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Gençlik hareketinin sorunları 

Genel olarak gençlik, özel olarak öğrenci 
gençlik toplumdaki genel sınıfsal bölünmeyi 
ve dolayısıyla temel politik eğilimleri içinde 
barındıran bir toplumsal kategoridir. Ülkemizde 
gençlik, özellikle '60'lı ve '70'li yıllarda siyasal 
ve toplumsal sorunlarla yakından ilgilenmiş, 
düzenden kopuş sürecine girmiş, derin izler 
bırakan görkemli eylemler gerçekleştirmiştir. 
Yine bu aynı dönemde gençliğin ileri kesimleri 
Marksizme yönelmiş, devrim ve sosyalizm 
ideallerini benimsemiştir. 

Türkiye 'nin yakın geçmişinde iki devrimci 
yükseliş ve bunların herbirini izleyen iki de 
karşı-devrim dönemi yaşandı. Devrimci 
yükselişlerin içinde aktif, militan ve kitlesel 
olarak yer alan gençlik, karşı-devrim 
dönemlerinde de baskının, terörün, zulmün en 
ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. 

1980'den bu yana burjuvazi zindanları, 
işkencehaneleri, yasaları, köşe dönmeci, bireyci, 
kaderci zihniyeti propaganda eden medya 
organlarıyla gençliğe her koldan bir kuşatma 
uygulamaktadır. Çürümüş ve tarihsel ömrünü 
doldurmuş bir baskı ve sömürü düzeninin 
temsilcisi olan burjuvazi, doğal olarak gençliğe 
karşı tümüyle güvensizdir. Bu onun kendi 
geleceği konusundaki güvensizliğini göster
mektedir. Burjuvazi gençliği kazanmaktan çok 
(ki böyle bir şansı yoktur), baskının, dejene
rasyonun, güvensizliğin kıskacında hareketsiz 
kılmak istemektedir. 

Bugün gençlik hareketinde bir durgunluğun 
yaşandığı bilinmektedir. Sermayenin baskı, te
rör ve dejenerasyon politikalarının geçici bir 
başarisıdır bu. Yaratılan yılgınlık ve korku ruh 
halinin, yoz kültür ve değerlerin gençlik 
üzerindeki bozucu, sersemletici etkisi görmez
likten gelinemez bir olgudur. Fakat yine de bu, 
düzenin gençlik "sorunu"nu çözdüğü, geçmişin 
bu baŞ'ağnsından kendini en nihayet kurtardığı 

' 

anlamına gelmiyor. Nitekim özgürlük bayrağını 
yükselten Kürt gençliğini kaybetmiş olmanın 
ötesinde, örgütlenmiş ve silahlanmış biçimde 
karşısında bulmuştur. Düzen gençliği geçici . 
olarak kontrol edebilir, fakat onu kalıcı biçimde 
kazanamaz. Çünkü gençliğin sorunlarını 
çözmeye, ona olumlu ve ileriye dönük bir şey 
vermeye muktedir değildir. 

Yükseköğrenim gençliği bugün '80 
öncesinin militan-kitlesel hareketlilik düzeyinin 
çok gerisindedir. Bu olumsuz tablonun ortaya 
çıkmasında bir dizi etkenin rolü var. 12 Eylül 
sonrası polis terörü ve YÖK yasası ile, üniver
siteleri boğucu bir cendere içine sokmuştur. 

'80 'li yılların son bir kaç yılında üniversiteli 
gençliğin derneklerde örgütlenme çabası, YÖK' e 
karşı bir başkaldırı ile birleşmiş, öğrenci gençlikte 
belli bir kıpırdanışa yol açmıştı. Ne var ki '87 
Nisan eylemleri ile nispi bir yükseliş yaşayan 
hareketi, bugüne dek süren bir durgunluk dönemi 
izledi. Yükseköğrenimgençliği 1987'dedevletin 
derneklere yönelik saldırısını geri püskürtmeyi 
başardıysa da arkasını getiremedi. Dernekler 
gençlik hareketine müdahale etme iddiasındaki 
bir çok grubun kısır çekişmelerine sahne oldu. 
Öğrencilerin geniş kesiminin dışında yapılan 
bu tartışmalarda temel sorun "derneklerin 
kitleselleştirilmesi" idi. Bu kısır ve sonuçsuz 
bir tartışmaydı. Gençlik hareketinin asıl 
sorunlarını, gelişmesini sınırlayan asıl engelleri, 
dolayısıyla gerçek ilerleme yolunu gizleyen 
bir rol oynadı. Gençlik dernekleri doğal olarak 
kitleselleşemedi ve hareket hala da aşılamayan 
bir kısırlık dönemine girdi. 

Günümüzde har(a)çlar, öğretim masrafları, 
ağırlaşan ekonomik koşullar, işçi ve emekçi 
kesimlerin çocuklarını bir yüksekokula yollama 
olanaklarını kısıtlamaktadır. Kurulan gecekondu 
üniversiteleri taşra gençliğinin kentlere akışının 
önünü kesmiştir. Bir yüksekokula girebilmek 
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için özel dershanelere ödenmesi gereken 
milyonlarca lira yoksul sınıflar gençliği üzerinde 
ağır bir yüktür. Kuşkusuz tüm bu gerçekler 
bugün yüksek öğrenim gençliğinin bileşiminde 
geçmişe göre önemli farklılık yaratmaktadır. 
Bu kesimin gitgide artan bir oranını üst ve orta 
sınıf mensubu öğrenciler oluşturmaktadır. Bu 
değişim öğrenci gençliğin düzen karşıtı 
potansiyelini ve mücadele kapasitesini 
zayıflatmaktadır. 

Yükseköğrenim gençliğinin tersine liseli 
gençlik hareketinde son yıllarda bir yükseliş 
yaşanmaktadır. Kayıt parası adı altında toplanan 
har{a)çlar, gerici, şoven, ezberci "eğitim", Kürt 
öğrencilere yönelik baskılar, faşist disiplin 
yönetmelikleri, dayak, hakaret vb. liseli gençliğin 
sorunlarından yalnızca bir kaçıdır. Okullar 
özellikle 12 Eylül sonrası doldurulan gerici
faşist kadroların yönetiminde adeta bir 
hapishaneye dönüştürülmüştür. Meslek 
liselerinde ise staj adı altında fabrikalarda 
öğrenciler ağır koşullarda çalıştırılmakta, 
yarattıkları değerler sermayedarların kasalarına 
akmaktadır. 

Liseli gençlik tüm bu olumsuzluklara karşın 
örgütlenmekte, öğrenci birliklerini yaratmaktadır. 
Ancak bu öğrenci birlikleri daha tam kurulmadan 
çeşitli sol gruplara mensup öğrencilerin kısır 
çekişmelerine sahne olmakta, parçalanmakta, 
bir süre sonra öğrenci kitlesiyle bağını 
yitirmektedir. 

Komünistler ıçın bugün gençlik 
çalışmasında asıl sorun, gençlik içinde ısrarlı 
bir politik yığın çalışması örgütleyecek pers
pektife sahip olmaktır. Geçmişin deneyimle
rinden yararlanarak ideolojik-politik çizgimiz 
ışığında gençliğe yönelik özgül bir faaliyet ge
liştirebilmektir. Onların dikkatini ülkenin genelini 
ilgilendiren siyasal olaylara çekebilme, bu 
sorunlar üzerinden seferber edebilme yeteneğidir. 

Yüksek öğrenim gençliği içindeki çalışma 
önemli olmakla beraber, meslek liseleri başta 
olmak üzere, liselere yönelik daha kapsamlive 
ciddi bir faaliyetin yürütülmesi gerekmektedir. 
Liseli gençlik çalışması bir bakıma sınıf 
çalışmasına bir ön hazırlıktır. Çünkü bu kesim 
ana gövdesiyle yarının işçilerine {ve işsizlerine) 
dönüşmektedir. 

İşçi gençlik komünistlerin en büyük özen 
ve dikkati göstermesi gereken kesimdir. Türkiye 

işçi sınıfının içerisinde hiç de azımsanmayacak 
bir çoğunluğu oluşturan genç işçiler onun en 
diri, ileriye en açık unsurlarıdır. Sorunları yer 
aldıkları sınıfın sorunlarından ayrı düşünülemez. 
Geleceğin en sağlam komünist parti kadrolarının 
bu kesimden çıkacağına kuşku yoktur. 
Komünistler sınıf çalışması içinde genç işçilere, 
gençlik çalışması içinde ise işçi gençliğe ayn 
dikkat göstermek zorundadırlar. İşçi sınıfı 
damgasını taşıyan tüm devrimlerde ya da büyük 
devrimci hareketlerde sınıfın genç kesimi her 
zaman özel rol oynamıştır. Lenin 'in "Biz daima 
devrimci sınıfın gençliffinin partisi olacagız" 
demesi boşuna değildir. 

İşçi gençliğin bir kesimini oluşturan çıraklar 
yoğun bir sömürü ve baskı altındadır. Küçük 
ve orta ölçekli işletmelerde oldukça düşük 
ücretlerle sigortasız, günde 16 saaate varan 
sürelerde çalıştırılmaktadırlar. Patronların özel 
hizmetine de koşturulan bu işçiler için dayak 
olağan bir uygulama haline gelmiştir. Henüz 
yetişkin bile olamadan bir meslek hastalığına 
yakalanmakta, ömürlerinin sonuna kadar sakat 
kalabilmektedirler. 

Kapitalizmin gençliğe baskı, sömürü, 
kültürel yozlaşmadan başka verecek· hiçbir 
şeyi yoktur. Sermaye düzeni gençliğe ait her 
şeyi keJldi.denetimine ve tekeline almıştır. Dün 
olduğu gibi bugün de genç kuşağı ağır bir 
sömürünün yanısıra, dayanılmaz maddi ve 
manevi acılara mahkum etmiştir. Kürt gençliğine 
ise kirli bir kırım savaşından başka hiçbir şeyi 
layık görmemektedir. Kısaca düzen, gençliği 
her türlü haktan ve güvenli bir gelecekten yoksun 
bırakmakta, yarınlarını karartmaktadır. 

Bu nedenle de sermaye düşünmeyen, 
sorgulamayan, hakkını aramayan, toplumun 
sorunlarından uzak duran, yoz değerler içinde 
tükenen bir gençlik yaratmak istemekte, elindeki 
tüm iktidar gücünü bu doğrultuda kullanmaktadır. 

Gençlik bugününü insanca ve onurluca 
yaşamak ve geleceğini güvenceye almak istiyorsa, 
kurulu düzenin karşısına dikilmek, mücadele 
etmek, kaderini işçi sınıfının kaderi ile 
birleştirmek zorundadır. Bu bilinci gençliğe 
taşımak, gençliğin geniş kesimleri içinde bu 
amaçla politik çalışma yürütmek, komünist 
gençliğin görevidir. 

Gençliği kazanmak, geleceği kazanmaktır. 

Ekim Gençliği 
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Sömürgeci devletin tehditleri sökmedi 

Kirli savaşa asker yok! 
Kürt ulusunun özgürlük 

mücadelesi her yeni gün 
sömürgeci ordunun gerçek 
yüzünü açıp çıkartıyor. "On 
bin silahlı bölücü, koca TC 
Devleti'ne kök söktürüyor". 
Dünün kahraman Türk ordusu 
gerilla karşısında pespaye 
oldu. Türk ordusu 
Kürdistan'da yürüttüğü kirli 
savaşta ilerlemek bir yana 
artık bulunduğu mevzileri de 
kaybediyor, hergün çok sayıda 
kayıp veriyor. Silahsız ve 
örgütsüz işçi ve emekçiler 
karşısında aslan kesilen 
sermaye devletinin militarist 
güçlerinin örgütlü ve silahlı 
Kürt halkı karşısında bütün 
kofluğu ve çürümüşlüğü açığa 
çıkıyor. Bu durum bir kez 
daha örgütlü ve silahlı 
emekçilerin gücünü gösteriyor. 
Özgürlük hareketinin, her 
türlü modem silahla donanmış 
ve sayıca hayli fazla olan 
sömürgeci orduya karşı 
kazandığı bu başarı, Türk
halkında yıllardır varolan 
ordunun yenilmezliği inancını 
parçalıyor. "Kutsal" sayılan 
askerlik artık tüm anlamını 
yitiriyor. Türk halkı 
kendisinin hiç bir çıkarına 
olmayan bu savaşın tarafı 
olmak istemiyor. 

Gelinen aşamada vatan
millet-Sakarya edebiyau işe 
yaramıyor. Türk devletinin bu 
değerleri ayakta tutabilmek 
için asker cenazelerini 

faşistler aracılığıyla anti-PKK 
gösterilerine dönüştürme 
çabaları da her geçen gün 
başarısızlığa uğruyor. Öyle ki, 
cenaze törenleri artık 
"Hükümet istifa!" 
sloganlarının auldığı, anaların, 
"oğullarımızı askere 
göndermeyelim" çağrılarının 
yankılandığı devlet aleyhtarı 
gösterilere dönüşüyor. 

Bu çağrıların hayat 
bulmasının önüne geçmeye 
çalışan sermaye devleti 
gençleri hapis cezaları ile 
tehdit ediyor. Genelkurmay 
Başkanı oğullarını askere 
göndermeyenlerin ileri�e 
şerefsiz bir hayat süreceğini 
söylüyor. Kısa bir süre sonra 
ise oğlunu askere 
göndermeyen bu şahsın ne 
kadar şerefsiz olduğu 
görülüyor. 

Sermaye devleti 250 bin 
asker kaçağı sebebiyle varolan 
asker açığını kapatmak için 
açık öğretim fakültelerinde 
okuyanlarla, iki yıl üstüste 
sınıfta kalan herkesi askere 
alacağını açıkladı. Aynca 
250 bin "kaçak" için de 
yüksek ceza içeren bir kanun 
hazırladı. Bu tam bir acizlik 
örneğidir. Devletin bu 
açıklaması toplumda ve 
özellikle gençlik kesiminde 
tepki yaratu. Düne kadar 
"ölü" olan gençlik ve 
üniversiteler birden 
hareketlendi. Öyle ki 

politikadan uzak duran 
kesimler devrimcilere bu 
konuda bir şeyler 
yapmaları için baskı yapmaya 
bile başladılar. Devrimcilerin 
ancak yıllarca uğraşarak 
yaratabilecekleri ortamı 
burjuvazi kendi eliyle 
yarattı. 

Toplumda oluşan tepki 
ve bu durumun askerlik 
karşıu propagandayı daha da 
arurması karşısında sömürgeci 
devlet bu kararını geri almak 
zorunda kaldı. 24 Aralık 

tarihli Hürriyet gazetesi;
"Müjde, asker açığı kapandı" 
başlığı ile "asker kaçaklarının 
ortaya çıkmaya başlaması, 
ordudaki açığın şimdilik 
kapanmasını sağladı. Sadece 
Şubat celbinde 13 bin asker 
kaçağı, askerliğe karar 
aldırınca, açık-öğretim 
öğrencilerinin askere alınması 
gibi yeni yöntemlere 
başvurmaya gerek kalmadı", 
diye yazıyor. Bu, sömürgeci 
devletin durumu kurtarmak 
için uydurduğu koca brr 
yalandır. 

Sonuç olarak sömürgeci 
devletin tehditleri şimdilik 
sökmedi ve sökmeyecek. Türk 
gençliği sömürgeci 
burjuvazinin bu utancına ortak 
olmayacakur. Gençlik hep bir 
ağızdan, "bu utanca ortak 
olmayacağız, kirli savaşa 
asker yok!" şiarını 
haykırmalıdır. 
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Zayıflıkları aşmak ellerimizdedir 
Gençlik hareketinin kitleselleşmesinin, 

proletarya hareketine taraf olarak kazanılabilmesi
nin engelleri, sorunları düşünüldüğünde oldukça 
karamsar bir tablo ortaya çıkabililiyor. Bununla 
birlikte Türkiye'nin toplumsal siyasal gerçekleri 
göz önüne alındığında, gençlik hareketinden de 
bugünkü zincirlerini kırabilen kitlesel eylemliliklerin 
beklenmesi gerektiği açıktır. 

Özelde Ege Üniversitesi kampüsüne bakbğı
mızda 1987'lerden bu yana sürekli kitlesini kaybe
den, darlaşan bir hareket görüyoruz. Son bir kaç 
yıldır hareketin genel görüntüsü, kitle ilişkilerinden 
kopuk eylemlilikler yürüten siyasi gençlik grupları 
ve bunların eylemlerine ilgisiz bir öğrenci kitlesi 
şeklindedir. Ancak yine aynı dönemde öğrenci 
hareketi, siyasi gençlik gruplarının, varolan demek 
örgütlenmelerinin darlığı düşünüldüğünde 1000-
1500 kişilik paralı eğitim, YÖK vb. yürüyüşleri 
şekline bürünebilmiştir. Özellikle 1993 Nisan'ında 
Bornova Öğrenci Yurdu'nda gece düzenlenen bir 
şenliğin kendiliğinden yurtlardaki gerici baskıları 

önem kazanıyor. 
EKİM proletarya iktidarı hedefiyle yola çıkb. 

İşçi sınıfı içinde siyasal faaliyet yürüterek ihtilalci, 
komünist bir parti yaratmayı önüne acil bir görev 
olarak koydu. Bu aynı zamanda EGK'in de destek 
vereceği, omuzlayacağı bir görevdir. Bu görev yal
nızca parti faaliyeti için kadro yetiştirilmesi değil, 
gençlik içinde örgütlenme, onu sosyalizme kazanma 
sorunudlll'. Diğer bir açıdan EGK için sınıfa yönelik 
faaliyet ve okullara yönelik faaliyet biri diğerine 
tercih edilebilir değildir. EGK'in temel hedefi 
gençliği sosyalizme kazanmak, bu çaba içerisinde 
örgütlenmektir. EGK'in kazandığı güçleri parti 
faaliyeti içerisinde kullanabilmesi ve kendi 
birimlerinde yoğun faaliyet yürütebilmesi birbir
lerini güçlendiren iki temel unsurdur. 

EGK olarak bu faaliyetleri yürütme görevi 
bizlerin omuzlarındadır. Bu çalışmaların herhangi 
bir şekilde aksaması zayıflıklarımıza işaret eder. 
Zayıflıkları aşmak ellerimizdedir. 

hedef alan 1500 kişilik bir yürü-yüşe dönüşmesi Fatih Deniz I İzmir 
dikkat çekicidir. Üstelik yürüyüş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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bir dönemde ortaya çıkmışb. SabOhın erken saatlerinde,falcUlte kantininin en kalabalık 
Tüm bunlar paralı eğitimin oldu'gü bir zamanda eyleme b<fşldyan yoldaŞlaf önce/Eamlara . 

etkisiyle emekçi kesimden gelen (lffşler yapıŞıırdılar. Bir yandan E/cim 'ifi 86. sayısını dagıttrke?· < 
öğrenci sayısındaki azalmaya diger yandan bir yoldaş ajitatifbir könuşmo, yaptı. Afişlerin; 
rağmen proletarya hareketinin ·kuşların ve konuşmanın. genel içeriffi.1 Kürdistan'aaki kirli 
önderliğine kavuşabildiğinde ve savaşı teşhir/ "Askere gitme!"·· çagT°ısf,·· müctıilele V� devrim 
düzenle olan çelişkileri de düşü- iÇin EKIJ�f saflarına çagrısıydı. Eylem kantinin Jcuşl<Jlt17f0Sı)'la < 
nüldüğünde gençliğin sermaye dik- s?na erdi. •·· · ·.. . · •.· ... ... < < . . i· . . . > > tatörlüğü için azımsanmayacak bir · / .. Eylem sonrası . ögTencilerin tepkisi genelde ojiimı.uydu. < 
tehdit yaratabileceğini ortaya BufaküJtede önceden·IJöyle bifeylemyapılmtJmış. �l{e!Jfileijiı < 
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Bu nedenlerle gençliği sos- Jr.arşılanmamıŞtı.· MYO'ntui tamatnUra yiıkını otrencilb-ce aıuıq, / 
yalizme kazanmak, gençlik ha- <okundu. kimi ilk 1conuşmalara >t�rtt�lara ne<le} eıau.. < 
reketine müdahale etmek için ••·. \ EJlK içi� eylemprogramlandı'tjgibi gerçekl��f· Sif 
maddi bir güç olan Ekimci Genç ·.· . . alcsdkltk yaŞ<ınmadı. Düşmtınla k(JrŞılaşılrtıiJi.lı. Gen�l olarak/ 
Komünistler' in örgütlenmeleri, .. bii§t:irllı bir eylenıimizdi, · · · · · · · · · 

siyasal faaliyeti, bu konudaki • . ·  Elcimi:tGeiıç. J(onÜliıisitff!fiiftit)\ 
perspektifler, poli-tikalar güncel bir 
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Mesleki eğitim 
Cinayet mi? 

mi? ömürboyu sakat kalmakta, 5 işçi de 
ölmektedir. Kuşkusuz gerçek rakamlar 
bunların çok üzerindedir. Ama bu 
rakamlarla bile kapitalizmin insanlığa kan 
ve ölüm kustuğu görülmektedir. 

Çınarlı Meslek Lisesi öğrencileri Hakan 
Kaynar ve Kamil İnter artık aramızda yoklar. 
Resmi kayıtlara staj yapukları fabrikada bir iş 
kazası sonucu öldükleri şeklinde geçtiler. 
Gerçekte ise her ne pahasına olursa olsun, 
daha fazla kar dürtüsüyle ayakta kalmaya 
çalışan kapitalizm bu kez iki genç insanı 
kendine kurban seçti. 

Meslek Liseleri işçi ve emekçi kesimlerin 
çocuklarını "kolay yoldan" meslek öğrenm�leri 
için yolladıkları okullar. Böylece sermayenın 
nitelikli emek-gücü gereksinimini karşılıyor, 
sermayeye genç proleterler yetiştiriyorlar. Bu 
okullar bir süredir "staj" adı alunda 
öğrencilerini çevre fabrikalara yollamakta. 
Buralarda işverenler angarya dahil, en ağır 
işleri bu gençlere yapunyorlar. Onların 
yaratukları değerlere el koyuyorlar. 
Karşılığında ise öğrencilere kapitalizmin gerçek 
yüzünü yaşatarak öğretmek dışında hiç bir 
eğitim vermiyorlar. 

SSK'nın 1990 yılı verilerine göre her gün 
614 iş kazası meydana gelmekte, 12 işçi 

* 
Sermayenin bu aşağılık cinayeti karşısında 

devletin tutumu bizce hiç şaşırtıcı olmadı. 
Fabrika sahibini bu olaydan sorumlu tutmasını 
beklemiyorduk. Arkadaşlarının "kaza" adı 
alunda katledilmesinin acısını yaşayan 
öğrenciler imza toplayarak bu cinayeti 
kınadılar. Konak Milli Eğitim Müdürü 'ne 3 · 
bin imzalı dilekçelerini sunan öğrencileri 
gözaluna aldı. Doğrusu ondan beklenen de bu 
olurdu. 

Bazı önlemlerin alınmasıyla önlenebilecek 
bu "kaza"lar işçi sınıfı için kader değildir. 
İnsanlık tarihinin en barbar düzeni kapitalizm 
yıkıldığında, bir avuç asalağın saltanauna son 
verildiğinde yaşama hakkı da elde edilecektir. 
İşte o zaman insanlar eşit, özgür ve kardeşçe 
yaşayacaklardır. Geleceğin ücretli köleleri 
meslek lisesi öğrencilerinin çıkan sosyalizm 
uğrunda verilen savaşımda somutlaşmaktadır. 

·Haydi proletaryanın saflarına! 
Ya barbarlık ya sosyalizm! 

O.Çağlayan ...................................................................................................................... 

Gençliğin kurtuluşu 
sosyalizm dedir 

Kapitalizmin insana karşı olan doğa�ını 
yaşamın her alanında görmek mümkündür. işçi 
çocukları özellikle eğitim kurumlarında kapi
talizmden kaynaklanan bir dizi sorun yaşa
maktadırlar. Kapitalist düzen yalnızca burjuvaların 
çocuklarına eğitim olanağı sağlamaktadır. Emekçi 
kitlelerin çocuklarının okudukları sözde parasız 
devlet okullarının görevi ise oluşacak tepkiyi 
dizginlemektir. 

Sistem gençliği kahvehanelere, bilardo sa
lonlarına itmekte, uyuşturucuya alışurmakta, eğitim 
kurumlarını ülkücü-milliyetçi kamplara, aşk 
yuvalarına dönüştürmektedir. Emekçi çocuklarının 
okuduğu okullar geri ve robotlaşmış insan tipleri 
yaratmaktadır. Aileleri ise çocuklarına yalnızca 
maddi destek açısından yaklaşmakta (cebine harçlık, 

sigara vb.), düşünme yeteneğinden yoksun kalan 
gençler ülkücülerin, milliyetçilerin yanına 
itilmektedir. 

Kapitalizm bu politikasını okul dışında da 
sürdürmektedir. örneğin düşünebilen gençlerden 
gerçek yüzünü gizlemede sosyal-demokrasiyi (SHP
CHP-DSP) kullanmakta, onları kendi yararına 
çalışurmak için bu partilerde gençlik komisyonları 
oluşturmaktadır. 

Biz komünistler sosyal demokrasinin gençlik 
komisyonlarını, kapitalizmin kolluk kuvvetlerini 
ve milliyetçi-ülkücü kesimi teşhir etmeliyiz. 
Çürümüş kapitalizmin gençliğe verecek hiç bir şeyi 
yoktur. Gençliğin kurtuluşu sosyalizmdedir. Özgür, 
bilimsel, çağdaş bir eğitim ancak bu sistemde 
gerçekleşir. Bunu yaratmak komünistlerin elindir. 

Bilimsel, çağdaş ve sosyalist eğitim sistemi 
için ileri! 

İşçi gençliğin kurtuluşu sosyalizmdedir. · 
K. Devrim/D. Direnç 

ADANA 
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Gençlik çalışınası ve görevler 
Gençlik çalışması açısından yeni bir döneme 

başlıyoruz. Amaç, önümüzdeki bu dönemi, geçmiş 
dönemin eleştirel bir değerlendirmesi zemininde, 
politik etkinliğimizin ve kitle gücümüzün yaygın
laşbnlabildiği bir sürece dönüştürebilmektir ... 

Bu amaca ulaşabilmek için her şeyden önce, 
geçmiş sürecimizin zaaflarını doğru bir temelde 
tespit edebilmeliyiz. İkinci olarak, bu temel 
üzerinde, gelecek döneme ilişkin hedeflerin hiç 
değjlse genel çerçevesini çizebilmeliyiz. 

Bugün gençlik çalışmamız bir kaç büyük kent 
çapında sürüyor. Fakat düne kadar büyük ölçüde 
İstanbul ile sınırlıydı ve bu nedenle geçmiş süre
cimizi daha çok İstanbul üzerinden değerlen
direceğiz. 

* 
Bizde az çok sistemli bir gençlik çalışması 

son üç yılın işidir. Üstelik bu da yalnızca İstanbul1a 
sınırlıdır. Kuşkusuz ki, yeni bir örgüt olmanın dog:al 
güçlükleri, gençlik çalışması açısından da 
sözkonusuydu. Bizim çalışmamızın az çok sistemli 
bir tarzda başladığı tarihlerin gençlik hareketinin 
düşüşe başladığı tarihlerle üstüste düşmesi, bu 
güçlükleri aynca kuvvetlendirdi de ... 

Gençlik çalışması açısından bir başka önemli 
güçlük daha vardı. Bu alandaki örgütsel çalışmaya 
yetişmiş/deneyimli bir kadro birikiminden yoksun 
olarak başladık. Çalışmanın yükünü omuzlamak 
zorunda olan yoldaşlann pek çoğu örgütsel açıdan 
deneyimsizdiler. 

Bu, hareketin ·toplam süreçlerinin (özellikle 
de merkezi fonksiyonların) OIUmluşluğu koşullarında 
belki de önemli bir handikap olmayacakb. Ne yazık 
ki, tam da bu süreçte hareketin merkezi fonksiyon
larında yaşanan ciddi zaaflar, bu alanın hemen 
tümüyle yalnız bırakılması gibi bir sonuç doğurdu. 
Gençlik, çalışmanın başındaki yoldaşlarla birlikte, 
hareketten yalıtık bir çalışma yürütmek zorunlu
luğuyla karşı karşıya kaldı. 

Tüm bunların yanında, çok önemli bir 
güçlükten daha sözetmek gerekir. EKİM, gençlik 
hareketindeki yükselişe paralel olarak, '87-90 
döneminde gençlik sorununu bir dizi yazı ile işlemiş 
olmasına karşın, bu çaba, geniş bir alan olan gençlik 
çalışmasının ihtiyaçları açısından bakıldığında yeterli 
olmak1an uzaktı. Üstelik gençlik hareketinin tümüyle 
durgunlaşmaya başladığı '90 yılından itibaren bu 

çaba da iyiden iyiye zayıfladı. Bu durum gençlik 
çalışması açısından ciddi bir boşluk doğurdu. Etkin 
bir gençlik çalışmasının örgütlenememesinde 
belirleyici etkenlerden biri oldu. 

Bütün bu nesnel ve öznel olumsuzluklara kar
şın, gençlik bizim için başlangıçtan bu yana asgari 
bir sürelcliliğe ve istikrara sahip bir çalışma alanıdır. 
Bir dizi zaafı taşısa da, gençlik çalışması, tam 

da bu üstünlüğü ile gençlik kitlesi içinde belli bir 
etki alanı yaratabilmiştir. Hareketin gençlik içinde 
belli bir güç birikimine ulaşmasında ve bu sayede 
hareketin genel faaliyetine küçümsenmemesi 
gereken bir katkı ortaya koyabilmesinde belli bir 
başarı sağlayabilmiştir. 

Elbetteki bu başarı istediğimiz düzeye asgari 
ölçülerde de olsa ulaşabildiğimiz anlamına gelmiyor. 
Bu tümüyle önümüzdeki sürecin sorunudur. Ne 
var ki, bugün bu hedefe ulaşabilmenin asgari bir 
altyapısını da oluşturmuş bulunmaktayız. Sözkonusu 
olan genel bir politik faaliyet olsa da, geçmiş 
dönemde hareketimiz, sürekli, istikrarlı ve nispeten 
yoğun bir faaliyetle, gençlik içinde "varlık hakkı"nı 
tartışmasız bir biçimde kazanmışbr. Gelişmenin 
maddi zeminini asgari bir temelde de olsa oluş
turmuştur. 

* 
Geçen süreçte organ toplantılarının düzenli 

periyotlarla aksablmadan yapılmış olması, organ 
çalışması açısından önemli bir üstünlüktür. Ne var 
ki, soruna politikleşm� yönetici bir organ çalışnum 
açısından baktığımızda karşımıza çıkan· tablo olumlu 
sayılmayacaktır. 

Organın yönetici bir organ çalışması yürüte
bilmesi, ancak· siyasal gelişmelere, hareketin taktik 
hedeflerine hakimiyeti ölçüsünde sözkonusu olabilir. 
Bu hakimiyetin önkoşullarından birisi, bu 
doğrultudaki kişisel hazırlıklar ise, asıl önemli olan 
bir ötekisi, organın bu doğrultuda siyasal gelişmeleri 
ve gençlik içindeki gelişmeleri temel gündem 
maddesi yaparak tartışabilmesidir. 

İşin bununla bağlanblı başka boyutları da var. 

Karar alıcı bir organ yaşantısı; hedefli planlı çalış
ma; ve tüm bunlarla birleşen bir iş bölümü ve 
iç denetim -organ çalışmasında bu açılardan ciddi 
eksiklikler ve zaaflar sözkonusudur. Gençlik çalış
masında hedefli ve planlı bir çalışmanın yokluğu, 
karar alıcı bir organ çalışmasının eksikliği, geçmiş 



sürecin önemli 7.8af noktalarını oluştwmaktadır. 
Bir organın tüm tartışmaları eyleme/pratiğe 

dönüktür. Öyle olmalıdır. Dolayısıyla yapılan 
tartışmalar bir durum değerlendirmesiyle, genel 
planda yapılabileceklerle ilgili bir tartışma olmakla 
sınırlanmamalı, ama aynı zamanda pratiğe dönük 
somut kararlarla birleştirilebilmelidir. Karar alıcı 
bir organ çalışması, iş bölümünün, iş bölümü de 
iç denetimin/çalışma disiplininin yolunu açacaktır. 
Ve tüm bunlar olmadan yolaçıcı bir çalışma 
örgütleyebilmek mümkün değildir. 

Bu 7.8afların çalışmaya yansıyan kaçınılmaz 
sonuçlarından birisi, belki de en önemlisi, özgül
leştirilmiş gençlik çalışmasının yürütülememesidir. 
Öyle ki, dönüp geçmiş sürece bakuğımızda, doğ
rudan gençlik alanına yönelik bir propaganda / 
ajitasyon faaliyetine rastlamak hemen hemen 
imkansızdır. Gençliğe dönük politika saptamakta, 
genel politikaları gençlik düzeyinde özgülleştirmekte 
açık bir yetersizlik sözkonusudur. 

* 
Gençlik çalışması açısından önümüzdeki 

dönem, olumlu birikimlere yaslanarak olum
suzlukları ve zaafları aşma dönemi olacakur, öyle 
olmalıdır. Şu ana kadar çizilen tablo, önümüzdeki 
dönemde gençlik çalışması açısından hangi temel 
halkalar üzerine yüklenileceği konusunda da belli 
açıklıklar sağlamaktadır. Bu açıklıklan , önümüzdeki 
dönemin temel görevlerini daha çerçeveli biçimde 
ifade edecek olursak; 

örgütsel açıdan hedefimiz, sağlam bir organ 
/ birim çalışmasını oturtabilmektir. Yeni dönemdeki 
çalışmayı, aşağı yukarı tümüyle yenilenmiş bir 
kadro yapısı üzerinden yürüteceğiz. Bunun kendisi 
belirli doğal güçlükler de demektir. Ne var ki, 
işi başından sıkı tutmak kaydıyla, bunlar 
aşılamayacak güçlükler değildir. Geçmiş dönemde 
(nispi olumluluklara karşın) bir türlü istenilen 
düzeye getirilemeyen önderlik -gençlik ilişkisi 
konusunda aulacak olumlu adımlar, bu konuda 
belirleyici olabilecektir. 

Yönetici organdan alt birimlere kadar, karar 
alabilen, hedefli-planlı çalışma yürütebilen ve 
işbölümü / iç denetim mekanizmalarını işletebilen 
bir örgüt yaşanusı inşa edilebildiği takdirde, etkin 
bir gençlik çalışması örgütlemenin de en önemli 
maddi unsuru yaraulmış olacakur. 

Bu nedenle, daha başlangıçtan itibaren, politik 
gelişmeleri, MYO'yu, gençlik içindeki gelişmeleri 
düzenli toplantılarla tarbşmayı, bu tartışmalar 
üzerinden yayın organına katkı yapabilmeyi 
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vazgeçilmez bir "prensip" haline dönüştüre
bilmeliyiz. Aynı zamanda yine belirli bir periyodla 
(örneğin iki ayda bir) gençlik çalışması açısından 
önümüzdeki döneme ilişkin somut hedefler 
saptamayı, pratik planlar yapabilmeyi de bir kural 
haline getirebilmeliyiz. (Doğal ki böyle bir çalışma 
için "mekan" engelinin kesin bir biçimde ortadan 
kaldırılması gerekir.) 

Gençlik ilişkilerinin eğitimi sorunu bu dönem 
içinde somut planlama yaparak adım atmamız 
gereken bir diğer görevdir. Bu doğrultuda bir eğitim 
planı hazırlanocak ve gençlik birimleriyle tartışılarak 
bir takvime bağlanacaktır. 

Politik faaliyet açısından ise temel hedefimiz, 
gençlik içinde, politik bir yığın çalışması 
örgütleyecek -yürütecek bir perspektifi ve pratik 
alışkanlığı yerleştirmektir. Örneğin İstanbul· da 
öğrenci nüfusu 100 binin üzerindedir. 250 gazete 
dağıtımı, 300-500 bildiri dağıtımı ile böylesine geniş 
bir kitleyi politik açıdan etkileyebilmek mümkün 
değildir. 

Kuşkusuz yığınlara ulaşabilmek, propaganda 
ve ajitasyon faaliyetini en geniş kitle üzerinden 
yapabilmek bir "güç" işidir. Ne var ki "güç"ün 
sınırlı olması, bizi, şu an yapılanın bu koşullarda 
yapılabilecek tek şey olduğu sonucuna ulaşbr
maıİıalıdır. Tersine, bu bizi, kitlelere ulaşabilmenin 
değişik yaratıcı yöntemlerini bulmak için seferber 
edebilmelidir. 

Güç sorunu bizi çalışma alanları arasında belirli 
öncelikler yapmaya zorlayabilir. Zorlamaktadır da. .. 
Bu koşullarda öncelikler saptamadan yoğunlaşmış
etkin bir çalışma örgütleyebilmek imkansız değilse 
bile çok zordur. önümüzdeki dönem sağlam öncül
lerden kalkarak belli alanları seçecek ve bu alanlar 
üzerinde yoğunlaşmış bir çalışma yürüteceğiz. 

Ne var ki, bu, bizim yığın çalışmasına dönük 
hedef ve perspektiflerimizi karartmamalıdır. 
Öncelikler saptama, en geniş yığınlara ulaşma 
perspektifiyle birlikte düşünülmeli ve yürütülmelidir. 
örneğin, biz üç alanı öncelikli hedeflerimiz olarak 
seçtiysek, bunun yaratacağı sonuç, gazete, bildiri 
vb. gibi propaganda malzemelerinin geçmişe göre 
azaltılması değil, arttırılması olmalıdır. Seçtiğimiz 
alana dün 200 gazete ulaşunyorsak, bugün 2000 
gazete hedeflemeliyiz. 500 bildiri ulaşunyorsak, 
5000 bildiri hedeflemeliyiz. Gücümüzü o alanları 
bu cepheden kuşatacak tarzda mevzilendirmeliyiz. 
O alanda yığınlar gazetemizi, bildirimizi okumalı, 
kuşlarımızla, afişlerimizle, pullarımızla artan 
yoğunlukta karşılaşmalı. Ama yalnızca bununla da 
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kalmamalı, bizi forum örgütlerken, kitlesel 
tartışmalar dil7.enlerlcen, yığınları her somut durumda 
eyleme kanalize etmeye çalışırken de görmelidir. 
Bizim politik varlığımızın yanısıra örgütsel 
varlığımızı da hissedebilmelidir. 

Politik faaliyet açısından gelecek dönemde 
atılması gerekli ve wrunlu bir diğer adım, gençliğe 
dönük özgülleştirilmiş bir politik çalışmanın 
yürütülebilmesidir. Unutmamak gerekir ki, gerek 
gençliğin genel sorunlarına, gerekse tek tek 
birimlerin sorunlarına dönük müdahaleler 
olmaksızın, etkin bir gençlik çalışması mümkün 
değildir. 

* 
Bu dönemde, gençlik çalışmasımn kapsam ve 

içerik olarak geliştirilebilmesi açısından, atılması 
gerekli başka bazı önemli adımlar daha var. 

Birincisi, lise çalışmasını yaygınlaştırmaktır. 
Geçtiğimiz bir kaç senenin olayları, liselerin 
politikleşme/militanlaşma potansiyeli açısından, 
önemli imkanlar taşıdığını yeterli açıklıkta ortaya 
koymuştur. Oysa biz bu alanda (1. Genel Konfe
rans 'ımızın açık direktiflerine rağmen) henüz 
bilinçli-planlı bir yöneliş içine girebilmiş değiliz. 

Bu dönemi, bu alanda da kazanıma dönüştüre
bilmeliyiz. Liselerle ilişkide olduğunıuz bölgelerde, 
bu çalışmayı belli bir plana baglı olarak derin
leştirmek zorundayız. İlişkili olmadığımız alanlarda 
ise, önce bir tanıma/ilişki arama çabası üzerinde 
yoğunlaşmak, sonra belli öncelikler saptayarak 
liselerle politik/örgütsel bağları geliştirmeye 
çalışmak, temel görevimiz olmalıdır. Dönem 
bittiğinde, çalışma yaptığımız bütün alanlarda 
liselere politik faaliyetimizi az çok sistemli bir 
tarzda taşıyabilecek bir konuma ulaşmışsak, önemli 
liselerde ilişki yaratmayı başarmışsak, bu alandaki 
hedeflerimize de ulaşmışız demektir. 

İkincisi; illegal gençlik yayın organını 
oturtmaktır. Bildiğimiz gibi, Ekim Gençlik Özel 
Sayısı şu ana kadar ancak bir sayı yayımlanabildi. 
Böylesi bir aracın az çok sürekli bir tarzda 
kullanılabilmesi gençlik çalışması açısından önemli 
bir kazanım olacaktır. Bu maalesef başarılamadı. 
Bugün Ekim GençliJi'nin yayım yaşamına başla
ması bu açıdan yeni ve ciddi bir adımdır. Ekim 
Gençlili mutlaka aylık bir periyoda oturtulabil
melidir. Fakat bu tümüyle gençlikte çalışan yoldaş
ların çabalarına bağlıdır. Şu an çeşitli çalışma alan
larında ulaşmış bulunduğumuz ilişki düzeyi böyle 
bir görevi başarabilmemiz için fazlasıyla yeterlidir. 

Üçüncüsü; gençlik çalışması açısından bu 

· dönem aynı zamanda yarının gençlik örgütlenme
sinin temel bazı adımlarının da abldığı bir dönem 
olmalıdır. Bu temel adımların bir boyutu, gençlik 
çalışnıasım kendi içinde merkezileştirmeye yönelik 
bazı ilk düzenlemelerse; diğer ve daha önemli 
boyum da, böyle bir örgütlenmenin temel ilkesel 
ve teorik sorunlarında asgari bir açıklığa kavuşmayı 
hedefleyen bir çabadır. Kuşkusuz bu üçüncü görev, 
bugün için daha ziyade hareketin merkezi organları 
tarafından/üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ve 
bu doğrultuda ilk adımlar atılmaya başlanmış 
durumdadır. 

Ekimci Genç Komünistler, bu perspektif ve 
görevler dogrultusunda ısrarlı bir çabanın içerisincfe 
oldukları takdirde, bu dönemi bir kazanıma 
dönüştürememek için hiç bir neden yoktur. 
Atacağımız her adım, başaracağımız her görev bizi 
gençlik çalışmasında bir atılım yaşamak ve Ekimci 
Genç Komünistler ôrgutü'nü inşa etmek amacımıza 
biraz daha yaklaştıracaktır. 

Bu dönemi kazanalım! 

Demokratik Üniversite 
Kurultayı'na Polis 

Baskını 
Öğrenci gençliğe egemen durgunluğu bir 

parça kırmak amacıyla düşünülen ve değişik 
çevrelerden devrimci öğrencilerin ortak 
çabalarıyla hazırlanan Demokratik Üniversite 
Kurultayı polisin zorba müdahalesiyle 
engellendi. 

Kürt halkının özgürlük talebini katliamlarla 
boğmaya çalışan, işçi sınıfını ve emekçi 
kitleleri açlığa ve sefalete mahkum eden, kamu 
çalışanlarının sendikal hak talebine polis copu 
ile karşılık veren sermaye diktatörlüğü öğ
rencilerin devrimci, demokratik çıkışına da 
tahammül edememektedir. 

Kurultayın bu kadar kolay engellenmesinde 
kuşkusuz devrimci öğrenci hareketinin bugünkü 
zayıflığı, kitle desteğinden yoksunluğu önemli 
bir rol oynamıştır. Bu olay da göstermiştir 
ki kitleler içerisinde mevziler kazanarak 
ilerleyen bir mücadeleye dayanmadığı sürece, 
daha çok "gösteri" yapmak amacıyla toparlanan 
platformlar kolay dağıblmaktadır. Engellemenin 
ardından herhangi bir tepki ve ısrar göste-

"" rilememesi bunun yeni bir kanıtı olmuştur.,, 
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Gençlik alanına bakış 
Belli bir alana dair açık ve 

duru bir perspektife sahip ol
manın o alandaki çalışmaların 
tasarlanması ve uygulanmasında 
yol açıcı olacağı ve verimliliği 
artbracağı tarhşmasız bir ger
çektir. Mücadelemizin bugünkü 
koşullarında bir faaliyet alanı 
olarak kabul ettiğimiz öğrenci 
gençliğe, onun mevcut olanak
larına ve kullanılan araçlara yeni 
perspektiflerle bakmak gerekiyor. 

Sorunlar oldukça çok ve 
şimdiye dek çözülememiş olma
larının da ağırlığını taşıyorlar. 
Ama bunlardan bir kaçı önemli 
ve belirleyici gözüküyor. Birini 
tarbşma konusu yapmak istiyo
rum .. 

Sorun, öğrenci gençliğin 
özellikle öğrenci genç komü
nstler için bir alan olarak kabul 
edilmesidir. Komünistler, toplum
sal örgütlenme içindeki herhangi 
bir parçayı kendilerine alan ola
rak seçerlerken, öncelikli ölçütleri 
o parçanın sınıfsal konumu ve 
nitelikleridir. İlkiyle ilişkili bir 
ikinci ölçüt ise, bu alanın sınıf 
mücadelesinin gelişiminde yara
tacağı potansiyel olanaklarıdır. 

Sınıfsal bileşimi homojen 
olan alanlara (fabrika işçileri, 
gibi) bu ölçütleri uygulamak ve 
sonuçlar almak nispeten kolay
dır. Kimi alanlardaysa bu ölçüt
leri uygulamak ve çıkarılan 
sonuçların uzun vadede geçerli 
ve istikrarlı olacağını düşünmek 
zordur. İşte böyle alanlardan biri 
"öğrenci gençlik"tir. 

Sosyo-ekonomik gelişme ve 

sınıflar mücadelesinin durumu 
birinci olarak farklı sınıfların 
eğitim alanına bakışını, ikinci 
olarak da o sınıfların eğitim-öğ
retimin değişik düzeyleriyle iliş
kisini dinamik bir hale sokmak
tadır. Bu durumu kendi coğraf
yamızın tarihinden örneklendire
biliriz. Yıldız Aydın yoldaşın 
Ekim'in 84. sayısında çıkan 
yazısında bu örnekler mevcuttur. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, 
henüz cılız sermaye düzeninin 
işleyişinde kullanılacak kadro
ların azlığı, burjuvazinin eğitim 
/ öğretim alanını alt sınıflara da 
açmasına neden olmuştur. Za
manla bu durum değişmiştir. Bu 
alanda toplumsal-ekonomik 
ihtiyaçlara göre yeni bir orga
nizasyona gidilmiştir. Bu or
ganizasyon özellikle yüksek 
öğretimde alt sınıfları tecrit 
etmeye çalışmakta, başaramadığı 
oranda onları taşranın naylon 
üniversitelerine doğru sürmek
tedir. Alt sınıflara en gerçekçi 
alternatif olarak lise düzeyinde 
eğitim kalmaktadır (teknik 
mesleki ya da imam hatip 
liseleri). Bu durum alt sınıfları 
ya eğitim alanından uzaklaşbr
makta ya da orta öğretim düze
yiyle sınırlamaktadır. Yüksek 
öğrenim alanında ise orta ve üst 
katmanların oranı yükselirken 
emekçi sınıfların oranı her geçen 
gün azalmaktadır. 

Öğrenci gençlik hem sınıfsal 
bileşimi açısından, hem de 
sınıflar mücadelesine yapacağı 
katkı açısından istikrarlı bir alan 

de-ğildir. Bu alana ilişkin 
yapılmış bir değerlendirme, 
mücadelenin bütün anları için 
geçerli olma-maktadır. 
Olanaklarını her tarihsel kesitte 
yeniden yeniden tartışmayı 
gerektirmektedir. 

Bu verilere bakarak, öğrenci 
gençliğe şimdiki bakışımızı 
tarihimiz üzerinde kuramayaca
ğımızı düşünüyorum. Geçmiş, 
öğrenci gençliği devrim müca
delesi yoluna sokmuş, proletarya 
ve küçük-burjuva katmanlarla 
birlikte dinamizme itmiştir. Ama 
bu hafızamız, öğrenci gençliği 
süresiz bir "alan" olarak kabul 
etmemizi, gelecekte ve şimdi ona 

aynı şekilde bakmamızı koşullan
dırmamalıdır. 

Bunları söylemek, elbette 
öğrenci gençlik içinde çalışmayı 
dışlamamaktadır. Ama onu, 
süresiz "alan" olarak görmeyi, 
soyut bir biçimde bütün herkesi 
çalışma alanımıza dahil etmeyi 
dışlamaktadır. Belki yeni tarzda 
bir çalışma gerekmektedir. 
Naylon üniversitelerle metropol 
üniversiteleri, sıradan liselerle 
teknik / mesleki liseleri ayıran, 
her birine ayn bir vurguyla başka 
tarzlarda yaklaşan ve buna uygun 
bir iş bölümüne giden bir çalışma 
biçimi... 

· 

Mehmet YILMAZ/İzmir 
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Bilim özgürleştirir, kapitalizm 
köleleştirir 

Butjuvazi eğitimi kendi sınıfsal çıtarlan 
için kullanmanın önemini hep bilmiş, bunu 
zora sokan her türlü gelişmeyi ne pahasına 
olursa olsun bastırmayı seçmiştir. Bizde 
öğrenci gençliğin mücadelesinin yokedilmeye 
çalışdması bunu göstermektedir. 

Burjuva eğitim sisteminin özü, bireyin 
aldığı bilinçle kendi özgürleşmesini sağlamak 
değil, sistemi kutsayarak onun bir parçası 
olmayı daha açıkçası sermayeye boyun eğmeyi 
Oğretmekten ibarettir. Bu hem gençliğin 
mücadele tarihinden. hem de tendi taba ve 
yaşamsal çelişkilerinin kitlesel tepkileri 
körükleyeceğini bilmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Sennaye bilir ki, ne kadar çaba sarfetse de 
verilen eğitimle, bireyin nesnelliği gözeterek 
düşünce sistemini oluşturmasına tümüyle engel 
olamamaktadır. Bunun için sözel alanda tam 
bir idealizm fonnasyonu verilmekte, 
materyalizmin cansızlaşbnlan biçimiyle 
düelloya girilmektedir. Sayısal alanda ise 
materyalizm rakamlara ve laboratuvara 
hapsedilmekte, toplumsal yaşamla bağ 
koparılmaktadır. Bireye kapitalist düşünce 
yöntemi verilmekte, en azından sorgulama / 
irdeleme özelliğini kazandırabilecek alanlardan 
bütünüyle uzak tutulmaya çalışılmaktadır. 
örneğin sınırlı da olsa düşünmeyi öğreten 
mantık ve felsefe dersleri lise programından 
neredeyse bütünüyle kaldırılmıştır. 

Maddenin ve doğanın değişim yasaları 
birbirinden alabildiğine kopuk verilerek bireyin 
kafası bulandırılmakta. sistematik bir bilinç 
oluşumu engellenmektedir. "Hiç bir şeyin 
yoktan var, vardan yok edilemeyeceği" ile 
içiçe aynı "ciddiyet"te "yaradılış" teorileri 
anlatılmaktadır. Sayısal olanın 
kavranabilmesinin pratikle, deneyle mümkün 
olduğu düşünülür. Oysa eğitim kurumlarının 
bunu verecek teknik donanımı gözönüne 
alınırsa, sistematik değil de eklektik olmasında 
anlaşılmayan bir şey yoktur. 

Bunu ıamamlayan bir diğer boyut da eğitim 
kadrosunun "80 sonrası biiyük bir çabayia 
"bi7.aya" getirilmiş ve kendinden istenileni 
yapar olmasıdır. Hala sürmekte olan bu • 
sindirme operasyonunun kolay oJmadılı ilerici 
eğitim kadrosunun 1402 no1u yasa kapsamına 
alınarak eğitim sisteminin dışına çıkarılması ile 
hatırlansın. Maddeyi ve canlıyı temel alan 
bilimlerde eğitimcilerin büyük bölümü 
laboratuvar materyalisttir, olmak zorundadır. 
Toplumsal yaşamla bağını kurma lmmcı 
karşısında, iflah olmaz idealistler olarak 
görevlerine koşar, bilime inançsızlıklarını teyid 
ederler. 

Vasıflı işsizlikle yüzyüze bırakılan gençliğin 
yaşamı kurallar yığınıyla kontrol altına 
alınmakta, bu kurallarla çelişmek hem en vahşi 
saldırılara uğramanın hem de devlet sektöründe 
çalıştınlmaınanın nedeni olmaya yetmekte, 
yaşamın her alanında insanlar köleliğe 
alışbnlmaktadır. 

Bazı bölümlerin -mesleki- istihdam alanı 
dahi bulunmamakta, bulunanların ise bir çoğu 
bu hakkı hiç mi hiç kullanamamaktadırlar. Bir 
çok dalda mesleki eğitimin icra edilebileceği iş 
sahası bulabilmek lüks görülmekte, ne olursa 
olsun iş bulmaya razı olunmaktadır .. 
Kimilerinde ise yılların biriktirdiği büyük 
yığılmalar vardır. 

Kısacası, burjuvazi eğitime 
kar alanı olarak yaklaşmakta bir yandan 
da 4-5 yıl bizleri uykuya yatırmakta, 
sonrasında elde edilense vasıflı işsizlik ya da 
ücretli kölelik olmaktadır. Burjuvazinin bizlere 
verecek başka bir şeyi kalmamıştır. Buna son 
vermenin yolu, kapitalizmi hakettiği yere. 
tarihin müzesine göndennekten geçiyor. Bunu 
da ancak mücadeleyle başarılabiliriz, başka 
türlü asla! 

Kahrolsun kapitalizm! 
Yaşasın özgürlük, yaşasın sosyalizm! 

Deniz EVRİM 
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Sosyalizm bayrağını liselerde yükseltelim! 
Gerilla namlusundan çıkan kurşunun göğü 

yırbşının yankısını yalnız bırakarak okula başla
madık ... Bir barikabn arkasına taş ve molotof 
yığınağı yapan direnişçi yoldaşlardan da çekmedik 
soluğumuzu. Fabrika ya da semtteki bildiri dağıbm 
görevimizi de kimseye devrebnedik. İşkenceli polis 
sorgusundan morga götürülürken bir devrimcinin 
bırakbğı gelenek ve değerler önünde, sözümüzü 
yineledik: "Kanı kanla yıkayacağız." 

Yani diyeceğimiz odur ki, mücadeleyle soluk 
alıyoruz. Devrim, sosyalizm bayrağını liselerde 
yükseltmek görevimiz. Bizler liseli devrimciler, 
bir geleneğin mirasçılarıyız. 

Liselerden bilime uzanabilmek için, bilim diye 
önümüze konulan kitaplardaki binbir itina ve özenle 
unutulmuş bilim kırıntılarını yakalayabilmek 
gerekiyor. Öğretim ve bilim labirent gibi birleş
tirilmiş. Bilime dokunabilmek için öğretim olduğu 
ileri sürülen birbir yalan ve çarpıtmayla, sürprizlerle 
dolu labirente girmek gerekiyor. 

Bunun için ırkçı-faşist bilim safsatalarıyla 
doldurulmuş kitaplara babp çıkmak, dinlediğimiz 
konunun şeriata uygun olup olmadığı yolunda fetva 
verilip verilmediğini araştırmak gibi bir lükse 
sahibiz. ''Olabilir, fakat, bence" gibi tek sesli bilime 
karşı çıkabilecek sözcüklerle konuya girecek 
olursanız öğretmenin ebedi polis kesilmiş hükmüyle 
sorgulanmak için, odasına kadar gitmeniz gerekecek. 
Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın "liselere anarşist 
sızacağı" yolunda açıklaması yok mu? Öğrencisin, 
üstelik söze "olabilir, fakat bence" ile başlıyorsun. 
Yani potansiyeli bırak açıkça anarşistsin. Onbeş 
dakika sonra sorgulamayı tersine dönüştürmüş 
sınıfa öğretmenden önce girip ceketini düzeltirken, 
yükselen zafer çığlıkları arasında "döğüşerek" nele
rin kazanılabileceğini yüksek sesle haykırıyorsun. 
İşte kazanıldı. Bir hafta önce ders kitaplarının 
arasında elden ele geçen dergiler saıışiarını şimdiden 
ikiye-üçe katladı. 

Gerici faşist disiplin yönetmeliklerinin, genç 
bireyin boyunduruk albna alınıp kişiliksizleştirilmesi 
gerektiğine inanan eğitimcilerin olduğu öğretim 
kıırumlarından yükseltiyoruz sesimizi. Mahkemele
riyle, polisiyle, eğitim politikası ve eğitimcisiyle, 
yaratbğı insan modeliyle karşımızda bir sınıf var. 
Bu sınıfın, burjuvazinin eğitim tanımıysa, sınıf 
çıkarları olarak özetlenebilir. 

Burjuvazinin eğitim sistemine yaklaşımı ka
çınılmaz olarak burjuva sınıf egemenliğini geliş
tirmek ve ideolojisini sınıf karşıtlarına karşı koruyup 
yaymakbr. Köşeyi dönme ziluıiyetine sahip ve kendi 
sorunlarına dahi duyarsız bireyler yetiştirmektir. 

Sermaye düzeninin bunu başarıp başarama
dığının göstergesiyiz biz. Düşmanımızın eğitim 
kurumlarından, "kapitalizmi yıkarak sosyalist sınıf 
iktidarını kuracak proleter sınıfın ve partinin safla
rında yer aldığımızı" ilan ediyoruz. Üniversiteleriyle, 
liseleriyle eğitim kurumları, devrimci örgüt ve 
partilere kadro kaynağı olmaktadır. Dünya kapitalist 
sistemini Türkiye halkasından kırıp sistem dışına 
taşıncaya kadar gençlik devrimci örgütlere kadro 
kaynağı olmayı sürdürecektir. Liseli devrimciler 
olarak sınıflar savaşımında safımızı belirlemiş 
durumdayız. Demokratik liseye ve mücadelesine 
de bu perspektifle yaklaşıyoruz. Demokrasi kavram 

olarak bir sınıfın diktatörlüğünü simgelemektedir. 
Kapitalizm doğası gereği eğitimde fırsat eşitliğini, 
bilimsel eğitimi, araştırma olanağını gençliğe 
tanıy!lJllaz. Genel olar� toplumun, özel olarak 
liselerin demokratikleşmesi için yapacağımız 
mücadelenin amacı; liselerde tarbşma, araşbrma 
olanaklarımızı artbrmak ve bize öğrenmemiz için 
dayablan bilgileri yargılamak hakkını yakalaya
cağımız toplantıları elde etmemiz içindir. Diğer 
taraftan demokratik haklar açısından genişletilmiş 
bir lisede, sosyalist düşüncenin özgürce yayılması 
ve sosyalizmin ifade edilmesi kolaylaşacakbr. 

Türkiye için eğitim bir yüktür. Dönemin Milli 
Eğitim Bakanı devlet halk işbirliği ile yapılan okulu 
hizmete sokar. Sonra gündemde olan kayıt paraları 
üzerine yapbğı konuşmada "okula hiçbir ad albnda 
zorla para ödenmemesini" ister. Ne yazık ki kayıt 
olmama korkusuyla bu söyleme kulak tıkama 
zorunda kalır veli. Ve maaşının yansını aşkın bir 
parayı zorla okula bağışlar. Halka kendi okulunu 
yap diyenler, devlet kasasından milyarları 
götürenlerdir. İşte geçen yıl İstanbul Eğitim 
Vakfı 'nın açılışında eğitim alanında her şeyi dev
letten beklemeyin diyen İstanbul Valisi Hayri 
Kozakçıoğlu milyar kavgasından başını kaldıra
mıyor. ''Bozuk düzende sağlam çark olmaz", demiş 
Pir Sultan Abdal. 

Ne diyelim. Devrim yolumuzu aydınlatsın. 
Birtan ALTUNBAŞ/ Ankara 
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Ekim Gençliği'nden. 
Okurlara ve Yoldaşlara 

Ekimci komünistler siyasal mücadele sahnesine sınırlı güçlerle çıktılar ve bu sınırlı 
güçlerini öncelikle sınıf çalışması içinde değerlendirme yoluna gittiler. Fakat onlar daha en 
başından itibaren de gençliğe ve gençlik hareketinin sorunlarına da belli sınırlar içinde bir 
ilgi gösterdiler. Görüşlerini ortaya koymanın ilk safhasında ve Ekim 'in daha ilk sayılarında 
gençlik hareketinin sorunları üzerine değerlendirmelerini ortaya koymaları da bu ilginin bir 
parçası ve göstergesiydi. 

Ne var ki başından itibaren ve özellikle üç büyük kentte sahip olduğumuz önemli 
gençlik ilişkilerine rağmen, bu çalışmaya bugüne kadar yeterli bir özen gösteremediğimiz 
de bir gerçektir. Bunun nedenlerini ortaya koymanın yeri burası değil, bu öteki yazılarda 
yapılmaktadır, yapılacaktır ... Bugün için önemli olan, hareketimizin artık gençlik çalışmasına 
yeterli bir ilgiyi göstermek, gençlik kesiminde şu an varolan potansiyelimizi yakın bir 
önderlikle değerlendirmek niyetinde ve kararlılığında olmasıdır. 

Yeni bir yıla girerken komünist gençliğin kendine ait bir yayın organına kavuşması da 
bunun bir ifadesidir. Ekim Gençlifi, sermaye ve diktatörlüğe karşı özgürlük, devrim ve 
sosyalizm mücadelesinde, komünist ve devrimci gençliğin kürsüsü olmayı, onu kucaklamayı, 
onunla bütünleşmeyi amaçlıyor. 

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

Yayın hayatında başarılı olması, siyasal faaliyet ve mücadelede gerçekten etkili bir 
silaha dönüşmesi de, ancak bu birikimi kucakladığı ölçüde, Ekimci Genç Komünistlerin her 
türlü desteğini ve katkısını sağladığı ölçiİde olanaklı olabilecektir. 

Hareketimizin gençlik çalışmasına daha yakın bir ilgi göstermek kararı ile bir gençlik 
yayınının üstüste düşmesi bizim için önemli bir şanstır. Ekim Genç/ili, gençlik çalışmasında 
hedeflediğimiz atılımın etkili bir aracı olacaktır, buna inanıyoruz. 

Gençlik çalışmasını önemsiyoruz. Zira gençliğin gelecek demek olduğunu biliyoruz. 
Gençlik gelecektir, gelecek ise sosyalizmindir. Biz geleceği kazanmak ve sosyalizme 
ulaşmak istiyoruz. O halde halde gençliği kazanmak zorundayız. 

Ekim Gençlifi bu doğrultuda önemli, fakat yine de bu haliyle henüz son derece 
mütevazi bir adımdır. Onu yaşatmak, daha da güçlendirmek, mütevazi bir adım olmaktan 
çıkarıp iddialı bir çıkışa çevirmek, yeniden hatırlatalım ki, Ekimci Genç Komünistlerin ona 
ne ölçüde sahip çıkacağına bağlıdır. Zira bir gençlik gazetesi, somut bir gençlik çalışması 

· ve bu çalışma içinde bizzat yer alan militan genç kadroların omuzlan üzerinde yükselebilir 
ancak. Ancak bu sayede, yalnızca gençliğin ve onun mücadelesinin gerçek sorunlarının 
taşıyıcısı olmakla kalmayacak, aynı zamanda gençliğin çoşkusunun ve dinamizminin 
gerçek bir yansıtıcısı da olabilecektir. 

Genç yoldaşlarımızı bunun bilinciyle hareket etmeye, Ekim Gençlili'ne sahip 
çıkmaya çağırıyoruz. 

Ekim Gençliği 


