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Orgütlenme sorunu tartışmaları 

'80'lerin ortalarından bu yana devrimci 
öğrenciler arasında sürekli bir tartışma konusu 
olan, hemen her dönem değişmez bir gündem 
maddesi olarak kalan sorunların en başta geleni, 
"örgütlenme sorunu"dur. Ne var ki, yıllardır 
kendini tekrarlayan bu tartışmalara, yer yer 
öne çıkarılan çeşitli örgüt biçimlerine ve 
gündeme getirilen çözüm önerilerine rağmen, 
sorun yine de orta yerde duruyor hala. 

Herşey bir yana, yılları bulan bu arayış 
ve tartışma zenginliği, hiç de belirli bir gelişme 
göstermiş bir öğrenci hareketinin örgütlenme 
sorunlarına cevap arama/verme girişimini ifade 
etmiyor. Aslında bütün fikir çeşitliliğine rağ
men, tartışmaların kendisi tali sorunlar ve yapay 
ikilemler üzerinde sürdü. Bugüne kadar da 
böyle devam etti. Bu ise, kaçınılmaz bir şekilde 
ve hiç de şaşırtıcı olmayan bir sonuçla, çözüm
süzlükle sonuçlandı. 

Devrimci-demokrat hareketin değ-işik 
kanatları arasında "örgütlenme sorunları" ekse
ninde süren ve aşağı-yukarı on yıldır benzer 
fikirler etrafında dönüp duran bu tartışmaların 
ortaya çıkardığı çıplak bir olgu var. Yıllardır 
süren tartışmalar, bu geleneksel akımın devrimci 
gençliğe tutarlı bir dünya görüşü sunmak, onun 
devrimci siyasal eylemini doğru bir çizgide 
yönetmek ve doğru hedeflere yöneltmek ko
nusundaki yetersizliğini, tutarsızlığını ve ye
teneksizliğini göstermiştir yalnızca. 

* * * 

Aradan geçen zaman, bugün devrimci
demokrat hareket saflarında, bu sorunda, 
birbirine zıt gibi görünmesine rağmen, aslında 
aynı ideolojik platform üzerinde varolan ve 
aynı sonuçta birleşen, iki temel zaafın ifadesi 
iki ana eğilimin varolduğunu ortaya çıkarmış 
bulunuyor. Bu ana eğilimlerin temsilcileri, ge
leneksel devrimci-demokrat hareketin, kuşkusuz 
çok daha temelli nedenler üzerinde, kendi içinde 

liberal ve devrimci eğilimler yönünde ayrış
masının da kutuplarıdır aynı zamanda. 

Devrimci-demokrat hareketin liberalleşen 
kesimi, bugün, öğrenci gençliğin kendiliğinden 
arayışlarının ortaya çıkardığı muhalefet giri
şimlerinin peşine takılmış durumda. Bir dizi 
başka daha temel nedenlerin de yanında, öğrenci 
gençlik hareketinin zayıflığının ve geriliğinin 
beslediği bu liberal kuyrukçu eğilim, şimdilerde 
"yeni sürecin dinamikleri", "öğrenci gençlik 
hareketinin motor gücü", "kitleselleşme", 
"kitlesel öğrenci hareketinin yaratılması" adı 
altında, otonom grupları -kol, oda, topluluk 
vb.-, belirsiz tanımlamaların arkasına da 
sığınarak, "öğrenci örgütleri" olarak ilan etmiş 
bulunmaktadır. 

Aslında öğrencilerin, verili bilinç ve örgüt 
düzeyi ile aynılaşan bu yeni liberal eğilim, 
"kitleselleşme" ve "kitlesel öğrenci hareketinin 
yaratılması" adına, gerçekte gençlik yığınları 
üzerinde oldukça kuvvetli bir etki alanına sahip 
olan reformizmi ve düzen içi eğilimleri güçlen
dirmekten başka bir şey yapmış olmuyor. Ge
leneksel devrimci-demokrat hareket içinde 
oldukça geniş bir yelpazeye dağılmış olan bu 
liberal eğilim, esasen öğrenci gençliğin ana 
gövdesinin bugünkü geri tutumunun devrimci 
öğrenci ve sol gruplar şahsında kendini ifade 
etmesinden başka birşey değildir. Dolayısıyla 
bu eğilim şahsında karşımıza çıkan, gerçekte 
kaba bir kitle kuyrukçuluğudur. Ortaya çıkan 
pratik-politik sonuç ise, öğrencilerin geri 
bilincine tabi olmak, böylece devrimci bir 
öğrenci hareketini geliştirmenin önüne yeni 
bir engel olarak çıkmaktadır. 

Geleneksel devrimci-demokrat hareket 
içindeki ana eğilimlerden ötekisi ise, örgüt 
sorununda, "kitle kuyrukçuluğu"nun eleştirisi 
arkasına da sığınarak, devrimci öğrencileri geri 
kalan ana kitleden koparan bir davranış çizgi-
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sindedir. Öğrenci hareketinin devri mci kana
dının  içinde yeralan bu ikinci eği lim,  dar bir 
çevre içine sıkışmış olsa da politik mücadelede 
radikal olan, belli bir politik ve örgütsel etkinlik 
gösteren, fakat öte y andan politik-örgütsel 
alanda kitle dışılığı teori düzeyine çıkaran çeşitli 
gruplardan oluşuyor. Radikalliği ve liberal eği
limlere gösterdiği  pratik direnç kendi içinde 
belli bir değer taşısa da, eylem ve örgütlenme 
çizgisiyle devrimci öğrencileri öğrenci kitle
sinden kopardığı için, sonuçta kitlesel ve politik 
bir militan öğrenci hareketinin geliştirilmesi 
çabasına fii len zarar veriyor. 

Geleneksel devrimci-demokrat hareketin 
iki belirgin ana eğilimini oluşturan bu gruplara 
karşı etkili bir ideolojik mücadele yürütmek 
önümüzdeki dönemin görevleri arasındadır. Bu 
iki  nedenden dolayı gerekli ve zorunludur. İlkin 
küçük-burjuva demokratizminin devrimci öğ
renciler üzerindeki etkisini kırmak için. İkinci 
olarak ise,  i lkine de doğrudan bağlı olarak, 
politik bir gençlik  hareketini  geliştirmenin 
sorunları konusunda devrimci öğrenciler ara
sında bir ideolojik açıklık sağlamaktır. 

* * * 

Bugün devrimci gençlik hareketinin temel 
sorunlarından biri örgütsüzlük olduğuna göre, 
o zaman , bu alan üzerinde yapılacak müda
halenin sorunlarına ili şkin olarak açık ve net 
değerlendirmelere sahip olmak ayrı bir önem 
taşımaktadır. Doğru ve tutarlı bir örgütsel müda
hale, ancak m üdahalenin sorunları konusunda 
açıklığa kavuşmak ölçüsünde olanaklıdır. 

Esasen biz ,  devrimci demokrat grupların 
kısır tartışmalarının aksine, ilk çıkış yıllarımız
dan itibaren bu alandaki sorunları, onları yaratan 
ve besleyen temel etkenleri ve nasıl bir müdaha
le sorununu çeşitli vesilelerle ele aldık, tartışuk. 
Böylece gençlik hareketinin üzerinde gelişeceği 
sosyalist bir platform ortaya koyduk. Ne var 
ki bu perspektifi devrimci öğrenci hareketi 
içinde etkin kılmakta başarılı olamadık. Dola
yısıyla bugün de, bu sorunda, devrimci öğren
ciler arasında tam bir ideolojik kavrayışsızlık 
ve belirsizlik sürüyor halen. Kuşkusuz, küçük
burjuva demokrat hareketin politik etkinliği ,  
tersinden proleter sosyal izmin gençlik içnde 
politik bir etkinliğe ulaşamaması ile doğrudan 
ilgilidir bu . 

Uzunca bir dönemdir "kitleselleşme", 

"platformlar", "kurul tay" vb. sorunlar üzerinde 
süren ve dönüp duran bu sığ tartışma, aslında 
görünürdekinden çok daha temelli nedenlere 
ilişkindir. Tartışmanın özü şudur: Öğrenci genç
lik hareketine hangi platform üzerinden ve 
nasıl müdahale edi lecektir? Sorun, mücadele 
biçimleriyle örgüt biçimleri arasındaki diya
lektik ilişkinin kendisiyle ilgilidir. Devrimci 
demokrat hareketin bir on yıldır gözden ka
çırdığı ise tam da budur. Onlar sorunu,  bu 
gerçek çerçeve üzerinden değil, fakat öznel 
tercihler ve içerikten koparılmış biçimler üze
rinden tartıştılar. 

Öğrenci gençlik hareketinin politikleştiril
mesinde ve gelişiminde mesafe alınamadığı 
sürece, onun örgütlenmesinde de mesafe alına
maz. Gençlik hareketinin eylem dinamizmi, 
düzeyi , gelişme seyri ve bu seyrin değişik za
manlarda aldığı biçimler hesaba katılmadığı 
sürece, gençliğin örgütlenmesi sorununa kendi 
içinde yapay müdahalelerle çözüm getirelemez. 
Çünkü örgütün kendi si kitlesel hareketl iliğe, 
onun kapsamına, niteliğine ve düzeyine dolaysız 
olarak bağlıdır. Örgüt sorunu , bu diyalektik 
ilişki üzerinden ve kitle eylemi dinamizmi içe
risinde kavranamazsa, onun belirli bir biçimine 
belirli bir anda getirilen açıklama, ya hareketin 
seyri içinde boşa çıkar, ya da kitle hareketinin 
dinamizmi üzerine oturmadığı için baştan ölü 
doğar, işlevsizleşir ve o yapay biçim bile 
yozlaşarak dağılıp gider. Öncüyü yığınlardan 
koparır ve yalıtır. 

Eğer bir örgüt kitle hareketinin ürünü ve 
sonucunda ortaya çıkmış veya "yaratılmış"sa, 
bu eylemliliğin kendisi ona yeni olanaklar sunar. 
Kuşkusuz örgüt de eylemliliği yeni bir düzeye 
çıkarır. Bu diyalektik ilişkinin bir sonucu olarak 
yeni bir düzeye ulaşmış kitle hareketlil iği eski 
örgüt biçimini boşa çıkarır; ona farklı bir içerik, 
nitelik ve işlev kazandırır. Dolayısıyla örgüt 
biçimleri donmu ş ,  asla değişmez kalıplar 
değildir. 

Öğrenci gençlik hareketinin yakın tarihine 
bu gözle bakıldığında, bu evrensel tecrübenin 
doğrulanması açıkça görülebilir. Ayrıca öğrenci 
gençlik hareketinin '80 sonrası dönemi ve 
bugünü de, bu gerçeğin olumsuz girişimler 
üzerinden, yani tersinden kanıtlanmasından 
başka bir şey değildir. 

EKİM Gençllği 
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Eğitimde "katkı payı"na hayır! 

Herkese parasız eğitiın! 
'94-95 öğretim yılında Ankara, İstanbul ve 

İzmir' de "pilot uygulama"sı başlatılan 
"eğitimde katkı payı" saldırısı, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın "1995 yılı icra planı" ile 
yasalaştırıldı. MEB "1995 yılı icra planı"na 
göre, ortaöğretimdeki "katkı payı" 
üniversitelerde öğrencilerden alınan har-a-çlarla 
aynı esaslara bağlandı ve paralel hale getirildi. 
Sözkonusu icra planı sayesinde bundan sonra 
artık MEB dev Jet okullarına ödenek 
ayırmayacak. Ayrıca bu yasal değişiklikle özel 
okullara oldukça önemli kolaylıklar sağlanıyor. 
Maliye Bakanlığı'nın hazırlayıp sunduğu pakete 
göre, "yeni özel öğrenim kurumlarına gelir ve 
kurumlar vergisi muafiyeti, kalkınmada 
öncelikli illerde özel okul açacak kişilere uzun 
vadeli düşük faizli kredi" verilecek. 

Böylece sermaye sınıfı bu icra planı ile 
eğitimin özelleştirilmesi yolunda önemli bir 
adım daha atmış oluyor. Hatırlanacağı gibi, 
yaklaşık 10 yıl önce, eğitimin özelleştirilmesi 
yönünde ilk adımlar atılmış, bunun için yasal 
değişiklikler yapılmıştı . 1984-85 yılında, 
yüksek öğrenim kanununda yapılan bir 
değişiklikle, üniversitede okuyan öğrencilerden 
"katkı payı" adı altında harçlar alınmış ve bu 
harçlar her yıl düzenli bir şekilde artırılmıştı. 
Arkasından özel üniversitelerin kurulmasını 
mümkün kılacak yasa çıkarıldı. Özel vakıflar 
ve bunlar aracılığıyla özel ilkokul, ortaokul ve 
liseler kuruldu. Daha sonraki yıllarda ise 
Anadolu liseleri özelleştirildi. Son yıllarda ise 
süper liseler adı ile yeni liseler açıldı. 
Dersaneler ise başlı başına dev birer ticari 
sektör oldular. Bütün bunlara '94-95 eğitim
öğretim yılında "katkı payı" saldırısı eklendi. 
Öğretim yılının ilk günlerinde, öğrencilerden ve 
velilerden gelen tepkilerin baskısıyla, "katkı 
payı"nın zorunlu olmadığı açıklandı. Kuşkusuz 
kocaman bir yalandı bu. Tepkileri yatıştırmaya 
yönelikti. Ancak bu geri adım şimdi burjuva 
devlet tarafından geri alınıyor. Dahası karşı bir 
saldırıyla yasalaştırılıyor. 

Artık Türkiye' de, eğitimde sınıfsal 
eşitsizlik, kapitalist düzenin sınıfsal ayrımlar ve 
eşitsizlikler üzerine kurulu olduğunu gösteren 

çıplak bir olgudur. Çıkarılan yasalarla da bu 
teyid edilmektedir. Bu hem kazanılmış bir hak 
olan parasız genel eğitimin burjuva devlet 
tarafından terkedilmesi anlamına geliyor. Ve 
hem de, eğitim sisteminin artık bütünüyle 
kapitalizmin doğasına (aşırı kar eğilimine) 
uygun olarak yeniden şekillendirildiğini 
gösteriyor. 

Bu son saldırının taşıdığı kritik ve canahcı 
nokta şudur. Gerçekte uzun yıllardır 
ortaöğretim fiilen paralı hale getirilmişti. 
Karne, tebeşir, kayıt parası, elektrik-su 
faturaları, ders kitapları, özel üniformalar 
giyme zorunluluğu vb. için her yıl öğrenciden 
zorla alınan milyonlarca lira bunu gösteriyordu. 
Fakat bütün bunlar yasal bir zorunluluk olarak 
değil de, öğrenciler üzerindeki çeşitli 
bürokratik baskı ve tehditler sonucu 
toplanıyordu. Şimdi bu soyguna yasal bir kılıf 
uydurulmuş oluyor. Ayrıca "katkı payı" her 
dönem (bu bir öğretim yılında iki kez 
demektir) katlanarak artırılacağı için, öbür 
soygun ve zorbalıklarla birleştirildiğinde, işçi
emekçi çocuklarının ilk ve orta öğretimi bile 
yasa ile fiilen güçleştiriliyor. "İcra planı" adı 
altında uygulamaya konan bu saldırı paketiyle 
sermaye sınıfı, eğitimde özelleştirmenin 
altyapısını ve yasal zeminini hazırlamış oluyor 
böylece. 

Sermaye sınıfı,  eğitimde özelleştirme ve 
"katkı payı" saldırısı yolu ile de, iktisadi krizin 
yükünü işçi ve emekçilere, onların çocuklarına, 
gençlerine yüklemiş oluyor. 

Eğitimde özelleştirme saldırısı ve önemli 
bir adımı olan "katkı payı" soygunu boşa 
çıkartılmalıdır. Sorun yaygın bir propaganda
ajitasyon çalışması ile geniş gençlik 
yığınlarının gündemi haline getirilmeli ve bu 
çalışmanın üzerine oturan eylemler 
örgütlenmelidir. Sermaye devletinin bu 
saldırısına, veliler ve öğretmenlerden başlamak 
üzere, birleşik-blok bir karşı saldırı ile cevap 
verilmelidir. Saldırının geri püskürtülmesi de 
buna bağlıdır. 

* * * 

Sermaye sınıfı devlet eliyle "zorunlu temel 
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eğitim hakkı"nı fiilen kullanılmaz hale 
getirmiştir ve neredeyse tümüyle ortadan 
kaldırmak üzeredir. Sermaye sınıfının iktisadi 
krizi ile daha değişik iktisadi-politik 
çıkarlarının/ihtiyaçlarının bel irlediği bu eğilim, 
son yılların en dikkate değer gelişmelerinden 
biridir. Bu saldırgan eğil imin karşısında 
"parasız zorunlu eğitim hakkı!" talebini öne 
çıkarmak, savunmak ve başta gençlik olmak 
üzere işçi sınıfı ve emekçi yığınlar arasında 
yaygınlaştırmak önem taşıyor. 

Parasız zorunlu eğitim burjuvazinin 
kendiliğinden verdiği, işçi sınıfına bahşettiği bir 
hak değildir. İşçi sınıfı hareketi, devrimci 
temeller üzerinde ortaya çıkmasıyla birlikte bu 
hakkın elde edilmesi mücadelesini gündemine 
aldı. Bu uğurda tek tek ülkelerde ve 
uluslararası çapta çeşitl i biçimler alan sınıf 
mücadeleleri yaşandı. Uluslararası işçi hareketi 
buna zamanla pol itik bir biçim verdi . Kendi 
sınıfsal çıkarlarının hizmetine koşma amacı 
güttü. Daha Marks döneminde, I. 
Entemasyonal 'de, temel tartışma konularından 
birisiydi bu. Sorunun mücadele gündemine 
alınma'iı, bir hak olarak elde edilmesi, bu 
döneme rastlar. Dolayısıyla parasız zorunlu 
temel eğitim, işçi sınıfı hareketinin tarihsel 
mücadeleleri üzerinde kazanılmış, sermaye 
sınıfının saldırılan karşısında ısrarla ve özenle 
korunmuş bir haktır. Burjuvazi karşısında elde 
edilmiş sınıfsal ve aynı zamanda en insani 
politik-kültürel bir haktır bu. 

Ancak bir hakkı elde etmekle, bunu kendi 
sınıf çıkarlarının dayanaklarına dönüştürmek 
farklı şeylerdir. Sorun bu yönüyle ele al ındığı 
zaman, karşımıza bir başka sınıfsal gerçek 
çıkıyor. İşçi sınıfının sert çatışmalarla 
burjuvaziden kopararak aldığı bu hak, iktisadi 
ve toplumsal yaşama hakim olan sınıf 
burjuvazi olduğu için, sermayenin sınıfsal 
çıkarlarının korunmasının ve iktisadi bir sistem 
olarak kapitalizmin yeniden üretilmesinin temel 
dayanağı haline getirilmiştir. Bu anlamda, 
kapitalizm koşullan altında, parasız zorunlu 
temel eğitim talebi, burjuvazinin sınıfsal 
egemenliğini varsayar. Bu talebin arkasına veya 
yanına "demokratik" kelimesini eklemek bu 
temel sınıfsal gerçeği ortadan kaldırmaz. Bu 
sorun şimdilerde öylesine yanlış bir ideolojik 
perspektifle ele alınıyor ki, sınıfsal ve tarihsel
toplumsal içeriğinden koparılıyor. 

"Parasız demokratik eğitim" burjuva-

demokratik bir taleptir ve kendi başına ele 
alındığında, iktidarın sınıflar arasında el 
değiştirmesine tekabül etmez . Bunu unutmak, 
sınıf perspektifinden uzaklaşmak, öğrenci 
gençl ik içinde burjuva devlet ile kurumları 
hakkında ütopik "eşitlikçi" hayaller yaymak 
anlamın gel ir. 

Kuşkusuz, "Parasız temel eğitim" elde 
edilmiş bir haktır ve bu hakkın sermaye sınıfı 
tarafından gaspedilmesine karşı mücadele 
edilmeli, bu hak savunulmal ıdır. Dolayısıyla 
bugünkü güncel gelişmelerden öte, burjuvazinin 
temel siyasal eğilimi olan gericilik karşısında, 
bütün öğrencilerin eğitim, beslenme, sağlık, 
giyim, ulaşım, okul harcamaları vb. tüm 
ihtiyaçlarının burjuva devlet tarafından, hiçbir 
önkoşul ileri sürülmeden karşılanması talep 
edilmelidir. 

Fakat şüphesiz ki, sorunun güncel bir 
değer taşıyan oldukça önemli bir başka yönü 
de var. Bugün sermaye sınıfı eğitim 
hizmetlerini özelleştirmektedir. Bu süreç, hem 
alt sınıfların daha da yoksullaşması ve hem de 
temel eğitim kurumlarındaki soygunlarla daha 
da ileri bir boyut kazanmış durumda. "MEB 
icra p lanı" ile yasalaştırılan "katk ı payı" ise, 
temel eğitim kurumlarının paralı hale 
getirilmesinde bir dönüm noktasıdır. İşçi 
sınıfının tarihsel süreçte sınıf çat ışmaları ile 
kazandığı bir mevzinin, kırıntılar düzeyinde 
kalsa bile, yokedilmesi demektir bu. 

Bu iki temel gerçekten hareketle biz, 
"parasız zorunlu demokratik eğitim" hakkı için 
mücadelenin kritik bir önem taşıdığ ını ve 
bunun için mücadele edilmesi gerekt iğini 
söylüyoruz. Fakat şu temel gerçeği unutmadan; 
işçi sınıfının sınıfsal çıkarlarına uygun bir 
eğitimin gerçekleşmesi, eğitimin t üm alanlarda 
ve kademelerde parasız olması ve gerçek 
anlamda demokratik bir içeriğe kavuşabilmesi 
için burjuvazinin sınıf egemenliğinin yıkılması 
gerekir. Bu işçi sınıfının sosyal ist iktidarı 
demektir. Sosyalizmde bütün eğitim kurumlan 
baştan sona parasız ve demokratik olacak, 
eğitim sistemi işçi sınıfının sınıfsal amaçlarına 
göre şekillendirilecek ve düzenlenecektir. Bu 
temel sınıfsal gerçekle bağlantıi ı olarak ele 
alınmayan ve proletaryanın iktidar 
mücadelesine bağlanmayan bir "parasız 
demokratik eğitim" talebi ve mücadelesi, 
yalnızca ve yalnızca reformist hayallerin 
yaygınlaşmasına hizmet edecektir. 
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Devlet öğrencilere yeni tuz.aklar hazırlıyor 

Gençlik danışma kurullarına hayır! 
"Gençlik sorunu"nu 

çözmek sermaye sınıfı için 
her zaman temel bir sorun 
olageldi. Bunun için bütün 
olanaklar ve araçlar kullanıldı. 
Özel politikalar saptandı. 
Denilebilir ki düzenin en çok 
önem verdiği sorunlardan 
biridir "gençlik sorunu". Bu 
hedefe varmak, sorunu 
çözmek için iki temel politika 
sürekli bir şekilde içiçe ve 
birarada kullanıldı. İlki şiddet 
saldırısıdır. Diğeri ise, bunun 
yetmediği yerde veya bunu 
güçlendirmek üzere kullanılan 
"havuç politikası"dır. Gençlik 
hareketini şiddet yoluyla 
"ezmek" ile aldancı 
manevralarla "şaşırtmak" ve 
etkisizleştirmek, düzenin 
politik yöneliminin özlü bir 
ifadesi olarak da 
tanımlanabilir. 

Düzenin gençliğe yönelik 
"havuç politikası"nın en yeni 
örneklerinden biri de, 
geçtiğimiz günlerde kurulması 
kararlaşnrılan "danışma 
kurulları"dır: Burjuva basında 
yeralan açıklamalara göre, 
MEB 'nin gönderdiği bir 
genelge ile, il ve ilçe milli 
eğitim müdürlüklerine bir dizi 
"yeni yetki" verildi. Ayrıca 
milli eğitim müdürlükleri 
bünyesinde "milli eğitim 
danışma kurulları" kurulacak 
ve "ilk kez öğrenci 
temsilcilerinin de bu kurullara 
alınması mümkün olacak". 
Burjuva devleti bu gerici 
kurulları oluşturmaya yönelten 
kaygılar tahmin etmek zor 
değil. Devlet gençliğin 

karşısına doğrudan ve sopa ile 
değil, ama "şefkatli" yüzü ile 
çıkmaya çalışıyor bu 
politikayla. 

İçişleri Bakanlığı'nın 
MEB ve müdürlüklerine 
gönderdiği genelgeye göre, 
"danışma kurulları"nın kuruluş 
gerekçesi olarak, "gençlerin 
terör örgütlerinin ya da dinci 
grupların eline düşmesi" 
gösteriliyor. Benzeri bir 
açıklama çok daha önceleri 
düzen sözcüleri tarafından da 
yapılmıştı. "Komünist 
örgütlerin çalışmalarının 
gençlik kesiminde ağırlık 
kazandığı" söylenerek gerekli 
tedbirlerin alınması istenmişti. 

Düzen bu aldatıcı 
manevra ile gençliği 
"kazanmak" mı istemektedir? 
Sanılabileceğinin tersine 
burjuva devletin asıl amacı bu 
değildir. Çünkü sermaye sınıfı 
içinde debelendiği ağır yapısal 
bunalım koşullarında gençliği 
kazanamayacağı, onun politik 
istemlerine cevap 
veremeyeceği konusunda 
gerçekçidir. Dolayısıyla amaç 
gençliği kazanmak değil, 
oyalamak, umut tazelemek, 
etkisizleştirmek ve şaşınarak 
zaman kazanmaktır. 

Bu aldatıcı ve rezil 
politikanın bir .başka örneği, 
'88'de Türkiye'de ilk kez 
toplanan "Gençlik Şurası" 
olmuştu. MEB 'nin seçtiği 
kişilerden oluşan şura, doğal 
olarak ve gerçek amacına 
uygun bir şekilde, gençliğe 
saldırı amacıyla kullanıldı. 
Gençlik hareketinin 

temsilcileri ya buraya 
alınmadı, ya da herşeye 
rağmen "sızma"yı başaranlar 
MEB 'nin yardımı ile polis 
tarafından dövüldü ve 
gözaltına alındı. O dönemin 
gençlik hareketinin direnişi ile 
"Gençlik Şurası" saldırısı boşa 
çıkanıldı. 

"Gençlik danışma 
kurulları" saldırısı da boşa 
çıkanılmalıdır. Bunu 
başarabilmek kritik bir öneme 
sahiptir bugün. Çünkü 
"danışma kurulları"nın 
kurulmasının kararlaştırıldığı 
şu günler, radikalleşen ve 
süreklilik gösteren işçi-emekçi 
eylemlerinin geliştiği bir 
dönemle üstüste düşüyor. Bu 
hareketliliğin yardımı ve 
sağladığı olanaklarla etkili bir 
gençlik hareketinin gelişmesi 
mümkündür. Gençlik kitlesinin 
politikleşerek düzen dışı 
kanallara yönelmesinin 
imkanları bugün düne göre 
çok daha fazladır. Burjuva 
devlet bu ihtimali ve eğilimi 
özenle gözetmektedir. 
"Danışma kurulları" da, bu 
olası gelişmeye karşı 
hazırlığın bir ilk adımı olarak 
kurulup gündeme getiriliyor 
bugünlerde. 

"Gençlik danışma 
kurulları" vasıtasıyla düzen, 
çok kısa süreli de olsa, 
gençliği etkilemeyi 
başarabilecek midir? Devrimci 
öğrenci hareketi etkili bir 
politik müdahale, teşhir 
faaliyeti örgütler ve 
öğrencilerin bilincinde açıklık 
sağlamayı başarabilirse, hayır! 
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Eğitim emekçilerinin sorunları 
Kamu çalışanları sendikalarından Eğit-Sen 

ve Eğitim-İş uzun süredir yürüttükleri birlik 
çalışmalarını 23 Ocak'ta noktaladılar. Böylece 
Eğitim-Sen resmen kuruldu. Kamu çalışanlarına 
yönelik saldırıların arttığı bir dönemde eğitim 
emekçilerinin aynı sendikal örgütlülük çatısı 
altında birleşmesi bir olumluluktur. 

Eğitim emekçileri 20 Aralık'ta '80 
sonrasının ilk ve ülke genelinde kitlesel 
katılımlı iş bırakma eylemini gerçekleştirdiler. 
Bunu doğuran, çürüyen düzeni ayakta tutmanın 
çirkin uygulamalarına alet olmanın 
huzursuzluğu ve daha da önemlisi dayatılan 
ücretli kölelik koşullarıdır. 

Gerek eline silah tutuşturularak korucu, 
gerekse makbuzla para toplamaya çıkarılan 
tahsildar rollerine ve toplum genelindeki hak 
ve özgürlük gasplarına yeterli ses 
yükseltilemedi. Yükseltildiği kadarıyla da 
soruşturma, sürgün ve açığa alınmalarla 
boğulmaya çalışıldı. İlerici öğretmenlerin 
etkisizleştirilmesi ve gerici kadroların 
yerleştirilmesi temel politika haline geldi. 
Bunun için, özellikle işçi-emekçi çocuklarının 
okuduğu okullar seçildi. Bu okullarda 
gerçekleştirilen faşist kadrolaşma, gelişen liseli 
gençlik mücadelesine karşı gerici-faşist disiplin 
yönetmeliklerinin birinci elden uygulayıcıları 
olarak devreye sokuldu. Mücadelenin okul 
sınırları içerisinde sindirilemediği durumlarda 
ise aşağılık ve açık bir ihbarcılıkla onlarca 
liseli polise teslim edildi. Bunun en son örneği 
Ümraniye Atakent Lisesi'nden 14 öğrencinin 
sınıflardan gözaltına alınmasıyla yaşanmıştır. 

Kürt halkına karşı yürütülen kirli savaşta; 
binlerce çocuğa değil eğitim, yaşam hakkı dahi 
tanınmazken, yüzlerce okul karakola 
çevrilmişken, kendi üyelerine katliamcılık 
dayatılırken, onurlu, devrimci öğretmenler 
kontra cinayetleriyle katledilirken, bütün 
bunları en fazlasından basın açıklamalarıyla 
geçiştirerek sessiz kalan sendika yönetimleri, 
tüm bunlara seyirci kalmayı sürdürdükleri 
sürece, sermaye devletinin kirli politikalarına 

hizmet etmiş olacaklardır. 
Özellikle '80'li yılların ikinci yarısından 

sonra gençliğin mücadelesini boğmanın bir 
parçası olan gerici-faşist kadrolaşma ile 
bağlantılı olarak ücretlerde de görece bir 
iyileşme yaşanmıştır. Eğitim emekçilerinin 
bugüne kadarki suskunluğunda bunun da payı 
vardır. Ancak sermaye düzeninin içinde 
bulunduğu kriz, yüksek enflasyon, alım 
gücündeki düşüş öğretmenleri çok zor durumda 
bırakmıştır. İlköğretim okullarının 
yaygınlaştırılmasıyla yarım yerine tam gün 
çalışmak zorunluluğu doğmuş, ikinci bir işte 
çalışma olanağı sınırlandırılmıştır. Ek ders 
ücretleri ortadan kaldırılıp, sağlık hizmetlerinin 
paralı hale getirilmesiyle sosyal haklarda da 
önemli kayıplar verilmiştir. 

Çok iyi bilinmelidir ki, kriz yalnızca 
ekonomik alanda değil, aynı zamanda politik 
alandadır. Bu köklü krizi kısa sürede ve olağan 
yöntemlerle çözmek mümkün değildir. Sermaye 
düzerinin işçi ve emekçilere verecek hiçbir 
güvencesi yoktur ve saldırı da yoğunlaşarak 
devam edecektir. Dolayısıyla eğitim emekçileri 
de daha fazla ücret için mücadeleye 
indirgenmiş bir sendikal örgütlülük anlayışım 
aşmak zorundadırlar. Eğitim emekçilerinin, 
sermayenin topyekün saldırılarına karşı işçi 
sınıfı ve bütün emekçilerle kenetlenerek, karşı
saldırıya geçmesinin zorunluluğu apaçık 
ortadadır. Bu da öğretmenlerin eğitim 
alanındaki mücadeleyi canlı ve diri tutma 
çabaları ile doğrudan bağlantılıdır. Yüzbin 
üyeli Eğitim-Sen gibi bir sendikal 
örgütlenmeye sahip öğretmenlerin emek 
cephesindeki mücadeleci yerini almaları, liseli 
gençrt'ğin özgür eğitim mücadelesine destek 
vermeleri ve daha geniş kitlelerin ileri talepler 
etrafında harekete geçmeleri bir zorunluluktur. 

Her türlü olanak, sermaye devletinin 
saldırılarına karşı, daha güçlü bir karşı saldın 
gerçekleştirmek için kullanılmalıdır . .. 

Ozge CAN 
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InterStar olayına Alevi kitlesinin gösterdiği 

tepkinin anlamı üzerine 

İnterStar televizyonunda yayınlanan Süper 
Turnike adlı programda sunucu Güner Ümit'in 
Alevilere yönelik esprisi beklenmeyen tepkilere 
neden oldu. Olay, kapitalizmin çürüttüğü, 
aptallaştırdığı beyinlerin iğrenç bir icraatıydı. 

Geceleyin yüzlerce kişi TV binasının 
önünde toplanıp 1Qlayı protesto etti. Tepkiler 
karşısında sunucu Güner Ümit ertesi gün de 
devam eden özürlerine başladı. Televizyondaki 
özürlerinde ,,bir sürçi lisan ettiğini", ,,amacını 
aşan bir laf ettiğini" söylüyor ve ekliyordu: 
,,Çocukluğumuzda bize böyle öğrettiler." 

Ertesi gün İnterStar'ın önüne 2500 
civarında bir kitle toplandı. Demek yöneticileri 
konuşmalar yaptı. Ve saat 14.00'e doğru 
protestonun bittiğini, herkesin ,,bize yakışır bir 
şekilde" dağılmasını istediler. Ancak bina 
önündeki İnterStar bayraklarını indiren kitlenin 
öfkesi azalmıyordu. Yöneticilerin ısrarına 
rağmen dağılmayan kitlenin büyük çoğunluğu 
E-6 yoluna girip trafiği kapattı ve yürüyüşe 
geçti. En çok atılan sloganlar; ,,Sivas'ın hesabı 
sorulacak!", ,,Geliyor, geliyor Pir Sultanlar 
geliyor!", ,,Kızılbaşlar burada, Güner nerede!", 
,,Dün Maraş'ta, bugün Sivas'ta, çözüm faşizme 
karşı savaşta!", ,,Özgür Ülke susturulamaz" idi. 

Yol üstünde bulunan Hürriyet gazetesinin 
yanında ,,satılmış medya" sloganı atılmaya 
başlandı. Sonra· tekrar sloganlarla yürüyüşe 
devame den kitlenin önünü Güneşli yol 
kavşağında kalabalık bir polis grubu kesti. 
Kitle düzensiz olmakla beraber, hemen 
dağılmadı. Polislerin saldın teşebbüslerine 
taşlarla karşılık verildi. Ancak bazı işgüzar 
demek yöneticilerinin de katkısıyla kitlenin 
çoğunluğu dağıldı. 400-500 kişilik bir grup 
Halkalı tarafına yöneldi. 40-45 dakikalık bir 
yürüyüşten sonra arka taraftan tekrar 
İnterStar'ın önüne gelindi. Öfkesi dinmeyen 
gençlerin ilk yaptıkları, yeniden yerine takılmış 
olan İnterStar'ın bayraklarını indirmek oldu. 
Bu sırada bina taşlanmaya başlandı. Öndeki 
kulübeler de tahrip edildi. Korumaların havaya 
ateş açması, öfkenin daha da artmasına neden 
oldu. Binanın her tarafı atılan taşlardan, 

sopalardan nasibini aldı. Bazı arabaların 
camları kırıldı. 

15-20 dakika kadar süren bu gösteriden 
sonra askerlerin gelmesiyle "Sivas'ta asker 
neredeydi?" sloganlarıyla binanın ön kısmında 
grup yeniden birikti. Kısa bir süre halay 
çekildi. Bu sırada yüzlerce asker, polis binanın 
etrafını sardı. Kitle "Sivas'ın hesabı 
sorulacak!" sloganıyla· dağıldı. 

Bu olaylar, bazı tahrikçilerin oyunu olarak 
nitelendirildi sermaye medyasında. Protestolar 
baştan sona dek bir örgütlülük içinde değildi. 
Sıradan insanların, kadınların, çocukların ve 
gençlerin birikmiş öfkelerinin bir yansımasıydı. 
Devlet güçleri böyle bir saldırı beklemiyorlardı 
ve kitleye müdahalede de gönülsüz 
davranıyorlardı. Bunda elbette olayın ,,büyüme 
potansiyeli" taşıması etkili oluyordu. 

* * * ' 
Bu olay Alevi kesiminde Sivas katliamının 

yoğunlaştırdığı politikleşme sürecinin yeni bir 
göstergesidir. Daha çok kemalist bir etkilenme 
olmakla beraber, 12 Eylül'ün yarattığı, susan 
ve boyun eğen insan tipolojisinin aşılması 
yönünde olumlu bir sürece gelişiyor. Özellikle 
gençlik kesiminde devlet karşıtı sloganların 
yoğun olarak atılması ilerisi için önemlidir. 

Alevi kesiminde ,,kemalist devlet" 
tabusunu yıkmak gerekiyor. Devletin gerçekte 
kimlere hizmet ettiğini, alevilere karşı inkarcı 
tutumunu kitlelere anlatmak gerekiyor. 

Sorunun kaynağına vurgu yapılmalı. 
Toplumlararasına ekilmiş kin tohumlarının 
üzerine saltanatlarını kuranlar milyonlarca 
Güner Ümit yarattı. Kendisine yönelmiş 
Anadolu halk ayaklanmalarını bastırmak için 
Osmanlı, silahlarıyla birlikte yalanlarını da 
kullandı. Ezilen insanların (Alevisiyle
sünnisiyle) birleşik direnişini engellemek için, 
Alevilerin hakkında katliam fetvaları eşliğinde 
alçakça iftiralarda da bulundu. 

TC ise Aleviler için sahte bir kurtuluş 
oldu. Alevilik kimliği yine geri planda tutuldu. 
Devlete uyarlanmış, dejenere edilmiş resmi bir 
sunni söylem, inanç farklılıklarının nedenlerini 
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ve niteliklerini 
açıklamaktan uzak 
olması, yüzyılların 
"önyargılarını" beslemesi 
devam etti. Bu 
önyargılar, kapitalist 
düzenin emekçileri 
bölmesinde önemli bir 
rol oynuyorlar. Özellikle 
küçük atölyelerde 
işçilerin Alevi-Sünni, 
Kürt-Türk olarak aynına 
tabi tutulması düzenin 
bir tuzağıdır. 

Aleviciliğe 
düşmeden, özelde 
Alevilik, genelde din 
konusunda 
politikalarımızı kitlelere 
açıklamak 
durumundayız. 
Sorunların, kültürel 
farklılıklardan 
kaynaklandığı şeklindeki 
izlenimin yanlış 
olduğunu, bilimsel 
sosyalizmin teorisini ve 
pratiğini yaygın ve etkili 
bir şekilde kullanarak 
anlatmalıyız. 

Bu tür olaylar ve 
hareketlerin kaypak 
zeminler yarattığını da 
unutmamalıyız. 
Burjuvazinin bu olayları 
gündem saptırmak 
amacıyla da 
kullanabileceğini ve 
ortamdan yararlanarak 
zamlara, işçi atmaya, 
Kürdistan 'ı 
bombalamaya .... devam 
edeceğini gözönünde 
tutmalıyız. 

Tepkileri düzenin 
kendisine yöneltmek, 
emekçilerin birliğini 
savunmak ve sağlamak 
her an gözeteceğimiz 
politikalarımızdır. 

Ulaş SERHAN 

�������������������������� 

Anti-faşist mücadeleyi yükseltelim! 
Faşist hareket, öğrenci gençliğin geçmişte devrimci gençlik 

önderliğinde yürüttüğü mücadelesini engelleyemediği gibi kitlelerden 
de tecrit olmuştu. Pek çok okul neredeyse devrimcilerin kalesi/üssü 
konumundaydı. Faşistler birkaç okulu ellerinde tutmaya çabaladılarsa 
da başarılı olamıyorlar, ancak polis ve sıkıyönetimin koruyuculuğu 
altında tutunabiliyorlardı. 

Günümüzde faşist cinayetler, katliam girişimleri artarak devam 
etmektedir. Özellikle adam kaçırmak, işkence ile öldürme gibi canice 
yöntemlere başvuruyorlar. Bu yöntemlerle genel bir pasifikasyonu 
amaçlayan faşist çeteler, aynı zamanda, gerektiğinde ordunun bir 
darbe yapabilmesinin siyasal koşullarını da oluşturmaya çalışıyorlar. 

Bu dönemde sivil faşistler, ağırlığı sol potansiyelin güçlü olduğu 
mahalli semtlere vermektedirler. Bunlar aynı zamanda yoksul işçi 
semtleridir. Buralarda devrimcilerin hızla gelişmesi, etkinliklerinin 
artması sivil faşistlerin ve polisin buralara saldırmasına yolaçıyor. Her 
dönem olduğu gibi bu dönemde de öğrenci gençlik üzerindeki faşist 
terör son bulmamıştır. Eylemlerini vur-kaç biçiminde 
düzenlemektedirler. Toplumun her kesimini hedefleyen bir panik/korku 
ortamının doğmasına yolaçarak terör eylemlerini sürekli kılmaktadırlar. 
Adam kaçırmalar, kahve baskınları, aydınlara/bilim adamlarına 
yönelme olayları son dönemlerde sıkça yaşanmaktadır. 

Artan bu faşist teröre karşı, doğru bir perspektifle anti-faşist 
mücadeleyi yükseltmeliyiz. Faşistlerin anladığı dilden cevap 
vermeliyiz. 

EKİM sempatizanı bir öğrenci 

< Ayclıİllık gürtJhu §iııe ''eylem "de! 
. ·.·. . ·. ii EylüF 1980 öncesinde devrimCilerin iş ve adreslerini gaz�te 
sayfalannda yayınlayan, silahlı sa1cbn1arda bulunan geçmişi kirli Aydınlık 
güruhu, bıl tavrını daha sonraki dönemde de sürdürdü. 

Bir süredir dergi sayfalarında devrill1eilefe yönelik suçlamalarda 
bulunan Aydınlıkçılar, bilinen kimlikletitıi bukez de İTÜ' de gösterdiler. 
24 Ocakta İTÜ Ayazağa Kampüsünde SİP'in gençlik örgütü SosyaliSL 
Gençlik'ini "inkarcı

. 
Aydınlık geleneği. işbaşında" başlıklı bildirileri 

dağıtması; devrimci· öğrencilere saldırının· nedenine• dönüştü. Dağıtılan . 
bildiri leri ..• toplamaya·· çalışan •··Aydınlık güruhuna

.
·•deyrimci ôğrencileriri·

·
· 

müdalıalesi üzerine sürtüşmeler başladı. 25 •Ocak günü çoğu okul dışından > 

gelen iP'liİerin Fen-Edebiyat fakültesi kantinine girmesiyle, devrimci 
öğtencilerle bü grup atasında ·gerginlik· yaşaiıclı. Bu sırada polisler kantini 
abfükaya<alarak kiınlik kontrolü yaptılar. J<.ontrolsırasında, polisin dışardan 
fakülteye giren İP'lilere kimlik sormayışı/ardından da polis koruması 
eşliğinde yemeğe gitmeleri, bu güruhun devlet güçleriyle olan yakınlığını·. 
göstermiştir . . . ·.···

··.
·. • ··· • .

· 
•. 
·... . ·.· . . . ··· •··· >) •····.·.· · ·. ··••· 

·•·•·.···.· .. •···· Bu ·
.arada 

.
devrimci öğrenciler kantinde.birförum düzenlediler. 

Aydınlıkçilann foruma müdahale etmeleri üzerine çıkan kavgada İYÖ·> 

DER'li bir öğte11ci bıçakla ağır yaralandı; Ardıridan polis, yaralı oları 
diğer öğrencileri. de . gözaltına aldı. 

. 

İTÜ' den bir Ekim Gençliği okuru 
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Öğrenci gençlik hareketinde ref ormizm 
yolunda küçük çaplı "masum" girişimler 

'80 sonrası gençlik ve gençlik hareketi, 70 
yıllık cumhuriyet tarihinin tanık olmadığı özel 
koşullardan geçti. Sermaye iktidarı, daha önce 
örneği görülmemiş bir tarzda incelikli, yoğun 
ve kapsamlı bir saldırının hedefi haline getirdi 
gençliği. ·Uyguladığı yoğun terör ve yaygın 
ideolojik saldırıyla "şimdilik" gençlik üzerinde 
denetim kurabildi. 

Bu 14 yılın bilançosunda en çok göze 
batan olgu, her düzeyde yaşanan tecrit 
durumudur. Gençlik yığınlarının bireyler olarak 
birbirlerinden tecriti, toplumsal sorunlara ve 
politikaya mesafeli tutumları, devrimci 
gençliğin ve politikanın yığınlardan izolasyonu, 
devrimci gençlik çevrelerinin kendi içlerindeki 
iletişimsizlikleri ve ilgisizlikleri, bunun en 
belirgin örnekleridir. Bu durumun kendisi, 
sermaye iktidarının gençlik üzerindeki 
denetiminin ve otoritesinin hem nedenlerinden 
ama hem de sonuçlarından biridir. Bu yalıtık 
parçaların bağlantılandırılmasındaki güçlük 
onların sürekliliğinin nedenidir. 

Bu genel tecrit tablosuna öğrenci gençlik 
içinden gönüllü parçalar ekleme girişimleri de 
yaşanıyor. Değişik üniversitelerde küçük
burjuva demokratik hareketten uzaklaşmış ya 
da kopmuş kimi unsurlar bir araya gelerek, 
yayın faaliyeti üzerinden entellektüel adacıklar 
oluşturmaya çalışıyorlar. 

Sermaye devletinin genel bir politika 
olarak üretip, dönemsel gelişmelere göre zaman 
zaman öne çıkardığı düzenin legalitesi içine 
alarak reformculaştırma politikasının geleneksel 
devrimci-demokrat hareketin saflarında şu ya 
da bu ölçüde yankı bulduğunu biliyoruz. Bu 
yankılanmanın kendini en fazla duyurduğu alan 
ise öğrenci gençliktir. Her koşulda kararsızlık, 
yalpalama ve dengesizlik eğilimleri gösteren 
küçük-burjuva aydın tabaka, yenilgi sonrası 
dönemlerde bu eğilimleri daha yoğun ve 
şiddetli üretir. '80 sonrasının yenilgi 
atmosferinin psikolojik baskısı, perspektifsizlik 
nedeniyle öğrenci gençlik hareketine müdahale 
olanaklarının yok olmııSıyla da birleştiği 

oranda, bu küçük-burjuva aydın karakteri, 
düzenin reformistleştirme saldırısına kapı 
aralamaktadır. 

İşte bu son entellektüel adacıklar 
girişimleri, reformistleşme akıntısının çok 
küçük bir varyantını oluşturmaktadır. Bu 
grupların en tipik özellikleri elitizmleridir. Bir 
yandan, yozlaşmışlıkları gerekçesi üzerinden, 
politik yaşam ve devrimci gruplardan 
kendilerini yalıtmakta; diğer yandan, daha çok 
entellektüel ve ahlaki sorunlarla ilgilenerek 
elitist bir tavrı benimsemektedirler. Oldukça 
utangaçça ve iddiasız bir yolla öğrenci gençliği 
etkileyip değiştirmeyi umuyorlar. Yürüttükleri 
faaliyetlerle, önce öğrencilerin insani ve ahlaki 
değerlerini ve ölçülerini yenilemeyi 
hedefliyorlar güya. Sosyalizm ve devrim için 
faaliyetin ise, ancak bu zemin yaratıldıktan 
sonra ve bu zemin üzerinden mümkün 
olabileceğini iddia ediyorlar. 

Burada reformizmin aşamalı bilinç ve 
devrim anlayışıyla karşılaşıyoruz. Bilinci ve 
kazanımları adım adım geliştirerek sözde 
sosyalizme ulaşmak! Yalnız bu ortak paydaya 
rağmen, bu son eğilim ile genel reformist 
hareket arasında yine de çok temel bir fark 
var. Reformizm bu perspektifini 
gerçekleştirmek için politika yapmayı 
reddetmiyor. Oysa yeni entellektüel adacıklar, 
"bayağı" buldukları politik alandan uzak 
duruyorlar ve kendilerini yalnızca ideolojik 
alana hapsediyorlar. 

Bu iddiasızlık, tecritlik ve politikayı 
reddediş , bunların hiç de politik yaşamı 
etkilemeyecekleri anlamına gelmiyor. Kendi 
yararlarına çalışan düzenin politikaları da 
hesaba katılırsa, belli bir etki alanı yaratabilme 
olanakları da vardır. Genel tecrit ve dağınıklık 
tablosuna yeni unsurlar ekleyebilecek bu 
çıkışlara zamanında müdahale yapılmalıdır. 
Oldukça bulanık ve sallantılı temeller üzerinde 
duran bu tür gruplaşmaların reformizme açıktan 
katılmanın merkezleri haline gelmemesi için 
çalışmak zorunludur. 

MEHMET Yılmaz 



10 EKİM Gençliği Sayı : 10 

Yanlış tanımlanan sorunlara doğru çözüm bulunamaz .. 
Oğrenci hareketinin sorunları ve 

devrimci çözüm önerileri 
(Bu metin komünist öğrenciler tarafından Ankara'da bir birim derneği 

kongresine sunulmuştur) 
'90'lı yıllarda üniversitelerde gençlik 

hareketi tam bir kısır döngü içerisindedir. 
Çeşitli politik grupların gençlik içerisindeki 
çalışması gençlik içinde "varolama çabası" 
düzeyine kadar inmiştir. Gençlik hareketinin 
tıkanıklığına akademik-demokratik 
perspektiflerle sınırlı politikalarla müdahale 
ederek "kitleselleşme"yi yakalamaya çalışan 
gruplar, her yeni dönemde birbir inin 
alternatifiymiş gibi çeşitli örgütlenme modelleri 
önermektedir. Örneğin her sene gündeme gelen 
dernekler, federasyonlar, kurultaylar, 
platformlar vb. tüm modeller başlangıçta belli 
bir dinamizm gösterse bile, tıkanıklığa çözüm 
üretemediği için, bu çabalar da kısır döngüye 
girmektedir. 

Politikleşme ve kitleselleşme sorunu 

Esasında sorunun kendi başına soyut bir 
"kitlesellik" ekseninde ele al ınması, politik 
iktidar perspektifinden yoksunluğun üründür. 
Dernekleri kurmak, yaşatmak ve 
"kitleselleştirmek" vb. kendi içinde bir amaç 
olamaz, olmamalıdır. Örgüt yalnızca bir araçtır, 
esas olan mücadeledir. Mücadele 
geliştirilebildiği ölçüde örgütlenme gerçek 
yerine, anlamına ve işlevine kavuşacaktır. O 
zaman bugün çok tartışılan "kitlesel leşme" de 
gerçekten sağlanacaktır . 

Temel mesele şöyle ortaya konulmalıdır: 
Politik bir gençlik hareketi geliştirmek ve 
düzenin karşısına dikmek. Gençlik hareketinde 
yeni bir militan yükseliş sayfasının 
açılabilmesi, gençliğin devrimci doğrultuda 
politikleştirilmesine bağlıdır. Pol itik bir 
mücadele ve örgütlenmenin kanalları 
örülmeden, düzenin gençliğin bilincine ördüğü 
ideolojik ağlar, yüreğine saldığı korku duvarları 
parçalanmadan, ikameci ve suni eylem-örgüt 

biçimleriyle gençlik hareketindeki "tıkanıklık" 
aşılamaz. Devrimci gençliğin bilincine 
çıkarması gereken ilk sonuç budur. 

Oysa "yeni" girişimler özde hiçbir yenilik 
getirmemekte, akademik-demokratik 
perspektiflerle sınırlı kalmaktadır. Özünde 
burjuva demokrasisinin talepleri olan akademik 
talepler, kendi başlarına alındıklarında gençliği 
düzen içinde tutmaktan başka işlev görmezler. 
"Özerk demokratik üniversite", "Özgür 
demokratik üniversite", "Demokratik halk 
üniversitesi" gibi hedefler, canlı bir propaganda 
ve ajitasyon etkinliği ile sosyalizm 
mücadelesine bağlanmadığı sürece, sermaye 
iktidarı koş ullarında, burjuva demokrasisi 
hayalleri yaymaktan öteye gitmezler. 

Böyleyken, lafzi düzeyde, "nihai" amacın 
sermaye düzenini yıkmak olduğunda birleşen 
devrimci-demokrat akımlar, "özertk demokratik 
üniversite!" ya da benzeri akademik-demokratik 
talepleri program düzeyine çıkarmış olmalarının 
gerekçesini bildik bir argümanda bulmakta 
zorlanmıyorlar. "Kendi sorunları ve çıkarları 
etraf ında bile hareketlenmeyen kitle, nasıl olur 
da sosyalizm için mücadeleye gelebilir? Önce 
kitleyi akademik-demokratik talepler etrafında 
hareketlendirir ve birleştirirsek, sonra sıra 
politik mücadeleye de gelecektir". Mekanik 
aklın bu kolaycı (ve ekonomist) çözümünü, 
hayatın diyalektiği çoktan yanıtladı! '80 
sonrasında düzenin depolitizasyon saldırısından 
önemli bir yara alan gençliği kitlesel bir 
mücadeleye çekmek uğruna akademik
demokratik talepleri bile kendi içinde giderek 
geriye çeken, işi "YÖK'e Hayır!" ile "Paralı 
Eğitime Hayır!" eksenine hapsedenler, bu 
minvalde geçen yılların sonunda, en kitlesel 
eylemlere katılımın 15-20 bin kişilik 
kampüslerde üç-beş yüz kişi civarında 
kalmasını açıklamak durumundadırlar. Üstelik, 



sermaye düz.eninin tüm topluma topyekün bir 
saldırı yürüttüğü koşullarda gençliğin ısrarlı 
sessizliği neden kırılamamaktadır? 

Zira düzenin gençliğin bilincine ördüğü 
ağlar ve yüreğini sardığı korku duvarları 
kınlamamaktadır. Kariyer umutlarının sönmesi 
kitleyi politizasyof!_a yatkın hale getirirken, bu 
ve başka ,yollardan meşruiyetini kaybeden 
düzenin her türlü muhalefete karşı giderek 
saldırganlaşan bir tutum içinde olması, 
kafasında düzeni aşamamış gençliği 
kendiliğinden bir politizasyona değil ,  bir 
çürümeye, yozlaşmaya itiyor. Kürt halkı 
üzerinde sürdürülen katliamlara en ufak bir 
duyarlık göstermeyen, Terörle Mücadele 
Yasasını umursamayan; MHP 'nin yükselişinden 
tedirgin olmayan öğrenci gençlik kitlesi, 
düzenin kendi yanında ya da karşısında 
olmanın sınırlarını iyice daralttığı bu dönemde, 
akademik ve demokratik hakları için düzenle 
karşı karşıya gelmeyi tercih etmemektedir. Esas 
olan, düzen ile devrim arasındaki temel tercihi 
değiştirebilmektir. Bunun yolu ise, düzenin 
gerçek yüzünün bütün ayrıntıları ile gençliğe 
sergilenmesinden, devrim mücadelesinin ve 
sosyalizmin alternatif olarak anlatılmasından 
geçer. 

"Özerk-Demokratik Üniversite!" şiarı 

Kuşkusuz sorun öğrenci yığınlarının 
üniversiteye dönü'k somut akademik ve 
demokratik istemlerine, bütün bu istemlerin en 
genel ve ideal ifadesi demek olan "Özerk
Demokratik Üniversite!" şiarına sahip çıkıp 
çıkmamak değildir. B u  şiara ve buna bağlı 
taleplere elbette sahip çıkılmalıdır. Bunu 
reddetmek ya da küçümsemek, öğrenci 
hareketinin kitlesel temelini geliştirmenin 
önemli bir olanağını bir kenara itmek olur. 
Ancak, bizim tartıştığımız sorun, bu şiarın bir 
program haline getirilmesi ve mücadelenin 
ekseni olarak konulmasıdır. 

Oysa, akademik-demokratik istemler ancak 
sosyalizm mücadelesi eksenine 
yönlendirilebilirlerse, düzen karşıtı bir 
mücadelenin kaldıraçları olabilirler. Evet, 
gençlik yirmialtı yıldır özgürlük ve bağımsızlık 
istiyor. Fakat, Türkiye'nin bugünkü sınıf 
ilişkileri ve egemenliği koşullarında, özgürlük 
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ve bağımsızlık' istemlerini elde etmenin, mevcut 
sermaye egemenliğini devirmenin ötesinde 
hangi yolu var? Özgürlüğü sermaye boğuyor; 
demek oluyor ki, o devrilerek elde edilebilir 
ancak. Emperyalist bağımlılığın temelini ya da 
temel dayanağını, bazılarının bir zamanlar iddia 
etme gülünçlüğünü gösterdikleri gibi feodaller 
değil, fakat burjuvazinin ta kendisi oluşturuyor; 
demek oluyor ki, ancak burjuva sınıf iktidarı 
devrilerek gerçek bir bağımsızlığa 
kavuşulabilir. "Özerk-Demokratik Üniversite!" 
istemine ve mücadelesine sahip çıkıp 
geliştireceğiz. Ama, bilimin ve üniversitelerin 
gerçek özgürlüğünün de ancak sosyalizmde 
mümkün olduğunu, kapitalizmin egemenliği ,  
sermayenin köleci iktidarı sürdüğü sürece, 
paranın gücünün en "özerk-demokratik 
üniversite"de dahi özgürlüğü boğup, biçimsel 
hale getireceğini söyleyeceğiz. 

Dar politik eylemler değil, 
politik çalışma! 

Sık karşılaştığınız bir itiraz noktası, bu tarz 
bir çalışmanın zamanında çok yapıldığı ama, 
bunun derneklerin ve mücadelenin giderek 
darlaşmasına yolaçtığı yönündedir. auradan 
hareketle, "sol"da olmakla ya da sekter 
olmakla itham edilmek ise işten bile değil . 
Kastedilen,  bir dönem, düzenin saldırıları 
karşısında gerçekleştirilen, katılım olarak 
sınırlı, ancak içerik olarak politik eylemlerdir. 
Ancak, bizim savunduğumuz politik eylemlerin 
bu tarz fetişleştirilmesi değildir. O dönem 
yapılan, biz yaparız gençlik peşimizden gelir 
anlayışıyla birlikte gerçekleştirilen dar politik 
eylemlerdi. Bu bir yanılsamaydı. Anfiye ya da 
sınıfa girilip, "şu eylem var" denilip, çekilip 
gidiliyordu. Bu biçimde ne politik çalışma 
yürütülür, ne de akademik çalışma. Politik 
çalışma kitlelerin içinde yürütülmelidir. 
Yalnızca eylem zamanı değil , sürekli kitlelerin 
içinde olunmalıdır. Derslere girmeyen, kitleyle 
bağları olmayan, kantinde kendilerine 
ayırdıkları "Küba mahallelerinde" oturmayı 
tercih eden dostlar, elbette 
"kitleselleşememenin" daha bir çok nedenini 
keşfedeceklerdir! 

Oysa temel devrimci görev, öğrenci 
hareketinin politik niteliğini geliştirmek, temel 
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devrimci şiarları öğrenciler içinde yaymak, 
öğrenci hareketini sermaye düzenine karşı 
mücadele ve devrim ufkuyla donaunakur. Bu 
yoğun bir politik propaganda ve ajitasyon 
demektir. Ve kuşkusuz bu faaliyet, Türkiye'nin 
gündemindeki tüm temel toplumsal ve siyasal 
sorunlar temeli üzerinde yükselmelidir . 
Bırakalım öğrenci hareketini "öğrencilerin 
öğrenci olmaktan kaynaklanan sorunları" 
reformcu eksenine oturtma çabalarını liberaller 
sürdürsün. 

Devrimci ve sosyalist basın üzerindeki 
baskılar bombalar ile fiziksel imha aşamasına 
ulaşmışken, Kürt halkı üzerindeki baskılar 
ikibinin üzerinde köyün boşaltılmasına gelip 
dayanmışken, özgürlük tutsakları ölüm 
oruçlarındayken, işçiler Bayram Meral hainini 
taşa tutarken, sivil faşist çeteler işçi ve öğrenci 
eylemlerine saldırmaya başlamışken, şovenizm 
sermaye basını tarafından el birliği ile 
tırmandırılırken ve düzenin bir ara seçim bile 
yapamaz hale gelmiş durumda, ayakları 
birbirine dolanırken, tam da bu sorunlarda taraf 
olamayan, tersine sessiz kalarak düzene pasif 
bir objektif destek sunan gençliği, kendi 
ekonomik ve demokratik sorunlarıyla sınırlı bir 
mücadeleye yöneltmeye çalışmak gerçekte bir 
perspektifsizliğin göstergesidir. 

Ne yapmalı? 

Her şeyden önce, eylemlerde ve 
açıklamalarda politik kimliğimizi açıkça ortaya 
koyabilmeliyiz. Sosyalizm kitlelere itici 
geliyorsa, bu sosyalizmin· değil, sosyalist olmak 
iddiasındakilerin hatasıdır. İkincisi, bu kimliğin 
altını, düzenin tüm katmanlar üzerindeki her 
türlü gerici baskılarına ve saldırılarına yönelmiş 
anti-kapitalist bir teşhir, ajiasyon faaliyeti ve 
sosyalizm propagandası doldurmalıdır. 
Ajitasyon-propaganda faaliyetinin sağlayacağı 
sonuç aynı zamanda sosyalizme duyulan 
cahilce tepkinin en iyi çaresi olacaktır. 

Somut bir örnek üzerinden açmak gerekirse; 
"özgürlük tutsaklarının" ölüm orucu süresince, 
bildiriler, panolar, forumlar, ziyaretler ve 
eylemler örgütlenmeliydi. Düzenin barbarlığı 
karşısına hayatını koyarak dövüşenlerin 
mücadelesindeki alevler ile gençliği ısıtmayı 

bilmeliyiz. Üçüncüsü, alanın güncel akademik 
ve demokratik sorunlarına sahiplenilmeli , ancak 
bu sorunların çözümünün militan bir mücadele 
ve sosyalizmde olduğu fikri öncelikle 
işlenmeli, bu yönde eylemliliklerin önü 
çekilmelidir. Yüksek harçlar, devlet 
bütçesindeki açıklarla gerekçelendiriliyorsa, 
devlet bütçesi üzerindeki "kirli savaş" yükünü 
reddetmenin zamanıdır. İşsizlik kapitalizmin bir 
sonucudur ve bunu kitleye anlatmak zor 
olmamalıdır, vs. 

Ve dördüncüsü, programatik 
yaklaşımlarındaki farklar ne olursa olsun , tüm 
devrimci gruplar militan ve politik bir 
mücadele içinde eylem birlikleri yaratmayı, 
somut sorunlar etrafında ortak kampanyalar 
örgütlemeyi becerebilmelidirler. Dernekler de 
ancak bu bakışaçısı içinde yerli yerine 
oturtulabilecek, "DKÖ mü, politik örgüt mü?" 
türünden yapay tartışmalar böyle sona 
erecektir. 

Son söz olarak: Şovenizmin alabildiğine 
yüksek dozlarda topluma şırınga edildiği 
koşullarda, kitleleri "Kürt halkına özgürlük!"  
şiarına kazanmak elbette kolay ve  birden 
gerçekleşecek bir şey değildir. Ama sorun bu 
değil; sorun, devrime yürümenin başka bir yolu 
olup olmadığıdır! 
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Kapitalizm ve reklamlar 
Siyasal yaşa

mın çok yönlü ve 
karmaşık bir iler
leyişi vardır. Ta
raflardan bir inin 
herhangi bir çı 
kışı diğerinin zin

Reklamlar ideolojik olarak nasıl iş görür? Bir reklam 
sadece bir malı tanıtmakla yetinmez. Burjuvazinin 

değerlerini, ölçülerini, duygulannı ve fikirlerini de 
pazarlar. Her reklam burjuva dünya görüşü ve yaşam 

tarzının kısa ve çarpıcı bir savunmasıdır. 

ve hang i fiyatla 
satılacağını belir
leyemez. Bunun 
kapitalistler ara
sındaki rekabetin 
durumu belirler . 
İşte kap italistler 

cirleme tepkiler vermesine neden olur. Bu me
kanizma en iyi devrimci durumlarda ve onu ön
celeyen süreçte görünür hale gelir. Devrimci ha
reketin her yükseliş dönemine çoğu kere daha hızlı 
yükselen bir karşı-devrimci gelişme eşlik eder. Böyle 
dönemlerde karşı-devrim bir yandan elindeki tüm 
araç ve kurumları daha çok merkezileştirirken diğer 
yandan daha yoğun ve etkili kullanmaya çalışır. 
Toplumsal yaşamın her alanını ve düzeyini kendi 
açık karşı-devr imci özüyle doldurmaya çalışır. 

Ülkemizin devrimi sürekli mayalayan toprak
ları komünistler için iyimser beklentilere yolaçan 
yeni bir safhaya girdi . Devrimci olanak ve olası
lıkların farkında olan düzen kendini her alanda 
tahkim ediyor. Zor aygıtını güçlendirirken , ideo
lojik araçlar üzerindeki üstünlüğünü de en iyi tarz
da kullanmaya çalışıyor. Olabildiğince çatlak ve 
boşlukları doldurmaya çalışıyor. 

Düzenin ideolojik mücadelede en işe yarar ara
cı '80 sonrası kullanım ve etkinlik açısından bir 
sıçrama yaşayan görüntülü medyadır. Sermaye 
iktidarı hem şoven-militarist bir zeminde insan
ları birleştirmeye çalışıyor, hem de onları, en bireyci, 
bencil yanlarına seslenerek atomize etmeyi amaç
lıyor . Her iki amacı için reality-showlardan rek
lamlara kadar geniş bir alanda iş görüyor. Ser
mayenin bu alanları tek tek nasıl incelikle kullan
dığı uzun y azıların konusu olabilir. Biz burada 
yalnızca bir örnek oluşturması açısından reklamlar 
üzerinde duracağız. 

Reklamlar sanıldığının aksine salt ekonomik 
işlevli programlar değildir. Elbette ekonomik 
kullanımı esastır. Ancak bunun kadar önemli ve 
sermaye için değerli bir işlevi daha vardır : İdeolo
jik işlev . 

Reklamlar, ekonomik olarak sermayeye nasıl 
çalışıyor? Kapitalist ekonominin ve pazarın tek tek 
sermayedarların iradesinden bağımsız olarak kör 
yasalara uygun olarak işlediğini biliyoruz. Kapitalist 
malını bir kez pi-yasaya sürdü mü, ne miktarda 

pazarın bu iradeleri dışındaki işleyişinden kısmen 
de olsa kurtulmak ve diğer rakipleri karşısında bi
raz daha şanslı olmak için reklam ve tanıtıma 
başvururlar. 

Diğer yandan aşın üretim krizinin sermaye 
düzeni üzerindeki yıkıcı etkisini biliyoruz. Burjuvazi 
bu etkiyi sınırlayabilmek için ya sürekli yeni 
pazarlar bulmak zorunda ya da varolanların mal 
ve hizmet emme kapasitesini artırmak zorundadır . 
İşte reklamlar, tüketimi yapay olarak artırarak kıs
mi ve geçici yardımlarda bulunmaktadır . Kap ita
lizmin kar oranlarının düşme eğilimine kendi 
çapında bir sübap olmaktadır. 

Üçüncü olarak , iyi para getiren bir hizmet 
sektörü olarak reklamcılık, sermayenin daha fazla 
kar isteğinin tatmin araçlarından biridir Çoğu kere 
reklam şirketleri büyük tekellerin elindedir . K imi 
zamanlar büyük şirketler , maliyetlerini düşürmek 
için halkla ilişkiler birimine bağlı reklam bölümleri 
kurarlar. 

Son olarak reklamlar, medyanın büyük te
kellerin arzuları doğrultusunda çalışmasının güven
cesini oluştururlar. Medyanın temel gelirleri reklam 
üzerindendir. Bu ekonomik ilişki medyayla tüm 
kapitalist sistem arasında organik bir bağ oluşturur. 
Reklam gelirlerinin akışının yönlendirilmesi medya 
üzerinde bir baskı oluşturur. Böylece sözlü-yazılı
görüntülü iletişimin büyük tekellerin ihtiyaçları 
dışında gerçekleşmesi önlenir. Marks'ın deneyimiyle 
"toplumun maddi üretim araçlarına sahip olanlar, 
entellektüel üretim araçlarına da sahip olurlar." 

Reklamlar ideolojik olarak nasıl iş görür? Bir 
reklam sadece bir malı tanıtmakla yetinmez . Bur
juvazinin değerlerini, ölçülerini, duygularını ve 
fikirlerini de pazarlar. Her reklam burjuva dünya 
görüşü ve yaşam tarzının kısa ve çarpıcı bir 
savunmasıdır. Zaten bunlara alışmış ve kanıksamış 
insanlara satır aralarında gizlenmiş olarak göz kırpar. 
Reklamların program aralarında ne kadar sıklıkla 
kullanıldığını biliyoruz . İzleyici farkında olmadan 
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günde yüzlerce kez bu şiddete maruz kalır. Bur
juvazi bu ideolojik şiddet aracılığıyla kendi lehine 
bir bilinçalt yaratır. 

Diğer yandan, tanıtımı yapılan mallara dair 
hayali ve yapay imajlar yaratılarak kapitalist düzenin 
yarattığı yabancılaşma ve kişiliksizleşmenin bireyler 
üzerindeki (özellikle de gençler üzerindeki) ger
ginliğine sahte çözümler önerir. Blue-jeanslerden 
futbol meraklıları için üretilmiş banka kartlarına 
kadar bir dizi kullanım eşyası, düzenin insanlar 
üzerinde yarattığı · psikolojik baskıyı hafifletmek 
için iş görür. t Son olarak, bugünlerde karşılaşttğımız bir kaç 
reklam üzerine bazı gözlemler, bunların ideolojik 
ve psikolojik olarak nasıl iş gördüğü üzerine bir 
fikir verebilir. 

Reklamların içerikleri ve vurgu yaptığı temalar 
sermayenin o anki durumuna göre değişir. Türkiye 
kapitalizmi tarihinin en büyük bunalımını yaşa
maktadır. Bu nedenle geleceğine dair korkuları 
artmış, özgüveni azalmıştır. Onun bugünlerde en 
çok ihtiyaç duyduğu şey de güvenlik ve istikrar 
duygusudur. Finans sektörü reklamları da bu dö
nemde en çok bu duygulara vurgu yapmaktadır. 

Bir reklam düşünün; dümdüz, engebesjz bir 
yolda güvenli ve kararlı adımlarla yürüyen genç 

·>:···· ·:·· -:-:-:-:-:::::·:;:·:::::::;:::;:::::;::::'. ·: ;:;:-·.;-· .·.· · 

bir burjuva . . .  Kendisini ayartmaya çalışanlara milim 
yüz vermez. Reklamın sonunda bir an durur, ferah 
gökyüzüne doğru gülümseyerek ve umutla bakar. 
Reklam spotu; "1928 'den beri kimse sizi yoldan 
çıkaramadı."! 

Bir başkası; karanlık, büyük ve fırtınalı bir 
denizin ortasında batmakta olan küçük bir kayık 
(burjuvazinin bugünkü ruhhalinin mükemmel bir 
tasviri). Büyük dalgalar kayığı savururken içindekiler 
umutsuz bir çabayla kayığa dolan suları boşaltmaya 
çalışmaktadırlar. Birden film geriye sarılır ve kayık 
dingin ve güvenli bir limana ulaşır. Spot: "Güvenli 
bir liman aradığınızda Pamukbank" ! 

B ir reklam daha. B urjuvalarımız Gümrük 
Birliği'ne girmenin sorunlarından korkarken, genç 
bir burjuva elinde bir paketle oldukça ciddi bir 
biçimde ve tedirgin edici bir koridordan yürü
mektedir. Kalite kontol kapısında durur. Kapalı 
kapıdan bir göz açılır ve yüzünü görmediğimiz 
bir Alman paketi oldukça kaba bir şekilde alır. 
Burjuvamız sonucu beklerken korkak ve dikkatli 
gözlerini kapıya diker. İçerden korkutucu gürültüler 
ve sesler gelmektedir. Sonunda kapı açılır ve kutu 
yine kabaca uzatılır. Almanın sesi "onaylandı" der. 
Burjuvamız teşekkür edip mutlu ve neşeli yoluna 
devam eder. 

·••••••••••••••••••••••••KoRllt\1.Jış••••·••1ıoıı111•••·••·1<1rŞ1····· ·· ·.n·ü·calle·ı·ıı•••••••••••••••·· · ·· ·  

< yiital"a& a6ffi�t ve dttyarlı Öğrentilet, · ·haklarını aramak iÇin yürüyüş yapmış, basıh 
�Çikjaffiaian ' ·�ijieiil�ijtiŞ y� toplantdar )'apfrııştır� Peki öğrenciler bunu yaparken, sözde halkın 
güyertÜğini ıi:C;HıriııiJF1a g�*�yli oları köpekler ne yapıyorlardı? Her /zamanki gibi gözlerini kan 
�ijfiiri)iiş bu ğlrii1��; §ğt�pÇfterifr eri kiiçiik hareketlerine en . bü)'ük darbelerini vurmak için 

J §Il�rirıden 'gel�Ji�R ar��P� koylltcıyqr1�1 En . kµçuk hareketlilikteri . . korkar hale gelmişlerdir. 
r.Çü[lkü .düzen 'bata.;cak dü@ıtida oıanyüZilrtii saklıyaınıyor, kokuşmuşh.ığunu her fırsatta ortaya 
>�o)'llyor. MHP'li !#ist �eforin ···düzeriie?iği yürüyüŞlere )'ardım ediliyor, destek ve gül 
v�riliyor. ·Demokriltve duyarlı gençlerimize ise dayak, tekme, tokat ve gözaltı. Görevleri ortada 

<cellatlann. Bii öğrepciletifl görevi , şu an(la derin . bir ekcmomik ve siyası kriz içinde debelenen 
sermayedarların önl�l"irid�ki çukuru biraz daha derinleştirfrıek · için mücadeleyi yükseltmektir. 
Direrımeli, mücadel� etmeli, işçilerin ve ı riefrıurlarırı yürüyüş ve gösterilerine destek vermeli ,  
biziat · katılmalıyız. J)filfrıa yanlarina oldriğl1frıuzu gösterici · ·açıklamalar yapmalıyız. 

/ < Bunlardan öte öğrenci ve işçi gehçliği öigütlü bir frıücadeleye kazanmak, düzenli şekilde 
<Okl1fualarını sağlamak, kitap, devrimci gai:ete ve yayın organlarını ulaştırmak görevlerimizden 

ôlffi�l.ıdır. Bizler tabiki daifrıi olarak oklllda kalmayacağız; İlerde proletaryanın saflarına 
\ katıfacağız, emekçi olacağız. Eğer şimdiden militan bir direni.ş Yürütürsek, doğru bir ideolojiyle 

<lôıfattlirsak (ki bÜ da bizim elimizdedir), geleceğin sınıf bilinçli proleterleri olarak kendimizi 
hazıflamış oluruz. Ya hu düzeni yıkıp sosyalizmi kuracağız, ya bu düzeni  yıkıp sosyalizmi 
kıitacağız ! < < • · · . . . 

· · • · • 
. • 

Kahrolsun sel"frıaye düzeni! . Yaşasın sosyalizm ! 
Adana'dan bir Ekim Gençllği okuru 
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Burjuva reformist anayasal hayaller 
Geçtiğimiz aylarda İ. Ü .  Siyasal Bilgiler 

Fakültesi'nde Hukuk Fakültesi öğrencileri 
"Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz" konulu bir panel 
düzenledi. Panele konuşmacı olarak bir öğrenci 
ile Ercan Karakaş, Bahri Zengin, Süheyl 
Batum, M. Ali Eren ve Ali Rıza Dizdar 
katıldılar. 

İktidardaki sınıftan bağımsız hiçbir anayasa 
olamaz. Anayasalar burjuva devrimleri sonrası 
temsili demokrasinin bir gereği olarak 
görülmüş, böylece ortaya çıkmışlardır. 
Burjuvazi, diğer toplumsal kesimleri baskı 
altında tutabilmek ve böylece kendi 
egemenliğini sürdürebilmek için, anayasayı, 
devlet eliyle uyguladığı iktidarını kitleler 
nezdinde meşrulaştırmanın dayanağı yapmıştır. 

Türkiye'de iktisadi-toplumsal gelişmeye 
bağlı olarak ve toplumsal muhalefetin de 
baskısıyla anayasal düzenlemelere gidilmiştir. 
'61  Anayasası işçi sınıfı ve diğer katmanlar 
lehine çok kısmi bazı haklara yer vermiştir. 
Ama bu haklar doğru dürüst uygulanamadığı 
gibi kısa sürmüş, ardından askeri diktatörlükler 
gelmiştir. B urjuvazi askeri olarak sağladığı 
başarıyı siyasi planda da kolaylaştıracak yeni 
anayasalar hazırlamıştır. 

Burjuva sistemde, temsili demokrasinin 
işlediği seçimlerle oluşan parlamentolar 
yaparlar anayasayı. Yine parlamentolar 
tarafından düzenlenir anayasal değişiklikler. 

B izde ise 12 Eylül faşist cuntası tarafından 
hazırlanan anayasa yürürlüktedir. Bugün devlet 
bürokratlarından askeri generallere kadar sözde 
demokrasi savunucuları bu anayasanın 
değiştirilmesi gerektiğini söylemektedirler. 
Paneldeki konuşmalar da bu merkezde 
geliştirilip şekillendirilmeye çalışıldı. 
Demokrasinin sağlanması, eğitimde 
bilimselliğin yakalanması, vb. anayasanın 
parlamenter yoldan gerçekleştirilmesine 
bağlandı. 

Panel başkanı A.Rıza Dizdar ilginç bir 
açılış yaptı. SHP'li Ercan Karakaş'ın 
haksızlıklara karşı mücadele verdiğini, bir 
demokrasi savunucusu olduğunu açıklayarak 
sözlerine başladı. E. Karakaş'ın konuşması da 
hayli ilginçti. Sosyalizme parlamenter yoldan 
ulaşılacağını, bunun için partilerin olması 
gerektiğini, partileri hedefe ulaşacak amaç değil 
araç olarak gördüğünü açıkladı. Anayasada bazı 

değişikliklerle demokratik bir ortamın 
sağlanamayacağını, bu nedenle anayasanın 
değiştirilmesi gerektiğini, bunun ise bu 
parlamentoyla olamayacağını söyledi. Aynca 
SHP tarafından hazırlanan sözde demokrasi 
paketinden sözetti ve bu hayata geçirildiğinde 
durumun daha iyi olacağı masalını anlattı. 
Karakaş laiklik konusunu da unutmadı. 
Alevilerin mezhepsel özgürlüğünün sağlanması 
gerektiğini, eğitimin sünni etki altında olduğu, 
pek çok caminin yanında alevilerin bir tane 
cemevi bulunduğunu, bütün bunların çifte 
standart olduğunu vurguladı. Böylece sol 
kesimin demokrasi paketine sahip çıkması 
gerektiğini empoze etmeye çalıştı. 

Panele medya da ilgi gösterdi. Kanal D. 
tarafından yapılan haber programda değişik 
görüşlerden kimselerin. "çatışmadan" 
tartıştıkları, ama sol görüşlü bir öğrencinin 
bunu bozduğu söylendi. 

Panelde Bahri Zengin, yaptığı yorumlarda 
düzenin katliamlarının avukatlığını yaparak 
Aziz Nesin şahsında ateistlere çattı, verilen 
eğitimle insanların ateist yapıldıklarını söyledi. 
Bunun üzerine bir öğrenci Sivas 
katliamcılarının panellerde yeri olamayacağını, 
konuşmaya hakları olmadığını söyleyerek tepki 
gösterdi. Demokrat maskeli A. Rıza Dizdar bu 
olay karşısında gerçek kimliğini sergiledi. 
Kendisine devrimci diyenlerin önce dinlemesini 
bilmeleri gerektiğini söyledi. Bu yeterli 
olmayınca, daha da ileri giderek, saldırgan bir 
tutum aldı. "Salak, sersem, otur yerine" 
türünden tepkiler ortaya koydu. 

Sistem içinde bir demokrasi, yani temel 
hak ve özgürlüklerin kazanılması dahi, sözde 
anayasal değişikliklerle sağlanamaz. B unlar 
ancak devrimci bir mücadelenin ürünleri 
olabilirler. Hele de bizim gibi MGK güdümlü 
parlamenter rejimlerden özgürlük, eşitlik ve 
demokrasi beklemek tam bir gerici ham 
hayaldir. 

Bu düzen sınırları içinde bin demokrasi 
sermaye sınıfının çıkarlarını korumak içindir, 
ezilenleri baskı altında tutmak içindir. Gerçek 
anlamda demokrasi, emeğin sömürüden 
kurtulacağı, halkların eşitlik ve özgürlük 
temelinde kardeş olacağı bir toplum olan 
sosyalizmle, yani kapitalizmin tarih sahnesinden 
silinmesiyle mümkün olacaktır. 

Mehmet CAN 
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Uluslararası Af Örgütü 'nün Raporlarına göre 

Hindistan" da milyonlarca çocuk 

sömürülüyor 
Hindistan'da milyonlarca 

çocuk işçi var. Burjuva 
kaynakların tahminlerine göre 
55 milyon çocuk köle gibi 
çalıştırılıyor. 

Hintli bir çocuk Uday 
Ram, 6 yaşına geldiğinde, o 
güne kadar nispeten huzur 
içinde geçen yaşamında 
dramatik bir dönemeç yaşadı. 
Hiiıdistan'ın Bihar bölgesinde 
bulunan köyüne bir gün 
yabancı bir adam geldi. Adam 
Uday 'a sevecen davranarak 
çikolata verdi ve Uday'ı yakın 
bir köydeki Uınaparka davet 
etti. Uday bu teklife hayır 
diyemedi. Önce yürüyerek, 
sonra da bir jip ile yola 
devam ettiler. Ancak bir 
sonraki köyde durmadılar. 
Uttar Pradesh bölgesindeki 
halı dokuma merkezi olan 
Mirzapur'a yakın bir yerde, 
Tilthi 'de durdular. 

Bu arada yabancı Uday'a 
ilk andaki gibi dostça 
davranmıyordu. Lunaparkı 
sorduğunda ise kulağının 
yabancı tarafından çekildiğini 
şaşırarak görüyordu. Yabancı 
Uday 'ı halı dokuma atölyesi 
sahibi bir kapitaliste teslim 
etti. Yabancının işlediği suç 
kapitalist tarafından para 
verilerek ödüllendirildi. Uday 
için ise korkunç bir köle 
hayau başladı. 

"Biz sabah saat dörtte 
kaldınlıyorduk", diyor Uday, 
"ve korucular denetiminde 
zorunlu bir takım ihtiyaçlar 
giderildikten sonra, kahvaltı 

yapmadan hemen 
çalıştırılmaya başlatılıyorduk. 
Ancak öğlen saat birde bir 
kaç tuzsuz çapati (bir tür 
ekmek), su ve zaman zaman 
da pirinç yiyebil iyorduk. 
Bundan sonra akşam saat ona 
kadar işin fazla olduğu 
zamanlarda ise bütün gece 
çalıştırılıyorduk. Akşamları da 
çoğu zaman yine çapati ve su 
ile yetinmek zorundaydık." 

"Atölye"de toplam onbir 
çocuk çalışıyordu. Kuyu gibi 
bir yerde çalıştıkları için 
onları dışarıdan görmek 
olanaksızdı. Aynı yerde 
çalışıyor ve uyuyorlardı. 
Çalışma sırasında 
yorgunluktan uyuklayan veya 
konuşan işçi çocuklar korucu 
tarafından sopa ile insafsızca 
dövülüyordu. "Hergün üç ya 
da dört defa dövülüyordum", 
diyor Uday. Büyük bir 
titizlikle dokudukları halılar 
karşılığında herhangi bir para 
almıyorlardı. 

Uday 'ın işçi 
arkadaşlarından birisinin hasta 
olup karnı şişince, kapitalist, 
doktor çağırtmayı reddetti. 
Kısa bir süre sonra ise işçi 
çocuk öldü. Utar Pradesh'de 
kış geceleri soğuk olur. 
Koruculara verilen battaniyeler 
çocuklara verilmiyordu. · 
Çocuklar titreyerek, çalışmanın 
başlayacağı . zamanı 
bekliyorlardı. 

Uday ve arkadaşları için 
son derece kötü geçen altı 
yıldan sonra, ansızın ücretsiz 

kölel ik hayatı sona erdi. İşçi 
çocuklara yardım eden Güney
Asya Koalisyonu (GAK) 
Başkanı Kailash Satyarthi bir 
kaç kuvvetl i yardımcıyla · 
"atölye"yi basarak çocukların 
serbest bırakılmasını sağladı. 
Kapitaliste ne mi oldu? 

Hiçbir şey ! Ona, olay 
yerinden sıvışma imkanı 
yaratılarak yakasını bu suçtan 
kurtarması sağlandı. Olaya 
kapitalist sistemin kolluk 
kuvvetleri, polis ve asker, 
ilişmek ihtiyacı duymadı. 
Çocukları sömüren 
kapitalistler, burjuva 
hukukunun öngördüğü 
çerçevede bile 
yargılanmıyorlar. Sistem 
kapitalistleri yargıdan muaf 
tutmak için, ancak çocuklar 
senelerce sömürüldükten 
sonra, tutuklama yetkisi 
olmayan GAK vasıtasıyla bu 
gibi olaylara müdahale 
ettiriyor. 

Hindistan'da yirminci 
yüzyılın sonunda ücretsiz 
kölelik kapitalistler tarafından 
yaygın şekilde kullanılıyor. 
Ülkede yetişkin işçiler de 
ücretsiz köle olarak 
çalıştırılıyorlar. Ücretsiz köle 
sayısı ,  5 milyon yetişkin ile 
on milyon çocuk. Asgari 
ücretin altında çalıştırılanların 
sayısı ile 20 milyon yetişkin 
ve 55 milyon çocuk. 

Ülkede çocukların 
kaçırılıp .köle olarak 
çalıştırılmaları, Uday Ram 'ın 
başından geçtiği gibi, yaygın 



olarak kullanılıyor. Ancak, 
borcu olanların köle olarak 
çalıştırılmaları daha fazla 
rastlanan bir durum. 

Yoksul insanlar maddi 
sıkıntı içine girebiliyor ve bir 
tefeciden borç almak zorunda 
kalabiliyor. Doğal olarak bu 
insanlar çoğu zaman aldığı  
borcu geriye ödeyemiyorlar. 
O zaman borçlarını geri 
ödeyebilmek için yıllarca 
çalışmak zorunda 
bırakılıyorlar. Eğer borçlu kişi 
aldığı parayı ve faizini geri 
ödemeden ölürse, dul eşi ve 
yetim çocukları çoğu zaman 
borcu çalışarak ödemek 
zorunda. Hindistan 'da altı 
kuşak tefecilere borçlarını 
ödemek için çalışan aileler 

var. Borçlarının karşılığında 
çalıştırılanların yarısı köylü. 
Diğer kesim ise kentlerde 
ücretsiz ya da hemen hiç 
ücret ödenmeden inşaatta, 
madenlerde, tuğla ve cam 
fabrikalarında, halı dokuma 
atölyelerinde, hizmetçi vb. 
olarak çalıştırılıyorlar. 
Özellikle kadınlar zorla fuhuş 
sektöründe kullanılıyorlar. 
Sayısız çocuk kentlerde 
dilenmeye zorlanıyor. 

Çok sık rastlanan 
olaylardan biri de, emekçi 
ai lelerin çocuklarını bir 
defalık sabit para karşı l ığında 
taşeron kapitalistlere 
çal ıştırılmak için satmasıdır. 
Aileler sabit paranın yanısıra 
çocuklarının maaşlarının 
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kısmen kendilerine 
gönderilmesini şart koşuyorlar. 
Ancak pratikte kapitalistler ne 
ailelere ne de çocuklara zırnık 
koklatmıyorlar. Çocuklar 
basbayağı ücretsiz köle olarak 
çalıştırı l ıyorlar. 

Emekçi aileler çocuklarını 
yaşam koşullarının 
zorlamasından dolayı para 
karşılığında kapitalistlere 
satmak zorunda kalıyorlar. 

Hind istan ' daki kapitalist 
devlet, ücretsiz köleliği 
biçimsel olarak yasalarla 
yasaklıyor. Ancak pratikte 
bunu ortadan kaldırmak için 
herhangi bir önlem almıyor. 
Ne de olsa bu devlet zaten 
çocuk işçi leri sömüren 
kapitalistlerin devletidir. 

Liseli gençliğin sorunları 

Son dönemlerde liseli gençlik faşist eğitime ve baskılara karşı daha sık ve daha kitlesel bir 
biçimde başkaldırıyor. 

Eğitimin gerici faşist içeriği, yaşamdan kopuk ezberci niteliği her geçen gün daha da · derinleşiyor. Bu koşu11arda, kendini düşünen, köşe dönme haya11erine kapılan, fuhuş, alkolizm 
batağına saplanan gençlerin sayısı hızlı bir biçimde artıyor. 

Eğitimin amacı, kapitalist özel mülkiyet düzeninin devamını sağlamaktır. Hangi düzen partisi 
hükümet olursa olsun, eğitim politikasının hiç değişmediği, giderek daha da gerici bir nitelik 
aldığı bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı düzenin en fazla önem verdiği bakanlıklardan biridir. 
Düzen geleceğini garanti altına alabilmek için buradaki kadrolaşmaya büyük bir önem 
vermektedir. Öte yandan da gerici-faşit örgütlenmelerle son dönemlerde liseli gençliğe 
yönelinmektedir. 

Diplomalı işsizler ordusu üreten liselerde fırsat eşitsizliği çok daha belirgindir. Ağırlıklı 
olarak işçi ve emekçi çocukları okudukları meslek liseleri ile düz liselerde verilen eğitim ile fen 
liseleri, özel liseler vb. de verilen eğitim arasında koca bir uçurum vardır. B u  ikinci lerinde 
okuyan öğrencilerin % 60-75'i  üniversiteyi kazanırken, düz liseler ile meslek l iselerinde bu oran 
%20-25 'i aşamamaktadır. Kürdistan başta olmak üzere geri bıraktırılmış bölgelerde bu oran çok 
daha düşüktür. S ınıfsal, ulusal ve mezhepsel ayrımları açık bir biçimde yaşandığı yerlerdir liseler. 
Türk-İslam Sentezi adı altında gerici eğitim iyiden iyiye şovenleştirilmiş, coğrafya dersi bile 
"milli"leştirimiştir. Yine zorunlu din dersi ile değişik mezhepler üzerinde baskı kurulmaktadır. 

Öte yandan liseler birer soygun alanları haline getirilmiştir. Spor parası ,  kayıt parası ,  kame 
parası, bitmek bilmeyen "bağış"lar vb. adlar altında sürdürülmektedir bu soygun. Eğitimin 
niteliksizl iği nedeniyle dersaneler de başka bir sömürü alanı haline gelmiştir. Meslek liselerinde 
ise öğrenciler "okul-sanayi işbirliği sistemi" adı altında haftanın üç günü fabrikalarda 
sömürülmektedir.Liseli gençlik olarak, baskıların ve sömürünün kaynağı kapi tal izme karşı 
sosyalizm mücadelesini yükseltmeliyiz. 

Hasan Yoldaş/Adana 
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Devrimcinin yaşamı bir bütündür 
İdeal olan kuşkusuz b ir  devrimcinin karşı 

cinsle olan ilişkisini yine bir devrimciyle 
kurmasıdır. Ne var ki bir çok kez tersi yaşanır. 
Bu durumda, devrimci gencin böyle bir 
ilişkiyi, sevgilisinin/eşinin gelişmeye açık, 
duyarlı ve iyi niyetl i bir olduğu savıyla 
savunmasına sık rastlanır. Tercihini, sözkonusu 
insanı ileriye çekme ve "kazanma" vaadiyle 
meşrulaştırmaya çalışır. İşin kötüsü bu çoğu 
kere hoşgörüyle karşılanır. Seçilen "yanlış" 
kişinin devrimciyi geri çekmek için aktif bir 
çabası içinde olmaması yeterli kıstas kabul 
edilir. 

Oysaki "özel hayat"a ilişkin bir tercihin 
devrimci yaşamı derinden etkilediğinin, giderek 
felç ettiğinin örnekleri hiç de az değildir. 
Bazen evlenen bir arkadaşımızın kısa bir süre 
sonra mücadele sahnesinden kaybolduğuna 
şaşırırız. Bazen de, sevgilisi uğruna devrimci 
sorumluluklarını unutan bir diğerinin 
davranışını anlamlandırmakta zorluk çekeriz. 
Ne var ki suçu, devrimcinin önüne çıkan, ona 
engel olan şahısta aramaktan kendimizi 
alamayız. 

Gerçek ise bambaşkadır. Sorunun 
kaynağına inebilmek için, her şeyden önce bir 
devrimciyi devrimci olmayan, daha da kötüsü 
apolitik birini sevmeye iten nedenlere 
bakabilmek, orada saklı bulunan ciddi zaafları 
görebilmek gerekir. 

Düzenin gençlik üzerinde kurduğu 
tahakkümün en büyük başarılarından birisi, 
kendini uzun saçları ve küpeleriyle özgür 
sanan genç erkekler ile dinlediği rock müziği, 
mini eteği ve flörtleriyle zincirlerini kırdığını 
düşünen genç kızlar yaratabilmiş olmasıdır . .  
Ancak bu işin sadece bir boyutudur. Düzene 
başkaldırısı kuşak çatışmasını aşmayan, 
tümüyle "biçimsel" olan bu gençlik, yaşamının 
çok kısa bir süresini "free" takılarak geçirse 
de, eninde sonunda anne-babasından pek az 
farkı olan bir hayata atılır. Burada burjuva 
düzeni tüm kural ve içeriğiyle yeniden üretir. 
İlk bakışta çok farklı şeylermiş gibi görünse 
de, devrimci mücadeleye katılan, ama "özel 
hayatı"nda tercihini düzenin içinden yapan 

devrimcinin durumu buna bir çok açıdan 
benzerl ik gösterir. 

Seçtiği hayat arkadaşının onu gerçekten 
düzene bağlama isteği ve başarısını 
göstermesinden bağımsız olarak, seçimin 
kendisi düzen içidir. Düzenden yana bir 
seçimdir. Bir hayat boyu sürecek bir 
birlikteliği, acısıyla tatlısıyla yaşamı paylaşmayı 
olanaklı kılan bir saygı-sevgi ve dostluğu bir 
yana bırakal ım. Bir komünist, en sıradan 
arkadaşlıklarını dahi devrimci değer ve ilkeler 
üzerine kurar, tüm il işkilerinde bunları hakim 
kılar. Bunun başarılamadığı yerde, bu tür 
arkadaşlıklar ister istemez bir zaaf alanına 
dönüşür. Devrimci yaşamı inceden inceye 
yaralayan, düzene açılan bir kapı halini alır. 
İnsan yaşamının tüm akışı üzerinde etkide 
bulunan eş seçiminde bu bir kat daha fazla 
böyledir. 

Son derece açık ve net söylenmesinde 
fayda var: Devrimci yaşamdan taviz vermeden 
devrimci olmayan bir insanla yaşamak mümkün 
değildir. Bu en başta bir komünistin devrimci 
yaşamdan başka paylaşacağı bir hayatı 
olmadığı için böyledir. "Eşim yaşamıma saygı 
duyuyor, bana karışmıyor" demek, işin özünde 
hiç bir şeyi değiştirmez. Peki tersinden bir 
devrimcinin hayat arkadaşının apolitik 
yaşamına saygı duyması, ona karışmaması 
mümkün müdür? Mümkün olmayacağına göre 
"paylaşılan" nedir öyleyse? Beraberliğin 
temelinde yaşanan "değer"ler nelerdir? İlişki 
maddi çıkarlara dayanmıyorsa eğer, bir insan 
için hayat arkadaşı hayatta en çok değer 
verdiği, en fazla sevdiğ i  ve saydığı kişilerin 
başında yer alır. Sevgi  i l i şkisini apolitik bir 
insanla kuran bir devrimcinin tercihini  
bel irleyen devrimci değerler olamayacağına 
göre, bunlar basbayağı burjuva değerlerdir. 
Sözkonusu olan da artık sevgi il işkisi değil, 
burjuva ailenin temel inde yatan türden bir 
çıkar ilişkidir. Bu çıkarlar her zaman maddi 
olmayabilir. Dahası kendisini, güzel bir kadına 
/ yakışıklı bir erkeğe sah ip olma arzusu gibi 
daha ince alanlarda ifade edebilir. Belki aranan 
cinsel çekiciliktir, belki de iyi b ir aile annesi 



veya babası idealidir. Ancak bunların hiçbirisi 
devrimci bir "özel" yaşamın temelini 
oluşturamaz. Aksine onu kirletir ve giderek de 
çürütür. Sevgilisi/eşiyle devrimci değerleri 
paylaşamayan, ama yaşamında burjuva 
değerlere yer olmadığını iddia eden bir 
devrimcinin aile yaşamı ise, işin özünde bir 
bakıma sahtelik ve ikiyüzlülük üzerine 
kuruludur. 

Öte yandan, "o benim hayatıma saygı 
duyuyor, ben ise onun henüz hazır olmadığını 
anlayışla karşılıyor, onu yavaş yavaş ileriye 
çekmeye çalışıyorum" savı ,  hoş olmayan bir 
masaldan ibarettir. Bir insanın tercihini 
devrimden yana yapması, ama henüz çok geri 
olması farklı bir şeydir. Bu tercihte ikircikli 
davranması, "zamanla belki" demesi ise daha 
farklıdır. İkincisinin sözkonusu olduğu yerde, 
belirsiz bir tarihe ertelenen karar aşamasına 
gelinceye dek kimin kimi kazanacağı da 
belirsizdir. Dahası devrimci yaşama henüz 
hazır olmayan bir eşle hayatını birleştiren bir 
devrimci, daha başından "özel" yaşamında 
devrimci değer ve ilkelerinden taviz vermek 
zorunda kalacağından, zamanla "burjuva" 
değerler üzerine inşa edilen bu yaşama teslim 
olması çok muhtemeldir. Tavizler küçükten 
başlar, büyüyerek yayılır, bir aşamadan sonra 
ise "özel" yaşamı aşarak, tüm devrimci 
mücadele alanına hakim olur. Giderek açık bir 
tercihi zorunlu kılar. örneğin ailesinin isteğiyle 
köyünden bir genç kızla evlenen bir devrimci, 
kızın düğün isteğini kıramaz. Ardından, "nasıl 
olsa annem-babam karşılıyor" diyerek evinin 
lüks bir biçimde donatılmasına ses çıkarmaz. 
Devrimci yaşamda her an karşılanabilecek bir 
gelişme yaşanır ve evin eşyalarıyla birlikte 
terkedilmesi gerekir. İşte ancak o an, öncesinde 
önemsiz sayılan "küçük" tavizlerin ne denli 
önemli zaaflara, zayıflıklara yolaçtığı su 
yüzüne çıkar. Devrimcinin eşi kurulu düzeni 
terketmeye "hazır" değildir, devrimci ise ona 
karşı gelme gücü bulamaz kendinde. Alttan 
alta o da kurduğu düzenli aile hayatından, · 

buradaki rahatından vazgeçmek istemez. 
Önceleri bocalar, sonrasında ise açıktan 
mücadele alanından çekilir. 

Devrimden yana tercihini yapan bir gencin 
kararlılığını, solukluluğunu ve mücadele 
çizgisini belirleyen temel olgu, düzenle olan 
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bağlarını ne ölçüde koparabildiği, bu konudaki 
ikirciksizliğidir. Kuşkusuz devrimci yaşama ilk 
adımlarını atan birisi için bu bir hamlede 
arkada bırakılan bir süreç değildir. Aksine 
kendini yenileme, aşma ve sorgulama iradesini 
süreklileştirmeden bu konuda başarılı olmak 
olanaksızdır. 

Özel yaşam, özel tercihler, özellikle 
mücadeleye katılan yeni yoldaşlar açısından 
"özel" bir mücadele alanıdır. B u  alanda 
düzenle olan bağlarını koparma yalnızca 
varolan eski aile düzenini aşabilme, geleneksel 
ailenin tahakkümünden kurtulma olarak 
anlaşılamaz. Aksine neredeyse her gencin 
yaşamında önemli bir yer tutan aşk ilişkileri ve 
eş seçimi de özel ve acımasız bir sorgulamaya 
tabi tutulmalıdır. 

Kuşkusuz bir devrimci de aşık olacak, 
hayatında karşı cinsle olan arkadaşlıklara yer 
bulunacaktır. Ancak yaşamındaki bu boyut 
devrimci hayatından ayrılan "özel" bir alan 
değil, bizzat onun bir parçasıdır. Kısacası o 
hayatını paylaştığı insanda devrimci değerleri 
sevecek, onlara bağlanacak, ortak yaşamı 
bunlar üzerinde kuracaktır. Aşk gibi eşi de 
devrimci olacaktır. 

Fikret UGUR 
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Bertolt Brecht 97 yaşında 

Kurtulmak yok tek başına! 
Ya hep beraber 

Ya da hiç birimiz! 
1 .  

Kim mi kurtaracak seni . köle? 

Görecekler seni, kardeş, 

yuvarlananlar uçuruma. 

duyacaklar çığlıklarını : 

Seni köleler kurtaracak kurtaracaksa !  

2. 

Ya hep beraber ya da hiç birimiz. 

Kurtulmak yok tek başına 

yumruktan ve zincirden. 

Ya hep beraber ya da hiç birimiz. 

Kim mi kurtaracak seni, aç insan? 

Bize gel ekmek istiyorsan, 

bize gel, kıvrananlara açlıktan. 

Biz gösterelim sana yolu: 

Biz açlar vereceğiz sana ekmeği ! 

3.  

Ya hep beraber ya da hiç birimiz. 

Kurtulmak yok tek başına 

yumruktan ve zincirden. 

Ya hep beraber ya da hiç birimiz. 

Kim mi alacak öcünü, yenilmiş adam? 

Vurulmuşsun madem, 

gel yaralıların yanına, 

Gerçi biz zayıfız, kardeş, 

zayıfız, yaralıyız ama, 

alırsak biz alırız öcünü senin. 

4. 

Ya hep beraber ya da hiç birimiz. 

Kurtulmak yok tek başına 

yumruktan ve zincirden. 

Ya hep beraber ya da hiç birimiz. 

Kim tutacak elinden, bitik kişi? 

Birleşmek zorundadır başkalarıyla 
,; � ı 

yoksulluğa dayanamayan. 

birliş sen de yoksullarla, durma. 

Birleş yarına bırakmayanlarla bu işi. 

Ya hep beraber ya da hiç birimiz. 
Kurtulmak yok tek başına 
yumruktan ve zincirden. 
Ya hep beraber ya da hiç birimiz. 

Türkçesi: A. Kadir-A. Bezirci 


