesinde ve bunu gençlik yığınlarının önüne 
temel bir mücadele platformu olarak koymasında 
anlaşılmayacak bir şey yoktur. Onların temel 
yanılgıları kendi perspektifleriyle ilgilidir ve bi
zim eleştirimiz tam da bu noktadadır. Fakat bu 
perspektifi eleştirmek hiçbir biçimde "Özerk
Demokratik Üniversite!" istemini küçümsemeyi, 
ondan uzak durmayı getirmemelidir. Bu tersinden 
vahim ve budalaca bir hatanın ifadesi olur. Tüm 
sorun bu mücadeleyi daha geniş bir perspektife 
oturtabilmek, yani devrimci bir tarzda formüle 
edebilmektir. 

Temel sorunumuz gençliği, toplumumuzun 
tüm temel sosyal ve politik sorunları üzerinden 
ve onların gerçek bir çözüm yolu olarak, devrim 
ve sosyalizm mücadelesine kazanmaktır. O halde 
gençliğe devrim ve sosyalizmin propagandasını 
götürmek zorundayız. Peki, genel ve stratejik planda 
doğru olan bu bakışımız nasıl yaşam bulacaktır? 
Kitlelere devrim ve sosyalizm propagandasını nasıl 
götüreceğiz? Onları eylemlilik içine nasıl çekeceğiz? 
Gençlik alanında yürüttüğümüz faaliyette yalnızca 
soyut bir sosyalizm ve devrim propagandası ile 
yolalmamız mümkün müdür? Stratejik hedefimiz 
olan sosyalizme, doğru taktiklere sahip olmadan, 
tüm demokratik istemler uğruna sürekli ve kararlı 
bir mücadele vermeden, bu doğrultuda kitlelere 
önderlik etmeden ulaşabilir miyiz? Bu tür sorulan 
çoğaltmak mümkündür. 

"Sosyalist devrim tek bir hareket, bir cephede 
tek bir muharebe değil, çetin sınif savaşlarının 
yeraldığı bütün bir çağ, tüm cephelerde, yani 
ekonomi ve siyasetin tüm sorunları üzerine uzun 
bir muharebeler dizisidir. Bu muharebeler, ancak 
burjuvazinin mülksüzleştirilmesiyle sonuçlanabilir. 
Demokrasi uğruna savaşımın, proletaryanın 
dikkatini, sosyalist devrimden başka yöne çekeceğini, 
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ya da bu devrimi gözden gizleyeceğini, ikinci plana 
iteceğini vb. sanmak büyük bir yanılgı olur. Tam 
tersine, nasıl ki tam demokrasiyi uygulamayan 
başarılı sosyalizm olmazsa, aynı şekilde proletarya, 
demokrasi uğruna, bütün alanlarda tutarlı bir 
devrimci savaşım yürütmeden burjuvtdyi, yenilgiye 
uğratamaz. " (Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin 
Hakkı) · 

Sorun burada son derece sade ve özlü bir 
biçimde ortaya konulmuştur. 

Kitleleri eylemlilik içine çekecek, onların 
düzenle çelişkilerini derinleştirecek tüm demokratik 
talepleri formüle etmek, bu doğrultuda kitleleri 
harekete geçirmek komünistlerin bir an için bile 
vazgeçemeyecekleri temel görevleridir. Sosyalizm 
mücadelesini kazanmanın başka bir yolu da yoktur. 
Önemli olan ileri sürülen talebin ileri ya da geri 
olması değildir. Zira temel sorun kitlelerin düzenle 
olan çelişkilerinden yararlanmak, onları düzenle 
karşı karşıya getiren bir mücadelenin/eylemliliğin 
içine çekebilmektir. Ancak böyle bir mücadele 
içinde kitlelere devrim ve sosyalizm propagandası 
taşınabilir. B unun devrimci-demokrasinin önce 
demokrasiyi kazanıp sonra sosyalizme ulaşmak 
türünden aşamalı-menşevik bakışı ile hiçbir ilişkisi 
yoktur. Tam tersine en sıradan bir hak talebi bile 
bizim devrim ve sosyalizm propagandamız için 
bir olanaktır. Gençliği politikleştirmek temel görevi 
de ancak bu çerçevede bir gerçeklik haline gelebilir 
ve böyle ele alınmadığı takdirde ise keskin ama 
boş boş bir laf olarak, bir lafazanlık olarak kalır. 

Kuşkusuz gençliğin düzenle olan çelişkileri 
akademik-demokratik alanla sınırlı değildir. Bizim 
öğrenci çalışmamızda hedef kitlemiz alt sınıflar 
gençliği olduğuna göre, toplumun tüm temel sosyal
politik, kültürel · sorunları, bu sorunların devrimci 
çözümü onları ilgilendirmektedir. Ne var ki 
akademik-demokratik mücadele özellikle gençliğin 
geniş kesimlerini harekete geçirmede önemli bir 
olanaktır. Bu olanaktan yararlanmak ve bunu düzene 
karşı mücadelenin bir aracı haline getirmek, bu 
doğrultuda etkin bir faaliyet yürütmek görevini hiç 
bir zaman küçümsememeliyiz. B u  bizi ne 
akademizme düşürür ne de sosyalizm perspektifini 
karartır. B urada kritik sorun yürütülecek propa
gandanın içeriğidir. En sıradan bir hak talebinin 
dahi devlet terörüyle yanıtlandığı bir ülkede, kendi 
sorunları için harekete geçen gençliğe, demokratik 
hak ve özgürlüklerden yoksunluğun tüm ezilen 
sınıfların sorunu olduğu, işçilerin ve emekçilerin 
en basit istemlerinin nasıl polis copu ile karşılandığı, 

bir baskı ve sömürü düzeni olan kapitalizmin 
varlığını sürdürebilmek için şiddeti temel bir politika 
olarak kullandığı vb. propagandasını götürmenin 
hiç bir güçlüğü yoktur. Türkiye'nin toplumsal-siyasal 
gerçekliği  bunun için fazlasıyla malzeme 
sunmaktadır. Dolayısıyla akademik-demokratik 
çerçeve gençliği politikleştirmenin en elverişli aracı 
değildir. Fakat o geniş gençlik kesimleri harekete 
geçirmede önemli bir olanaktır. Nitekim akademizm 
de, gençliği akademik-demokratik istemler temelinde 
harekete geçirmede değil, esas olarak gençliğin 
henüz politik mücadeleye uzaklığını veri alarak, 
yürütülecek propaganda ve ajitasyonu akademik
demokratik çerçeveyle sınırlamada ifadesini bulur. 

Komünistler açısından yeterince açıktır ki, 
toplumsal sorunlara en duyarlı tepki verebilen kesim 
olarak tanımladığımız gençliği akademik-demokratik 
çerçeveyle sınırlanan bir propaganda-ajitasyon 
faaliyetiyle politikleştiremeyiz. Gençlik hareketinde 
yaşanan canlanmanın ilk adımından itibaren soruna 
bu perspektifle yaklaştık ve bu temel görevin altını 
ısrarla çizdik. Fakat aynı ölçüde açık olan bir başka 
nokta vardır; kendi sorunları doğrultusunda harekete 
geçirilemeyen, mücadeleye çekilemeyen bir gençliği 
diğer toplumsal sorunlara karşı duyarlı hale getir
mek, bu temelde harekete geçirilebilmek de oldukça 
güçtür. 

Öte yandan öğrenci gençliğin sorunları hiç 
de öğrenim yaşamı içerisinde karşı karşıya kaldığı 
sorunlardan ibaret değildir. Somut bir örnek vermek 
gerekirse, bir diplomalı işsizlik sorunu onu tehdit 
eden önemli bir başka sorundur ve kapitalizmin 
teşhiri açısından son derece elverişli bir prapaganda
ajitasyon konusudur. Ya da yurtlarda bayan öğren
cilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar ...  Yunlarda 
kapitalizmin kadına bakış açısını onaya koyabilmek 
açısından son derece çarpıcı olaylar yaşanmaktadır. 
Bunları en iyi bir biçimde değerlendirmek, kadının 
kunuluşu sorununu buradan giderek işlemek, bunu 
etkin bir propaganda-ajitasyon faaliyetinin konusu 
haline getirmek . . .  Bu örnekler çoğaltılabilir. 

Gençlik kitlelerini akadem ik-demokratik 
istemleri temelinde harekete geçirmek doğrultusunda 
yürüteceğimiz propaganda-ajitasyon faaliyetinde, 
bizim sorunumuz hiçbir biçimde gençliğe zaten 
kendisinin fazlasıyla farkında olduğu sorunların 
çevresinde dönüp durmak değildir. Tüm sorun 
gençliğin düzenle olan çelişki noktalarını yakalamak, 
bunların diğer toplumsal sorunlarla olan bağını 
kurarak bu sorunları üreten asıl kaynağı ortaya 
koymaktır. 
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"Eğitim hakkı" demagojisi 

Ancak parası olanlar okuyabilirler! 
MEB tarafından İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerine gönderilen bir genelge ile 
1 5  Nisan'dan itibaren ilk ve orta dereceli 
okullar ile "halk eğitim merkezleri �nde 
düzenlenecek olan sosyal ve kültürel 
faaliyetler ile ihalesi yapılmış veya 
sözleşmesi bağlanmış olan ders kitaplannın 
dışındaki bütün kitap-yayınlann basılması ve 
yayınlanması durdurulmuştu. 

Bu. düzenin krizi ile eğitimde 
özelleştinne saldırısının ulaştığı boyutun en 
somut ve çarpıa göstergelerinden biridir. 
Sennaye sınıfı aldığı bu kararla ekonomik 
krizin yükünü işçi ve emekçi sınıflara fatura 
etmek doğrultusunda bir adım daha atmış 
oluyor. Bunu yapabilmek için gerekçeler her 
zaman olduğu gibi hazırdır. "Terörü 
önlemek nedeniyle tasarruf yapmalıyız. " Bu 
terör demagojisi bir gerçeği yeniden 
kanıtlıyor. Burjuvazi işçi ve emekçi 
sınıflardan vergi vb. çeşitli adlar altında 
topladığı paralan ordu. polis. MİT, korucular 
vb. gibi işçi ve emekçi sınıflara, Kürt 
ulusuna karşı kurulan ve onlara karşı 
savaşan devletin militarist-faşist kurumlanna 
dağıtıyor. Dahası , son bir yılda Kürdistan'da 
sürdürülen kirli savaşa harcanan miktar bile 
birkaç yüz trilyondur. Öte yandan batan 
kapitalist şirketlere ve son banka krizinde 
de görüldüğü gibi sennayenin rantiyeci 
kesimine kredi, teşvik, kurtarma operasyonu 
adı altında verilen paranın miktan bile 
belirsizdi r. Hükümetin yeni bütçe çalışmalan 
ise önümüzdeki yıl devlet bütçesinin 
%30'unun salt borç faiz ödemelerine 
gideceğini gösteriyor. 

Sömürgeci imha savaşına, silahlanmaya, 
batık şirket ve banka kurtanna 
operasyonlanna para bulabilen ve bunlar 
sözkonusu olduğunda "tasarruf tedbirleri"nin 
sözünü bile etmeyen kapitalist devlet, 
eğitim hizmetlerinden el çekmek ve 
eğitimde özelleştinne politikasını uygulamak 
sözkonusu olunca, "ödenek yokluğu" 
gerekçesinin arkasına gizleniyor. Bu, 
sennaye sınıfının temel politikalanndan 
biridir. Daha kapsamlı saldınlann adım adım 

uygulamaya sokulmasını yalanlarla 
gizlemeyi, tepkilerin önünü kesmeyi , biriken 
tepkiyi etkisizleştinneyi ve emekçi sınıftan 
ve gençliği şaşırtmayı hedefliyor. 

Aslında eğitim-öğretimin hemen bütün 
aşamalan oldukça uzun bir süredir zaten 
paralı hale getirilmişti. Özellikle son bir kaç 
yıldır eğitim alanındaki hizmetlere yapılan 
harcamalar burjuva devlet tarafından 
karşılanmıyordu. Eğitim hizmetleri hemen 
tümüyle ticari bir sektöre, para kazanılan bir 
alana dönüştürülmüştü. Bugün eğitim parası 
olanın alabildiği bir ticari "meta"ya 
dönüştürülmüş. , sınıfsal aynşmanın en fazla 
derinleştiği bir "sosyal alan" haline 
getirilmişti r artık. 

Bir taraftan egemen sınıfa mensup 
gençler için yeni özel okul, kolej ve 
üniversiteler açılırken, öte yandan eşitsizliği 
pekiştiren yasal düzenlemeler ile işçi ve 
emekçi çocuklannın devam ettiği devlet 
okullan artık tümüyle biçimsel bir hale 
getirilmektedir. "Tasarruf genelgesi " adı 
verilen son kararlarla, bundan sonra sosyal
kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunma 
hakkının yanlızca "zengin öğrenciler"e ait 
olduğu onaylanmış oluyor. Bu, bizzat devlet 
eliyle eğitim hakkının gaspedilmesinin ilan 
edilmesi ve kabulü anlamına geliyor. 

Devlet okullannda eğitim ve öğretim 
biçimselleştirilerek düzeysizleştirilmiştir. Hiç 
bir bilimsel özellik taşımamaktadır. Baskı ve 
zor temel bir araç olarak kullanılmaktadır. 
Eğitim gerici-yoz bir niteliktedir. Bunlara bir 
de öğrencilerin her türlü sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde bulunma hakkının 
gaspedilmesinin eklenmesi , devlet 
okullannın geldiği noktayı gösteriyor. Esasen 
kapitalist devletin eğitim politikasının en 
önemli ve temel hedeflerinden biriydi bu. 
Bugün devlet kendisi için bir yük saydığı 
sağlık, ulaşım, haberleşme hizmetlerinde 
olduğu gibi , eğitim alanındaki "yük"lerden 
de el çekmiş bulunuyor. Bu ise, sennaye 
sınıfının "sosyal devlet",  "eğitim hakkı " vb. 
demagojileri terk ederek yalnızca çıplak 
zora sanldığının yeni bir göstergesidir. 
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' 'Herkese üniversite' ' aldatmacası 
Burjuva düzen temsilcileri tarafından yıllardır 

tam bir seferberlik içinde yürütülen bir kampanya 
var. Eğitimde vaatler kampanyası. "Eğitimde fırsat 
eşitliği" ile "herkes üniversiteli olacak" sloganları 
etrafında yürütülen bir kampanyadır bu. Sınıfsal 
farklılıkların üstünü örterek burjuva eğitim sistemi
nin tarafsız veya sınıflarüstü olduğu yanılsamasını 
yaratmak, tepkileri yumuşatarak düzen sınırlan içine 
çekmek hedeflenmektedir. Bu  propaganda kam
panyası özellikle üniversite sınavlarının yaklaştığı 
dönemlerde hız kazanmaktadır. 

Her yıl birbirine benzer bir biçimde tekrarlanan 
bu vaatlerle, eğitim sistemindeki çözümsüzlük ile 
çürüme gizlenmek istenmektedir. Fakat eğitim 
sisteminin sınıfsal niteliğini açığa çıkaran olgular, 
bu olguların sonuçları bu çürüme ve çözümsüzlü
ğü açık bir biçimde sergilemektedir. Dolayısıyla 
yanlızca boş vaatler yığınından ibaret olan bu şa
şırtma, düzene umut tazeleme ve gençliği susturma 
saldırısının, gerçeklerin gücü karşısında başarılı ol
ması giderek güçleşmektedir. 

Sermaye düzeni sınıfsal eşitsizlikler üzerine 
kuruludur. Sermaye egemenliği demek olan kapitalist 
sistemde, hiç bir alanda eşitliğin sözü bile edilemez. 
Kapitalizm koşullarında bilimsel bir eğitim bir yana, 
işçi ve emekçi sınıflara mensup gençlik kelimenin 
gerçek anlamında eğitimsizliğe mahkum edilir. 

Öte yandan işçi ve emekçi sınıflara mensup 
gençlik belli sınırlar içinde eğitim hizmetlerinden 
yararlanabilse bile, bu, varolan sorunları ortadan 
kaldırmıyor. Çünkü kapitalizm koşullarında eğitim, 
burjuvazi tarafından düzeni güçlendiren bir araç 
olarak kullanılır. Eğitim, kurulu düzene hizmet eden 
uysal , köle ruhlu, "uşak ve çalışkan işçiler" 
yetiştirmek amacına yöneliktir. Burjuva toplumsal 
sistemin ömrünü uzatmaya, sınıfsal ayrılıkları 
örtmenin bir aracı olmaya hizmet eder. 

Aynca eğitim sistemi, ezberci, gerçek yaşamdan 
kopuk, gerici, şoven ve faşisttir. Önyargılar/dog
malarla doludur, bilimsellikten yoksundur. Düzenin 
bugün eğitim alanında bilimsellik adına söyleyecek 
hiç bir şeyi kalmamıştır. Ürettiği yanlızca işsizlik 
ve gelecekten yoksunluktur. Sözgelimi üniversite 
mezunlarının büyük bir kesimi diplomalı işsiz 
durumundadır. 

Dikkate değer bir başka önemli olgu ise şudur: 

Düzen sözcülerinin "eşitlik" ve "eşit olanaklar" 
vb. demagojilerinin tersine, yüksek öğrenimde 
eşitsizlik son derece barizdir. Nitekim burjuva devlet 
de, oldukça çıplak bir görünüm alan çelişkileri ideo
lojik saldın ile gizlemekte güçlük çektiği ölçüde, 
şiddete başvurmakta, bundan medet ummaktadır. 
Onun öğrenci gençliğin birikmiş sorunlarını çözmeye 
ne gücü, ne de "niyeti" vardır. Eğitimde özelleş
tirme saldırısı ile birlikte, bu gerçek daha net ve 
yalın bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sözgelimi öğ
rencilerin yurt, harç , kredi vb. basit sorunları 
çözülmek bir yana daha da ağırlaşmaktadır. 

Burada bir başka soruna da işaret etmek gere
kiyor. Burjuvazinin eğitim sistemine verdiği önem 
biliniyor. Yürüttüğü kampanyalar, sözde "reform"
lar vb. verilen bu önemin göstergeleri. Ama dü
zen gençliğe eğitim olanağı sağlamak, taleplerine 
cevap vermek gücünden yoksundur. Ancak bu, 
geçici de olsa etkili olabilecek bazı aldatıcı girişim
lerde bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Nitekim, 
ÖYS'ye katılan 700 bini aşkın lise mezununun 
üniversitelere alınacağı ve sınava giren hiç bir 
öğrencinin açıkta kalmayacağı yönündeki açıkla
malar bunu hedefliyordu. Düzen bu girişim ile 
"sınavsız üniversite" talebini gençliği düzen içi 
kanallara çekmenin ve düzene bağlamanın bir aracı 
olarak kullanmak istiyordu. 

Dolayısıyla bugüne kadar sol hareket tarafından 
temel bir talep olarak gündemleştirilerek savunulan 
"sınavsız üniversite" talebi, gerçekte burjuva eğitim 
sisteminin sınıfsal içeriğini gizleyen bir işlev 
görmektedir. Küçük-burjuva sosyalistleri eğitimin 
sınıfsal niteliğini perdeleyen bu talebi öne çıkararak 
politika yapmaya çalışıyorlar. Küçük-burjuva sınıf
sal bakışın, onun "eşitlik" anlayışının tipik bir 
yansımasıdır bu. Kuşkusuz devrimciler düzen içi 
refonnlar uğruna mücadele ederler. Fakat burada 
aslolan kitleler ile düzen arasındaki çelişkileri 
derinleştirmektir. "Sınavsız üniversite" talebi 
gerçekleşse bile bunun sorunları çözmeyeceği, dip
lomalı işsizler sayısının artmasının ötesinde hiç 
bir anlam ifade etmeyeceği herkesce bilinen bir 
gerçektir. Bu böyleyken, devrimci politika adına 
bu talebin öne çıkarılması, bir kez daha küçük
burjuva demokrasisinin ufuksuzluğunu ortaya 
koyuyor. 
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YTU' de bir boykot olayı 

Nasıl akademist olunur? 
Yıldız Teknik Üniversitesi 'nde yaz aylarında 

gerçekleştirilen bir boykot, devrimci-demokrat 
hareketlerin nasıl akademizmin çıkmazına düş
tüklerini (aslında uzun bir süredir hiç çıka
madıklarını) ortaya koydu. 

Olay YTÜ ikili öğrenim (gece ünivesitesi) öğ
rencilerinin 3 gün süren ve % 100 kanlımlı boykot 
ve son gün basın açıklaması "eylem'1eri . Görüntü 
ile yetinmek ve günü kurtarmak dışında bir mis
yonumuz olduğu için, önce bu eylemin potan
siyellerini inceleyelim. '80 sonrası üniversitelerin 
sınıfsal bileşiminin çeşitli nedenlerle üst ve orta 
sınıflar lehine değiştiği biliniyor. Bu basit olgu 
bu alandaki devrimci potansiyelin '80 öncesine göre 
daraldığını anlatmaktadır. Bu alana gelemeyen alt 
sınıfların çocukları devrimci dinamiğin liselerde 
bileşenliğini yapıyorlar. 

600 bin ile 3 milyon arasında "haraç" ödenmesi 
gereken üniversitelerde sınıfsal bileşen bu durum
dayken, "haraç''lar 10 milyon ile 25 milyon arasında 
değişen ikili öğrenimde durumun ne olduğu açık 
olmalıdır. Öğrencilerin politikleşmesinde temel iki 
unsur vardır. Aileden gelen sınıfsal konum ile yarı
aydın karakter. Gerek sınıfsal köken gerekse de 
yarı-aydın olma özelliği bakımından ikili öğrenim 
öğrenci leri pol itikleşemeye oldukça uzak bir 
kesimdir. Kimse tekil ve öznel örnekleri hatırlat
masın. Devrim toplumsal bir altüst oluştur ve tarih 
bir Çar generalini bile bolşevik yapabilmiştir. Çarın 
generalleri devrimci potansiyel taşıyor ya da 
bolşevikler özel bir çalışma yaptı diye değil. Gör
dükleri her tepki ve "eylem"de devrimci nitelik 
ve potansiyel keşfetmek yalnızca kendiliğindenci 
kuyrukçu perspektifin ve pratiğin bir yansısıdır. 
Birilerinin bizim devrimci demokratlarımıza, bazı 
çelişkilerin uzlaşır çelişkiler olduğunu ve bunların 
varl ığının, düzenin zayıflamasının etmenlerine 
dönüşebilme nesnelliğine rağmen, hiç de devrimci 
nitelik ve potansiyel taşımadığını hatırlatması 
gerekiyor. Bu perspektifsizlik onlara dün düzenle 
uzlaşır çelişkileri olan orta (ulusal) burjuvazide 
"devrimci" yönler, biraz zor dönemlerde ise Ecevit 
DSP'si ile ittifaklar aratıyordu. Bunlarda değişen 
tek şey yöntemin inceltilmiş devamını kullan
malarıdır. Bunun kaba sonuçlarını ise en yakın zor 

dönemecinde yeniden izleyeceğiz. İşçi sınıfı politik 
bir karakterle toplumsal muhalefet alanına çıknğında, 
tüm ara katmanları ve demokratik talepli potan
siyelleri kendi iktidar hegemonyasına bağımlı 
kılmaya çalışır. Ve bu sayede uzlaşır çelişkiler 
düzeni yıpratan bir nesnelliğe dönüşür. Ama bu 
çelişkileri uzlaşmaz konuma getirmez. 

B izim devrimci demokrasimizin, ne işçi 
sınıfının tarihsel konumundan, ne hegemonya 
kavramının içeriğinden haberi olmadığından, pers
pektifsizliğine- şaşmamak gerek. Bugün üniver
sitelerde devrimci bir kitle hareketinin gelişmesinde 
sınıf hareketinin politikleşmesi çok önemli bir rol 

oynayacaktır. B u  olmaksızın devrimci kitle 
hareketinin ön biçimlerine ve tekil pozisyonlarına 
ulaşılabilir. İkili öğrenim kesiminden tekil ve özel 
çıkışlar ancak bu sürecin ürünü olabilirler. 

Yaşanan eylemin niteliği ve biçimi ile kendi
liğindenciliğin ve akademizmin bu düzeyine övgüde 
yanşan Gençliğin Sesi ve Gençlik Yıldızı dergilerine 
gelelim. 

Eylemde kullanılan ifadeler ve ana tema; "dev
letle bir sorunlarının olmadığı, 'askerliğe hayır'  
demedikleri ve devlete yararlı olma isteği"ydi. Hatta 
kendilerine göre bu bir "eylem" bile değildi. Kesin 
bir apolitizm ve gerici yaygaralar! Ama bunların 
bu devrimci yapılar ve yayınlar için hiçbir önemi 
yok. Boykotçuların akademist istemleri vardır ve 
bizim devrimci demokrasimiz uzun süredir temel 
konuların tümünde akademisttir. Boykotçulann ısrarlı 

reddedişlerine rağmen bizim akademistlerimiz bir 
yerden eyleme tutunmak ve "medya eylemciliği"ne 
uygun tarzda isim yapmak hevesindeler. Asıl sorun 
bu. 50 kişiyi yanyana görünce eskiden önüne 
pankart açılıyordu. Şimdi ise 50 kişinin arkasına 
takılamadım diye hayıflanılıyor. Boykotçular gündüz 
öğrencilerinden (sadece devrimcilerden değil) 
dayanışma falan beklemediler. Bu iddialar Gençliğin 
Sesi'nin masabaşı tahminleri. Bu öylesine net bir 
perspektifti ki, basın açıklamasına · bile yansıdı. 
Hemen hemen bir tek gündüz öğrencisine "teşekkür" 
etmedi boykotçular. 

Boykotçuların yemekhane ve laboratuvar 
sorunları dışında temel ve "radikal" talepleri haraç 
alanındaydı. "Parasız eğitim" kapitalist düzen içi 
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bir taleptir, ama boykotçular böyle "radikal" bir 
talebi aşırı buldular. B unun "makul bir düzeye 
indirilmesini" talep ettiler. Bu eylemle ilgili Gençlik 
Yıldızı bakın ne diyor: "İnsanlar bu korkudan yola 
çıkarak eylemin daha da politikleşmesine, gündüz 
öğrencileriyle dayanışmaya girilmesine karşı 
çıktılar." (vurgular bizim). Gençlik Yıldızı "insanlar" 
tabiriyle muğlaklığı seçmiş. Doğrusu, "insanlar"ın 
değil boykotçuların önderliği ve perspektifi olacaktır. 
Merak edenler Gençliğin Sesi'nde de bulunan basın 
açıklamasına bakabilirler. Ama muğlaklık bilinçli, 
çarpıtma amaçlıdır. Bu Gençlik Yıldızı geriliği 
"insanlar"a eylemin (öyle ya eylem iyi birşeydir) 
önderliğini GKH'a yazıyor: "Boykotun gerçekleş
mesi ve başarıyla sürmesinde GKH etkili bir rol 
oynadı." Atmasyonculuk artık bir alışkanlık halini 
almaya başladı. B u  hareket 1 0  Nisan 199 1 
boykotunda da (Dev-Genç organizasyonundaki savaş 
karşıtı boykot g irişimi) ortada yokken "gençlik 
hareketinin önderliğine" sıçramıştı. Bu hareketin 
bir ciddiyet reorganizasyonundan geçmesi gerekiyor. 

Yıldız-GKB bir parça olsun daha iyi. Boykot-

çuların tutumu yüzünden bu eyleme önderlik 
edemeyen Yıldız-GKB , Gençliğin Sesi dergisince 
eleştiriliyor (üsluptan bir özeleştiri havası çıkmıyor). 
Gençliğin Sesi bu tutumu "üzücü" buluyor ve 
herşeye rağmen "birleşme olanakları" vardı diyor. 
İyi ki Gençliğin Sesi yazarı YTÜ'de değil, yoksa 
boykotçularla hangi aşama seviyesinde birleşecekti 
merak ediyoruz. 

Gençliğin Sesi yazıyı bitirmeden boykotu bir 
de payelendiriyor: "12 Eylül sonrası bir okulda 
yapılan en uzun süreli ve en kitlesel boykot" . İyi 
ki bu boykot şu ünlü 1 4  Nisan kampanyasından 
önceye denk gelmedi. Bir de "yeni kitle hareketi 
dönemini" falan başlatırdı da, GKB 'nin önderlik 
misyonunu elinden alırdı. 

Devrimci tutum ve ciddiyeti hatırlatmak 
gerekiyor. Gençlik alanında devrimci misyon hiç 
bu kadar seviyesizleşmemişti. Bu ülkede küçük
burjuva devrimciliği kendi sınıfına bile önderlik 
etme yeteneğini yitirmiştir. Sürecin önünü komünist 
bir siyasal gençlik örgütü açabilir. 

Özen DEMİR 

Kemalist, dinci · ve gerici bir eğitim istemiyoruz 

Ben Adana'da okuyan bir gencim. Düzenin 
eğitim politikası her yanından dökülüyor. Orta 
öğrenimde binlerce insan Kemalizm ve dincilik 
ile zehirleniyor. Tabii bunlar arasında Türkiye'nin 
devrimci hareketine gönü l  verenler de var. 
Türkiye'de yaşayan gençliğin devrim saflarında 
yeralması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bunun için 
bir-iki kişiyi kazanmak yetmez. Bu yolda yığınları 
harekete geçirmek gerekiyor. Bu ise okullarda 
mücadele yürüterek mümkündür. Öğrenciler günün 
6 saatini okulda geçiriyorlar. Bu süre içinde sürekli 
olarak gericiliğin propagandası ile yüzyüzeler. 
Örneğin İnkılap dersinde tümüyle kemalist 
düşünceler sunuluyor. Din dersinde ise kız öğrenciler 
türban giymeye davet ediliyor. Erkek arkadaşlarımız 
namaz kılmaya zorlanıyor. Daha da ileri gidilerek 
Beş Ocak Ortaokulu'na mescit açılıyor. Kürt emekçi 
çocuklarına yoğun bir baskı uygulanıyor. 

Faşist düzen yalnızca ekonomik olarak iflas 
etmemiştir. Eğitim alanında da tam bir iflas 
yaşanıyor. Okullar da verilen eğitimin iflasını 
kanıtlarcasına sürekli olarak dersaneler açılıyor. 

Biz paralı gerici faşist bir eğitim istemiyoruz. 
Bunun için mücadeleyi yükseltmeli, gerçek anlamda 
eğitime kavuşacağımız sosyalizm uğruna 

savaşmalıyız. 
Kahrolsun gerici faşist eğiti m ,  kahrolsun 

kapitalizm! 
Yaşasın sosyalizm ! 

Adana'dan Ekimci bir öğrenci 
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Kapitalizmin çocuk avı 
Tüm olanakları ve zenginlikler elinde toplayan burjuvazi, kendi sınıf çıkarları için çevrenin 

yanısıra, onun içinde yer alan ve onun bir parçası olan canlıların da çeşitli özelliklerinden dolayı 
avlanarak nesillerinin tükenmesine ve doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. 

Bugünlerde ise çocukların organlan için hayvanlar gibi avlanması tüm çıplaklığı ile su 
yüzüne çıkmıştır. Bu devrimcilerin ve komünistlerin yaratmak istedikleri toplumsal sistem 
nedeniyle katledilmelerinden farklı bir konu değildir. Onlar, sistemleri ve kendi çıkarları için 
komünistleri, devrimcileri ve Kürt halkını katlettği gibi, masum çocuklara da ölüm saçan 
pençelerini uzatmaya başlamış ve kendi çürümüş asalak bedenlerine hayat taşınabilmesi için 
çocukların hayvanlar gibi avlanma sürecini başlatmışlardır. Özgür Ülke'de BM kaynaklarına 
dayanılarak verilen rakamlara göre her yıl Meksika'da 20 bin, Brezilya'da 4 bin, Kolombiya'da 2 
bin, Arjantin'de 500, Peru'da 800 ve Guatemala'da 500 çocuğun kaybolduğu bildiriliyor. 
Çocukların satılıncaya kadar yeraltı yetimhanelerinde tutuluyorlar. Ayrıca La Prensa Libre 
gazetesine göre organların 
uluslararası bir fiyat listesi 
var. 2500 dolarlık korneadan 
100 bin dolarlık kalbe kadar. 

Devrimcilerin, 
komünistlerin ve Kürt halkının 
sesine kulak vermeyen, onların 
katledilmesine seyirci kalanlar, 
birgün avlanma ve katledilme 
sırasının kendilerine geleceğini 
düşünmelidirler. Bu arada bazı 
hayvan dostları da, insan 
hayatının kapitalistlerin 
gözünde hiçbir değerinin 
olmadığı bu kadar açıkken, bu 
sistem içinde kalınarak, 
çevrenin ve canlıların 
korunabileceği ham hayallerin 
peşinde koşuyorlar. Eğer 
gerçekten yaşanılır bir dünya 
yaratılmak isteniyorsa, onlar 
da zaman geçirmeksizin 
devrim ve sosyalizm saflarına 
katılıp, bu düzenin yıkılış 
onurunu paylaşmalıdırlar 

Çünkü sınıfsız-sömürüsüz, 
barışın, özgürlüğün ve 
sosyalist demokrasinin hakim 
olduğu, bilimin teknolojinin, 
doğanın ve tüm değerlerin, 
insanın daha iyi ve güzel 
yaşayabilmesi için düzenlediği 
ve onun hizmetine sunulduğu 
tek toplumsal sistem 
komünizmdir. 
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Gençl iğ i kazanmak geleceği kazanmaktır !  
"Geçmişin temsilcisi burju

vazi, gençliğe karşı güvensizdir. 
Bu onun kendi geleceği konusun
daki güvensizliğini anlatır aynı 
zamanda. Geleceğin temsilcisi 
devrimci proletarya, gençliğe gü

venir; gençliğin gelecek, gelece
ğin sosyalizm demek olduğunun 
bilinciyle hareket eder. " (Devrim

ci Gençlik Hareketi, s . 1 2) 
Uzun bir dönemden beri 

yurtdışı gençlik çalışmasının so
runları EKİM-YDÖ'nün günde
mindeydi. Avrupa'da milyonlarca 
Türkiyeli işçi . çalışıyor. B u  işçi
lerin onbinlerle ifade edilen ye
tişkin çocuklarına dönük faaliyet 
büyük bir önem ta�ıyor. Kapitalist 
düzen, gençli ği yoz, duyarsız, 
edilgen, uysal bir konumda tuta
bilmek için yüzlerce, binlerce tu
zak kurmuş durumda. Düzen parti 
ve kuruluşları gençliği değişik 
kollardan denetimleri altına alma
ya çalışıyorlar. Türk konsolosluk
ları ile içiçe çalışan MHP, ırkçı
şoven bir histeriyle felç edilmiş 
ülkücü faşist çeteleri her koldan 
yaygınlaştırmaya çalışıyor. Yine 
RP ve değişik islami akımlar, 
başta camiler olmak üzere bir çok 
kuruluş aracılığıyla gençl iği Orta
çağın gerici ideoloji ve inançları 
etrafında toplayarak çağdışı bir 
kuşak yaratmaya çalışıyorlar. Ay
nca Avrupa'nın belirli kentlerinde 
örgütlenmeyi başarabilmiş Ale
vilik hareketi de mezhepsel kim
lik ve değerlerlerle gençliğin bi
lincini çarpıtmaya çalışıyor. Kısa
cası yurtdışındaki gençlik her kol
dan kuşatılarak burjuva düzenin 
uysal ve edilgen bir eklentisi 
haline getirilmek isteniyor. 

Kapitalist sömürü düzeninin 
gençliğe verebilceği hiç bir şey 
kalmamıştır. Kapitalizmin yakın 

tarihi ve içinden geçmekte oldu
ğumuz dönemin olay ve olguları 
yeterince açıktır. Kapitalizm sö
m ürünün, zulmün, işkencenin, 
ulusal baskının, savaşların ve di
ğer tüm kötülüklerin kaynağıdır. 
B unun için geleceği temsil eden 
gençliğin kurtuluşu sosyalizm
dedir. 

Komünistler gençliği kazan
mak zorundadırlar. Gençlik dina
mik, atılgan, gelişmeye ve yeni
liğe açık, fedakar ve militan özel
likleri ile mücadelede çok önemli 
bir rol oynayacaktır. Bu perspek
tif ışığında EKİM-YDÖ Gençlik 
Komisyonu'nun inisiyatifinde, 24-
25 Eylül tarihlerinde, Alman
ya 'nın Wuppertal kentinde bir 
gençlik toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya Almanya'nın değişik 
kentlerinin yanısıra Fransa, Bel
çika ve Hollanda' dan gençler 
katıldılar. 

Öğle öncesi tanışma, açılış 
konuşması ve toplantının prog
ramı hakkında bilgilendirme ile 
geçti. Öğleden sonra kısa bir otu
rumla programa ilişkin bir tar
tışma yapıldı. Ortak eğilim belir
lendikten sonra, dünya proletar
yasının büyük önderi F.Engels'in 
evine bir ziyaret düzenlendi. Mü
ze haline getirilmiş ev ve evin 

arkasında bulunan 18. ve 19. yüz
yıla ait tekstil makinalan görüldü. 
Engels' in ailesi ve yaşamı hak
kında kısa bilgi ler verildikten 
sonra toplantı yerine dönüldü. 
Burada Engels'in yaşamı, fıkirleri 
ve eserleri üzerine bir tartışma 
ve bilgilendirme yapıldı. 

Akşam bölgeler kendilerini 
tanıtım konuşmaları yaptılar. 
Bölgelerdeki gençlik potansiyeli, 
yürütülen çalışmalar, gençlik ça
lışmasının araç ve yöntemleri 

üzerine tartışıldı. Daha sonra kimi 
gençler sportif etkinlikler gös
terdiler, kimileri saz eşliğinde 
devrimci marşlar ve halk türküleri 
söyleyerek halay çektiler. Bu sı
cak atmosfer içinde gençler ara
larında kaynaşmaya başladılar. 

Ertesi sabah, Dünyada, Tür
kiye' de ve Kürdistan'daki son si
yasal gelişmeler içerikli kısa ve 
özlü bir konuşma yapıldı. Bu çer
çevede açılan tartışmaya beklene
nin üzerinde bir katılım gerçekleş
ti, hatta zaman yetersizliği sözko
nusu oldu. Öğlen sonrasında ge
ziye ilişkin bir değerlendirme ya
pılarak geleceğe yönelik neler ya
pılabileceği, gençlik çalışmasının 
sorunları, görevleri ve hedefleri, 
örgütlenmenin araç ve yöntemleri 
konusunda eğilimler ortaya kon
du. 

Önümüzdeki döneme iliş
kin olarak, öncelikle merkezi bir 
gençlik platform unun oluştu
rulması; hedefli, militan ve planlı 
bir gençlik çalışması yürütülmesi; 
ideolojik-siyasal eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi; yakın zamanda da
ha geniş bir toplantının organi
zasyonu ve daha zengin bir prog
ramın oluşturulması, tiyatro, mü
zik, dia ve eğitici filmlerin gös
terimi doğrultusunda kararlar 

alındı. Gelecek toplantının gün
demi, Avrupa'da gençliğin duru
mu, sorunları ve görevlerimiz ola
rak belirlendi. (Yeni toplantıyı 
çok daha geniş bir katı l ımla 
Kasım ayı içinde yapacağız.) 

Önümüzdeki dönemde etkin 
bir gençlik çalışmasına yönele
ceğiz. Bu alanda mesafe katede
bilmek, yurtdışındaki Ekimcile
rin görev ve sorumluluk bilinciyle 
hareket etmelerine bağlıdır. 

EKİM-YDÖ 
Gençlik Komisyonu 
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EKiM Gençliği'nden okurlarına 
EKİM Gençllğl yayın yaşamına Ocak 1 994'de başladı ve bunu Haziran 1 994'e 

kadar sürdürdü. Bu 6 sayılık yayının ardından 4 aylık bir kesinti yaşandı. 7. 
sayımızı ancak şimdi yayınlayabiliyoruz. 

Bu kuşkusuz gençlik çalışmamızın ikili bir zayıflığının göstergesi sayılmalıdır. 
Bunlardan ilki bu çalışmanın halen çok büyük ölçüde bir öğrenci gençlik 
çalışması olmasıdır. Böyle olunca okulların tatili kendiliğinden olarak yayın 
alanında da bir kesintiyi zorayıcı bir etken olarak beraberinde getirmiştir. İkinci 
temel zaaf ise, gençlik alanındaki güçlerimizin henüz yeterli biçimde 
örgütlenemediğinin ve militan bir gençlik gazetesinin olmazsa olmaz koşulu olarak 
onlardan yeterli katkı ve desteğin henüz alınamadığının yayınımızdaki kesinti ile 
de bir kez daha açığa çıkması olmuştur. 

Durum şimdi belli sınırlar içinde değişmiş bulunmaktadır. EKİM Gençliği 
aylık düzenli yayın yaşamına bu temel üzerinde ve yeniden başlamaktadır. 

EKİM Gençliği yayın yaşamının başlangıcında işlevli olabilmesinin ve 
dolayısıyla yaşama gücü bulabilmesinin koşullarını yeterli bir açıklıkta saptamıştı : 

"Kuşku yok ki EKİM Gençllğl, EKİM'in 6 yıllık siyasal faaliyeti sonucu 
gençlik alanında sağladığı birikimin dolaysız bir ürünüdür. 

"Yayın yaşamında başarılı olması , siyasal faaliyet ve mücadelede gerçekten 
etkili bir silaha dönüşmesi de, ancak bu birikimi kucakladığı ölçüde, Ekimci Genç 
Komünistlerin her türlü desteğini ve katkısını sağladığı ölçüde olanaklı 
olabilecektir. . .  Onu yaşatmak, daha da 
güçlendirmek, mütevazi bir adım olmaktan 
çıkarıp iddialı bir çıkışa çevirmek, yeniden 
hatırlatalım ki Ekimci Genç Komünistlerin 
ona ne ölçüde sahip çıkacağına bağlıdır. Zira 
bir gençlik gazetesi , somut bir gençlik 
çalışması ve bu çalışma içinde bizzat yer 
alan militan genç kadroların omuzlan 
üzerinde yükselebilir ancak. Ancak bu 
sayede, yalnızca gençliğin ve onun 
mücadelesinin gerçek sorunlarının taşıyıcısı 
olmakla kalmayacak, aynı zamanda gençliğin 
coşkusunun ve dinamizminin gerçek bir 
yansıtıcısı da olabilecektir. 

Genç yoldaşlarımızı bunun bilinciyle 
hareket etmeye, EKİM Gençliğl'ne sahip 
çıkmaya çağırıyoruz." (Ocak 1 994, sayı : l )  

B u  gerçekleri yeniden vurgulamak ve 
aynı çağrıyı burada bir kez daha yinelemekle 
yetiniyoruz. 

EKİM Gençliği 

. . .- · - . . . 
Devrimci < 
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Büyük Sosyalist Ekim Devrimi 77. yılında 

Sosyalizmin zaferine açılan yol 

Sayı: 7 

Yoldaşlar, bolşeviklerin zorunluluğunu sürekli olarak ortaya koyduğu işçi lerin ve köylülerin devrimi 
gerçekleşti. 

Bu işçi ve köylü devrimi ne anlama geliyor? Her şeyden önce bu devrim , burjuvazinin en küçük 
bir katılımı olmaksızın, kendi öz iktidarımız olan bir Sovyetler hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor. 
İktidarı, ezilen yığınların kendileri kuracak. Eski devlet aygıtı kökünden yıkılacak ve Sovyetler örgütlerinin 
kişiliğinde yeni bir yönetim aygıtı kurulacak. 

Rusya'nın tarihinde yeni bir evre başlıyor ve bu üçüncü Rus devriminin, sonunda sosyalizmin 
zaferine yol açması gerekiyor. 

Gündemimizdeki görevlerden biri de, savaşa hemen bir son verme zorunluluğudur. Ancak mevcut 
kapitalist rejime sıkı sıkıya bağlı olan bir savaşa son verebilmek için, sermayenin kendisini yenmek 
gerektiği de son derece açıktır. 

İtalya, İngiltere ve Almanya'da daha şimdiden gelişmeye başlayan dünya işçi hareketi, bu savaşımda 
bize yardım edecektir. 

Uluslararası demokrasiye önereceğimiz adil ve hemen yapılacak bir barış, dünyanın proleter yığınları 
içinde her yerde derin bir yankı uyandıracaktır. Proletaryaya duyulan bu güveni pekiştirmek için, 
tüm gizli antlaşmaları hemen yayınlamak zorunludur. 

Rusya 'nın içinde, köylülüğün çok büyük bir bölümü, ,,kapitalistlerle oyalanmak yeter, artık işçilerle 
birlikte hareket edeceğiz" dedi. Köylülerinin güvenini, ancak toprak sahiplerinin mülkiyetine son verecek 
kararnameyle kazanacağız. Köylüler anlayacak ki, köylülerin kurtuluşu ancak işçilerle ittifak kurmaktadır. 
Üretim üzerinde gerçek bir işçi denetimi kuracağız. 

Tam bir elbirliği ile çalışmasını öğrendik. Yapmış olduğumuz devrim, bunu ortaya koyuyor. Herşeyin . 
üstesinden gelecek ve proletaryayı bir dünya devrimine götürecek bir yığın örgütümüz var. 

Bugün kendimizi Rusya'da sosyalist bir proleter devletin kurulmasına vermek zorundayız. Yaşasın 
dünya devrimi ! 

LENİN 
26 Ekim 1917 


