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'95 yılını kazanmak 
'94 yılını geride bırakmış bulunuyoruz. 

Şimdi yeni bir yılın ve yeni bir dönemin ba
şındayız. Geride kalan yıl içinde düzen, gün
demde olan hemen bütün temel sorunlarını 
çözmek bir yana, onları hafifletmek gücü ve 
olanağı bile bulamadı. Yürürlüğe konulan 
ekonomik ve politik saldırılar, hiçbir temel 
sorunu çözmeye yetmedi. Aksine kapitalist 
ekonomideki ağır bunalıma, burjuva siyasal 
arenadaki çözümsüzlük ve tıkanma eşlik etti. 
İşçi ve emekçi sınıflar üzerindeki devlet otoritesi 
giderek sarsıldı. Devletin özgürlük hareketi 
karşısında acz ve çaresizliği ise sürdü. Dola
yısıyla düzenin bunalımı yalnızca ekonomik 
alanda değil, aynı zamanda politik alandadır 
ve derinleşerek sürmektedir. Bu bunalım 
öylesine köklü ve derindir ki, onu olağan 
yöntemlerle çözmek olanağı yoktur. Tam da 
bu yüzden, düzen sözcüleri tarafından yaygınca 
kullanılan genel bir tanımlama ile bu "bir 
dönemin sonu"dur. Ve kuşkusuz bunun kendisi, 
artık yasallaştırılan özelleştirme saldırısının 
kapsamı ve yaratacağı ekonomik, politik, sosyal 
sonuçlar da düşünüldüğünde, yeni bir politik 
sürece girdiğimiz anlamına gelmektedir. 

Yeni dönemin en başta gelen özellik
lerinden biri ise, düzenin hemen bütün temel 
alanlarda öncekilere göre çok daha yoğun bir 
saldırıyı başlatmış .olmasıdır. Ekonomik ve 
politik cephede aynı anda ve birbirini destekler 
tarzda yürütülen bu saldırının merkezinde bu
gün "özelleştirme savaşı" yeralıyor. Böylece 
sermaye sınıfı birkaç yıldır tartıştığı ve 
uygulamak için hazırlıklar yaptığı özelleştirme 
saldırısını, en nihayet başlatmış bulunuyor. 
Denilebilir ki, bu, sermaye sınıfının cumhuriyet 
tarihi boyunca işçi ve emekçi sınıflara yönelttiği 
en sert ve kapsamlı saldırılardan biridir. Başta 
işçi sınıfı olmak üzere bütün emekçi yığınlar 
üzerinde yıkıcı sonuçlar yaratacaktır. 

Özelleştirme saldırısının yöneldiği top
lumsal kesimlerden biri de gençliktir. Başta 
işçi gençlik olmak üzere tüm gençlik bu 
saldırının dolaysız hedefleri arasındadır. Bu 
saldırı, gençlik açısından, çalışma ve yaşam 
koşullarından öğrenim hakkı ve koşullarına 
kadar, bir dizi alanda bugünkünün çok ötesinde, 
yıkıcı/tahrip edici maddi ve manevi sonuçlarla 
yüzyüze kalmak demektir. 

Özelleştirme saldırısının başta gelen he
deflerinden biri de eğitim sektörüdür. Bugüne -
kadar bu alanda önemli bazı adımlar atılmış 
olsa da, bunlar halen sermayenin ulaşmak is
tediği hedeften nispeten uzaktır. Saldırıyla ilk
öğretimden üniversiteye kadar bütün öğretim 
kademeleri tümüyle paralı hale getirilecektir. 
Böylece, zaten biçimsel olan "genel parasız 
eğitim hakkı" da yasal meşruluk kılıfı altında 
tümden ortadan kaldırılacaktır. Ayrıca bizde 
eğitim zaten fiilen ve gerçekten paralıdır. Bu 
son saldırı ise, bu alandaki sömürü ve eşitsizli
ği dahada ağırlaştıracak ve sorunu sermaye 
sınıfını rahatlatacak bir sonuca bağlayacaktır. 
Şüphesiz ki başarıya ulaşması koşuluyla ... 

Bugüne kadar işçi ve emekçi smıflara 
mensup gençlerin büyük bir kısmı, ya eğitim 
olanaklarından yoksundu ve öğrenim göremi
yorlardı; ya da, öğrenim görenler için sistem 
eşitsiz ve işlevsizdi, diplomalı işsizler olarak 
yetişiyorlardı. Bundan sonra ise öğrenim gör
meyenlerin oranı muazzam boyutlara ulaşacak, 
halen bir eğitim kurumuna devam eden 
öğrencilerin bır kısmı öğrenimini yarıda bı
rakmak zorunda kalacaktır. Geriye kalanları 
bekleyen ise diplomalı işsizler ordusuna ka
tılmak olacaktır. Dolayısıyla özelleştirme 
saldırısının dolaysız hedefleri arasında yalnız
ca üniversiteler ve yükseköğrenim gören öğ
renciler değil, bütün eğitim kurumları ile tüm 
öğrenciler yeralıyor. 
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Özelleştirme saldırısının yaratacağı sonuç
lardan bir diğeri ise, işsizliğin devasa boyutlarda 
artması olacaktır. Kuşkusuz işsizlikten en fazla 
etkilenecek olanlar arasında gençlik en ön sırada 
yeralıyor. Özelleştirme saldırısı işçi gençlik 
için tensikat, taşeronlaştırma, sendikasız
laştırma, asgari ücretin bile altında düşük ücret, 
çalışma koşullarının dayanılmaz boyutlarda 
kötüleşmesi, sosyal hakların yokedilmesi, 
sonuçta açlık ve sefalet anlamına gelecektir. 
Çünkü işçilerin %20'sine yakınının çocuk, nü
fusun hemen yarısının genç ve işsizlerin %60'ı
nın yine gençler olduğu bir ülkede, saldırının 
yıkıcı sonuçlarını ilk elden hisseden, kuşkusuz 
ki genç işçiler olacaktır. Ayrıca bu saldırı ile 
işsizlik büyüyeceği için, üniversite mezunu 
gençlerin çok daha geniş bir kesimi işsiz 
kalacaktır. 

Son saldırı ile özelleştirme kapsamına alı
nanlardan birisi de sağlık sektörüdür. Kapitalist 
ekonominin bir gereği ve sonucu olarak, zaten 
işçi ve emekçi sınıflar, hem insani yaşam 
koşullarından ve hem de sağlık hizmetlerin
den neredeyse yoksundurlar. Çünkü sermaye 
düzeni sağlıkta da eşitsizliğin kaynağıdır. Bu 
saldırı bu eşitsizlikleri daha da derileştirecek
tir. Ekonomik krizin faturası böylece sağlık 
hizmetleri alanında da işçi ve emekçi sınıflara 
çıkarılacaktır. Ayrıca özelleştirme saldırısı ile 
emekçi sınıfların çalışma ve yaşam koşulları 
bugünkünden daha kötü bir hale geleceği için, 
bunun kendisi bile sağlık sorununu tek başına 
"toplumsal bir felaket" haline getirecektir. 
Bütün bunları bugünden görmek olanaklıdır. 

Kuşkusuz, "özelleştirme savaşı ekonomik 
değil.fakat esas itibarıyla politik bir savaştır. 
Yalnızca egemen ve asalak sermaye sınıfı ta
rafından, çalışan ve sömürülen sınıflara yönel
tilen bir sınıf saldırısı olduğu için değil elbet. 
Yanısıra, sermaye bu saldırının  ekonomik ve 
sosyal sonuçlarının yaratacağı hoşnutsuzluğu 
ve mücadeleyi de ezmek hesabında olduğu için. 
Devlet aygıtı , polis ve çevik kuvvet, DGM' /er, 
Türkeş' in faşist terör çeteleri, yeni terör yasa
ları vb. şimdi artık, kendilerini işçi sınıfı ve 
emekçi eylemlerine karşı daha geniş bir çer
çevede ve daha etkili bir biçimde gösterecektir." 
(Ekim, sayı: 110, başyazı) 

Bu, terör saldırısının, toplumsal muha
lefetin en dinamik ve militan kesimi olmaya 

aday gençliğe bütün hışmıyla yöneleceği an
lamına gelir. Dolayısıyla, devletin önümüzdeki 
dönemde daha fazla terör, kan ve zulümle 
gençliği hedefleyeceği, etkisizleştirip ezmeye 
çalışacağı açıktır. Zira düzenin sorunları öy
lesine birikmiş ve sistem öylesine dibe vur
muştur ki, bugüne kadarki şiddetten daha 
fazlasına sarılmaksızın bu "bir dönemin so
nu"ndan rahatlayarak çıkması ve yeni bir 
dönemi başlatması olanaklı değildir. 

Yukarıdaki politik gerçeğin gösterdiği 
şudur. '95 yılının en belirgin çizgilerinden biri, 
bugüne kadar dizginsiz bir şekilde kullanılan 
ve devletin tek "çıkış yolu" ve silahı olarak 
kalan şiddet saldırısının, şimdiye kadar gö
rülmemiş boyutlarda ve yaygınlıkta kullanılma
sı olacaktır. Bu saldırıya ne ölçülerde karşı 
konulacağı ise, '95 yılının devrim kampı için 
"yeni bir dönem" olup olmayacağını da be
lirleyecektir. '95 yılındaki gelişmeleri belir
leyecek önemli sorunlardan biri de budur. 

Ancak yalnızca terör saldırısı ile işçi ve 
emekçi sınıfların etkisizleştirilmesi, gelişmesi 
muhtemel olan etkili bir gençlik hareketinin 
önlenebilmesi olanaklı olmaz. Tam da bunun 
için, düzenin, hele de sözkonusu olan gençlikse, 
terör saldırısı eşliğinde, onu yozlaştırmaya ve 
çürütmeye dönük daha etkili bir ideolojik ve 
kültürel saldırıya yöneleceği besbellidir. Çün
kü özelleştirme saldırısı aynı zamanda ideolojik 
bir saldırıdır da. Ve başarı bir ölçüde yığınları 
etkisizleştirici ideolojik bir saldırıya da bağlıdır. 
Kuşkusuz gençliğe yönelik bu maddi ve manevi 
ezme, yozlaştırma, sersemletme saldırısı, yal
nızca bugüne ait bir sorun değildir. Aıı,cak 
önümüzdeki dönemde çok daha sistematik ve 
çok daha özel bir tarzda örgütlenecek, buna 
derinlik kazandırılıp hız verilecektir. Televiz
yondan burjuva basına, müzikten sinemaya, 
giyimden içeceğe, eğitim sisteminden spora 
kadar hemen her araç ve kurum, bu saldırının 
hizmetine daha çok koşulacak, çok daha etkili 
bir tarzda kullanılacaktır. Yaşam koşullarında
ki kötüleşme ve ilk belirtileri şimdiden görülen 
açlık tehditi, bu saldırının etkili olması için 
tersten daha uygun koşullar yaratacaktır. 
Böylece fiziksel çürümeye ahlaki çöküş eşlik 
edecektir. 

Bireycilik, köşe dönücülük, "markacılık", 
yabancılaşma, fuhuş, ruhsal çöküntü, intiharlar, 



hırsızlık, serserilik, amerikanvari çetecilik, 
lümpenleşme, gelecek belirsizliği ve güven
sizlik, mutsuzluk, nefret, alkolizm, spor vb. 
biçimlerde boy veren fanatizm, dine yönelme, 
ırkçılık, uyuşturucu kullanımı vb., vb. Rastgele 
altalta sıraladığımız bütün bunlar, düzenin 
gençliğe yönelik ideolojik-kültürel ve ekono
mik-politik saldırısının sonuçlarını yansıtan 
göstergelerin bazılarıdır. Belirttiğimiz neden
lerden dolayı '95 yılında buna özel bir hız 
verilecektir. Ayrıca gençliğin halihazırda ör
gütsüz ve devrimci önderlikten yoksun olu
şu, bu saldırının etkili olmasını sağlayan 
nedenlerden bir başkasıdır. 

* * * 

Kuşkusuz bütün bu�lar yasallaştırılıp 
meşruluk zırhına büründürülen özelleştirme 
saldırısının gençliğe dönük yönleri ile sonuç
larının belli başlı olanlarından bir kaçıdır. Ne 
yenidir ne de yalnızca bugüne aittir. Ancak 
bütün bunlara önümüzdeki dönemde daha bir 
derinlik kazandırılacağını, ortaya çıkan sonuç
ların çok daha ağır olacağını ve gençlik üzerinde 
derin izler bırakacağını söyleyebiliriz. 

Gençlik bu vahşi ve hayvani saldırıları 
sessizlikle karşılayacak mıdır? Bu soruya ken
di içinde bir cevap arama girişimi şüphesiz 
anlamsızdır. Ancak somut iki önemli gelişme, 
iki avantaj, bu yöndeki olanakların bir dönem 
öncesine göre oldukça fazla olduğunu gös
teriyor. Birincisi, "saldırının yasal bir temele 
kavuşturulduğu bir dönemde ... gelişmekte o
lan kitle hareketliliğidir". İşçi sınıfı dışındaki 
emekçi yığınların da içinde yeraldığı ve 
radikalleşme belirtileri gösteren bu yeni dö
nem hareketliliği, devletin bu yeni saldırı ham
lesinde işinin sanıldığı kadar kolay olmadığını 
gösteriyor. Ayrıca bu yeni eylem dalgası genç
liği de dolaysız olarak etkileyecek, hareketlen
mesini kolaylaştıracaktır. 

Bir ikinci olanak ise şudur; üniversiteler 
suskunlukla geçen uzun yıllardan sonra, kendi 
içinde taşıdığı anlık değerden çok, etkisi sonraki 
sürece yayılan olumlu izler, deneyler bırakan 
ve anlamlı bir dinamizm göstergesi olan 
eylemlere sahne oldu geçen aylarda. Bunlara 
artık "sabır taşı"nı da çatlatacak olan bu yeni 
saldırı da eklendiğinde, gençliğin hareket
lenmesini sağlayacak imkanlar bugün bir dö
nem öncesine göre çok daha fazladır. Bütün 
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bunlar, etkili bir gençlik hareketinin gelişmesine 
elveren olanakların genişliğine işaret eder. 

* * * 

Ancak, olayların seyri, sunduğu olanak
lar, devlet politikalarının hedefleri gibi so
runlarda doğru perspektiflere sahip olmak şüp
he yok ki yetmez. Sorun, bu bilinci, pratik 
müdahale gücü ve enerjisi, önderlik kapasitesi 
ve düzeyi olarak ortaya koymada da aynı 
başarıyı gösterebilmektir. 

Bizim için imkanlara işaret etmek ve bi
lince çıkartmak, görev ve sorumlulukları ta
nımlamak içindir. Ve doğal olarak, düşmana 
karşı saldırgan bir politik tutum içinde olmak, 
bugünkü mevzileri "elde tutmak" değil, yeni 
mevziler ele geçirmek ve gençlik kitlelerini 
harekete geçiren, yönlendiren' bir politik-ör
gütsel düzey ortaya koymak demektir. Şüphesiz 
ki bu saldırıyı gerçekleştirecek güçler ile tanım
lanan görevler arasında belli bir orantısızlık 
vardır. Fakat bu orantısızlığa sürekli yapılan 
her vurgu, gerçekte aradaki bu dengesizliği 
kapatmaya değil, yalnızca bıktırıcı "hatırlat
malar"a ve arayı açmaya yarar. Çünkü oran
tısızlık, devrimin ihtiyaçları ile güçlerin hazırlığı 
arasındaki fark, eğer politik mücadele statik 
bir sorun olarak anlaşılmıyorsa, bazı dönemler 
hariç, aradaki açının büyüklüğü farklı olsa da, 
hemen her zaman olacaktır. Dolayısıyla sorun 
dengesizliği görüp görmemek ve ona işaret 
edip durmak değil, onun nasıl kapatılabileceği 
biçiminde ortaya konabilir ancak. 

Sorunun görevler alanına ilişkin olan bir 
diğer boyutu da şudur. Olanakları en iyi şekilde 
kullanabilmek, onları pratik-somut bir güce 
ulaşmanın dayanakları haline getirmek, eldeki 
güçleri, halihazırda olan neyse, en iyi şekilde 
düzenlemeyi ve örgütlemeyi gerektirir. Dönemi 
kazanabilmenin önkoşullarından biridir bu. 

İçinden geçtiğimiz şu günler iradi etkinin 
sınırlarının genişlediği, değiştirme gücünün 
arttığı bir dönemdir. Karşı-devrimin saldırısı
nın tarihselliği karşısında kuvvetli bir önder
lik iradesi ortaya koymak, bunu günlük pra
tik çalışmada sergilemek için koşullar her 
zamankinden çok daha fazla bizden yanadır. 
Bunu unutmamak gerekiyor. 

Dolayısıyla, söylenecek söz şimdi söy
lemelidir. 

EKİM Gençliği 
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Sermaye sivil faşist terör çetelerini yeniden piyasaya saldı 

Faşist saldırılar ve devrimci perspektif 
1 

Her cepheden sıkışan düzen, işçi ve emekçiler 
ile Kün halkı üzerindeki saldırılarını buna paralel 
olarak her alanda yoğunlaştırmakta, baskı aygıtlarını 
tahkim etmektedir. Düzenin saldırı politikaları 
bugünden de öte, geleceğe, muhtemel bir içsavaşa 
dönük olarak şekillenmektedir. Biriken toplumsal 
patlama dinamiklerini terörize ederek yıldırma bu 
saldırı politikalarının temel amacıdır. 

TC'yi bugün geldiği noktada kanksız bir kontr
gerilla cumhuriyetine dönüştüren, sermaye düze
ninin içine düştüğü onulmaz yapısal sorunlardır. 
Kürt özgürlük mücadelesinin çok yönlü etkisi ve 
bunun önünü almak için yürütülen kirli savaş, ser
maye. cumhuriyetinin toplumsal-siyasal yaşamını 
ve ekonomik temellerini derinden sarsmıştır. Kı
sacası sermaye düzeni her alanda bir kaos ve sı
kışmışlık içindedir. 

Bu noktada savunma mekanizmalarını ve 
özeliikle de militarist ve ideolojik aygıtlarını yeniden 
tahkim etme çabası kurulu düzen için bir zorun
luluktur. Başta Kürt düşmanlığı üzerinde şekil
lendirilen şovenizm ve Türk milliyetçiliği, TC'nin 
ideolojik tahkim çabasının esas yönüdür. Bugün 
toplumsal-siyasal yaşam Türk şovenizminin/ırkçı 
milliyetçiliğin basıncıyla kuşatılmış bulunmakta
dır. Bu "milli" gö�vin "sivil" bayraktarlığı MHP'ye 
verilıniştir. MHP en saldırgan ve ırkçı bir şovenizm 
temeli üzerinde yükselttiği Kürt düşmanlığı ile, 
bir yandan toplumu saflaştırmak ve terörize etmek, 
ama öte yandan da "değişimci", "yenilikçi", "liberal" 
cilalarla en geniş bir tabanı faşist bir çizgide birleş
tirmek misyonu üstlenmiştir. 

Peki neden MHP? Bu sorunun yanıtı yalındır 
ve cumhuriyetin ideolojik temelinde ve 70 küsur 
yıllık pratiğinde saklıdır. Cumhuriyetin ideolojik 
dayanağı olan "Kemalist inkılaplar"ın cilası ka
zındığında, ortaya militarist/karşı-devrimci bir şid
det üzerine kurulu devletçilik ile Türk şovenizmine 
dayalı milliyetçilik çıkar. Geriye kalan ise sosyal 
demagojiden, popülist makyajdan ibarettir. Bugün 
MHP'de çizgileşen şoven milliyetçilik ve katıksız 
emek düşmanlığına dayanan karşı-devrimci şiddet, 
kemalist burjuva rejiminin daha kuruluş· dönemin
de emekçi sınıflara ve onların temsilcilerine yönelt
tiği karşı-devrimci şiddetin bugünkü çürüme aşama
sında aldığı en uç biçimdir. Bugünkü çürüme ve 

çöküş aşamasında düzenin ilıtiyacı kaçınılınaz olarak 
bir kontr-gerilla cumhuriyeti ve onun bir parçası 
olarak MHP stratejisidir. 

Kürt özgürlük mücadelesi karşısında çözüm
süzlüğün kıskacında sıkışan düzen, emekçi sınıfların 
yükselen hak talepleri ve mücadelesi karşısında 
daha şimdiden terlemeye başlamıştır. Düzene karşı 
Kürt özgürlük cephesinin yanında örülen bir emek 
cephesi, sermaye diktatörlüğü için sonun baş
langıcıdır. Toplumsal-siyasal yaşam üzerinde estirilen 
şovenizm ve Türk milliyetçiliği cereyanı, düzen 
cephesinin "böl-yönet" taktiğinin başlıca ideolojik 
dayanağıdır. Bir yandan, emekçi sınıfları Kürt 
özgürlük mücadelesine karşı düzen platformunda 
saflaştırıp yedeklemeyi ve böylece emek cephesini 
bloke etmeyi, öte yandan da Kürt halkına karşı 
yürüttüğü sömürgeci kirli savaşı emekçiler nezdinde 
de meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. 

Ancak MHP'nin asıl işlevi, sivil faşist çetelerin 
genel karargahı olmasındadır. Onları emekçi 
yığınların ve gençliğin üzerine sürerek yükselen 
mücadelesini gelişmeden boğmayı, mücadele dina
miklerini terörize ederek yıldırmayı hedefleyen 
sermaye devleti, öte yandan perde gerisinde "devlet 
baba"yı, "sınıflarüstü devlet"i oynayacaktır. Yığın
ların tepki ve öfkesinin asıl yönelmesi gereken yere, 
sermaye düzenine ve onun devletine doğrulması, 
sivil faşit çeteler ve MHP ile bloke edilmek istene
cektir. Sermayenin faşist diktatörlüğü, devletin terö
rist kimliğini perdelemeye çalışacaktır.Kısacası MHP 
ve sivil faşit çeteler, sermayenin toplumsal-siyasal 
yaşam üzerinde estirmeye hazırlandığı açık şiddet 
rejiminin hem terör ve prov-kasyon mangalarını, 
hem de sermayenin siperi rolünü oynayacaktır. Ser
maye MHP ile hem nalına hem mıhına vuracaktır. 

Faşist saldırılara karşı devrimci direniş 

Sivil faşit çetelerin öğren gençliğe yönelik 
saldırılarının giderek yoğunlaşması ve oklarını 
direnişteki işçilere de doğrultmaya başlaması, ser
mayenin hazırlandığı ve artık uygulamaya koydu
ğu oyunun somut kanıtlarıdır. 

Bu saldırılarda göze çarpan ilk olgu, polis ve 
idare işbirliği ile organize edilmesidir. Faşist sal
dırılar, polis terörü, gözaltılar ve idari baskı ile 



tamamlanmaktadır. Saldırılar özellikle Özgür 
Ülke'nin bombalanmasını izleyen süreçte yoğun
laşmış ve silahlı (satırlı-bıçaklı) biçimler almıştır. 
Kuşkusuz bu, hiç de tesadüf olmayıp, bombalama 
olayı ile birlikte yükselen öfke ve protestolara, ge
lişen anti-faşist direniş platformlarına karşı faşist 
cenahtan verilen karşı uyarıdır. 

Özgür Ülke'nin bombalanması, devlet terörünün 
pervasızlıkta almış olduğu boyutu teşhir etmekle 
kalmamıştır. Yanısıra, Kürt özgürlük mücadelesine 
karşı yürütülen sömürgeci-kirli savaşın hiçbir kural 
tanımayan boyutlarını sergilemesi bakımından da 
TC'yi "suçüstü" yapmıştır. Değişik toplum katla
rında olduğu gibi, öğrenci gençlik içinde de kin 
ve öfke damarlarını kabartmış, yeni mücadele dina
miklerini harekete geçirici bir sonuç doğurmuştur. 

Kuşkusuz bir diğer önemli gelişme ise dev
rimci-demokrat öğrenci gençliğin faşizme karşı bir 
mücadele platformunu gündemine almasına yol 
açmasıdır. Yıllardır dağınık ve birbirleriyle olan 
diyalogları neredeyse kopuk olan devrimci-demokrat 
öğrencilerin sömürgeci kirli savaşa ve faşizme karşı 
bir mücadele ve direniş platformunu örmeye baş
laması, öğrenci gençliğin mücadelesi açısından 
bugün en önemli gelişmedir. Bugün öğrenci gençlik 
bünyesinde anti-faşist komiteleşmeler oluşmakta 
ve bunlar giderek yaygınlaşmaktadır. Komünist 
gençlik düzene karşı devrimci bir çizgide ve konum
da saflaşan her mücadele platformunda yerini almalı 
ve öncü inisiyatifi sergilemelidir. 

Saldırıları püskürtmede doğru perspektif 

Nedir ki faşizme karşı mücadele sorununun 
can alıcı halkası, yürütülen mücadelenin içeriğidir. 
Faşist saldırı ve provokasyonlara karşı anında bir 
savunma ve direniş çizgisinin oluşturulması ve bunu 
olanaklı kılan örgütlenmelerin yaratılması önemlidir. 
Ancak faşist saldırılara karşı oluşturulan savunma 
ve direniş çizgisi, anti-faşist mücadelenin kendisi 
haline gelmemelidir. Başka bir ifadeyle, faşizme 
karşı mücadele, faşist saldırılara karşı bir savunma 
çizgisine indirgenmemelidir. Savunma çizgisi üze
rinde yükselen bir anti-faşist mücadele platformu, 
daha baştan inisiyatifin yitirilmesi, hareket alanı
nın daraltılması demektir. Zira, savunma çizgisi 
her şeyden önce edilgen bir direniş pozisyonunu 
tanımlar. Bu bir. İkincisi, faşizme karşı mücadelenin 
sivil faşitlere karşı mücadeleye indirgenmesi, 
yürütülen mücadelenin daha baştan kötürüm 
olmasına neden olur. Zira ilişki sığ ve çarpık 
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kurulmuştur. Sığlığı, faşizme karşı yürütülen 
mücadelenin sivil faşist çetelere indirgenmiş 
olmasındadır. Çarpıklığı ise, faşizmin sermaye 
diktatörlüğü ve devleti ile olan bağını karartmış 
olmasındadır. Devrimciler başlangıçta faşistlerin 
fizik saldırısı karşısında kendilerini ve elde ettikleri 
mevzileri korumak için savunma platformu 
oluşturdular ve bunu karşılayacak örgütsel biçimler 
yarttılar. Ne var ki, bu olgu giderek faşizme karşı 
mücadele çizgisine dönüşmüştür. Devrimci faaliyet 
yer yer sivil faşist çetelere karşı mücadele eksenine 
oturmuştur. Böylesi bir mücadele platformu ise 
devrimcileri kitlelerden koparmakla kalmayıp, 
perspektiflerinin daralmasına da yolaçmıştır. Sıcak 
çatışma atmosferinin sürükleyici gücü ise, devrimci 
mücadelenin içine düştüğü dar çember içinde iyice 
sıkışıp kalmasını koşullandırmıştır. 

Kuşkusuz ki kazanımlar/elde edilen mevziler 
korunmalıdır. Amacı kitleleri terörize ederek yıl
dırmak olan faşist saldırılar püskürtülmelidir. ör
gütleri dağıtılmalı, faşist çeteler bertaraf edilmelidir. 
Ancak faşizme karşı mücadele konusunda temel 
perspektif asla karartılmamalıdır. '80 öncesinin 
deneyimleri gözetilmelidir. Devrimci mücadelenin 
anti-faşist mücadeleye, anti-faşit mücadelenin ise 
sivil faşist çetelerin terörüne karşı bir savunma 
çizgisine dönüşmesine/indirgenmesine fırsat ve
rilmemelidir. Aksi halde geçmişin sığ ve çarpık 
mücadele platformuna yeniden düşmek, "düellocu" 
çatışma ortamında kilitlenmek kaçınılmaz olur. 

Faşist çeteleri süpürüp atmalıyız 

Tam da bu nokta, komünist gençliğin özel 
sorumluluk ve görevlerine işaret eder. Yeniden pi
yasaya sürülen sivil faşist çetelerin hangi amaçla 
iplerinin çözüldüğü kitlelere kavratılmalıdır. Faşiz
min sınıfsal niteliği ve misyonu, düzen ve devletle 
bağı kitlelere ısrarla açıklanmalıdır. Propaganda 
ve ajitasyon faaliyeti, her somut durumda ve fırsatta, 
bunların teşhirine bir araç haline getirilebilmelidir. 
Ancak bu çaba asıl anlamını yığınların örgütlü eyle
mine dönüştüğü oranda bulmuş olacaktır. Zira, faşist 
saldırıları etkisiz kılacak olan gerçek temel, kitle 
hareketliliğinin geliştirilmesi ve militanlaşmasıdır. 
Bu nedenle, devrimci faaliyet faşist çetelerle "dü
ello" çizgisine değil, kitle mücadelesinin hazır� 
!anması ve geliştirilmesi çizgisine yaslanmalıdır. 

Bu temel perspektifin ise, "Faşistler şimdi sal
dırıyor ama, kitleler yarın örgütlü bir güç oldu
ğunda onların hakkından gelecek. Bizim şimdi ya-
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pabileceğimiz bir şey yok" şeklinde pasifist ve re
formist bir yaklaşımla yozlaşmasına ve koflaşma
sına da izin verilmemelidir. Bu emek ve halle düş
manlarıyla sürecin her safhasında hesaplaşmazsak, 
onları bulunduğumuz alanlardan söküp atmazsak, 
kitlelerden tecrit edemezsek, "o gün" asla gelme
yecektir. Anti-faşist hareketin geliştirilmesinde pra
tikte alınacak her tutumun rolü iyi kavranmalıdır. 
Canlı ve başarılı bir teşhirin çoğu kere en etkili 
ajitasyon olabileceği ise unutulmamalıdır. 

Somut durumların teşhiri bu emek ve insanlık 
kasaplarının geçmiş siciliyle birleştirilmelidir. Bu 
çok önemlidir. Toplumsal duyarlılığın köreltil
diği bir zemin faşist harekete manevra alanı yara
tacaktır. Tersinden ise toplumsal belJeğin korunması, 
onların teşhir ve tecritini hızlandıracaktır. 

Faşist çeteler yalnızca örgütlü ve organize ola
rak değil, aynı zamanda taktik olarak hareket et
mektedir. Mücadele güçlerinin az-çok; geliştiği nok
talara yönelmek, taktiklerinin ana halkasıdır. Bu
rada amaçlanan mücadele dinamiklerini terörize 
edip yıldırarak mücadelenin gelişmeden boğul
masıdır. Bu sözkonusu alanlarda çatışmanın sert 
bir seyir alabileceğinin işaretlerini sunuyor. Demek 
oluyor ki, bu mevzilerin sıkı tutulması mücadelenin 
gelişme seyrini koşullayacaktır. 

Komünist gençlik, yalnızca doğru pers
pektifleriyle değil, öncü inisiyatifiyle de mücadele 
dinamiklerinin ve kitlenin yönlendirici. ve sürükle
yici öncülüğünü yüklenmelidir. Öncülük doğru 
perspektif, politik inisiyatif ve hız ile pratik irade
nin kesinleşmiş birliğidir. 
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Faşist disiplin yönetmeliğine hayır! 
Bugün liseli gençlik yoğun bir gerici-faşist 

baskı altındadır. Öğrencilerin bütün hakları zor 
gücüyle gaspedilmiştir. Okullarda "demokratik hak 
ve özgürlükler"in zerresi yoktur. En küçük bir karşı 
çıkış dayak ve disiplin cezasıyla, gözalu ve okuldan 
atılmayla sonuçlanmaktadır. 

Öğrencilere yönelik baskı ve saldırıların en 
önemli araçl;ırından birisi "disiplin yönetmeliği"dir. 
1978 yılınd� uygulamaya konulan, 12 Eylül'den 
sonra ise MEB 'ye bağlı "Talim ve Terbiye Kuru
lu" tarafından yeniden düzenlenen bu yönetmelik, 
düzenin eğitim sisteminin gerçek niteliği son derece 
çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Aslındı eğitim sisteminin bilim dışı içeriği 
ve despoGik bir karaktere sahip olduğu, burjuva 
devlet yöneticileri tarafından da inkar edilemiyor 
aruk. Örneğin '92 yılında MEB olan Akyol, eğitim 
sisteminin; "çağa ayak uydurmayan bir çok anti
demokratik uygulamayı barındırdı"ğını, "öğrencileri 
'ütülü bir pantolon' gibi ezdi"ğini itiraf etmek 
zorunda kalmıştır. Kuşkusuz görüntüyü kurtarmak 
için yaptlmş bir itiraftır bu. Nitekim hemen arkasın
dan "demokratikleşme", "eğitim sisteminde köklü 
reformlar", "çağdaşlık ve hoş görüntünün ön plana 
çıkarılması" çağrıları gelmiştir. Şüphesiz bütün bun
lar beldeni ve boş hayaller yaratmaya dönük aldan
cı masalla- olmaktan öte bir anlam taşımamakta
dır. Amaçanan "demokratikleşme" saldırısı ile liseli 
gençliğin mücadelesinin düzeniçi kanallara akıul
masıdır. 'fetmediği yerde ise yasalar, yönetmelik, 
disiplin, <hlak kuralları, okul düzeni adına baskı 
ve terör (leğişmez bir politika olarak uygulanmıştır. 
Bugün de bu saldırılar, aynı biçimde ve benzer 
demagojierle şiddet eşliğinde sürdürülmektedir. 

Disiflin yönetmel iği toplam 12 maddeden 
oluşuyor, İlk maddesi "doğru sözlü olmak, yalan 
söylememık" gerektiği ile başlıyor. Ardmdl\fl, öğ
rencilerin "Türk devletinin yasalarına, toplumun 
ahlak kurdlarına ve okul düzenine içinden gelerek 
uymak, çeıresine iyi örnek olmak" zorunda olduğu 
söyleniyor. Ayrıca öğrenciler, "her zaman ve her 
yerde öğrttmenlerine, okul yöneticilerine ve diğer 
görevlilerı saygılı olmak" la yükümlüdürler. 

Bu mıddelere göre, öğrencilerin haklarını ara
maları, pols-idare-sivil fa�ist çetesinin saldırılarına 
karşı direnneleri, tam bir soyguna dönüşen kayıt, 
karne, tel:eşir " bağış" , "eğitime ka.tkı payı" 

haraçlarına karşı çıkmaları ve ödemeyi reddetmeleri, 
"not"un bir silah olarak kullanılmasını eleştirmeleri, 
öğrencilere dayak aulmasına karşı mücadele etmele
ri ve örgütlenmeleri suçtur. Bu, yasaların ve okul 
düzeninin ihlal edilmesi demektir! Ayrıca okulda 
öğrencilerin kız veya erkek arkadaşlarıyla beraber 
gezmeleri, konuşmaları da yasaktır. Çünkü ahlak 
kurallarına aykırıdır! Bu kuralı çiğneyen kız öğ
renciler fahişe ilan edilmekte, gözaluna alınmakta 
ve hatta okuldan atılmaktadırlar. 

Bugüne kadar bir çok öğrenci, bu maddelere 
dayanılarak dövüldüğü için intihar etti. İdareciler 
tarafından dövülerek hastahanelik edildi veya sakat 
kaldı. Kız öğrenciler arkadaşları ile "cafe"lere git
tikleri ve elele tutuştukları için bekaret kontrolüne 
tabi tutuldular. Ayrıca daha bir çok gerekçe ile 
yüzlerce öğrenci polise ihbar edildi, gözaluna alındı 
ve işkence gördü. İçlerinden sakat kalanlar, öldürü
lenler ve okuldan atılanlar oldu. Bu ve benzeri 
hayvani faşist uygulamaları alt alta sıralamak ve 
uzatmak mümkün. 

Öte yandan bu maddelere dayanılarak, kelime
nin gerçek anlamında, tek tip bir gençlik yamulmak 
isteniyor. Bunun çarpıcı görünümlerinden biri de 
kılık-kıyafet zorunluluğudur. Saç biçiminden elbise 
rengine, biçimine ve uzunluğuna kadar, hemen her 
şey yöne.ımeliğe dayanılarak katı kurallara bağ
lanmışur. Günlük denetimlerle öğrenciler bunaltıcı 
bir baskı altına alınıyorlar. Kıyafet zorunluluğuna 
"uymayan" öğrenciler arkadaşları arasında hakaret, 
dayak vb. ile yüzyüze kalmakta, disiplin kuruluna 

· sevketilmektedir. Ayrıca kılık-kıyafet zorunluluğu 
tam bir sömürü aracına, velileri soymanın yeni ve 
özgün bir biçimine dönüşmüştür aruk. 

Bu ve diğer tüm "zorunlu"luklar ve uygula
malarla kişiliği yokedilmiş, silik, uysal, her söy
lenene boyun eğen "evet efendim"ci bir gençlik 
yaratmak, düzenin başlıca hedeflerinden biridir. 

Doğru sözlü olmaya ve yalan söylememeye 
gelince; disiplin yönetmeliğini hazırlayanlar ile onu 
canı gönülden uygulayan idarecilerin öğrencilere 
bu konuda söyleyebileceği hiçbir söz olamaz. Ki
taplardaki bilim dışı hurafeleri, yalanları savunan 
ve bilirpsel doğruları gözünü kırpmadan inkar eden 
kimlerdi�? Ders kitapları baştan sona ırkçı-faşist 
fikirlerle <1oludur. Çıplak gerçekler bile inkar ·edil
mektedir. SCUJelimi Kürtler yok sayılmakta ve Türk 
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kökenli olduğu iddia edilmekte, kan ve zulüm 
üzerine kurulu sennaye devleti "demokratik devlet" 
olarak sunulmaktadır. Kim yapmaktadır bunu? Okul 
idareleri, gerici faşist kadrolar, sennaye devletinin 
yöneticileri! Yani disiplin yönetmeliğindeki bu 
maddeyi yazanlar ve uygulayanlar. 

Dürüstlük, sevgi, saygı, yalan söylememek, 
ahlak kuralları vb. üzerine konuşan bu rezil güruh, 
aynı zamanda ikiyüzlü ve iğrençtir de. Ahlaktan 
sözedenler kız öğrencilerine sarkınulık ederler; öğ
rencilerini ya ajanlaşurmaya çalışırlar veya kendi
leri zaten düzen uşağı ve "muhbir vatandaş"tırlar. 
Onurdan sözederler ama, öğrencilerini dövüp has
tahanelik ederler. Sevgiden sözedilir; fakat hakaret, 
aşağılama, cezalar ve şiddet uygulanır. 

Disiplin yönetmeliğinin bir başka maddesinde 
"haklara saygı göstennek" gerektiği söyleniyor. An
cak öğrencilerin haklarını yönetmelikler ve polis 
zoruyla gaspedenler kendileridir. Bugün öğrencilerin 
bütün hak ve özgürlükleri yokedilmiştir. Sözgelimi 
örgütlenme, basın toplantısı yapma, kitap okuma, 
kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunma hakları 
var mıdır? En küçük bir hak arayışı, disiplin ceza
ları, gözaltı ve işkence, hatta okuldan atılma ile 
sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla, öğrencilerin hakları 
bizzat sistemin kendisi tarafından ayaklar altına 
alınmış, ortadan kaldırılmıştır. 

Yine bu maddede, "düşünceleri ayrı da olsa 
saygı göstermek" gerektiği ifade ediliyor. Bu da 
bir başka ikiyüzlülüğün göstergesidir. Eğitim 
sistemini eleştiren, talep ve özlemlerini dile getiren, 
basın açıklamaları yapan öğrencileri bekleyen 
yalnızca soruşturma ve "polisiye işlemler"dir. Ne 
bu ülkede ve ne de liselerde, "düşünce özgürlüğü"
nün zerresi yoktur. Bugün bir çok yazar, gazeteci 
ve sendikacı bile düşüncelerini yazdıkları ve 
konuştukları için zindandadırlar. 

Bugün tüm bu baskılardan dolayı liseli genç
liğin öne çıkan sorun ve taleplerinden biri de dü
şünce ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasını 
engelleyen bütün engellerin, yönetmelik ve kural
ların kaldırılmasıdır. 

Yönetmeliğin 6. maddesi ise şöyle: "Öğrenci
ler, sağlığını yıpratan keyif verici, zehirli ve zararlı 
madde kullanmamalı " dır. Öğrencilerin sağlığını 
koruma görüntüsü altında, biı maddeye dayanılarak 
yapılan keyfi baskı ve zorbalıkları bir kenara bıra
kıyoruz. Burada yapılan tam bir sahtekarlıktır. 
"Zararlı maddeler" olarak tabfr edilen uyuşturucu, 
alkol vb.nin üretimini ve kullanımını teşvik edip 
örgütleyen bizzat devletin kendisidif."l.Jyuşturucu 

mafyaları doğrudan devletin denetimi altındadır .. 
Başta polis olmak üzere, burjuva devlet yöneti
cilerinin bir çoğu, ulusal ve uluslararası uyuşturucu 
ticareti ile doğrudan bağlanulıdır. Alkolün kullanı
mı ise yasaldır; üreten de, reklamım yapıp tüketimini 
yaygınlaşunnaya çalışan da burjuva devlettir. Genç
liğin "zararlı maddeler"i kullanmasının sorumlusu 
bizzat sermaye düzeninin kendisidir. Yapılan bir 
araşurmaya göre, "öğrencilerin karnede kırık not 
bulunması, duygusal nedenler, dersten kalma, okul
da idareci baskısı, sınav stresi, bütünleme sınavında 
başarısızlık, ailenin okuldan alması" ve benzeri 
nedenlerle, ya intihar ettiği ya da uyuşturucu kulla
nımına yöneldiği saptanmışur. Bu gerçeklere rağmen 
uyuşturucu kullanımında "eğlence", "özenti" ve 
"merak"' vb. neden olarak gösterilmektedir. 

Öte yandan öğrencilerin sağlığını tehdit edip 
yıpratan ve özenle gizlenmeye çalışılan daha başka 
nedenler de vardır. '91 yılında yapılan sağlık tara
masında, yaklaşık on milyon öğrenciden üç milyonu 
sağlıksız çıktı. Bir milyonun üstünde öğrencinin 
ise hemen hastahanelere sevk edilmeleıini gerekti
ren ciddi hastalıkları olduğu saptandı. Yine bu 
taramaya göre öğrencilerin %16'sında kalak, burun 
ve boğaz, %37,45'inde ise müdahale gerektiren 
rahatsızlık ve hastalıklar görüldü. Giderek yaygın
laşan açlık, yoksulluk ve sefalettir bunın kaynağı. 

Yine bu taramalarda, "okulların o/tl l ,9'unda 
hiç su bulunmadığı, %33,2 'sinde sağl.ğa uygun 
tuvalet bulunmadığı görülürken, okull<rın ancak 
%35.6'sının çevre sağlığı şartları açısınian uygun 
oldukları belirlendi." Okulların "%3'ülde ise su 
ancak bidonlarla sağlanabiliyor." (Akaran '91 
Petrol-İş Yıllığı). Bu araştırmanın bile tanıtladığı 
gerçek şudur: Öğrencilerin sağlığını tdıdit eden 
bizzat kapitalist sistemdir, sermaye de•letidir. 

İkiyüzlülük numunesi bir başka ma:Jdede ise, 
"insanı kötü sonuçlara sürükleyen, kumarvb. oyun
lardan uzak kalmak" gerekir deniliyor; leyfi uygu
lamaların, öğrencileri cezalandırmanın bahanesi 
yapılıyor. Bu madde, 8. madde ile beraler, öğren
cilerin yalnızca okul içindeki davranışlaını değil, 
aynı zamanda okul dışındaki yaşam ile darramşlarını 
da cezalandırmak için düzenlenmiştir. Sözgelimi 
8. maddede, öğrencilerin okul dışındakı "boş za
manlarını ev ve bahçe işleri yaparak" ctğerlendir
meleri isteniyor. "İçkili ve uygunsuz eğlınce yerle
rinden, kahvehane, diskotek vb. yerlerdeı uzak kal
mak" gerektiği haurlaulıyor. Böylece tğrencilerin 
hemen tüm yaşamları ve davranışları cezalandınna 
gerekçesi olabiliyor. Kurallara uymadıklırı gerekçesi 



ile disiplin kuruluna sevkedilerek cezalandırılıyorlar. 
Düzenin gençliğe bakış açısını oldukça çarpıcı 

ve çıplak bir şekilde sergileyen bir düzenlemedir 
bu. Öğrencinin yalnızca okul yaşamına değil, bütün 
yaşamına hükmetmek ve köleleştirmek istiyorlar. 
Sermaye sınıfının sınır tanımaz keyfiyetinin ve 
terörcü karakterinin somut bir göstergesidir bu. -

Varsayalım ki, öğrenciler kumar oynuyor, kah
velere ve diskoteklere gidiyorlar. İyi güzel de, kendi 
yarattığınız "hastalıklar" ile alışkanlıklardan neden 
şikayet ediyorsunuz? Kapitalizmin bizzat kendisi 
insani yozlaşma, kumar, rüşvet, yolsuzluk, zevk 
ve sefahat içinde çürüme değil midir? Bugün sayısız 
TV kanalı, boyalı basın ile kumar, moda, şiddet, 
alkol, uyuşturucu gençlere sürekli pompalanıp du
ruluyor. "Köşe dönmeci", "faydacı" zihniyet ve 
kişilik başarının ölçütü olarak her gün reklam 
ediliyor. TV yarışma programları ile tam bir kumar 
yayma makinası olmuş durumda. Bu ülkenin bir 
dönem başbakanlığını yapan bir zatın akşamdan 
sabaha kadar kumar oynadığını daha dün siz açık
ladınız. Bütün yöneticileriniz, cumhurbaşkanından 
başbakanın eşine kadar, hırsız, rüşvetçi ve kumar
baz. "Bul karoyu al parayı" misali üç kağıtçılar 
düzenidir sizinkisi. 

Öte yandan adım başı her yer kahve, "cafe", 
diskoteklerle dolu. Teşvik eden, açılmaları için izin 
veren ve insanların buralara gidip uyuşmalarını, 
aptallaşmalarını isteyen de sizlersiniz. Gençlere iş 
yoktur; kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılanmaz; 
pülitikayla uğraşmaları yasakur; tiyatroya, gezilere, 
panellere, partilere, sendikalara, m iting ve yürü
yüşlere gidemezler; cezalandırırsınız. Sizler reziller 
ve alçaklar güruhusunuz. Derdiniz gençlerin ku
mar oynamaları, diskoteğe, cafelere gitmeleri değil
dir. Amacınız yaşamlarını denetleyerek onları uysal 
kölelere, otofiteye boyun eğen, verilen emirlere 
harfiyen uyan robotlara dönüştürmektir. 

9. madde'ye gelince; "iyi ve nazik olmak, ka
ba söz ve davranışlardan" kaçınmak gerektiğini 
tavsiye ediyor öğrencilere. Bu maddeye dayanılarak 
öğrencilerin rıemen bütün davranışları soruşturma 
ve cezalandırma konusu olabilir. Öğretmene herhan
gi bir konuda itiraz etmek, yüksek sesle konuşmak, 
dövülmek istemediğini, haraçları veremeyeceğini 
söylemek, izinsiz kalkmak, güzel yürümemek (!) 
vb. suçlardan disiplin cezası almak mümkündür. 

Yönetmeliğin 10. maddesinin özel bir ayrıcalığı 
var. Çünkü tam bir yasaklar manzumesi. Buna göre 
öğrenciler örgütlenemez ve hiçbir pol itik faaliyette 
bulunamazlar. Bu yasaklara, geziler, eğlence toplan-
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tıları, basın açıklamaları, kültürel ve sportif etkin
likler, demek ve partilere gitmek, miting ve yürü
yüşlere kaulmak olmak üzere her şey dahildir. Öte 
yandan, öğrencilerin ders kitapları dışındaki kitapla
rı okumaları da yasaktır. Okula gazete, dergi, kitap, 
kaset vb. götüremezler. Okul dışında bile kitap 
okumaları suçtur. Bu maddeyle ihbarcılık, ajanlaş
tırma yaygınlaştırılmaya, öğrencilerin birbirlerini 
ihbar etmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. İdarenin 
polisle çalıştığı zaten biliniyor. Bu durumda apolitik, 
düzen uşağı, ihbarcı, kumarbaz ve serseri olmak 
serbest; ama, toplumsal gelişmelere ilgi duymak 
ve öğrenmek, düşünmek, mücadele etmek ve özgür 

· bir lise ortamı istemek suçtur. Amaç düşünmeyen, 
yüreği ve beyni felç edilmiş, köle ruhlu, düzen 
uşağı, aptal bir gençlik yaratmaktır. 

12. madde de öğrenciyi suçlamak için yazılmış. 
Öğrencileri "zihinsel ve duygusal güçlerini, bede
nini ve zekasını, duygularını ve irade yeteneğini 
verimli ve yararlı" geliştirmedikleri için suçluyor, 
tehdit ediyor. Gençler bu özelliklerini "vatanın ve 
ulusun çıkarları için" kullanmalıymış! 

"Vatanın ve ulusun çıkarları" derken sermaye 
düzeninin çıkarlarını kastediyorlar. Ve gençlerin 
sözü edilen yeteneklerini geliştinnelerinin önündeki 
temel engel ise sermaye düzeninin kendisidir. Baskı 
ve terör, ekonomik sefalet bir yana, eğitim sistemi 
bu yetenekleri geliştiren değil körelten bir niteliğe 
sahiptir. Öğrenciyi yaşama hazırlamaktan, yetenek
lerini geliştinnekten uzaktır. Düşünmesi bile suçtur 
öğrencinin. Gençlerin zihinsel yeteneklerinin, kişili
ğinin, bedensel özelliklerinin gelişmesine engeldir. 
Bunun önemli bir nedeni var. Öğrenci burjuvazinin 
nezdinde yalnızca bir ucuz işgücü kaynağıdır. Bu
nun içinse kişisel yeteneklerin gelişmesi gerekmez. 
Okuma ·yazma öğrenmesi, makinaları kullanacak 
bir bilgi alması yeter. Düzenin gençlik politikasının 
önemli yönlerinden biri de budur. 

Dolayısıyla sorun gençleri eğitmek değil, yete
neklerini sermaye sınıfının sınıfsal çıkarları için 
kullanmak ve bunun önündeki engelleri temizle
mektir. Zira düzenin bekası için kullanılmayan yete
nek potansiyel tehdit demektir. Başta cezai müeyyi
deler olmak üzere kurallar, tehditler ve zorba bir 
disiplinle bunun önüne geçilmek istenmektedirler. 
Yönetmeliğin son maddesinin tek amacı budur. 
Gençliğe yönelik terör, demagoji, her türlü 'hak 
ve özgürlükten yoksun bırakmak, cezalandırmak, 
gözaltı, işkence, infaz ve tutsaklık bunu anlatır. 
Disiplin yönetmeliğinin 12. maddesi de bu saldırının 
yasal kılıfıdır yalnızca. 
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Öğrenci gençlik hareketinde yeni bir olgu: 

Otonom örgütlenmeler 
Yüksek öğrenim gençliği saflarında son yıllarda 

gözlenen en dikkate değer ol gulardan biri, otonom 
örgütlenmelere doğru akışı ifade eden yaygın bir 
eğilimin ortaya çıkmış olmasıdır. Sözünü ettiğimiz 
bu gelişme, öğrenci gençlik hareketinin son 30 
yılının özellikleri gözetilerek düşünüldüğünde, 
oldukça yenidir. B u, 1980 yenilgisinin ardından 
gelişen öğrenci gençlik hareketi ile 1971 yenilgisini 
izleyen gençlik hareketi arasındaki belirgin bir 
farklılığın ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak 
da görülebilir. Ne var ki, bu temel ve basit gerçek, 
devrimci demokrat hareket tarafından halen de 
görülebilmiş  ve anlaşılabilmiş değil .  Bu nedenle 
otonom örgütlenmelerin ortaya çıkış nedenleri, 
öğrenci gençlik hareketinin '80 sonrası evrimi ve 
bu zemin üzerinde kendini  vareden zaaflarla/ 
sorunlarla değil,  birbirlerinin varlığı ve "küçük
burjuva platformları" ile izah ediliyor. Böylesi bir 
izah çabasının isabetsiz, ürettiği müdahalenin ise 
sonuçsuz kalacağı açıktır. 

12 Eylül'ün gençlik alanındaki tahribatı 

Gençlik hareketinde tümüyle yeni bir olgu ve 
gelişmenin ifadesi olan otonom gruplar neden ve 
nasıl ortaya çıknlar? Öğrenci gençlik içinde çalışan 
"politik yapıların gerilemesi"nin mi, yoksa "öğrenci 
derneklerinin işlevsizleşmesi"nin mi bir son ucu
durlar? Bu sorular, aynı zamanda, küçük-burjuva 
devrimci grupların sorunu nasıl izah ettiklerini de 
ortaya koymaktadır. B u  bakışaçısı yalnızca bir kav
rayışsızlığın, öğrenci  gençlik hareketine geriden 
bakmanın bir göstergesidir. 

Otonom grupların ortaya çıkışının bugünkü 
görünümü ne olursa olsun, bu yeni olguyu anla
mak ve kavramak için '80 'lerin başına dönmek 
gerekiyor. Bu bize hem gençlik hareketin in '80 
sonrası yaşadığı değişimi ve hem de otonom örgüt
lenmelerin varoluş nedenlerini verecektir. 

Bir  yerde düzenin baskı-terör ve ideolojik 
saldın politikası karşısında, "kaçış ve çaresizliğin" 
de ifadesi olan otonom grupların ortaya çıkışını 
hazırlayan nesnel etkenleri kabaca özetlemek is
tiyoruz. Bunu yaparken, EKİM 1. Genel Konfe
ransının Değerlendirme ve Kararlar başlıklı metin-

!erinden genişçe yararlanacağız. 
Her şeyden önce, "12 Eylül rejimi, geçmiş 

yıllarda öğrenci gençlik hareketinin toplumun emekçi 
kesimlerinde yaratmış olduğu saygınlığı yoketmek 
için özel bir çaba sarfetti." Yoğun bir karşı-devrimci 
propaganda ile "ilk öğrenci hareketini terörle 
ezmenin koşulları yaratılmaya çalışıldı. "  Önemi 
ölçüde başarıldı da bu. 

Öte yandan, "Bugün üniversite öğrencisi olan 
kuşak, bütün öğrenim hayatını 12 Eylül rejiminde 
gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu yoğun bir baskı 
ve depolitizasyon altında geçirilmiş bir eğitim hayan 
demektir. Bu dönemde öğrenciler gerici bir müf
redata uygun olarak ve gerici bir öğretim kadrosu 
tarafından yetiştirilm iştir." 

"Ayrıca, bu dönem içeris inde imam hatip 
okulları yaygınlaştırı lmış, bu okul mezunlarının 
bütün fakültelere girebilmesi sağlanmış, dahası 
mesleklerinde nispeten başarılı öğretmenler bu 
okullara kaydırılarak, imam hatip mezunlarının 
üniversitelere akışı kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. 
12 Eylül rejiminin bu amacında oldukça başarı 
kazandığı ise kuşkusuzdur . . .  B ugün öğrenciler 
arasında dinsel gericilik oldukça önemli bir güce 
ulaşmış bulunmaktadır." 

"Gençliğin depolitizasyonunun sağlanmasında 
YÖK sistemi özel bir önem taşımaktadır." Çünkü 
12 Eylül rejiminin hedeflerinden biri de, "yoğun 
bir teknik müfredat aracılığıyla politikayla uğraşma
ya vakti kalmayacak bir öğrenci gençlik yetiş
tirmek"ti. "YÖK, öğrenci hareketinin baskı ve terörle 
bastırılmış olmasının verdiği imkanlardan da yarar
lanarak, bu planı, tüm üniversitelerde gerçekleştiril
meye çalıştı ."  B unun öğrenci gençlik hareketi 
üzerindeki olumsuz sonuçlar biliniyor. 

"Kontenjan sayılarındaki arnş ve hızla çoğalan 
'gecekondu'  üniversitelerinin de öğrenci hareketi 
üzerinde olumsuz etkileri olmuştur." İş imkanlarının 
azlığı ve bunun mezuniyet sonrası yarattığı rekabet, 
aynca güvenlik soruşturması ve disiplin cezaları 
adı altında düzene muhalif gençlere iş verilmemesi 
de öğrencilerin politik mücadeleye kayıtsızlıkla
rını daha da geliştirdi. Öte yandan, " ' gecekondu 
üniversiteleri' . . .  öğrenci gençliğin politize olmaya 
en yatkın kesimi olan yoksul ve Kürt öğrencilerin 



büyük şehirlere akışını sınırladı ve onları kendi 
bölgesinde tutabildi." 

" 1 970-80 dönem inde orta sınıf ailelerini n  
çocukları öğrenci gençlik mücadelesi içerisinde aktif 
bir rol oynamaktaydılar. 1 2  Eylül döneminde 
toplumun bu kesimlerinin çok çabuk depolitize 
olduğu ve düzenle birleştiği görülmektedir." Öğrenci 
gençlik hareketini darlaştıran önemli etkenlerden 
biridir bu. 

"YÖK sistemi aynı zamanda 'paralı eğitim ' 
uygulamasını gündeme getirerek, özellikle büyük 
şehirlerdeki üniversitelere ailesi alt sınıflara mensup 
öğrencilerin girişlerini ve girseler dahi öğrenime 
devam etmelerini  zorlaştırdı .  Bu uygulamanın 
üniversite öğrencilerinin sınıfsal bileşimlerinde üst 
ve orta sınıf mensubu öğrenciler lehine yarattığı 
değişiklik, öğrenci hareketi nin geri düzeyinin 
nedenlerinden biri olmaktadır." Buna, son 14 yıldır 
liselerden üniversitelere doğru pol itikleşmiş bir 
gençlik kitlesinin akmamış old uğunu da eklemek 
gerekiyor. 

"B ütün bu uygulamalar aynı zamanda gençlik 
kitlesinde önemli  bir 'değer erozyonu '  yaratma 
gayretiyle elele yürüdü;  öğrenci gençliğe yönelik 
ideoloj ik kampanya yalnızca dinsel gericiliğin 
arttırılması değildi, aynı zamanda 'faydacı' ,  'köşe 
dönmeye' hevesli bireyci bir gençlik yaratmak 1 2  
Eylül rejiminin gençlik politikasının temellerin
den birini oluşturuyordu." (EKİM 1. Genel Konfe
ransı/Değerlendirme ve Kararlar, s.23 1 ve sonrası) 

Düzenin öğrenci gençliğe yönelik bu saldırı 
planının belirl i  bir başarıya ulaştığı bir gerçektir. 
Nitekim '84-88 yılları arasındaki nispi canlanma 
sayılmazsa, · öğrenci gençlik hareketi uzun yıllar 
boyunca oldukça ciddi bir daralma ile durgunluk 
ve gerileme içinde olmuştur. 

Yukarda ana hatlarını verdiğimiz etkenlerden 
dolayı, bugünün öğrenci gençliği ile öğrenci gençlik 
hareketi, 1960 1ar ve '70'1erin öğrenci gençliği ve 
öğrenci gençlik hareketlerinden oldukça farklıdır. 
Düzen içi arayışlar sanıldığından da fazla etkili 
ve güçlüdür. Apolitizm , politikaya uzak duruş, 
yaygın ve ana eğilimdir. B urj uva gençl ik grupları 
ile akımlarının yaygın ve gen i ş  bir etk i  alanı 
mevcuttur. Dünden farkl ı  olarak, bugün, gençlik 
örgütsüzdür. Sınırlı etkiye sahip politik bir gençlik 
örg ütü bile yoktur. Dahası ,  gençliğin, günlük ve 
sıradan talepleri için mücadelesini örgütleyecek her
hangi bir örgütü dahi mevcut değildir. Hepsinden 
önemlisi de, çok sınırlı bir gençlik kitlesini saymaz
sak, geniş gençlik yığınları devrimci örgütlere karşı 
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derin bir güvensizlik içindedir. Sosyalizmin yaşanmış 
deneyimlerinin yenilgisinin yarattığı olumsuz tablo 
da sosyal izme karşı kuşku ve inançsızlığa yol
açmıştır. B urj uva ideoloj isi gençlik yığınları 
üzerinde "bireycilik", "mistizm", "kişisel özgürlük", 
toplumsal sorunlara karşı "yabancılaşma", ''kültürel 
yozlaşma", "kimliksizlik" vb. biçimler altında hiç 
de küçümsenmeyecek bir etki kurmuştur. 

İşte gençlik hareketi tarihinde otonom grupların 
ilk defa, "yerden mantar biter gibi" ve "şaşırtıcı" 
bir şekiİde hızla ortaya çıkıp yaygınlaşmaları ve 
bünyelerinde küçümsenmeyecek sayıda gençlik 
kitlesini toplamalarının nesnel temeli budur. 

Otonom örgütlenmeler: Neden '88 sonrasında? 

Fakat burada cevaplandırılması gereken bir 
soru daha var. Peki ama bu gruplar neden başka 
bir tarihte değil de '88'lerden sonra ortaya çıktılar? 
Bu bir tesadüf müdür? Yoksa daha başka ciddi 
nedenleri mi var? B u  soruları cevaplandırmak için 
yeniden ' 80'li  yılların ortalarına dönmemiz gere
kiyor. 

12 Eylül rejimi baskı-terör ve ideolojik saldırı 
politikaları ile önemli bir başarı kazanmış, öğrenci 
gençlik hareketini ezmek ve sindirmek hedefine 
ulaşmıştı. Ancak bu, sınırları belli olan bir başarıydı. 
Çünkü gençliğin sorunlarını çözmek üzerinde değil, 
zorla sağlanmış bir sessizlikti bu. Sorunlar daha 
da ağırlaşmış, buna yenileri eklenmişti. Bu, gençlik 
saflarında hoşnutsuzluğu, öfkeyi ve kitlesel bir 
çıkışın temellerini hazırlamıştı. Düzenin 12 Eylül 
rejimi ile sağlamış olduğu başarıyı, yarattığı  ses
sizliği ve uyguladığı planları boşa çıkarmak için 
oldukça elverişli koşullar ile olanaklar biraraya 
gelmişti. 

Nitekim '84 yılından sonra öğrenci gençlik 
mücadelesinde belirgin bir canlanma görülmeye 
başlandı.  İmza kampanyaları, boykotlar ve yürü
yüşlerle başlayan hareket, kısa bir sürede devlet 
güçleriyle karşı karşıya geldi. 70'li yılları hatırlatan 
militan ve nispeten kitlesel eylemler ortaya kondu. 
B u  hareketl i l ik içinde h ızla öğrenci dernekleri 
kuruldu, yaygınlaştı . Hatta başlangıçta sınırlı da 
olsa belirli bir kitlenin örgütlenmesi başarılabildi. 

Ne var ki, yeni dönem gençlik hareketi daha 
en baştan oldukça ciddi zaaflar taşıyordu. Hareket 
ancak devrimci öğrencilerin dar tabanı ile dönem 
dönem ortaya koydukları eylem lerle kendini  
üretebiliyordu. Devrimci öğrenciler i le  geniş bir 
öğrenci kitlesi arasında ciddi bir kopukluk vardı. 
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Rekabetçilik, kısır ve verimsiz tarnşmalar giderek 
hareketin geleceğini tehdit eden bir noktaya vardı. 
En önemlisi de, '80 sonrası gençlik hareketinin 
sorunlarının ve yaşadığı değişimlerin devrimci 
öğrenciler tarafından kavranamamasıydı. Sonuçta, 
'88 yılının sonuna gelindiğinde, bu ve benzer zaaflar 
devrimci öğrencilerle geniş öğrenci kitlesi arasındaki 
bağın hemen hemen bütünüyle kopmasına yolaçtı. 
Devrimci öğrenciler marjinalleştiler, içe kapandılar 
ve yalnızca kendilerine ait gündemler ve eylemlerle 
ayn bir yolda yürümeye devam ettiler. Bu güçleri 
tüketti ve sorunlar karşısında tam bir çaresizlik, 
boşluk ve inançsızlıkla noktalandı. 

12 Eylül rejiminin öğrenci gençlik saflarında 
yarattığı derin sarsıntı ve tahribat ile küçük-burjuva 
platformların etkinliği üniversite gençliği üzerinde 
ciddi olumsuz etkiler yarattı. Sıradan öğrenciler 
zaten politikadan "soğumuş" ve uzaktılar. Devrimci 
öğrencilerin eylemleri, tarnşmaları ve gündemleri 
onlara yabancıydı, iticiydi ve tepkilerini topluyordu. 
Bu nedenle devrimci propagandanın etki alanının 
dışına çıkmışlardı. Devrimci öğrenciler ile örgütler 
onlara güven vermiyordu. Bu devletin saldırıları 
ve propagandasıyla da birleşince, "kendi yollarında" 
yürümeye karar verdiler. B ireycilik, içe kapanma, 
çaresizlik ve sorunlardan kaçış anlamına geliyordu 
bu. Devrimci öğrencilerle öğrenci kitlesi birbirle
rinden tümüyle soyutlandı. 

İşte otonom gruplar bu sürecin bir ürünü, '88 
yılının sonu ile '89 yılının ortalarına doğru öğren
cilerin arayış ve tepkilerinin, kendiliğinden muhalefet 
girişimlerinin bir ifadesi olarak ortaya çıktılar. 

Burada konumuz açısından önem taşıyan bir 
başka tartışmalı noktayı ele almakta yarar var. 12  
Eylül rejiminin ve daha sonraları devletin, öğrenci 
gençJiğe yönelttiği saldırıların yarattığı tahribat ile 
gençlik hareketinde yaşanan "değişim", küçük
burjuva sol hareket tarafından kavranılamadı.  
Geçmişin ciddi hiçbir muhasebesi yapılmadan, 
"nerede kalmıştık?" dercesine kal ınan yerden 
çalışılmaya devam edildi. Gençliğe '70'1erin kaba 
ve iğreti bir tekrarı, karikatürü olan politikalar, 
çalışma tarzı ve örgüt biçimleri ile gidildi. Ancak 
yanlışlığı ve işlevsizliği yeterince kanıtlanmış olan 
bu politikalar ve örgüt anlayışının başarılı olması 
mümkün değildi. 

Bütün bu gerçekler orta yerde duruyorken, 
otonom grupların "öğrenci derneklerinin işlevsiz
leşmesi" ve öğrenci gençlik içinde çalışan "poJitik 
yapıların gerilemesi"nin bir sonucu olarak ortaya 
çıktığını iddia etmek sorunun daha derindeki 

nedenlerini gözden kaçırmak olduğu kadar, sebep 
sonuç ilişkilerini de karıştırmaktır. Bu izah tarzı 
hem düzen politikalarının öğrenci gençlik üzerinde 
yarattığı tahribatı gizlemektedir ve hem de küçük
burjuva sol hareketin izlediği çizgi ile bu politikalara 
sağladığı kolaylığı . . .  Aynca görüntünün yarattığı 
yanılsamalara aldanmamak gerekiyor. Çünkü "der
neklerin işlevsizleşmesi" i le "politik yapıların geri
lemesi" bir neden değil, sonuçtur. Otonom gruplar; 
düzen politikaları ile öğrenci gençlik hareketinin 
engellerinden biri olan küçük-burjuva platfonnlann 
ters yönlerden çakışması, öğrenci gençlik hareketini 
bozup dağıtması zemini üzerinde onaya çıkmışlardır. 
Bu basit ama inkar edilmez gerçeği artık görmek 
ve kabul etmek gerekiyor. 

Otonom örgütlenmelerin özellikleri 

Otonom grupların en dikkate değer özellikleri 
nelerdir? 

Otonom örgütlenmeler, düzenin gençlik üze
rindeki terörü ve ideolojik saldırısının sosyalist bir 
önderlik boşluğu ile birleştiği ortamda, gençliğin 
kendiliğinden/tepkisel muhalefetinin ürettiği bir ör
güt biçimidir. Bu yönü ile, de Ekim Gençliği'nin 
5. sayısında bir yoldaşın da isabetle işaret ettiği 
gibi, öğrenci kitlesinin içinden "ileriye doğru bir 
arayış girişimi"dir. Çünkü devletin baskı ve terörü, 
düzen tarafından karşılanamayan talep ve özlemler, 
içten içe biriken bir hoşnutsuzluk ve öfke yaratmıştır 
gençJik saflarında. Sorunlarının çözülmesini, talep
lerinin karşılanmasını istemektedirler. Ancak bu 
yöndeki bilinçleri bozuk ve şekilsizdir. B ir başka 
ifade ile, ne düzenden hoşnutturlar ve ne de kendi 
başlarına kitlesel bir karşı koyuş gücü bulabilmek
tedirler. Zira, döneme uygun devrimci politikalara 
sahip olan ve kendisini eğitip "aydınlatacak", ön
derlik edip örgütleyecek güvenilir bir alternatife 
sahip değildirler. Dolayısıyla öğrenciler "kendi 
başlarına yolunu bulmak", sorunlarını çözmek veya 
tartışarak çözümler üretmek zorunluluğu ile karşı 
karşıyadırlar. Bu  nedenle otonom gruplar, öğrenci 
gençJiğin kendiliğinden bir arayışı, sorunlarına 
çözüm bulma ve örgütlenme giri�imi ve dolayısıyla 
politikleşmeye doğru atılmış bir adımı olarak da 
ifade edilebilir. Fakat bu aynı  zamanda baskı ve 
terör karşısında sinmeyi ve kaçışı, düzen tarafından 

· karşılanmayan talep ve özlemlerin varlığı ortamında, 
çaresizliği ve çözümsüzlüğü de simgeliyor. Bu bir 
çeşit ara yol girişimi, saldırılar ile özlemler arasında 
bir dengeleme tutumu ve örgütsüzlüğün yarattığı 



boşluğu kapatma çabasıdır. Sonuç itibariyle otonom 
gruplar, bu yönüyle, düzen karşısında çaresiz kalan 
öğrenci gençliğin içe kapanarak bir çeşit kendini 
savunma pozisyonuna geçmesi olarak da görülebilir. 

B u  özellikleriyle otonom gruplar, politikleş
meye yatkın örgütlenmelerdir. B ünyelerinde topla
dıkları gençler daha i leri bir düzeye sıçrama, dev
rimci bir platform etrafında birleşme potansiyeli 
taşımaktadırlar. Bu, "otonomcu gençler"in, tümüyle 
apolitik olan gençlere göre sosyalist propagandaya 
daha fazla açık oldukları , ikna edi lip dönüştürül
melerinin daha kolay olduğu anlamına geliyor. 
Dolayısıyla bu örgütleri ve gençleri dışlamak yerine 
sosyalizme kazanmak, etkin bir sosyalist propaganda 
ile devrimci bir platforma çekmek ve daha ileri 
örgütsel platformlar üzerinde birleştirmek olanaklıdır. 
Kuşkusuz bu, dünya ve ülkedeki temel ve güncel 
sorunları kendine konu edinen güçlü bir ideolojik
politik mücadele yürütmek demektir aynı zamanda. 
Dolayısıyla bu örgütlere il işkin politikamızı "eleştir, 
dönüştür ve birleş! "  olarak formüle edebiliriz .  

Ayrıca sorunun bu yönüne ilişkin olarak tar
uşılan bir başka nokta daha var. Otonom grupların 
"örgütsel biçimlerinin uyumlu birliğini sağlamak" 
olanaklı mıdır? Evet, otonom gruplar içinde "pro
leter sosyalist bir perspektifle çalışmak" ve devrimci 
bir platformda "bunların örgütsel biçimlerinin 
uyumlu birli ğini sağlamak" m ümkündür. B u  iyi 
bir ilişki, yapıcı ve etkin bir ideolojik mücadele, 
zamanında ve isabetli bir politik müdahale ile peka
la gerçekleşebilir.  B unun gerçekleşmesi, öğrenci 
gençlik hareketin in  anlamlı bir sıçrama yapması 
demek olacaktır. B unun için çalışmalı ve mücadele 
etmeliyiz. 

Fakat şu da unutulmamalıdır. Otonom gruplar 
her şeye rağmen gençlik hareketinin bugünkü geri 
düzeyinin bir ifadesidirler. Bu nedenle, öğrenci 
gençlik hareketinin katedeceği yol ve gelecekte 
alacağı ileri düzeye bağlı olarak kalıcı değil, geçici 
örgüt biçimleridirler. Ya gençlik hareketindeki 
ilerlemeye bağlı  olarak kend il i ğinden kaybolup 
giderler ya da dönüştürülerek devrimci bir platform 
etrafında daha i leri örgüt biçimleri halini al ırlar. 
Bu onların her iki durumda da ortadan kalkmaları 
anlamına gelecektir. Kuşkusuz bunun nasıl gerçek
leşeceği konusunda şimdiden bir şey söylenemez. 

"Örgüt sorunu" kitle hareketinin dışında ve 
kitlelere rağmen, onlar adına çözülemez. Ancak 
çok genel sınırlar içi nde nasıl bir yol ile hangi 
biçimler alacağı söylenebi l ir .  B urada öneml i  olan, 
"örgüt sorunu"n un öğrenci hareketinin belirli bir 

Ocak '95 EKİM Gençliği 1 3  

gelişmişl ik d üzeyi i le taban hareketliliğine 
dayanılarak, yani politik bir öğrenci gençlik hareketi 
geliştirerek çözülebileceği gerçeğinin hiçbir koşul 
alunda unutulmamasıdır. Bu temel perspektife sahip 
olduktan sonra, buraya varmak için, olanaklı her 
yol ile gerçekleşebilir bütün biçimler hiçbir zaman 
reddedilemez. Ancak, bugün gerçekleşebilir olanla 
daha sonra gerçekleşebilir olanı birbirine karıştır
mamak koşuluyla. Dolayısıyla bugün sorun otonom 
grupları hemen ve alelacele biraraya getirmek değil, 
bunun gerçekleşmesi için çal ışmaktır. Kuşkusuz 
bu çalışma içinde, uygun koşullar ve olanaklar 
ortaya çıkuğında, işlevli olması, gençlik hareketini 
ileriye taşıması, kitlesel bir gençlik örgütünü yarat
maya hizmet etmesi ve onun bu anlamda dayanağı 
olması kaydıyla, farklı gençlik gruplarının çeşitli 
biçimler alunda biraraya getirilmesi reddedilemez. 
Ancak, böylesi ara biçimleri/oluşumları gençlik 
örgütü vb. olarak görmemek ve ilan etmemek 
şaruyla. 

Otonom grupların bir diğer belirgin özelliği 
ise, devrimci politikadan uzak duruşun bir ifadesi 
olmalarıdır. Kuşkusuz bu tümüyle apolitik bir 
pozisyonda oldukları anlamına gelmiyor. Politikayla 
ilgileri, sınırları belli bir entellektüel ilgi düzeyin
dedir. Çünkü otonom gruplar, düzenin terör ve ide
oloj i k  saldırısının baskısı  altında boyveren 
örgütlenmelerdir. Ortaya çıktıkları dönem gençliğin 
örgütsüz olduğu, politik bir platform üzerinde 
birleşip örgütlenemediği ,  politikleşemediği bir 
dönemdir. Dolayısıyla bu yönleri ile, politikadan 
ve devrimci örgüt fikri ile pratiğinden kaçışın da 
bir ifadesidirler. 

Sözgelimi 1960 ve '70'li yıllarda bu tür örgüt
lenmeler yoktu. Dolayısıyla ile bu grupların, '60'lar 
ve '70'1i yıllardan farklı olarak '80'Ierin sonlarından 
itibaren öğrenci gençlik hareketinde görülmeye 
başlanmaları nedensiz değildir. 

'60'1ar gençlik hareketinin en belirgin özelliği, 
"Dev-Genç ve DÖB gibi gençlik kitlelerini ku
caklayabilen ve kitle insiyatifi temelinde yükselen" 
örgütlülüklere sahip olmasıydı. Ayrıca bu döne
min öğrenci gençlik hareketi reformizmden hızla 
kopuyordu. Ve düzen dışı bir özellik kazanmaya 
başlamışu. Bu dönem gençlik hareketinin Türkiye 
sol hareketinin yeniden doğuşuna kaynaklık etmesi 
tam da bundan dolayıdır. 

'71 sonrası gençlik hareketi ise savaşarak alınan 
bir yenilgi üzerinde gel işti . Bu yüzden "özgüven 
ve moral üstünlüğüne" sahipti. " 1970-80 döneminde 
gençlik hareketi sürekli bir genişleme çizgisi 
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izleyerek, orta öğrenim kurumlarındaki öğrencileri 
de kapsayan bir kitleselliğe ulaştı. Dahası devrimci
demokrat akımların temel örgütlenme alanı ve kadro 
kaynağı haline geldi." (EKİM /. Genel Konferansı/ 
Değerlendirme ve Kararlar, s.229-237) 

Bugünkü gençlik hareketinin darlığı ve marji
nalliği ise biliniyor. İşte otonom örgütlenmelerin 
devrimci politika ile devrimci örgüt fikri ve pra
tiğinden uzak duruşunun nesnel temeli budur. 1960-
70'1i yılların gençlik hareketinde otonom örgütlen
melerin olmamasının nedenidir bu. Bir başka ifa
deyle otonom gruplar, bu yönleri ile öğrenci genç
liğin toplumsal gelişmelerden ve politik sorunlardan 
uzaklaşmanın bir göstergesidirler. Dolayısıyla "karşı 
taraf'ın baskısının bir çeşit gençlik içindeki yankısı 
olarak görülebilirler. Kuşkusuz "karşı taraf'ta ol
dukları anlamına gelmiyor bu. Burjuva dünya görü
şünün, değer erozyonunun, kişilik yozlaşmasının, 
faydacı, köşe dönmeci ve bireyci fikirlerin gençlik 
içindeki gücü ve etkisini gösteriyor. Bu otonom 
grupların ikili yönlerinden bir diğeridir; geriye dönük 
yüzü ve özelliğidir. 

Soruna ilişkin şu noktanın altını çizmek gere
kiyor. Otonom gruplar herşeyden önce nesnel bir 
olgudur. Doğal bir oluşuma ve işleyişe sahiptir. 
Sekter tutumlar içine girerek "ortadan kaldırmak", 
"dağıtmak" veya "yıkmak" hem gereksizdir ve hem 
de yanlıştır. Onları ciddiye almak, devrimci bir 
diyalog geliştirmek, içinde çalışmak, eleştirmek ve 
değiştirerek daha ileri bir biçime / örgütlülüğe 
kavuşturmak gerekiyor. Tam da burada devrimci 
eleştiri silahı, sosyalist dünya görüşü harekete geçi
rilmelidir. Otonom grupların üzerinde şekillendiği 
nesnel zemin ile fikirleri ısrarlı, yapıcı ve etkin 
bir şekilde eleştirilmeli, çözüm yolu bilimsel bir 
yolla izah edilmeli, çözümsüzlükleri gösterilmeli 
ve ileriye doğru çıkış yapmaları sağlanmalıdır. 

Küçük-burjuva sol grupların etkisindeki dev
rimci öğrenciler arasında sorunun bu yanına iliş
kin olarak, zararlı bazı eğilimler gelişiyor. Üniver
siteler ile fakülte yönetimleri "apolitik olmaları şartı 
ile klüpleri kendi belirlediği sınırlar dahilinde" 
örgütlüyor gerekçesiyle, "klüplerin teşhir" edilmesi 
gerektiği savunuluyor ve içinde çalışılması red
dediliyor. Kuşkusuz fakülte yönetimleri, değişmez 
bir politika olarak, her zaman tepkileri zararsız 
kanallara akıtıp dağıtmaya çalışacaklardır. Bunda 
anlaşılamayacak bir şey yoktur. 

Fakat radikal ve "direniş"çi görünmek adına 
öğrencileri düşmana terketmeye ne demeli? Fakülte 
yönetimlerinin gerici çabalarım boşa çıkarmak, "her 

türlü imkan'1an sundukları ve örgütledikleri klüp
leri onlara ve düzene karşı politik bir mevziye 
dönüştürmek, öğrenci gençlik hareketinin ve devri
min hizmetine sunmak pekala olanaklıdır. Bunu 
başarmamak için de, siyasal darkafalılık ve siyasal 
körlük dışında, herhangi bir neden yoktur. Saçma 
sapan bir "teşhir" yerine, düzen temsilcilerinin işini 
kolaylaştıran politikalar üzerinde düşünülmelidir. 
Sözgelimi fakülte yönetimi nasıl oluyor da, 
"derneğin dağınık ortamı ve diğer öğrenciler 
üzerindeki etkisizliğinden" yararlanabiliyor? Fakülte 
yönetimleri, neden ilk elden "öğrenci derneği 
çevresinden soğumuş insanları, kendi belirlediği 
sınırlar dahilinde örgütlüyor?" Ve çok kısa bir 
sürede ve "her ilgi dalında bir klübün oluşturul
ması" nasıl izah edilmeli? Küçük-burjuva sol hare
ket, öğrencilerin "her ilgi dalı"na neden cevap vere
miyor? Ve bütün bunlardan sonra, dernekler nasıl 
oluyor da "alternatif çalışmaları hayata geçirdiğimiz 
politik örgütlülüğümüz" olabiliyor? 

Soruları çoğaltmak mümkün, fakat gereksiz. 
Ama kesin olan şu ki; küçük-burjuva sol gruplar, 
öğrenci gençlik hareketinin gelişmesini engelleyen 
barikatlardan biri haline gelmiştir artık. Onları 
aşmak, sosyalizmi gençlik hareketinde etkin bir 
kuvvet durumuna getirmek gerekiyor. 

Ekimci Genç Komünistler, bu onurlu ve tarihsel 
göreve pratik ve politik tek adaydır. 
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Demokratik Lise Kurultayı Yapıldı 
Soygunlara, hırsızl ıklara, Kürdistın'da yürütülen 

kirli savaşa trilyonlar harcayan sermaye devleti, 
eğitimde ise özelleştirme yolunu seçti. Bir yanda 
eğitim-öğretime ayrılan kaynak sürekli kırpılırken 
öte yanda eğitime muhtaç nüfus sürekli artıyor. 
Gitgide büyüyen ölçülerde yeni eğitim elemanlarına, 
öğretim yapılabilecek alanlara, ders araç ve gereç
lerine gereksinim duyulmaktadır. Her yıl değiştirilen 
eğitim programı nedeniyle ders kitaplarının sürekli 
olarak "yenilenmesi", zorunlu kıyafet uygulaması, 
sportif-sosyal-kültürel faal iyetlerin paralı olması , 
eğitimin ticarileşmesi,  sürekli  olarak çeşitli adlar 
altında toplanan paralar vb. karşısında, zorunlu 
ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda olan 
işçi-emekçi aileleri ve çocuklarının düzene karşı 
tepkileri derinleşiyor. Batak içinde debelen sermaye 
düzeni gençliğe hiçbir gelecek sunamamakla, genç 
işsizlerin sayısı giderek tırmanmaktadır. Orta
öğretimde kredi sistemi adı altında eğitimin büs
bütün yozlaştınlması, üniversiteyi kazanmanın dersa
neleri gitmeyi zorunlu hale getirmesi, eğitimdeki 
fırsat eşitsizliğinin giderek çıplak görünümler 
kazanması, okullardaki gerici-faşist kadrolaşma, her 
türlü örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi vb. 
gerçekler, liselerde bir hareketliliğe yolaçmaktadır. 

Nerede hareket orada bereket anlayışıyla 
hareket eden devrimci demokrat akımlar kısa sürede 
liselere yöneldiler. Fazla bir çaba harcamaksızın 
varolan bu tepkiyi örgütleme yoluna gittiler. Liseli 
gençlikle kitle bağlarını geliştirmek, kitle içinde 
politik bir çalışma yapmak yerine kendi dargörüş
lülüklerini buralara taşıdılar. İ l işkiye geçtikleri 
öğrencileri ideolojik olarak doğru dürüst eğitme 
ihtiyacı duymadan kendi günlük dar pratiklerine 
sürüklediler. Böylece bu unsurların kitle bağlarının 
zayıflamasına zemin hazırladılar. B irinci kaygılan 
eylemlilikleri politik malzeme olarak kullanmaktı. 
İlk kurulan il işkileri bir yapıda toparlayacak kurum
sallaşmalara gittiler. Çeşitli adlar altında değişik 
siyasetlerin kendi ilişkilerinden oluşan kurumlar 
yarattılar. Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) başlangıçta 
taban bağı nispeten güçl ü bir oluşumdu. Ama kısa 
süre içinde geleneksel zaaflar kendini gösterdi. Grup
çuluğun boyverdiği, kendi dar eyleml il iklerinin ve 
sakat anlayışlarının dayatıldığı, inisiyatiflerini kabul 
ettirme çabasının öne çıktığı bir alan haline geldi. 
Nesnel süreci iyi değerlendirip kitle kanalları açmak, 
taban örgütlülüklerini gel iştirmek, tüm öğrencileri 

kucaklayacak politikalar onaya koymak doğrul
tusunda fazla bir gelişme kaydedilemedi. Kitleden 
bağımsız olarak alınan eylem kararları onlara 
dayatıldı. 

LÖB, tüm bu zaaflarına rağmen, 24-25 Ara
lık'ta, coşkulu ve nispeten iyi katılımlı bir kurultay 
gerçekleştirdi. Bütün zayıflıklarına rağmen, Kurul
taydaki coşku ve kitlenin onaya koyduğu mücadele 
isteği, liseli gençlik kitlelerinin düzene tepkisinin 
iyi bir göstergesidir. Demokratik Lise Kurultayı, 
LÖB ' ün bulunduğu liselerde en çok oy alan aday 
usulune göre düzenlenmişti. 30 kişiye üç temsilci 
hakkı tanınmıştı. LÖB 'lerin örgütlü olmadığı bazı 
liselerden de öğrenciler katıldı ve konuşma hakkı 
verildi. Yapılan konuşmalarda eğitimin sorunları, 
paralı eğitim, faşist kadrolaşma, demek kurma hakkı, 
zorunlu din dersinin kaldınlması, sınavsız üniversite, 
eğitim kalitesinin yükseltilmesi biçiminde formüle 
edildi. Örgütlenme sorunu da belirlenen önemli 
bir maddeydi. 60-70 liseden seçilen temsilcilerin 
yanısıra, İstınbul dışındaki illerden ve Almanya'dan 
da temsilciler katıldı · 

Kurultay'a ilişkin tüm liseleri kapsayacak, hatta 
LÖB ' !erin örgütlü bulunduğu liselerde dahi kitle
lere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmedi. 
Demokratik kitle örgütleri ve basın yoluyla yoğun 
bir duyuru yapılmıştı. Oysa propaganda ajitasyon 
çalışmaları kapsamlı ve yoğun olarak liseli öğren
cilere yönelmeliydi 

Konuşmaların ve mesajların okunmasının 
ardından "Paralı eğitime son ! ", "Kahrolsun faşist 
eğitim ! ", "Yaşasın halkların kardeşliği ! ", "Özgür 
Ülke susturulamaz ! "  sloganları atıldı. 

Bel irl i zaafları na ve önemli eksikliklerine 
rağmen bu kurultay olumlu bir adımdır. önemli 
bir gösterge de kitlelerin mücadele isteği ve karar
lılığıdır. Bu etki devrimci bir tarzda ilerletilmelidir. 
Kitleden kopukluk giderilmeli, taban örgütlülüğü 
sağlanmalıdır. Kısa vadede insan kazanma mantı
ğıyla hareket edilmemeli,  akademik-demokratik 
talepleri de kapsayan, kapitalist sistemi hedef alan 
ve eğitimde fırsat eşitliğinin, bilimsel-özgür eğitimin 
sosyalizmle mümkün olduğu propagandası yapılma
lıdır. Düzenin ve daha genel planda kapitalizmin 
teşhiri alanın som ut sorunlarıyla birleştirilmeli, 
kurtuluşun kapital izmi yıkmaktan ve işçi sınıfı 
önderliğinde devrime ve sosyalizme yürümekten 
geçtiği propaganda edilmelidir. 

Onur YİGİTCAN 
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som uru çarkında çocuk işçiler 
Uluslararası Özgür Sendikalar Birliği 1 994 

yılını, çocukların çalıştırılmalarını engellemek için 
bir kamparya yılı ilan etmişti. Ancak, şu ya da 
bu kurumun kampanyasıyla çocukların sömürül
melerini engellemek şöyle dursun, bu yönde ileriye 
dönük bir adım atmak bile mümkün değil. Zira 
çocuk emeğinin sömürüsünün asıl nedeni düzen. 

Çocuk emeği sorunu kapitalist üretim ilişki
lerinin oluşumu ile ortaya çıktı. Çocuk emeğine 
karşı ilk eylemler 19. yüzyılda İngiltere 'de gerçek
leştirildi. İşçilerin baskısıyla sendikalar zaman za
man çocuk emeğinin kullanılmasına karşı mücadele 
eunek zorunda kaldılar. Uluslararası Çalışma örgütü 
(İLO)'nun üzerinde hemfikir olduğu ilk maddelerden 
biri, 1919'da kabul edilen 5. maddedir. Bu madde 
çalışma yaşı ile ilgili: "Çocuklar rahat ve kendilerini 
geliştirebilecekleri bir gençlik dönemine hakları 
var ve bu bizim için iki temel değer. Eğer çocukları 
kendilerini geliştirebilecekleri olanaklardan ve genç
liğinden, ücretli işte çalışmaya zorlayarak mahrum 
bırakırsanız, bizce bu insanlık değerlerine ters 
düşer." 

Yalnızca fabrikalarda çocukların çalışmalarını 
yasaklamak sorunun özüne inmiyor. Zira kapita
lizmde yasaklar işçiler içindir ve asalak kapitalistler 
kendi koydukları yasağa uymak zorunda değildirler. 
Kaldı ki fabrikalarda çocuk işçiler görece iyi şart
larda çalışıyorlar. Bir örnek: İLO bir tekstil fabri
kasında çocukların çalışmalarının doğru olmadığı 
gerekçesiyle toptan işten çıkartılan çocukların 
durumunu araştırmış. Fabrikadan çıkartılan 500 
çocuk, işten çıkartıldıktan sonra hiçbiri herhangi 
bir okula başlamamış. Çoğu çocuklar daha düşük 
ücretle ve daha güvencesiz koşul larda çalışmaya 
başlamış. Bazı çocuklar ise hala iş bulamamışlar. 
Çocukların çalıştırılmalarının yasaklanması için her 
zaman mücadele edilmesi gerekiyor. Ne var ki 
onların gerçekten çocukluklarını tam anlamıyla 
yaşayabilmelerinin kapitalist sistem içinde mümkün 
olamayacağı bir an bile akıldan çıkartılmamalı. 

Çocukların halen çalıştığı bir çok fabrikada 
herhangi bir işçi örgütlemesi mevcut değil. Sendi
kaları ve toplu iş sözleşmeleri yok. Çocuklar kapi
talistlerin "niyet"lerine bırakılmış; yer yer ücretsiz 
kölelik hüküm sürüyor. Çocuklar feodal dönem 
kalıntısı kültürden dolayı yetişkinlere aşırı saygılı 
davranmak zorundalar. Bu saygı onların kendi hak
larını savunmaları konusunda bir edilgenliğe neden 
olabilmektedir. 

Çocuk işçiler gitgide daha büyük oranlarda 
yetişkin işçilerin yerlerini alıyorlar. Kapitalistler 
en ucuz ve en uysal işçiler olarak çocukları tercih 
ediyorlar. Bir ülkede çocuk işçiliği yalnızca biçimsel 
olarak burjuva kanunları aracılığıyla değil, kısmen 
fiili bir şekilde yasaklandığında, çocukların yerine 
yetişkinler alınmıyor. Kapitalistler fabrikalarını 
çocukların çalıştırılmasının biçimsel olarak yasak, 
ancak fiilen olanaklı olduğu ülkelere taşıyorlar. 
örneğin İran'da çocukların çalıştırılmasını önlemek 
amacıyla atılan ufacık adımlar halı dokumacılığının 
bir bölümünün Hindistan ve Pakistan'a kaymasına. 
neden oldu. Bir ülkede çocuklar lehine alınacak 
önlemler ancak o ülke için bir anlam taşıyor. O 
ülke çocuklarının üretemediklerini bir diğer ülkenin 
çocukları üretmek zorunda kalıyorlar. 

Kapitalist düzen sözde çocukları korumak için 
sayısız "önlem" aldı. Ancak bunlar görünüşte göz 
kamaştıran, ancak uygulamada mide bulandıran 
türden. Burjuvazi, doğası gereği, çocukları azami 
kara ulaşabilmenin bir aracı olarak görüyor. Ço
cukların gerçekten çocukluklarını yaşayabilmele
ri ve kendilerini geliştirebilmeleri için mücadele 
edilm.esi gerektiği açıktır. Ancak bunun sosyalist 
bir düzende gerçeklik haline geleceğini unutmamak 
kaydıyla. 
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Yurtdışı gençlik toplantısının üçüncüsü yapıldı 

Gençliği kazanmak için daha etkin bir çaba! 
Kapitalist kölelik ve pislik düzeninin gençliği 

her koldan yozlaştırma politikaları ile kuşattığı bir 
dönemdeyiz. Böyle bir dönemde gençliği devrim 
mücadelesine kazanmak, devrim ve sosyalizm yü
rüyüşünde etkin bir kuvvet haline getirmek, son 
derece önemli  bir görevdir. Böyle bir görevin so
rumluluğunu yerine getirmek, öncelikle Avrupa'daki 
Ekimcilerin bu soruna özel bir ilgi ve bu doğrultu
da etkin bir çaba göstermesi ile mümkündür. 

Yurtdışı gençlik çalışmamız bir süredir bell i  
adımlarla ilerl iyor. B u  çal ışmanın bir parçası olan 
"politik ve kültürel gençlik buluşmaları"nm i lki 
Ağustos ayı içinde Belçika'da yapıldı. İkincisi 24-
25 Eylül tarihinde Almanya' nın Wuppertal kentin
de, üçüncüsü ise 26-27 Kasım tarihinde yine Al
manya'nın Darmstadt kentinde gerçekleştirildi. Daha 
önceki toplantının hemen hemen iki katı bir katı
lımla gerçekleşti bu sonuncusu. 

İlk günün gündüz böl ümünde "Avrupa'da 
gençliğin durumu, sorunları ve görevlerimiz" üzerine 
bir tartışma yapıldı .  Gençl iğin pol i tik ve kültürel 
yozlaşmasının,  yaşanan manevi çöküntünün iktisa
di, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarına ilişkin 
genel sorunlar anlatıldıktan sonra, gençliğin sorun
ları ve devrimci görevleri ile sürdürüldü. 

Akşam bölümünde bir süre ikili-üçlü ve gruplar 
halinde tanışma, tartışma ve sohbetler yapıldı. Genç 
arkadaşların sazları eşl iğinde solo ve koro hal inde 
devrimci marşlar, türküler söylendi.  Coşkulu bir 
atmosfer içeri sinde gençlerin önemli bir kesimi  
halaya durdu.  Ardından küçük-çaplı bir  tiyatro 
gösterisi yapı ldı .  

Pazar sabahı "Dünyayı Sarsan On Gün" filmi 
topluca izlendi. Fi lmin konusu 1 9 1 7  Şubat dev
rimi ile sosyalist Ekim Devrimi arasındaki siyasal 
sürece ilişkindi . Fi lm büyük bir ilgi ve beğeni ile 
izlendi. Filmden sonra Ekim Devrimi üzerine söyle
şi başladı .  77. yıl ında büyük sosyal ist Ekim Dev
rimi'ni  anmak, üzerine tartışmak ,  tarihsel önemi 
üzerine düşünmek, bir gençl ik toplantısı için son 
derece anlamlı  bir davranıştı . 

Öğleden sonra, gelecek toplantının gündemi 
bel irlendi .  Ayrıca belli bölgeler yapabileceği işler 
konusunda görevler aldı . Gelecek toplantının temel 
konusu "Kürt ulusal sorunu" olarak bel irlendi .  
Ayrıca Kürtler ve Kürdistan tarihine i lişkin film 

gösterilecek, tiyatro, skeç, folklor ve müzik gibi 
kültürel etkinlikler daha düzenli olarak sunulacak. 

Gençlik çalışmas ı ,  yurtdışındaki politik 
faaliyetimizde önemli bir yere oturmak zorunda. 
Yurtdışındaki gençlik kitlelerini -özellikle işçi 
gençliği- politik olarak etkilemek, örgütlemek ve 
kazanmak, siyasal faaliyetimizin özel bir alanı haline 
gelmeli. Ancak, son aylardaki kısa süreli deneyim 
yoldaşlarımızın hen üz gerekli sorumluluk ve 
ciddiyetle soruna yaklaşmadıklarını göstermektedir. 
Bir çok temel çalışma bölgemizden toplantımıza 
yeterli bir katılım olmaması bile, başka bir şey 
söylemeyi gereksiz hale getiriyor. En az 80-90 
kişiyle yapabileceğimiz bu toplantıları henüz 40-
50 gençle yapıyoruz. B undan sonraki etkinlikler 
için tüm yoldaşlarımızın daha duyarlı ve sorumlu 
davranmaları, en geniş gençlik ilişkilerini seferber 
etmeleri gerekmektedir. 

'95 yılına daha kapsamlı,  güçlü ve inisiyatifli 
bir devrimci gençlik çalışması ile gireceğiz. Temel 
hedeflerimiz; merkezi bir gençlik platformu oluş
turmak; Avrupa'da onbinlerce gençlik kitlesinin 
en azından daha ileri ve duyarlı kesimlerine yönel
mek; devrimci siyasal çalışmada etkin ve m ilitan 
bir rol oynamak; kültürel faaliyetleri derinleştir
mek ve etkin hale getirmek; ideolojik ve siyasal 
eğitimde yetkinleşmek; ul usal dargörüşlülüğe 
düşmeden, kendi içine kapanmadan, entemasyona
list bir gençlik faaliyeti geliştirmek; ve nihayet, 
Yurtdışı Ekimci Genç Komünistler örgütünü adım 
adım devrimci özveri ve enerji  ile inşa etmek, vb. 

Yundışı gençlik çalışmasında '95 yılını bir 
atılım, kitleselleşme ve örgütlenme yılına çevi
receğiz. Kapitalist barbarlık düzeni gençliğe çü
rümeden, yozlaşmadan, kokuşmadan ve onursuz
luktan başka hiçbir şey veremez. Oysa sosyalizm 
gençliğe onurunu, kişiliğini, özgürlüğünü ve her 
şeyden önce insanca yaşama koşullarını verecek
tir. Bir kez daha tüm yoldaşlarımızı, özellikle genç 
Ekimcileri bu onurlu davaya daha cesaretle sahip 
çıkmaya, inis iyatifli ve girişken olmaya, tüm 
olanaklarımızı seferber ederek sosyalizmin kızıl 
bayrağını  daha y ükseklerde dalgalandırmaya 
çağırıyoruz. 

EKİM-YDÖ 
Gençlik Komisyonu 
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Oğrenci yurtlarının mücadeledeki yeri 
Öğrenci yurtlarının tarihi üniversitelerin tari

hinden kopartılamaz. Mücadele seyirleri hep bir
birini etkilemiştir. Bu  nedenle devlet yurtlara 
baskınlar düzenlemeyi, faşist işgalleri, etrafını çevi
rerek cezaevine benzetmeyi gündeme getirmiştir. 

6. Filo'yu protesto gösterileri sırasında dev
rimci bir öğrenci polisler tarafından yurt pence
resinden atılarak şehit edilmiştir. Bu tarihlerde 
Deniz'lerin ODTÜ Öğrenci Yurdu'nda saklanma
ları, protesto gösterilerine (Commer'in arabasının 
yakılması) yurtların da aktif olarak katılması/ 
kullanılması dikkat çekicidir. Bu arada sivil faşist
ler de boş durmamışlar, her dönem yurtlara özel 
bir önem vermişlerdir. Ankara Site Yurdu'nda faşist
lere silahlı eğitim yapılması,  kaçırılan insanların 
buraya getirilip işkenceyle katledilmesi gibi örnek
ler çoğaltılabilir. Geçmişte sivil faşistler okullar
da uğradıkları yenilgileri yurtları ele geçirerek den
gelemeye çal ışmışlardır. 

Devrimci insanların toplu yaşamı örgütleme
de, kollektiviteyi yaratmada, komün ruhunu yer
leştirip gel iştirmede önder olmaları beklenir. Yurt
lar bu açıdan önemlidir. Oysa '80 öncesi ve sonrası 
yurtlarda başarısız kalınması, evlere çekilmeyi ve 
yurtlan önemsememeyi getirmiştir. 

12 Eylül karşı-devriminin de özel etkisiyle, 
sonuçta, yurtlar faşistlere, gericilere, yani düzenin 
denetimine bırakılmıştır. Devrimci ve yurtsever
lerin çoğunluğu oluşnırduğu küçük yurtlar ile ODTÜ 
gibi kampüs yurtları bunun istisnalarıdır. 

"' "' "' 

Erkek ve kız yurtları arasında belirgin kes
kin farklar yoktur. Fakat kız yurtlarında baskılar, 
kişiliksizleştirme politikaları daha yoğundur. 

Yurtlarda yemek sorunu,  giriş saatlerinin 
sınırlanması,  kapıda kimlik kontrolü, memlekete 
giderken izin alma zorunluluğu, odaların küçüklüğü 
ve sağlıksızlığı, ders çal ışma ortamının sınırlıl ığı, 
yayın izleme-kitap okuma-araştırma ortamının 
kısıtlılığı, ulaşım sorunu vb, kız-erkek öğrenci 
yurtlarının ortak sorunlarıdır. Ayrıca depozito 
yatırma zorunluluğu, aylık ücretlerin yaz dönemi 
için de veri lmesi, yeme-içmenin dışarıdan karşı
lanması maddi bir külfet yaratmaktadır. 

Buna karşıl ık öğrenci lerin tek hakkı iki yılda 
bir yapılan temsilci seçme özgürlüğüdür. 

"' "' "' 

Geçtiğimiz yıllarda Atatürk Öğrenci Yurdu'n-

da 600 öğrencinin zehirlenmesi, Bolu Kız Yur
du 'ndaki kız öğrencilerin fuhuş olaylarında kulla
nılması vb. türden son derece ciddi olaylar yaşana
bilmiştir. Bu, yurtlarda mücadeleyi örgütlemenin 
önemini ortaya koymaktadır. 

'90'larda cılız da olsa yurtlarda faaliyet gös
terilmiş, bu beraberinde bir hareketlenme yarat
mıştır. Protesto eylemleri, oturma eylemleri gibi 
zayıf, etkisiz ama önemli dersler çıkartılacak ey
lemlere tanık olunmuştur. 

Öncel ikle devletin yurtları nasıl kullanmak 
istediğini ve tek tip öğrenci yaratma politikalarını 
bilince çıkarmamız, teşhir etmemiz gerekiyor. 
Kapılardaki bekçi ler, idare memurları, diğer gö
revlilerin hepsi devletle çalışan işbirlikçi-ajan 
kimselerdir. Yurtlar, duvarlarıyla ve içlerindeki 
resmi-sivil polisleriyle tam bir hapishaneyi andır
maktadır. Amaç, öğrencilerin insanca eğilimlerini 
köreltmek, kişiliksizleştirmek ve mezun olduğunda 
da iyi bir uşak olmasını sağlamaktır. Bu nedenle 
de ajan-polis ağıyla ve sivil faşist-gerici örgütlen
mesiyle yurtlara özel bir önem gösterilmektedir. 

Bunun için her akşam imza atılır, belli saat
lerden sonra giriş-çıkış yasaklanır, gece odalara 
baskınlar düzenlen ir, gerici-faşist propaganda 
desteklenir. Devrimci demokrat öğrenciler tespit 
edilip atılmaya çalışılır. Bunların hiçbirinin etkili 
olmadığı yerlerde de polis ve askerleri yurtlara 
doldurmaktan çekinmezler, devlet terörü ile gözdağı 
vermeye çalışırlar. Yurtlardaki ajan-işbirlikçi-faşist 
ağıyla lümpenliği, duyarsızlığı yaymaya çalışırlar. 

Tüm bunlar tek bir şeye hizmet etmektedir: 
Kapitalizmin sömürü dişlilerinin dönebilmesine. 

Yurtlarda yoksul ailelerin çocuklarının kaldık
ları bi l inmektedir. Maddi durumu iyi olanlar zaten 
yurtları tercih etmemektedirler. Sağlam bir pers
pektifile yaklaşıldığı koşullarda bu alanda güçlü 
bir çıkış yapabilmenin olanakları fazlasıyla mev
cuttur. Aynı zamanda buradaki öğrencilerin okul
lara oranla devletle çelişki ve çatışması daha yoğun
dur. 

B irlikte yaşamın örgütlendiği yerler olarak 
devrimcilerin daha kolay-hızlı ve derinliğine çalış
ma yapabilecekleri alanlar olarak yurtları bugün
den kazanmak elimizdedir. Örgütlenme tarzına, or
tak yaşama ve eğitime gereken önem verildiğin
de, yurtlarda örgütlenme okullardakine nazaran da
ha sonuç alıcı olacaktır. 
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Müzik sanatı ve devrimci mücadele 
12 Eylülden bu yana 14 yıl geçti. Eylül darbesi 

ve onu izleyen depolitizasyon saldırısının sonuçları, 
yeni yetişen kuşağı da düzenin ideolojik manüp
lasyonu içine alarak ortaya çıktı . 

Ve o zamandan başlayan, kendini halkına 
adamış, halk için &'Ulat yapan ya da yapmaya çalışan 
bir çok değerli sanatçıya uygulanan fiziki terör, 
bu birikimi imhayla birlikte, yaratıcı devrimci sanat 
olgusunun da yol unu tıkam ıştır. 

Tüm yozla�mış gerici sistemler gibi kapitalizm 
de, kendini tehdit eden her şeye saldırır. Bu arada, 
evrensel bir karakteri olan sanata ve bilime karşı 
da her türlü silahı kullanır. Onları meta ekonomi
sinin ve kar öğesinin bir parçası ve verimlilik öğesi 
kılar. İlerlemesini sınırlar, yozlaştırır ve giderek 
yokeder. Kendini zorla ayakta tutmaya çalışan bu 
sistem, bu alanda da yozlaşmıştır ve yıkılmalıdır. 

Bugün Türkiye'de sanatın "s"sinden bahsetmek 
olanaksızdır. Özel likle yıllarca halkımızın en çok 
ilgi odağı olan müzik, bugün en yoz ve gerici 
biçimiyle karşımızda durmaktadır. 

'60'lar ve '70'lerde gelişen kitle hareketliliğinin 
kendisini en fazla yansıtabildiği  sanat dalı olarak 
sözlü m üzik görül üyordu. Sözlü müzik bugün de 
gerek kolay iletişim kurabilmesi , gerekse estetik 
yapısı ile, topl umun hemen her kesiminin anlayıp 
ilgilenebildiği en popüler sanat dal ıdır. '60'lar ve 
sonrasında ilerleyen kitle hareketinin basıncına bağlı 
olarak, müzik de, nispeten bir ileri l ik-toplumsallık 
öğesi taşıyordu. Bu sayede kendine yer edinebili
yordu.  Bu n ispi ileril ik,  kesin ve kökl ü bir sanat 
eleştirisi ile komünist pol itik yapılarla organik birlik 
etmenlerinden uzak olduğu ölçüde, sistemin sanat 
perspektifine alternatif bütünsellikten uz�tı. Geçici 
karakterlilik ve piyasanın "talep varsa arz da var" 
ilkesinin deformatif-ticari koşullayıcılığına açıktı. 
Yine de; yeni, araştırıcı kimlikli, toplumsal düşün
ceden etkilenmiş müzisyen ve topluluklar bu yıllarda 
karşımıza çıkmaktaydılar. Bu kişiler direnen ya 
da savaşan katmanların ürünü idiler. Araştırıcı 
kimlikleriyle sanatsal biçimi ilerici ürünler verdiler. 
Kısacası, gerek sözleri i le o zamanki topl umun 
çelişkilerini ortaya koymaya çalışan, gerekse estetik 
olarak bel li  bir kalitenin üstünde görülen çalışma
lar yapılabilmiştir. Tümüyle Anadolu halklarının 
ürünleri olan zengin melodik ve ritmik halk müzi
ğimizi, yine halkların enstrümantal ve çok sesli 
m üzikleri ile sentezlediler. Böylece ürenikleri bu 
yeni çalışmalar, adeta zamanlar arası bir köprü gibi, 

hala bir çoklarımızın zihninde yer etmiştir. 
Gel işen kitle hareketliliğinden telaşa kapılan 

Türkiye burjuvazisi '71  ve '80 darbeleriyle süreci 
durdurmaya çalıştı. Özellikle '80'de faşist diktatörlük 
son derece kanlı bir şekilde bu hareketleri bastır
mıştır. Bunun bir yansıması olarak, sanatı ve sanat
çıları zincirlemiş, birer birer yoketmiştir. Bugün 
yaşayanlanysa yaşayan ölülere çevirebilmiştir. 12 
Eylül ürünü depolitize olmuş bir toplum ve onun 
yansıması olarak karşımıza çıkan gerici, yoz, saçma 
sapan sanatsal üretim biçimleri. Tabi bunun bir 
de mantığı var. Kapitalizm, tüm yozlaşmış sistemler 
gibi, bilincin asgari düzeyde kullanıldığı gerici 
kalıplar üzerinde 'ayakta durabilir sadece. 

Bugün Türkiye'de tüm sanat dallarında olduğu 
gibi müzikte de son derece kısır bir üretim şeklinin 
varlığı gözden kaçmaz. Araştırıcı kimliği yokolmuş, 
toplumsal kaygıdan uzak, basma kalıp olarak ortaya 
çıkan müzik, burjuva i l işkilerin empoze edildiği 
bir yol olarak kullanılmaktadır. Karşımıza sanatçı 
olarak çıkarılan bu insanlara, tüm bu yoz sistemin 
satıcısı olarak bakmak gerekir. 

Peki tüm bunların karşısında gerçek bir sanat
çının görevi nedir? Kapitalizm içinde sanat yapmak, 
başlı başına bir mücadele alanı haline getirilmesiyle 
gerçekleşir. Sanatçı bilincini kapitalizmin yıkıcısı 
proletaryanın sınıf bilinciyle yoğurmalı ve bunu 
sanatı içine katarak mücadele edebilmelidir. Sanatçı 
geleceğin sosyalist d ünyasıyla bugünün insanı 
arasından bir zaman köprüsü olabilmelidir. Araştı
rıcı kimlikli,  geleceğin toplumunun sanatının ön 
birikiminin toplayıcısı olabilmelidir. 

B unlardan da anlaşılabMeceği gibi, sanatçı ilk 
önce kapitalist sisteme karşı mücadele içerisindedir. 
Ve bu politik-felsefi vb. alanları da içerir. Sanatçı 
bu noktadan itibaren bireyselliğe sığmaz; örgütlü 
mücadele /kollektivite belirleyiciliğe ulaşır. Bundan 
sanatçının geniş ufuklarının daraltılması değil, sa
natla ve bireyle sınırlı utkun, hayatın tüm alanları
nın bilinçli anal izinin kollektif üretimine ge
n işletilmesi sonucu çıkar. 

Bu geniş ve ağır görevlerin sınıfsal karşılığı 
proleterleşmektir. B ir küçük-burjuva için bu sınıf 
intiharıdır. Proleter ihtilalci örgütün dış defor
masyonu engelleyen yapısının yönlendiriciliğinde 

. çalışmaktır. Gerçek güvence öncü proleterlerin 
proleter sanatı üretimidir.Geleceğin özgür ve eşit 
toplumu /sanatçıları , ul uslararası proletaryanın 
sosyalist bayrağı altında doğacaktır. 

D. CAN / A. ÖZEN 
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Sermayenin çok yönlü · saldınl9n sürüyor 

Gençlik işçi sınıfının mücadele saflarına! 
Sermaye düzeni işçilere, emekçilere, Kün halkına ve gençliğe azgınca saldırıyor. Zamlar, işten 

çıkarmalar, özelleştirme saldırısı dozajı gittikçe artan bir devlet terörü eşliğinde yürütülüyor. B ütün 
bu uygulamalara karşı gündeme gelen en küçük bir tepki bile zorla bastırılmaya çalışılıyor. Çünkü 
sermaye devleti en derin bunal ımlarından birini yaşıyor. Kün özgürlük mücadelesinin ulaşmış olduğu 
boyut karşısındaki çaresizliği, devleti, ekonomik alanın yanısıra siyasal ve askeri alanlarda da bunalıma 
sürüklemektedir. 

Düzen, sorunlar karşısında çözümsüzdür. Paniler iflas etmiş, parlamento işlevini yitirmiştir. Sermaye 
devleti azgın bir terör ve bu terörü meşru göstermeye yarayan medya aracılığıyla ayakta kalmaya 
çalışmaktadır. 

İşçi sınıfı sermayenin ' 80 sonrası gündeme gelen en büyük ve en kapsamlı saldırısıyla yüzyüzedir. 
Artık yasalaşan özel leştirme saldırısıyla yüzbinlerce işçi sokağa atılacak, işinde kalabilenlere ise gerçek 
anlamda kölelik dayatılacaktır. Polis ve faşist terör çeteleri işbirliği içinde işçi direnişlerine saldırmakta, 
gündeme getirilen yeni terör ya<;ası ile her türden işçi eylemi "terör" suçu kapsamına alınmakta, kendilerine 
dayatılan açlık ve sefalet koşullarını kabullenmek istemeyen işçiler ise "terörist" sayılmaktadır. Sermaye 
işçilerin mücadele isteğini dizginleyebilmek için devreye hain sendika bürokratlarını sokmaktadır. 

Kam u çal ışanlarına sendika hakkı bile çok görülmektedir. Yıllardır mücadeleyle elde ettikleri 
tüm sosyal hak kazanımları ellerinden alınmak isteniyor. Her defasında çalışanların eylemlerinde terör 
estiril iyor, eylemlere katı lan kam u emekçilerinin açığa alınması planları yapıl ıyor. 

Ulusal özgürl üğü için yiğitçe direnen Kün halkı yıllardır sömürgeci devletin katliamlarına maruz 
kalmaktadır. B inlerce köy yakılmış, m i lyonlarca insan zorla göç ettirilmiş, gittikleri yerlerde de insanlık 
dışı uygulamalara tabi tutulmuş, evinde-köyünde kalmak isteyenlere koruculuk dayatılmış, kabul etmeyen
ler ise en iğrenç yöntemlerle işkenceden geçirilmiş ve katledilmiştir. Dahası Hitler Almanya'sında 
olduğu gibi toplama kampları oluşturul m uştur. 

Devlet varlığını koruyabi lmek için örgütlü bir şiddet politikası uygulamaktadır. İnsanlar kaçırılarak 
işkenceden geçirilmekte, katledilmekte, aydınlar, sendikacılar, bil im adamları zindanlara doldurulmaktadır. 
Sermaye devleti düzenini sürdürebilmek iç in her türlü yola başvurmayı mübah saymaktadır. Özgür 
Ülke gazetesinin üç ayrı binasının ayn ı anda bombalanmasının ardından bizzat devlet yöneticilerin 
olayı üstlenen açıklamalarda bulunması ,  bunun en son ve en pervasız örneklerinden biridir. 

Gençl ik de yoğunlaşan bu saldırılardan payını almaktadır. İşçi gençlik giderek katlanan bir sömürü 
ve sefalet onamına iti lmiştir. Gençliğin bu kesimi,  Kürdistan'daki sömürgeci k irli savaşa da zorla 
alet edil mektedir. Dün işçi ve emekçi çocukları için bir yüksek öğrenim kurumuna girebilmek hayal
ken, bu durum bugün özel leştirmenin hızlandırılmasıyla orta ve lise öğrenimi için de geçerli hale 
gelmektedir. İlkokulu bitirebilen yoksul ai le çocuğu sermayenin ucuz işgücü olarak emek ordusuna 
dahil olmaktadır. Eğitim kurumları tüm üyle ırkçı-faşist bir n itel iğe bürünüdürülmekte, ırkçı-faşist bir 
eğiti m  sistem i dayatı lmaktadır. 

Düzenin emrindeki sivil-faşist çeteler işçilerin yanısıra ö�renci gençliğin üzerine sürülmekte, fa
şist saldırılar yoğunlaşmaktadır. Düzen işçi ve emekçi hareketindeki yükselişin gençlik kitlelerini de 
etkileyeceğinin bilincindedir. Bugün gençl iğe karşı tahammülsüzlüğü ve tüm şiddetiyle yönelmesi bun
dandır. 

Bu söm ürü ve baskı,  kapi tal izm varoldukça sürecektir. Emperyalizmin varl ık ve yaşam koşulu , 
özel l i kle b iz im gibi ü lkelerin talan ve söm ürüsü üzerinden mümkündür. B u  sömürü ve talan çarkı 
ise ancak terör rej im leriyle dönebil mektedif. B una son verebil mek, devrim ve sosyalizm m ücadelesini 
yükseltmek ve proletarya ikti darını kurmakla mümkündür. 

Gençl iğe düşen görev ; bul unduğu her alanda düzenin faşist saldırılarına karşı direnmek, yükselen 
kitle hareketl i l iğ i  içinde m i l i tanca yerini  almaktır. 


