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Çalkantılı dönem ve gençlik 

Türkiye bugün ağır bir çalkanbnın içinde
dir. Olayların gelişme seyri, bu çalkantıda 
herhangi bir durulma belirtisi bir yana, onun 
gitgide ağırlaşacağını göstermektedir. 

Türkiye kapitalizmi tıkanmışbr. Bu temel 
üzerinde düzen her alanda çürümekte, tüm 
kurumlarıyla dökülmektedir. Bu yeni bir olay 
da değildir. 24 Ocak kararları ve 12 Eylül as
keri darbesi, bir yönüyle de bu bkanıklığın 
açık bir ilanı idi. Fakat sermaye, ekonominin 
"yeniden yapılandırılması", "ihracata dayalı 
sanayileşme" stratejisi ve dünya ekonomisiyle 
"tam bütünleşme" hedefi ile güya bu bkanık
lığa bir çıkış hazırladı. Bu politika değişikliği 
süngü zoruyla topluma dayatıldı. İşçi-emekçi 
yığınlar ağır yaşam koşullarına, açlığa ve 
sefalete mahkum edildiler. Tam da aynı ne
denlerle her türlü demokratik siyasal haktan 
yoksun bırakıldılar. Gençlik de bu karanlık 
dönemden payına düşeni fazlasıyla aldı. 
Yalnızca politik baskının (işkencenin ve 
zindanın) baş hedefi olmakla kalmadı. İktisadi 
sömürüden, ağırlaşan yaşam koşullarından, 
çürüyen ve çöken değerler sisteminden de en 
çok etkilenen toplum kesiti oldu. 

Tüm bunlar, kronikleşmiş bir bunalımı bir 
kaç on yıldır yaşayan Türkiye kapitalizmine 
nefes aldırmak içindi. Bugün sonuç ortadadır. 
Bu politikalar sayesinde sermaye, süngülerin 
koruması albnda bir dönem kuşkusuz rahat 
nefes aldı, görülmemiş servetler edinerek 
semirdi. Fakat Türkiye kapitalizmi bunalımdan 
kurtulamadı. Bugün bu bunalım daha ağırlaş
mış olarak, tüm alanlarda ve tüm biçimlerde 
yaşamayı sürdürüyor. 

Türkiye'nin kendi özdeneyimi göstermiştir 
ki, ekonomide ağırlaşan bir bunalım, işçi ve 

emekçiler için yoğun sömürü, daha da köUileşen 
yaşam koşullan ve bunlara eşlik eden bir baskı, . 
terör ve yasak rejimi demektir. 

Ekonomideki son gelişmeler bu açıdan özel 
bir politik önem taşımaktadır. Mali çöküntü, 
yüksek oranlı devalüasyon ve peşpeşe gelen 
zamlar, sermaye çevrelerinde yeni bir iktisadi
politik saldın paketinin tarbşılmasını gündeme 
getirmiştir. 

İşçiler ve emekçiler buna sessizce ooyun 
eğecekler midir? Bir avuç asalak kapitalist 
ralıat etsin ve semirsin diye, açlığa ve yoksul
luğa, en sıradan demokratik haklardan bile 
yoksunluğa katlanacaklar mıdır? 

Böyle olacağını düşünmek için bir neden 
yok. Zira özellikle işçiler ve kamu çalışanları 
yıllardır geçmişte kaybettiklerini telafi etmeye, 
yeni haklar kazanmaya, yeni mevziler elde 
etmeye çalışıyorlar. Bu mücadeleden bile henüz 
kayda değer bir sonuç almamışken, yeni kayıp
lara ve yoksunluklara katlanmaları, onlara an
cak bir kez daha süngü zoruyla dayablabilir. 

Aslında bugün halen yapılmakta olan, 
gitgide dozu arurılarak yapılmak istenen de 
budur. Ordu ve polis aygıb, 12 Eylül ile birlikte 
siyasal yönetim alanına daha özel bir ağırlıkla 
yerleşmişlerdi. 80'li yılların ikinci yarısında 
tarihsel bir sıçrama yaşayan ve kurulu düzenin 
tüm dengelerini altüst eden Kürt özgürlük 
mücadelesinin önünü kesme ihtiyacı ise, 
yönetimin fiilen ve tümden onların eline 
geçmesine yolaçb. Bugün Türkiye'ye gerçekte 
generaller, MİT ve siyasal polis şefleri 
yönetiyor. Hükümet, parlamento ve siyasal 
partiler, yalnızca "siyasal meşruiyet" sağlayan 
göstermelik kurum lara dönüşmüş birer 
kukladırlar. T.C'nin bugün bir "kontr-gerilla 
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cumhuriyeti" olarak nitelenmesi boşuna değil
dir. 

Dolayısıyla, olayların bundan sonraki seyri, 
sennayenin "istikrar politikaları" adına toplumu 
yeni bir ağır baskı ve sömürü cehennemine 
mahkum edip edemeyeceği, yığınların bu 
politikaları boşa çıkarmak için gösterebileceği 
mücadele eylem inisiyatifi ile doğrudan bağ
lantılıdır. 

Kürt halkına her türlü baskı, terör, kat
liam zaten uygulanmaktadır. Fakat bu maz
lum halkın gösterdiği kahramanca direniş 
sayesinde, devletin başarı sağlaması bir yana, 
Kürdistan üzerindeki 70 yıllık modem sömür
geci boyunduruk bugün her yanından çatır- · 
damaktadır. 

İşçi sınıfı ve kamu çalışanları ise kitlesel 
politik bir eylemlilik düzeyine henüz ulaşabil
miş değiller. Fakat saflarında büyük bir hoş
nutsuzluk vardır. Bunu yıllardır eylemleriyle 
de ortaya koyuyorlar. Ekonomideki son geliş
melerin ve onu izleyecek yeni "tedbirler"in 
tahammül sınırlarını aşması, onları politik bi
çimler de kazanan yeni bir eylemlilik dalgasına 
itmesi muhtemeldir. 

Peki bu bunalım koşullarında gençliğin 
durumu nedir? Onun bu gelişmeler karşısındaki 
tepkileri· ne olacaktır? 

' 60'lı ve '70'li yıllarda düzenin saldırıları 
karşısında en duyarlı ve militan tepkiler gençlik 
kesiminden gelirdi, İlk harekete geçen genel
likle gençlik olurdu. Fakat 12 Eylül'ün dam
gasını vurduğu '80'li yıllarda, en büyük kaybı 
gençlik hareketi yaşadı. Bu tartışmasız bir ol
gudur. Geçmişte geniş kitlesel gücüyle ve 
militan tutumuyla toplum ölçüsünde sarsın
tılar yaratabilen devrimci gençlik hareketi, 
bugün marjinal kalmaktan kendini bir türlü 
kurtaramıyor. Yüksek öğrenim gençliği için 
bu çok açık. Bir süredir ilgilerin ve sınırlı ça
baların yoğunlaştığı liseli gençlik hareketinin 
de durumu, hiç değilse bugün için, henüz çok 
farklı sayılmaz. 

Bununla birlikte, ağırlaşan iktisadi bunalı
mın sonuçlarından yalnızca aileleri üzerinden 
etkilenmekle kalmayan, aynı zamanda serma
yenin eğitim ve okul politikalarının olumsuz 

sonuçlarını da doğrudan yaşayan yoksul öğ
renci kesimlerinin düzenle karşı karşıya gel
mesi için giderek daha uygun bir ortam oluş
maktadır. 

Öğrenci gençliğin toplumsal hareketlilik
te geçmişte oynadığı türden bir rolü oynaması 
hiçbir biçimde beklenmemelidir. Türkiye'nin 
toplumsal mücadelesi tarihinde bu kendine özgü 
bir evreydi, yaşandı ve artık geride kaldı. Şimdi 
sahnenin ön planında işçiler var ve onlar oraya 
bir kez yerleştikten sonra, bu yeri başka bir 
halk sınıfı ya da katmanı ile değiştirmeleri 
kolay değildir. 

Dolayısıyla sorun, gençlik hareketini 
geçmiş konumuna yaklaştırmak değil, onu işçi 
hareketinin yanısıra, bu harekete güç katacak, 
destek olacak biçimde mücadeleye çekmektir. 
İşçi-emekçi hareketindeki her gelişme, öğrenci 
hareketini geliştirmek için de bir olanaktır. 
Bu yalnızca genel etkileşim yönünden değil, 
fakat daha özel planda da böyledir. Babalan 
ya da anneleri, ağabeyleri ya da ablaları, 
amcaları ya da teyzeleri işçi, memur ya da 
kamu çalışanı olarak eyleme geçen, mücadele 
eden, bir öğrencinin toplum sahnesinden öteye 
bizzat aile yaşamı üzerinden de mücadeleye 
yöneleceği gerçeğini görmek zor değildir. 

Düzen aslında her yönden gençliği müca
deleye zorluyor. Ona başka bir çıkış yolu bıra
kabilmiş değil. Genç kuşakların geleceğini ka
rartmasını bir yana bırakıyoruz. Bugünkü yaşam 
ve eğitim koşullan gençlik için çekilmezdir. 

Komünistler gençlik çalışmasında atak ve 
güvenli olmalıdırlar. Gençlik sorunun her dev
rim mücadelesinin temel sorunlarından biri 
olduğunu gözden kaçırmamalıdırlar. Bu yalnız
ca gençlik gelecektir, gerçeğinden dolayı böyle 
değildir. Gençlik mensup bulunduğu sınıf ya 
da tabakanın en diri, en dinamik, mücadelede 
en atak, fedakarlığa en yatkın kesimidir. 
Dolayısıyla o yalnızca devrimin geleceği için 
değil, fakat bizzat bugünkü gelişim seyri içinde 
de büyük önem taşımaktadır. Devrim için en 
militan ve taze güçler gençlik içinden, elbette 
en başta sınıf gençliği içinden devşirilebilir. 

Ekim Gençliği 
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Düzenin ve devletin sivil faşist çeteleri işbaşında 

Doğru perspektif, 

kararlı ve militan . tutum 
Sermaye diktatörlüğü geçmişte yakından 

tanığı olduğumuz bir oyunu yeniden 
sahnelemeye çalışıyor. Ama bu kez oyunun 
tuzağına düşmemek tümüyle bize bağlı. 

Devletin yığınlara dönük tüm 
politikalarının özü devrimci muhalefetin nasıl 
bastırılacağı üzerinedir. O, sermayenin 
saltanatına yönelik en ufak bir kıpırdanışa dahi 
tahammül edemez. Kapitalizmi korumak ve 
kollamak devletin varoluş nedenidir. 

Türkiye'de 1970 ve '80 öncesi askeri 
darbeforle bastırılan iki devrimci yükseliş 
yaşandı. Her ikisinde de üniversite gençliği 
önemli bir yer tuttu. Geniş öğrenci kitleleri 
büyük bir hareketlilik yaşadılar. Öğrenci 
hareketi saflarından yiğit devrimci militanlar 
çıkardı. Bu dönemlerde düzene karşı 
yükseltilen meşru mücadelenin önünü tek 
başına asker ve polis terörüyle kesemeyen 
devlet, siv.il faşist terör çetelerini devreye 
soktu. Faşist Türkeş'in MHP'si yönetiminde 
ülkenin bazı yörelerinde komando kampları 
oluşturuldu. Buralarda daha çok kırın ve kentin 
yoksul kesimlerinden seçilmiş bilinçsiz ve 
aldatılmış gençler "eğitildi'1er. Kendilerine 
ülkücü komando diyen bu çeteler, 
"eğitildikten" sonra devrimcilerin ve yığınların 
üzerine sürüldüler. Uyguladıkları terörle halkı 
sindirmeye çalıştılar. Belli bazı yörelerde 
etkinlik de sağladılar, belirli mevziler 
kazandılar. Bu çeteler bu dönemde sayısız 
devrimciyi, ilericiyi, aydını, bilim adamını 
katlettiler. Devlet MİT ve Kontr-gerilla 
bağlantılarıyla cinayetlerini bu çetelere işletti. 
Böylece de kendisine tarafsızlık süsü vermeyi 
bir ölçüde başarabildi. 

Böylelikle burjuva medya organlarının 
yığınların düzene karşı haklı mücadelesini bir 
"sağ-sol çatışması" olarak yansıtması kolay 
oldu. Ancak o dönemde devrimcilerin hatalı 
tutumu da buna bir ölçüde olanak tanıdı. 
Faşistlerin fiili saldırılan karşısında kendilerini 
ve elde ettikleri mevzileri korumak zorunda 

kalan devrimciler, bir süre sonra özellikle 
okullarda, faaliyetlerinin eksenine, sivil faşist 
çetelere karşı mücadeleyi oturttular. Bazı 
gruplar devletin baskı ve terörü ile sivil faşist 
çetelerin doğrudan ilişkisinin gereklerini 
pratikte yeterince gözetmediler. Sonuçta 
faşistlere karşı mücadele, devrimcilerle faşistler 
arası kısH' bir düelloya dönüştü. Bu türden bir 
mücadele giderek devrimcileri kitlelerden 
kopardığı gibi, kitlelerin devrimci harekete 
bakışını olumsuz yönde etkiledi. 

Bir süredir başta üniversiteler olmak üzere 
bir çok yerde sivil faşist çeteler polislerin de 
desteğiyle yeniden piyasaya sürülmekteler. 
Gerek asker cenazelerinde, gerekse de devrimci 
infazlarında amigoluk işlevi üstlenmekteler. 
Devrimci ve Kürt düşmanı söylemleriyle 
üniv�rsite kampüslerinde devrimcilere 
saldırmakta, milli maçlarda seyircilere PKK ve 
Kürt karşıtı sloganlar attırmaya çalışmak-
talar. Kimi okullarda yarattıkları terörle belli 
bir varlık gösterebildikleri, devrimci ve 
ilerici öğrencileri etkisizleştirdikleri 
görülmektedir. 

Devrimciler geçmişin deneyimlerinden 
dersler çıkarmalı, o dönemin hata ve za8flannı 
yinelemeden, devletin faşist terörüne ve bu 
arada sivil faşist çetelere karşı izleyecekleri 
politikayı belirlemelidirler. Kuşkusuz faşistlerin 
kazanılmış mevzileri yok etmelerine, kitleleri 
terörize ederek sindirmelerine izin vermemek 
gerekir. Devletin ırkçı, şoven politikalarını 
yığınlar arasında propaganda etme işlevini de 
sürdüren faşistlerin zehirlerini etrafa 
saçmalarını engellemek zorundayız. İnsandan 
yana olan her şeye saldıran faşist düşünce ve 
onun taşıyıcısı olan çetelerin özgürlük hakkı 
olamaz. 

Ancak faşist teröre karşı mücadele 
faşistlerin her görüldükleri yerde dövülmesi de 
değildir. Bu türden bir mücadele yöntemi 
geçmişin dar çatışma ortamına yeniden dönmek 
anlamına gelecektir. Her şeyden önce sivil 
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faşist çetelerin hangi amaçla ortaya sürüldüğü 
kitlelere kavraulmalıdır. Sermaye 
diktatörlüğünün bu çetelere dolaysız desteğinin 
alu çizilmelidir. Polis ile faşist çetelerin sıkı 
işbirliği her seferinde somutça sergilenmelidir. 
Örneğin bugün okullarda faşistlerin 
devrimcilere saldırısı öğrenci· kesimi üzerinde 
daha yoğun bir baskı ortamı yaratma 
olanaklarının sağlanmasına yöneliktir. Ya da, 
Kürdistan • daki haksız ve kirli savaşa Türk 
halkının uysalca seyirci kalmasını ve katliama 
fiilen ortak olmasını 

kitlelerinin bu doğrultudaki desteğini kazanmak 
için de gereken herşeyi yapmalıyız. Geçmiş 
deneyim gösteriyor ki, sıradan öğrenci 
kitlelerine bu çeteler son derece itici gelmekte, 
onlarda anti-faşist bir tepkiyi ve mücadele 
isteğini yaratmaktadır. 

Öyle bir etkinlik yaratalım ki bizlere bu kadar 
kolayca saldırmasınlar. Ama temel hedefimizi asla 
unutmadan, perspektiflerimize gölge düşürmeden. 
En önemlisi de mücadelemize en geniş kesimleri 
katarak ... 

kolaylaşurmak içindir. 
Öyle ki yaraulan ırkçı, 
şoven ruh haliyle gençler 
başları önde ölmeye ve 
öldürmeye gidebilsinler. 

Komünistler kitlelerin 
önderidirler. Bu yığınların 
ufkunu açmak, onları 
sermaye düzenini yıkmaya 
seferber etmek demektir. 
Hiçbir şekilde iktidar 
mücadelesi, genel devrimci 
mücadele faşistlere karşı 
mücadeleye 
indirgenmemelidir. Onun 
yalnızca bir parçası, özel 
ve aslında tali bir alanı 
olarak görülmelidir. Faşist 
çetelerin bize dayatacakları 
kısır döngünün düzeni ve 
devleti kitleler nezdinde 
perdelemesine izin 
vermemeliyiz. Faşist 
çeteler devrimcilerin 
sermaye devletini yıkma 
mücadelesini engellemede 
ortaya sürülmüş araçlardan 
yalnızca biridir. Öte 
yandan kapitalizmi 
yıkmadan, yani onun 
kaynağını kurutmadan 
faşizmi tarihin çöplüğüne 
atamayız. Tüm bunları 
gözönünde bulundurmak, 
sürekli gözetmek kaydıyla, 
sivil faşist teröre de hiç 
bir biçimde papuç 
bırakmamalıyız. Saldırıları 
yiğitçe püskürtmeli, öğrenci 

� 
Geçmiş gençlik hareketi ve sivil faşist terör 

Devletin tam desteğine sahip sivil faşist terör çeteleri, gençlik 
hareketine karşı 1965- 197 1 döneminin son yıllarında kullanılmaya 
başlanmışlardı. O dönem bunlar daha çok gençlik önderlerini hedef 
alıyorlardı. Oysa 1974-1980 döneminin başından itibaren kullanıldılar 
ve kanlı terör eylemleriyle yalnızca gençlik önderlerini ya da devrimci 
öğrencileri değil, doğrudan öğrenci kitlelerini hedef aldılar. Öğrenci 
kitlelerini terörle yıldırma, mücadeleden alıkoyma amacı güdüyorlardı. 
12 Mart döneminde polis desteğinde bir çok öğrenci yurdunu işgal 
ederek saldırı karargahı haline getirmişlerdi. Buna özellikle faşist 
MC hükümeti döneminde okulları işgal etme ve öğrenimi engelleme 
çabaları eklendi. Başlangıç yıllarında geniş öğrenci kitlelerinin açık 
nefreti ve büyük kitlesel tepkileriyle Icarşılaşular. Bir çok yerde hızla 
tecrit edildiler ve işgal albnda tuttukları okullardan başarılı mücadelelecle 
kovuldular. 

Fakat bu sistemli, planlı ve bilinçli bir faşist terör hareketiydi, 
polisin ve jandarmanın tam desteğine sahipti, bu nedenle kesilmedi, 
dozu artarak sürdü. Nitekim zamanla mücadeleyi zayıflaucı etkilecini 
göstermeye başladı. Terör öğrenci kitlesinin geri kesimlerinde yılgınlık 
ve mücadeleden geri durma eğilimleri yaratu. Bazı grupların "sol", 
düellocu. eğilimleri bu süreci hızlandırdı. 

Faşist diktatörlük, gençlik hareketine karşı terör çetelerini 
kullanırken, bununla, gençlik kitlelerinin düzene yönelik mücadelelerini 
gölgelemek "sağ-sol çauşması" görüntüsü yaratmak istiyordu. Ara 
sınıflar nezdinde ve son yıllara doğru geri öğrenci kitlelerinde bu 
görüntüyü kısmen de olsa yaratmayı başardı. Bu arada devrimci öğrenci 
hareketi esas hedefinden şaşu. Dikkatler büyük ölçüde terör çeteleriyle 
mücadelede odaklaşu. Bu beraberinde bilinç kaymaları da yaratu. 
Faşizme karşı mücadele, sivil terör çetelerine karşı mücadeleye 
indirgendi. Bu çetelerin auldığı bölgeler "kurtarılmış bölgeler" olarak 
sunuldu vb. 

Sivil terör çetelerinin çabaları, küçük-burjuva demokrasisinin bazı 
temsilcilerinin yanlış eğilimlerini de körükleyerek, 1974-1980 döneminde 
devrimci gençlik hareketine büyük zarar veren, hedeflerini sapbran, 
kapsamını daraltan, kitleselliğini zayıflatan temel etkenlerden biri oldu. 

(Ekim, Devrimci Gençlik Hareketi, sayı:?, Nisan '88) 
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İşçi gençliği kazanalım 

Saflarımıza daha fazla genç işçi! 
İnsanlık tarihinin en ileri sınıfı, işçi sınıfıdır. 

Çünkü o yalnızca kendi emeği ile toplumu sırtında 
taşımakla kalmıyor. Fakat aynı zamanda kendi 
sınıfının kurtuluş savaşımıyla birlikte tüm insanlığın 
kurtuluşunu da gerçekleştirebilecek bir toplumsal 
konuma sahiptir. Sınıfsız bir dünyayı yaratma 
mücadelesinde önderlik onun omuzlarındadır. Bu, 
öylesine ileri sürülmüş bir iddia değil, tarihsel 
sürecin bilimsel ·yorumuyla ortaya çıkan bir ger
çekliktir. 

Ülkemizde, gerçekleştirdikleri eylemler ve 
potansiyel gücüyle her zaman için gündemde olan 
işçi sınıfının önemli bir kesimini genç işçiler 
oluşturmaktadır. DPT 1989 verilerine göre, çalışan 
nüfusun %61,2'si, yani 10 milyondan fazlası gençtir. 
İşçi gençlik aynı zamanda sınıfın en yoğun sömürü 
albndaki kesimidir de. Çoğu sigortasız, sendikasız 
olarak küçük ve ·orta ölçekli işletmelerde, en ağır 
koşullarda iliklerine kadar sömürülmektedir. 

Genç işçiler genellikle çalışbkları işlere geçici 
gözüyle bakmaktadırlar. Erkekler için zorunlu 
askerlik, kalıcı bir işin önüne engel olarak çıkmak
tadır. Yine aynı şekilde genç kadın işçiler evlilik, 
çocuk bakımı vb. gibi nedenlerden dolayı aynı 
işyerinde uzun süre kalamayabilmektedirler. Ço
ğunlukla genç işçilerin çalıştıkları işyerlerinde, bu 
durum sendikalaşma mücadelesinin önünü kesmek
te, kalıcı bir örgütlülük yaraulamamaktadır. 

İşçi gençliğin önemli bir kesiminin içinde 
yeraldığı çıraklık statüsü, kölelik statüsünden başka 
bir şey değildir. Resmi kayıtlara göre 2 milyon 
genç, bu statüde çalışurılmaktadır. Sendikalar ise 
ülkemizde 5 milyon kadar çırak olduğunu 
bildirmektedirler. Çırakların belli bir ücret almakla 
birlikte, bir mesleği de öğrenmek için çalıştırıldıkları 
iddia edilse de bu yalnızca söylemde kalmaktadır. 
Gerçekte, önemli bir ağırlığını din ve ahlak bilgisi 
gibi derslerin oluşturduğu "çıraklık eğitimi"nden 

. yararlananların sayısı170 bini ancak bulmaktadır. 
Bu statü albnda genç işçiler küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde her türlü meslek hastalığı ve kazaya 
uygun ortamlarda, son derece düşük ücretlerle 
sömürülmektedirler. Angarya ve dayak çıraldar için 
katlanılır olağan bir uygulama haline gelmiştir. 
Ülkemizde çıraklığın gerçek anlamı budur. 

Sportif ve .kültürel etkinlikler ise neredeyse 
yalnızca burjuva çocuklarının yararlanabildiği pa.; 
halı bir uğraşbr. Kapitalizmde genç ·işçiler bu tür
den özlemlerini yüreklerine gömmek zorundadır
lar. Kaldı ki sportif ve kültürel faaliyetin olanaklan 
olsa bile, hafta sonları dahil zorunlu mesaiye 
bırakılan işçilerin bunlardan yararlanmalan mümkün 
değildir. Onlara "boş zaman uğraşısı" olarak Ja:yık 
görülen yalnızca maç izleyiciliğidir. Gençlerin 
düzene karşı öfkesi böylelikle rakip futbol takı
mına karşı öfkeye dönüştürülmektedir. 

Sennaye diktatörlüğü, işçi gençliğin düzen 
açısından taşıdığı potansiyel tehlikenin bilincin
dedir. Bu nedenle onun tepkisinin düzen kanalları 
içerisinde eriyip gitmesine büyük önem verir. 
Yasalarla elini, kolunu bağlamaya çalışır. örneğin 
ülkemizde 16 yaşından küçük işçilerin bir sendikaya 
üye olabilmesi için ana-babasının onayı şarttır. En 
ufak bir kıpırdanışını acımasız bir polis terörüyle 
ezm�ye, yok etmeye çalışır vb. 

Tüm yaşamı dayak, baskı, küfür, sefalet ve 
ağır çalışma koşullarıyla özetlenen genç işçilere 
bu düzen hiçbir şey veremez. Onlar daha 
hayatlarının ilk evrelerinde kapitalizmin temel 
niteliğini yaşayarak öğrenirler. Gözlerini sömürü 
çarklarının içerisinde açarlar. Bu yönleriyle sınıfın 
en ileri ve en diri unsurlarıdır da. Ekim GençliJ/i'nin 
ilk sayısındaki Başyazı' da da vurgulandığı gibi, 
"Komü.nistler sınıf çalışması içinde genç işçilere, 
gençlik çalı�ı içinde ise işçi gençlige ayrı dDduıt 
göstermek zorundadırlar. İşçi sınıfı damgasını 
taşıyan tüm devrimlerde ya da büyük devrimci 
hareketlerde sınıfın genç kesimi her zaman özel 
bir rol oynamıştır. Lenin'in 'Biz daima devrimci 
sınifm gençliginin partisi olacagız' demesi boşuna 
degildir.'" 

Komünistler işçi gençliğin yaşam ve çalışma 
koşullarını yakından izlemeli, onların özgül so
runlarında önlerini açan perspektifler sunabil
melidirler. İşçi gençliğin enerji ve kapasitesini 
sosyalizm için mücadeleye seferber etmesini ve 
sınıfın öncü partisinde örgütlenmesini sağlayacak 
tarzda faaliyetlerini biçimlendirmelidirler. 

Saflarımızda daha çok genç işçi için Ekimciler 
görev başına! 
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Liseli gençliğin sorunları üzerine 
Üniversiteler geçtiğimiz yıla oranla yeni öğ

retim dönemine coşkusuz başladılar. Kurultay 
girişimi, yurt sorunlarını gündemine alan ey
lemlilikler, olası bir yeni hareketlilik sürecinin 
göstergeleri olsalar da, yüksek öğrenim gençliği
nin üzerindeki ölü toprağı henüz atamadığı gö
rülmektedir. 

Tam da aynı süreçte İstanbul Sefaköy Lisesi 
direnişi nedeniyle gözler bir kez daha liseli 
gençliğin mücadelesine çevrildi. Üniversitelerin 
tersine liselerde örgütlenme çabası bir dizi zaafı 
taşısa da hızlı bir biçimde sürmekte. Eylemler 
yoğunlaşmakta. 

12 Eylül sonrasında devlet güçlerinin saldırısı, 
YÖK yasası vb. üniversitelerde ciddi tahribatlar 
yarattı. Ama bundan da önemlisi işçi, emekçi 
çocuklarının bir yüksek okula kaydolma şansı 
oldukça azaldı. Pahalı dersaneler, har(a)çlar, 
diplomalı işsizlerin hızla artması, yaşam koşullarının 
alabildiğine kötüleşmesi, emekçi yığınlarının 
üniversiteleri bir umut kapısı olarak görmelerini 
hayli zcrlaştırmaktadır. Günümüzde özellikle meslek 
liseleri kolay yoldan iş bulmak, meslek edinmek 
için yoksul kitlelerin gözünde bir olanak olarak 
görünmektedir. İşsizliğin %30'lara vardığı ülke
mizde bu · liselerin nasıl bir olanak olduğu da 
tartışılır. Ancak özellikle meslek lisesi öğrencilerinin 
staj adı altında fabrikalarda çalıştırılması, onla
rın daha okuldayken, kapitalizmin sömürü çarkıyla 
tanışmasına neden olmaktadır. Böylelikle kendi 
yarattıkları değerlerin bir avuç sermayedarın 
kasasına nasıl aktığını görmektedirler. Kaldı ki, 
stajın kendisi de yoğun bir sömürü biçimine dö
nüşmüştür. Öğrencilerin emeği karşılıksız olarak 
kullanılmakta, yarattıkları artı-değere kapitalist 
patronlarca el konulmaktadır. 

Kapitalist sistemin ayakta kalması için burju
vazinin okumayan, düşünmeyen, sorgulamayan 
uysal kölelere ihtiyacı varclır. Kapitalistlerin istediği 
fabrikada önündeki makinayı çalıştıracak kadar 
kendini geliştirmiş, işsiz kaldığında bile tanrıya 
şükredecek, boş zamanlarında ise televizyon dizisi 
seyredip, futbol maçlarına gidecek insan tipidir. 
Ama burjuvazi insanların üretimde yeralabilmesi 
için bazı bilgilere sahip olması, eğitim görmesi 
gerektiğini bilir. Kapitalistlerin varolabilmesi için 

"eğitilmiş" ücretli kölelerin varlığı zorunludur. 
Kısacası sermaye dümıi için scxun yaşadığı dünyayı 
bilimin ışığında kavrayan, onu dönüştüren bireyler 
yetiştirmek değildir. Bazı teknik bilgilere sahip, 
devleti ve sistemi değişmez, mutlak güç olarak 
gören köleler ordusu yaratmaktır. 

Bu tip bir "eğitim" de, yine aynı şekilde ye
tiştirilmiş öğretmenler tarafından verilmektedir. 
Dayak atan müdürler, kılık kıyafetle ilgilenmekten 
başka becerisi olmayan öğretmenler, ispiyoncu okul 
idareleri, bu işlevleriyle öğrencilerin karşısında 
düzenin selameti için çırpınıp duran görevlilerdir. 
Düzen bu şekilde işletilmektedir. Okul idaresi perde 
arkasındaki sermaye devletinin birer bekçisidir. 

Liseli gençlik, başta okullarda öğretim kadro
sunun uyguladığı şiddet olmak üzere, kayıt parası 
adı altında alınan har(a)çlara, yeni kredili sistem 
uygulamasına karşı, zaman zaman sesini yüksel
tebilmektedir. Devletin ırkçı, şoven, gerici propa
gandalarının eğitim diye verilmesini onaylama
maktadır. 

Bu "eğitim" sistemine karşı duracak üç önemli 
güç vardır. Kendileri de birer işçi-emekçi olan 
veliler, çocuklarının düzenin çarkları arasında tüm 
insani değerlerini yitirmemesi için mücadele et
melidirler. Sömürünün ortadan kaldırılması uğruna 
verilen genel savaşım ile özgür bir eğitim müca
delesi birbirleriyle doğrudan bağlantılıdır. Çünkü 
her ikisini de elde etmenin yolu kapitalizmi yık
maktan geçmektedir. 

Ama esas görev öğrenci ve öğretmenlere düş
mektedir. Birer ücretli köle olan öğretmenler dev
letin dayattığı iğrenç planlan omuzlamamalıdırlar. 
Eğit-Sen'in üye sayısının onbinlerle ifade edildiği 
Türkiye'de öğretmenlerin liseli öğrencilerin müca
delelerine yeterli bir destek verdiklerinden söz 
edemeyiz. Daha fazla ücret için mücadeleye indir
genmiş bir sendikal örgütlülük, öğretmenlerin kabul 
edeceği bir şey olmamalıdır. 

Oysa örneğin her yıl bütçeden eğitime ayrılan 
pay oldukça azdır. Devlet okullara kışın yakacak 
kömür parası bile vermez, okul idarelerini kayıt 
harcı toplamaya mahkum eder. Ancak tam bir iki
yüzlülükle basına sürekli mesajlar vererek, har(a)ç 
toplayan öğretmenleri hedef gösterir. Öğretmenler 
ise oyunun aktörleri olarak kendilerine yönelen 



bunca muhalefete karşın "aidat"ları toplamaya 
devam ederler. Bu iğrenç oyun karşısında suskun 
kalmayı yeğlerler. Yürekli bir karşı koyuş ger
çekleştirmezler. 

Kürdistan'da her gün köy yakıp yıkan devlet 
Bosna'daki müslüman kırımını kınama adına 
öğretmenlere öğrencilerinden imza toplama görevi 
verir. Bu görevi uysalca ifa eden öğretmenler, 
kardeş Kürt halkının kırımına suskun kalırlar. Bu 
düzenin ikiyüzlü, ırkçı, şoven propagandalarının 
aleti olurlar. Bu onursuzluktur. Sendika tüzüklerine 
yazmış bulundukları "ana dilde eğitim hakkı", ya 
da sendika yöneticilerinin ürkekçe yaptıkları basın 
açıklamaları işlenen suçların sessiz izleyicileri 
oldukları gerçeğini karartmaz. 

Son yıllarda Milli Eğitim Müdürlüklerine ve 
okul idarelerine faşist kadroların doldurulduğu 
bilinmektedir. Düzenin "eğitim" politikasının uysal 
yürütücüleri olan bu unsurlar kimi yerlexde okulları 
tam bir faşist cezaevine çevirmişlerdir. Dayak. baskı, 
hakaret, gerici, şoven eğitim sistemi kimi öğrencilexi 
mücadeleye iterken, kimilexini de kendini öldürmeye 
varacak kadar umutsuzluğa düşürebilmektedir. Başta 
İstanbul ve Ankara' da olmak üzere mücadeleci 
öğrenciler öğrenci birliklerini kurmaya, okullar 
düzeyinde kendi kısıtlı olanaklarıyla dergi, bülten 
çıkarmaya çalışmaktadırlar. 

Şu ya da bu sol gruba sempati duyan bazı 
öğrencilerin böylesi örgütlülüklerde daha çok 
inisiyatif sahibi oldukları görülmektedir. Bunun 
ilk bakışta öğrenci hareketinin politikleştirilmesinde 
olumlu bir rol oynayacağı düşünülebilir. Ne yazık 
ki, bu grupların etkisi öğrencilerin mücadelesine 
hemen hiçbir yarar sağlamamaktadır. Tersine çoğu 
zaman onu olumsuz yönde etkileyen bir faktöre 
dönüşmektedir. Öğrenci birlikleri daha tam kurul
madan kısır çekişmeler nedeniyle parçalanmakta, 
bir süre sonra öğrenci kitlesiyle bağını yitirmektedir. 
Liseli öğrenciler, üniversitelerde yaşanan olum
suzluklardan dersler çıkaracağına, oradaki zaafların 
kör bir takipçisi durumuna düşmektedirler. Oysa 
liseli gençlik, üniversiteli gençliğe oranla çok daha 
duyarlıdır. Çünkü hem çoğunluğunu işçi ve emekçi 
çocukları oluştımnaktadır, hem de meslek liselerinde 

·olduğu gibi bizzat sömürülmektedirler. Ana göv
deleriyle de geleceğin ücretli köleleleridirler. 

Liseli öğrenci gençlik örgütlülüklerini gelişti
rip güçlendirirken, gerici okul idarelerinin düze
nin birer aleti oldukları gerçeğinin de albnı çizmek 
durumundadırlar. Dayakçı müdürlere o görevi 
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yaptırtanın sermaye devletinin ta kendisi olduğu
nu gözardı etmemelidirler. Sermaye bugün bir 
çıkmazın içindedir, çürümüştür. Ayakta kalmak 
için tüm kurumlarıyla saldırmak rorundadır. Semıa
yeye ve onun devletine yönelmeyen, onu hedef
lemeyen liseli öğrenci gençlik mücadelesi kısır 
kalmaya adaydlİ'. "İyi niyetli" müdürler ve öğret
menler ise kendilerine dayatılan müfredatların ve 
yönetmeliklerin biraz dışına çıkmanın ötesinde ne 
yapabilmektedirler ki? Kısacası mücadelenin hedefi 
kötü müdürler, idareler vb. değil, kapitalizmin 
kokuşmuş eğitim sistemi olmalıdır. 

Öğrenci birlikleri öğrencilerin tüm sonınlanna 
sahip çıkmalı, dayanışmanın ve birlikteliğin gücü
nü yaşama geçirmelidirlex. Öğrenci birlikleri demolc
ratik iç işleyişe sahip kitlesel örgütler olmalıdırlar. 
Öğrenci gençliğin güçlü mücadele araçları olması 
da buna bağlıdır. Ancak tam da böylesi birliktelikler 
düzeni hedeflediği müddetçe kalıcılaşacaklardır. 
Öğrenci birlikleri öğrenci gençliğin mücadele okul
larıdır. Tek başına dayağa vb. karşı değil, onu 
yaratan kaynağa, kapitalizme karşı savaşımda 
öğrenci gençliğin yeri, geleceğin birer işçilexi olarak. 
proletarya saflarıdır. 

Komünistlerin liseli gençlik hareketine yönelik 
perspektifleri böyledir. 

Programa tik 
· Perspektifler 
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Eğitim, kültür ve ahlak •• • 

uzerıne 

( ... ) Doğal olarak, akla ilk gelen düşünce, 
komünizmi öğrenmenin, komünist elkitaplarında, 
broşürlerde ve kitaplarda yazılı olan bilgi toplamını, 
iyice öğrenmdc demek olduğudur. Ama komünizmi 
incelemenin böyle bir tanımı, çok kaba ve yetersiz 
olacaktır. Eğer komünizmin incelenmesi, yalnızca 
komünist kitap ve broşürlerde yazılı olanların iyice 
öğrenilmesinden ibaret olsaydı, koJayca:ık, komünist 
metin hokkabazlarına ya da palavralarına sahip 
olurduk ve bu da ço�u kez bize zarar ve ziyan 
getirirdi, çünkü komünist kitap ve broşürlerdeki 
şeyleri makine gibi ezberleyen bu kişiler, bütün 
bilgi dallarını birleştirmeyi başaramayacaklar ve 
komünizmin gerçekte gerektirdiği biçimde hareket 
edemeyeceklerdi. 

Eski, kapitalist toplumun bize bırakuğı en 
büyük kötülük ve talihsizliklerden biri, kitapların 
pratik yaşamdan tam kopukluğudur: çünkü içinde 
her şeyin mümkün olan en iyi biçimde tanımlandığı 
kitaplara sahiptik, ama çoğu durumda, bunlar, 
kapitalist toplumu yanlış bir biçimde tanımlayan 
en iğrenç ve en ikiyüzlü yalanları içeren kitaplardı. 

İşte bunun için, komünizm hakkında kitaplarda 
yazılı olanları sadece yutmak son derece yanlış 
olacaktır. Konuşmalarımızda ve makalelerimizde 
şimdi, yalnızca eskiden komünizm hakkında 
söylenmiş olanları yinelemiyoruz, çünkü konuş
malarımız ve makalelerimiz, her daldaki günlük 
çalışmamızla bağıntılıdır. Çalışma olmaksızın, 
mücadele olmaksızın, komünist broşür ve kitap
lardan elde edilen soyut bir komünizm bilgisi, 
kesinlikle değersiz olacaktır, çünkü eski teori ve 
pratik aynlığını, eski burjuva toplumunun en iğrenç 
niteliğini oluşturan o eski ayrılığı sürdürecektir. 

Yalnızca komünist sloganları iyice öğrenmek 
daha da tehlikeli olacakUr. Bu tehlikeyi zamanında 
farketmemiş olsaydık, ve tüm çabalarımızı bu 
tehlikeyi uzaklaşurmaya yöneltmiş olmasaydık, 
komünizmi bu biçimde inceledikten sonra ken
dilerine komünist diyecek olan yarım ya da bir 
milyon genç erkek ve kadın, yalnızca komünizm 
davasına büyük zarar getirmiş olacaku. 

Burada şu soru doğuyor: bütün bunları komü
nizmin incelenmesi için nasıl birleştireceğiz? Eski 

V. t LENİN 
okuldan, eski bilimden ne almalıyız? Eski okul, 
amacının, genel olarak bilimleri öğretmek üzere, 
her yönden eğitim görmüş insanlar ortaya çıkannak 
olduğunu ilan etmişti. Biz bunun tümüyle asılsız 
olduğunu biliyoruz, çünkü toplumun tümü, 
insanların sınıflara, sömürücüler ve ezilenlere 
bölünmesi üzerine dayanıyor ve toplum bu temal 
üzerinde sürdürülüyordu. Doğal olarak, sınıf ruhuyla 
iyice dolu olan eski okulun tümü, yalnızca 
burjuvazinin çocuk:Janna bilgi veriyordu. Her sözcük 
burjuvazinin çıkarlarına uygun olarak tahrif 
ediliyordu. Bu okullarda genç işçi ve köylü kuşağı, 
eğitilmekten çok, burjuvazinin çıkarlarına uygun 
olarak eğitim görüyordu. Burjuvazinin yararlı 
hizmetçileri olacak, barışını ve keyfini bozmadan 
ona kar yaratabilecek bir biçimde eğitiliyordu. İşte 
bunun için, eski okulu reddederken, ondan yalnızca 
gerçek komünist eğitim için gereksindiğimizi almayı 
görev edindik. 

Bu, bizi, sürekli olarak eski okula yöneltilen 
ve çoğu kez tümüyle yanlış sonuçlara yolaçan yergi 
ve suçlamalara getiriyor. Eski okulun, sabahlama, 
hafızlama, makine gibi ezberleme okulu olduğu 
söylenmektedir. Bu doğrudur, ama eski okulda kötü 
olanla, bizim için yararlı olanı ayırdetmeyi öğ
renmeliyiz ve ondan komünizm için gerekli olanı 
seçebilmeliyiz. 

Eski okul bir sabahlama okuluydu; öğrenci
leri, beyni ukayan ve genç kuşağı bir tek modele 
göre biçimlenmiş bürokratlar haline dönüştüren bir 
yığın yararsız, yüzeysel, boş bilgiyi yutmaya 
zorluyordu. Ama, bundan, insan bilgisinin biriktir� 
diklerini edinmeden, komünist olunabileceği so
nucunu çıkarmaya kalkışırsanız büyük bir hata 
işlemiş olursunuz. Komünizmin kendisinin bir 
sonucu olduğu bilgi toplamını edinmeden, komünist 
sloganları, komünist bilimin sonuçlannı öğrenmenin 
yeterli olacağını düşünmek yanlış olur. Marksizm, 
komünizmin, insan bilgisi toplamından nasıl doğ
duğunun bir örneğidir. 

Komünist teorinin, esas olarak Marks tara
fından yaraulmış olan komünizm biliminin, bu 
marksizm öğretisinin, Marks bir deha idiyse de, 
19. yüzyılın birtek sosyalistinin ürünü olmaktan 
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çıktığını ve dünyanın her yerinde, bu öğretiyi 
kapitalizme karşı mücadelelerinde uygulayan 
milyonlarca ve on milyonlarca proleterin öğretisi 
haline geldiğini okumuş ve ·işitmişsinizdir. Ve eğer 
Marks'ın öğretilerinin en devrimci sınıfa mensup 
milyonlarca ve on milyonlarca kişinin kalplerini 
neden f ethedebildiğini soracak olursanız, yalnızca 
şu bir tek yanıtı alırsınız: Marks, çalışmasını, 
kapitalizm altında edinilen insan bilgisinin sağlam 
temeline dayandudığı için. Marks, insan toplumunun 
gelişme yasalarını incelemiş ve kapitalizmin 
komünizme doğru gelişmesinin kaçınılmazlığını 
görmüştür. Ve esas olan şey şudur ki, bunu, tam 
da, bu kapitalist toplumun en tam , en ayrıntılı ve 
en derin incelemesine dayandırarak, 

başlangıcına geçişi göstermesi gibi, bütün bu yollar 
ve izler de, proleter kültüre götürmüştür, 
götürmektedir ve götürmeye devam edecektir. 

Gençlik temsilcilerinin ve yeni bir eğitim sis
teminin bazı savunucularının, eski okula saldır
dıklarını ve onun bir sabahlama okulu olduğunu 
söylediklerini sık sık işittiğimiz zaman, onlara, eski 
okuldan iyi olanı aılnamız gerektiğini söylüyoruz. 
Eski okuldan, genç insanların kafalarını onda
dokuzu yararsız, onda-biri de çaıpıtılmış geniş bir 
bilgi yığınıyla doldurma sistemini almamız ge
rekmez. Ama bu, komünist sonuçlarla yetine
bileceğimiz ve yalnızca komünist sloganları 
öğreneceğimiz anlamına da gelmez. Komünizmi 

daha önceki bilimin yarattıklarının 
tümünü iyice özümleyerek tanıtla
mıştır. Bir tek noktayı bile ihmal 
etmeksizin, insan toplumunun ya
rattığı · her şeyi eleştirel bir tarzda, 
yeniden biçimlendirmiştir. İnsan 
düşüncesinin yarattığı her şeyi, 
yeniden biçimlendirmiş, eleştirmiş, 
işçi sınıfı hareketiyle sınamış ve 
burjuva sınırlarla kısıtlanmış ya da 
burjuva önyargılarla bağlanmış ki
şilerin çıkaramayacağı sonuçlar 
çıkarmıştır. 

Örneğin proleter kültürden 
sözettiğimiz zaman, bunu, akılda 
tutmalıyız. Yalnızca, insanlığın tüm 
gelişmesiyle yaratılan kültüre ilişkin 
tam bir bilgi ile ve yalnızca bu 
kültürü yeniden biçimlendirmekle, 
proleter kültürü kurabileceğimizi 
açıkça anlamadıkça -bunu anlama
dıkça- bu sorunu çözemeyiz. Proleter 
kültür, nerden çıktığı bilinmeyen bir 
şey değildir, kendilerine proleter 
kültürü uzmanı diyenlerin bir icadı 
değildir. Bunların hepsi saçmadır. 
Proleter kültür, insanlığın, kapitalist 
toplumun toprak sahipleri toplu
munun, bürokratik toplumun boyun
duruğu altında biriktirdiği bilgi ha
zinesinin doğal gelişmesinin bir 
sonucu olmalıdır. Marx'ın yeniden 
biçimlendirdiği ekonomi politiğin, 
bize, insan toplumunun nereye 
varması gerektiğini göstermesi gibi, 
sınıf mücadelesine, proleter devrimin 

Komünist ahlak nedir? 

Burada, her şeyden önce komünist ahlak sorusuna 
değineceğim. 

Komünist olmak üzere kendinizi eğitmelisiniz. Gençlik 
Birliğinin görevi pratik faaliyetlerini öyle bir biçimde 
örgütlemektir ki, üyeleri, öğrenerek, örgütlenerek, birleşerek 
ve savaşarak kendilerini ve ona önder gözü ile bakan herkesi 
eğitebilsinler; komünistleri eğitebilsinler. Bugünün gençliğini 
yetiştirmenin, eğitmenin ve onlara öğretim vermenin tüm amacı 
onları komünist ahlakla doldurmak olmalıdır. 

Ama komünist ahlak diye bir şey var mıdır? Komünist 
maneviyat diye bir şey var mıdır? Elbette vardır. Çoğu kez, 
bizim kendimize ait bir ahlakımız yokmuş gibi gösterilir ve 
çoğu kez, burjuvazi, biz komünistleri tüm ahlakı reddetmekle 
suçlar. Bu, bir kavramları karıştırma, işçileri ve köylüleri 
aldatma yöntemidir. 

Ahlak ve maneviyatı hangi anlamda reddediyoruz? 
Ahlakı tanrının buyruklarından çıkaran burjuvazinin onu 

vaazettiği anlamda. Biz, tanrıya inanmadığımızı ve rahiplerin, 
toprak sahiplerinin ve burjuvazinin, sömürücüler olarak kendi 
çıkarlarının ardından koşarken tanrı adına konuştuklarını pekala 
bildiğimizi kuşkusuz söylemekteyiz. Ya da ahlakı maneviyat 
buyruklarından, tanrı buyruklarından çıkarmak yerine, her 
zaman, tanrının buyruklarına çok benzer bir şeye varan, idealist 
ya da yarı-idealist sözlerden çıkarılmaktadırlar. 

İnsan toplumunun ve sınıfların dışında çıkarılan tüm 
maneviyatı reddediyoruz. Biz, bunun bir aldatmaca, bir 
sahtekarlık, toprak sahipleri ve kapitalistlmn çıkarı için işçilerin 
ve köylülerin kafalarının bulandınlması olduğunu söylüyoruz. 

Biz, bizim maneviyatımızın proletaryanın sınıf 
mücadelesinin çıkarlarına tümüyle bağlı olduğunu söylüyoruz. 
Bizim maneviyatımız, proletaryanın sınıf mücadelesinin 
çıkarlarından kaynaklanır. 
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bu yolla yaratmayacaksınız. Ancak insanlığın 
yarattığı tüm hazinelerin bilgisiyle kafanızı 
zenginleştirdiğiniz zaman, komünist olabilirsiniz. 

Sabahlamaya gereksinmemiz yok; ama her 
öğrencinin kafasını temel gerçeklerle geliştirmeye 
ve yetkinleştirmeye gereksinmemiz var. Çünkü eğer 
edindiği tüm bilgiler kafasında özümlenmemişse, 
komünizm, hükümsüz bir şey, salt bir tabela, 
komünist de salt bir palavracı haline gelir. Bu 
bilgiyi özümlemekle kalmamalı, ayrıca da eleştirel 
bir biçimde özümlemelisiniz, öyle ki, kafanızı, 
yararsız fazlalıklarla doldurmak yerine, modern 
eğitim insanı için vazgeçilmez olan bütün 
gerçeklerle zenginleştirebilirsiniz. Eğer bir komünist, 
ciddi ve sıkı birçok çalışma yapmadan, eleştirel 
olarak incelenmesi gereken olguları anlamadan, 
edindiği hazır sonuçlar yüzünden komünizmi ile 
övünmeyi tasarlamışsa, çok acınacak durumda bir 
komünist olocaktır. Böyle bir yüzeysellik, kesinlikle 
çok tehlikelidir. Eğer az bildiğimi biliyorsam, daha 
fazla öğrenmeye çalışırım, ama bir insan komünist 
olduğunu ve hiç bir şeyi iyice öğrenmeye gerek
sinmesi olmadığını söylüyorsa, hiç bir zaman 
komüniste benzer biri olamayacaktır. 

Eski okul, kapitalistlerin gereksinme duyduğu 
hizmetçiler yetiştiriyordu. Eski okul, bilim 
adamlarını, kapitalistleri hoşnut edecek şeyleri 
yazmak ve söylemek zorunda olan insanlar haline 
getiriyordu; Bu yüzden bu okulu kaldırmalıyız. 
Ama onu kaldırmamız, yıkmamız gerektiği gerçeği, 
ondan, insanlığın biriktirdiği ve insan için önemli 
olan her şeyi almamamız gerektiği anlamına gelir 
mi? Kapitalizm için gerekli olan ile komünizm 
için gerekli olan arasında bir ayrım yapmamız 
gerekmediği anlamına gelir mi? 

Burjuva toplumunda çoğunluğun iradesine karşı 
olarak kullanılan eski talim-çavuşu yöntemlerinin 
yerine, birleşmemiş, büyük bir ülkenin topraklarına 
yayılmış ve dağılmış milyonlarca ve yüzmilyonlarca 
insanın iradesini bir tek irade haline dönüştürmek 
üzere, eski topluma karşı duydukları kini, bu savaş 
için güçlerini birleştirmek ve örgütlendirmekteki 
kararlılıkları, yetenekleri ve hazır oluşlarıyla 
birleştiren, işçilerin ve köylülerin sınıf bilincine 
sahip disiplinini koyuyoruz; çünkü bu tek irade 
olmaksızın yenilgi kaçınılmazdır. Bu dayanışma 
olmaksızın, işçilerin ve köyülerin bu bilinçli disiplini 
olmaksızın, davamız ümitsiz olacaktır. Bu 

olmaksızın dünyadaki kapitalistleri ve toprak 
sahiplerini yenemeyeceğiz. Bırakın bu temel 
üzerinde yeni bir toplum kurmayı, temeli sağlam
laştırmayı bile başaramayacağız. Bunun gibi, eski 
okulu redde<bken, eski okula karşı kesinlikle meşru 
ve esaslı bir kin beslerken, eski okulu yıkma he
veslerine değer verirken, eski öğretim sisteminin, 
eski sabahlamanın, eski eğitimin yerine, insan 
bilgisinin bütününü edinme yeteneğini, bu bilgiyi 
komünizmin makine gibi ezberlenmiş bir şey değil, 
kendinizin üzerinde düşündüğü bir şey olacağı, 
modem eğitim açısından kaçınılmaz olan sonuç: 
lan kapsayacağı bir biçimde edinme yeteneğini 
koymamız gerektiğini anlamalıyız. 

İşte, komünizmi öğrenmek amacından söz
ederken ana görevlerimizi böyle koymalıyız. 

( ... ) 

Rusya Genç Komllnistler Birli# 'nin 
Oçllncll Blltlln Rusya Kongresinde yapılan 

Gençlik Birliklerinin Giirevleri Başlıklı 
Konurıa'dan alınmıştır. 

(Gençlik ()zerine, Sol Yayınları, s.303-309-
ve 311-312) 

Devrimci 
Politika 

ve 
Örgütlenme 
Sorunları 
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Gençlik ve askerlik 
Burjuvazi işçi ve emekçi 

çocuklarım askere almak ve 
Kürt halkının üzerine, kirli 
savaşa sürmek için her yolu 
deniyor. Kendi çocuklarım 
bundan muaf tutmak içinse 
yapılmadık üçkağıtçılık ve 
rezillik bırakmıyor. 
Burjuvaların çocukları ya 
hasta(!) olduklarından hiç 
askere gitmiyorlar. Ya da dış 
ülkelerde işçi(!) olduklarından 
kısa dönemli dövizli askerlik 
yapıyorlar. Genellikle de sahil 
kentlerinde. 

Fakat son günlerde 
yaşananlar, artık burjuva 
çocuklarının sahil kentlerinde 
bile askerlik yapmak 
istemediklerini, bunu bile bir 
yük, bir angarya saydıklarını 
gösteriyor. 

Burjuvaların çocuklarının, 
kendi deyimleriyle "vatan 
borcu" olan askerlikten 
kaçışlarının en son örneği 
geçtiğimiz günlerde yaşandı. 
Bu kez askerden kaçan 
sıradan bir burjuvanın çocuğu 
da değildi. Bizzat bu sermaye 
devletinde cumhurbaşkanlığı 
mertebesine ulaşmış Turgut 
Özal'ın oğluydu. Turgut 
Özal'ın büyük oğlu yoktan 
trilyonluk servetin sahibi 
olmayı başarırken, yine büyük 
bir servet sahibi olan küçük 
oğlu Efe Özal Kuveyt'te 
çalıştığını "kanıtlayarak" 
askerliğini 38 yaşına kadar 
tecil ettiriyor. Hem de bizzat 
Milli Savunma Bakanlığı'nın 
kararıyla. Bunu da bakanlığın 
Efe Özal'ı· savunan basın 
açıklamasından öğreniyoruz. 
Meğer, işçi ve emekçilerin 
sırtından milyarlarca liralık bir 
servete sahip olan Özal 

ailesinin bu şımarık çocuğu, 
Kuveyt'te çalışıyormuş da 
haberimiz yokmuş. Peki o 
zaman İstanbul sosyetesinin 
gece hayatında boy gösteren 
kim? Anlaşılacağı gibi rezillik 
diz boyu. Bilindiği gibi, Kürt 
halkına karşı sürdürülen 
haksız ve kirli savaşın bizzat 
yürütücüleri olan Milli 
Savunma Bakanı Mehmet 
Gölhan'ın ve Genelkurmay 
Başkanı Doğan Güreş'in 
çocukları da askerlik 
yapmaktan kaçıyorlar. Ve 
kimbilir kaç burjuva çocuğu 
daha askerlik yapmaktan 
kaçıyor. Yani kirli savaşı 
yürüten onlar, savaştan kaçan 
yine onlar. 

Artık bu rezillikler o 
kadar çoğaldı ki burjuva 
medya bile bundan .yakınmaya 
başladı. Kirli savaş şakşakçısı 
satılık kalemler bile bu 
konuyu işlemeye ve düzene 
akıl vermeye başladılar. 
Örneğin, bu kalemlerden 
E.Çölaşan, "bu olay sadece 
Turgut Özal' ın oglu için mi 
geçerli? Hayır, deffil. Böyle 
pek çok uyanık türedi. Dövizli 
askerlik, sahte belgelerle 
askerlikten kaçmanın bir 
yöntemi oldu. Babası forslu 
olanlara, babası paralı 
olanlara özgü bir yöntemi" 
diyerek gerçekleri itiraf etmek 
zorunda kalıyor. Ardından da 
önlem alınmasını istiyor. 
Çünkü bu örneklerin toplumu, 
yani işçileri ve emekçileri 
askerlikten soğutacağından 
korkuyor. Bunu açıktan 
söylüyor da. 

Bu son örnekte de 
görüldüğü gibi, ülkeyi 
yönetenler, yani burjuvalar, 

yani bizi sömürenler, yani 
halk çocuklarının bugününü 
cehenneme çevirenler ve 
yarınları kopkoyu bir 
'karanlığa boğanlar, yani Kürt 
halkına karşı kirli savaş 
yürütenler ve bizleri bu suça 
alet etmek isteyenler, yani 
YÖK'ü başımıza bela edenler, 
yani eğitim hakkımızı 
elimizden alanlar... Hepsi ama 
hepsi askerlik yapmaktan, 
kışkırtıp borazancılığım 
yaptıkları bir haksız ve pis 
savaştan sıra kendilerine 
gelince kaçıyorlar. O halde 
bizler niye bu haksız savaşta 
yeralalım? Niye askere 
gidelim? 

Evet, işçilerin ve 
emekçilerin çocukları bu kirli 
savaşa alet olmamalı, 
Kürdistan'a gitmemelidirler. 
Kardeş Kürt halkına karşı 
işlenen suça ortak 
olmamalıdırlar. Çünkü bu 
savaş haksız savaştır. Bu 
savaş burjuvazinin bir ulusu 
yoketme savaşıdır. Bu savaş 
sömürgeci düzen cephesinden 
tümüyle haksız bir 
soykırımdır. Bu sebeple 
gençler, "Kirli savaşa asker 
yok!" şiarını yükseltmeli, kirli 
savaşa değil, devrimci 
mücadelenin saflarına 
katılmalıdırlar. Kardeş Kürt 
halkının tümüyle haklı, 
tümüyle meşru ulusal 
özgürlük mücadelesini, kendi 
kaderini tayin hakkını 
savunmalıdırlar. Bunun için 
mücadele etmeli, bunun için 
savaşmalıdırlar. Onların yeri 
sermaye çıkarlarının bekçisi 
faşist ordu sıralan değil, işçi 
sınıfı ve emekçilerin mücadele 
saflarıdır. 
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Kapitalizm bilimi bilime yabancılaştırıyor 
Yüzyıllar boyu bilim köleci, feodal, kapitalist-emperyalist sistemlerle çelişti, çelişiyor. Bu 

sistemler bilimi, kendi çıkarları doğrultusunda formüle ederler. Mesela kapitalizmde bilim 
onun prizmasından geçer, yozlaşır. Bu yozlaşma doğal olarak bilimsel gelişmenin önünü 
tıkar. Yalnızca siyasal, sosyal ve ekonomi bilimleri değil, doğa bilimleri de bu 
dejenerasyondan payını alır. 

Galileo Gallilei tezleriyle tipik bir örnektir: Tezleri feodal sistemin çerçevesine 
uymuyordu. Feodalizmin hışmından kaçınmak için, o fizik bilimini matematikleştirerek 
anlaşılırlığına darbe vurdu. Bu süreç sonunda bilimi elit bir kesimin bile zor anladığı bir 
alan haline geldi. Bu da "bilimsel çalışmaların" artık çok da fazla bilimsel olmadığını 
açıklar. 

19. yüzyılda bilim biraz da anlamak demekti. Şeyler açıklamak için açıklanmaz, 
anlablmak için anlatılmazdı. Tersine bunlar somut olarak ele alınır, anlatmak ve açıklamak 
anlayabilmenin birer aracı olarak görülürdü. 

Mesela fizik bilimi kapitalist sistemle beraber, fiziksel anlamı olmayan rakamlara dönüştü; 
denklemlerin arkasında kayboldu; formüllerin makina gibi kullanıldığı bir alan haline geldi. 
Anlama kültürünün yerini anlamadan anlatmak ve açıklamak, kopyacılık ve ezbercilik kültürü 
aldı. Bu ise bilimsel gelişmeyi sınırlıyor. 

Öte yandan günümüzde bilim adamları araşbracakları konuları bile kendileri 
belirleyemiyorlar. Bu sadece olayın bir yönü. Bilim bilimsel bir tarzda yönlendirileceğine, 
tamamen sermayenin, bir kaç hamam böceği ruh halli kapitalistin kendi çıkarları eksenine 
çekiliyor. Sistemin resmi ideolojisine göre yönlendiriliyor. Bilimin ayak bağı bu sistemdir. 
Ve enun gelişmesinin önünde barikat oluşturan ücretli kölelik sisteminin tarihin çöplüğüne 
ablmasıyla, sosyalizmle birlikte, bilimsel gelişmenin önü açılacakbr. S. Bugün 

�merika 'da insanlar kobay olarak kullanılmış 
Amerikan Enerji 

Bakanı'nın, 32 milyon gizli 
evraktan bir kaçını açıklaması 
skandala yolaçb. 

Resmi açıklamalara göre 
en az 19 zihinsel özürlü 
çocuğa, 800 hamile kadına, 
130 mahkuma ve kanser 
hastalarına demir hapları 
aracılığıyla radyasyon verildi. 
Bunun yanında yeralb atom 
bombası testlerinde bilinçli 
olarak radyasyon sızmaları 
sağlandı. Böylece bazı 
bölgelere ( bunların arasında 
New Mexico, Nevada, Utah 
ve Washington'da var) 
radyoaktif arbklar bulaşbnldı. 
Buna benzer en az 240 deney 

·yapıldı. 

Böylece Amerikan 
kapitalizminin insanları kobay 
olarak kullandığı su yüzüne 
çıkb·. Deneylere sözde gönüllü 
kablan insanlar 
desinformasyonla aldabldı. 
Yapılan bu deneylerle insanlar 
bilinçli ve planlı bir şekilde, 
,,bilimi" geliştirmek amacıyla 
radyasyonlandı. Bu 
araşbrmalar ,,bilim adamları" 
tarafından raporlanıp, tahlil ve 
analiz edildiler. Ancak gizli, 
kirli ve gayrımeşru 
yöntemlerle elde edilen 
yüzlerce kitap kapsamındaki · 
araşbrma sonuçlarının 
kamuoyuna yaygın bir şekilde 
açıklanmasından çekiniliyordu. 
Bu çekince ile sistemin 

araşbrmalardan azami bir 
şekilde yararlanma isteği 
arasında doğan çelişki 
sonunda koca bir skandal 
olarak patlak verdi. Bu 
insanlık dışı araşhrmalar 
kamuoyunun önüne serildi ... 

Y ukandaki tablo 
kapitalizmin kirli yanı değil, 
tam da kendisidir. Sermaye 
düzeni sayısız . makyaj ve 
yalanla gediklerini kapatmaya 
çalışıyor. Oysa bu gittikçe 
zorlaşıyor. Kimi zaman ise 
kapitalist barbarlık buna gerek 
duymayacak denli 
pervasızlaşıyor. Her geçen 
gün kapitalizmin gerçek yüzü 
tüm çirkefliği ile daha çok 
ortaya çıkıyor. 
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( J Demokrasi sorunu Türkiye'de hemen her 

Demokrasi sorunu kesim tarafından tartışma konusu yapılmıştır. 

_ Hiçbir zaman gündemden inmemiş olan ve daha .__________________ uzun bir zaman da gündemde kalacağa benzeyen 
bu sorun oldukça çarpık bir şekilde kavranmış, kavrablmaya çalışılmıştır. 

Türkiye'de siyasal demokrasinin yaşanmamış olması olgusu, demokrasi sorununun gündemde �ına 
ve burjuva-demokratik önyargılann beslenmesine kaynaklık ettiği gibi, çarpık bir şekilde kavranılmasına 
da temel oluşturmuştur. Demokrasi bir devlet kurumudur. Sınıf temellidir. Sınıflı toplumlarda demokrasi, 
herkes için olamaz. Böyle bir iddia yalancılık ve ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. 

Temel üretim araçlarının burjuvazinin elinde olduğu, basın yayın 'tekellerinin yine aynı kesimlerin 
hizmetinde olduğu, sömürülen-ezilen kitlelerin siyasi faaliyete kablımının her türlü baskı yöntemleriyle 
engellendiği bir toplumsal düzende, "herkes için demokrasi" söylemi, bir sahtekarlıktan, sömürülen 
kitleleri kandırmaktan, verili koşullarda burjuvazinin sınıf egemenliğinin gizlenmesi isteminden başka 
bir şey değildir. Yasalar karşısında "bütün yurttaşlar eşittir" söylemi de yaşanan çıplak gerçeği değiştiremez. 

Değil siyasal demokrasinin yaşanmamış olduğu bir ülkede, burjuvazinin egemen olduğu en 

Kapitalist düzen dökülüyor 
Kapitalist düzen her yanından dökülüyor. Onu ayakta tutan tek 

dayanak ordu ve polistir. Askerlik süresinin tekrar uzablması, terhislerin 
geciktirilmesi toplumdaki havayı buz gibi değiştirdi. Savaştan habersiz 
yaşayan milyonların yakasına haksız bir zulmün elleri yapışb. Asker 
aileleri artık derin bir kaygı ve ölüm korkusu içindedirler. Eskiden 
davul zuma eşliğinde, güle-oynaya askere gönderilenler bugün ölüm 
korkusuyla donup kalıyorlar. Kimse bu kirli savaşa gönüllü kablmıyor. 

Burjuvazi derin bir çözümsüzlük içindedir. Zorbaların derin 
kaygıları yüzlerinden okunuyor. Sahte gülüşlerin işçiler, emekçiler 
ve gençlik için ölüm ve ihanet olduğu yaşamın mantığı tarafından 
ortaya konuluyor. Bu mantık tarihin bir süzgeci gibidir. Dili oldukça 
acı ve gerçekçidir. Artık kimse bunu görmezlikten gelemiyor. Asker 
ailelerinin, askerliğe çağrılan, terhisleri uzablan emekçi gençliğin taşıdığı 
öfke düzene yöneltilmelidir. Bunun için olanaklara bakmak yeterli. 

örneğin birçok yeni okurumuz, bu düzende bunaldığını, yaşamın 
çekilmez hale geldiğini, barbar sömürünün hayallerini dahi yokettigini, 
tek çıkış yolunun ise yeni bir yaşam ve devrim-sosyalizm yolunda 
ilerlemek oldugunu ifade etmektedirler. Bu bile bir şeylerin uyandığının 
işaretidir. Hayatın mantığı boşluk tanımıyor. Bölgemizde kapitalist 
barbarlar düzeninde gittikçe bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğun fırtınalı 
merkezinde Kürt özgürlük mücadelesi ve işçi sınıfı var. Toplumun 
gidişab gittikçe komünistlere bir daha bulunmayacak olanaklar sunuyor. 
Bu olanaklar güce dönüştürülmelidir. 

Kürdistan devrimini ve proleter devrimi selamlıyoruz. Kavganın 
çelikleşen yumruğuna her şeyimizi adıyoruz. Yeni yaşam zoru başarma 
savaşımıdır. Eskiyi yıkma yeniyi kunna uğraşıdır. Hertürlü sömürüyü 
ve insanlık dışı zulmü yıkma sanatıdır. Bundan hiç kimse bizleri 
alıkoyamayacaktır. 

Yolumuz yeni bir Ekim devrimi yaratma yoludur. Bunun için 
savaşarak yaşamak istiyoruz. Y aşanbmızın her anı arbk bununla özdeş .. 

N. Şimşek/Ankara 

"demokratik" bir ülkede bile, 
demokrasi, güdük ve ikiyüzlü 
bir demokrasidir. yani 7.ellgin
ler için demokrasi, sömürülen
ezilen kitleler için ise diktaınr
lükten başka bir şey değildir. 

Siyasi demokrasinin ya
şanmamış olması, küçük
burjuva demokratizmini, bur
juva demokrasisi yaşanmadan 
sosyalizme geçilemez, yanlış
çarpık bir anlayışın savunucu
luğuna götürmüştür. Bu du
rum onların burjuva ideoloji
sinden kopamadığını gösteri
yor. Yine faşizme karşı de
mokrasi anlayışları proleter 
devrim perspektifinden ne 
kadar uzak olduklarının bir 
başka göstergesi oluyor. 

Komünistler demokratik
siyasi istemler için mücadeleyi 
reddetmezler. Tersine, Kürt 
ulusunun kendi geleceğini 
belirlemesi hakkından, örgüt
lenme, düşünce açıklama ve 
yayma vb. temel hakların 
kullanılması istemine kadar, 
bir dizi demokratik istemi için 
mücadele ederler. Fakat bu 
mücadeleyi burjuvazinin sınıf 
egemenliğini yıkmak ve 
yerine proletaryanın sınıf 
iktidarını (demokrasisini), 
sosyalizmi kurmak genel 
hedefiyle birleştirirler. 
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Partiye bağlılığın adı: 
Seni Halk Adına Ölüme Mahkum Ediyorum 

Bulgaristan devriminin bir kesitini anJaıan, Seni 
Halk Adına Ölüme Mahkum Ediyorum romanı, aynı 
zamanda partiye ölümüne bağlılığın adıdır. Roma
nın yazan, parti savaşçısı bir kadın militan ve 
partizandır. Roman oldukça yalın ve gerçekçi bir 
biçimde kaleme alınmış ve etkileyici bir anlaum 
gücüne sahiptir. 

Romanın kahramanı olan yazar, başlangıçta 
sıradan bir işçidir. Çalışbğı fabrikada partinin 
gençlik örgütü tarafından kazanılan bu kadın 
savaşçı, polis tarafından açığa çıkarıldıktan sonra 
illegaliteye geçiyor ve askeri komitede görev alı
yor. Kısa bir süre sonra ise kırlara çekilerek partizan 
oluyor. 

Kitap sayfalarını çevirdikçe, devrimci bir sa
vaşçının inanç ve özveriyle yoğrulmuş yaşamıyla 
karşılaşıyorsunuz. Devrime ve partiye adanmış 
militan bir yaşamın eşsiz bir anlatımıdır bu roman. 

Romanın kahramanı Mitka'nın yaşamında partiye 
itaat ve bağlılık en başta gelen görev olmaktadır
lar. Devrimin muazzam ödevleri bu özveriyle ve 
kararlılıkla yerine getiriliyor. Kitlelerin örgütlenmesi 
ve mücadeleye çekilmesi gibi zor ve sabır gerek
tiren görevlerin başarılması, partili militanların ya
şamlarını tereddütsüz parti yaşamıyla birleş
tirmeleriyle mümkün olmaktadır. Roman bu 
inanılmaz fedakarlığı büyük bir doğallıkla anlabyor. 
Mitka bize. parti savaşımının her alanında, küçük 
büyük iş ayrımı yapmadan, zorluklardan kaçmadan, 
problemler karşısında cesareti kırılmadan, inatla, 
inançla ve coşkuyla yer almanın kusursuz bir örneği 
olmaktadır. 

· 
Seni Halk Adına Ölüme Mahkum Ediyorum 

aynı zamanda fabrika çalışmasının, fabrikada parti 
faaliyetinin eşsiz bir profilini vermektedir. Roman, 
legal-illegal faaliyetin başarılı bir bütün olarak 
yürütülmesinin önemi kadar, fabrika çalışmasının 
tayin edici rolü hakkında bize önemli ipuçları 
veriyor. 

Fabrika'daki partili yaşamından sonra yeralbna 
çekilen ve askeri alanda görev alan Mitka, ihtilalci 
gözüpekliği, metaneti ve partiye olan sarsılmaz 
inancıyla gerçek bir devrim kahramanıdır. Anlablan 
onun gerçek hayabdır. Romanın bu doğal havası 
okuru hemen etkilemektedir. Yer yer edebi dilinde 

zayıflık taşımasına rağmen, her saurından devrim
ci coşku akmaktadır. Öte yandan Bulgaristan 
devriminin ve anti-faşist savaşın temel bilgisini 
bu romanda bulabiliyoruz. 

Romanın en dikkat çekici ve öğretici yönü, 
partili savaşçıların tükenmez bir azim ve kararlı
lıkla, engin bir parti ruhu ve coşkusuyla Alman 
emperyalizmine ve onun işbirlikçisi Bulgar faşiz
mine karşı yürüttükleri savaşı bir yaşam biçimine 
dönüştünneleridir. Bu kadrolar ki, partiyi kitleter 
içinde maddi bir güç haline getirmekle kalmamış, 
aynı şekilde bu kiteleri parti önderliğinde faşizme 
karşı savaşıma çekmişlerdir. Ezilen sınıfları yenil
mez bir güç haline getirmişlerdir. Partiyi gerçek 
bir proleter parti yapan, onun bu kavga neferi 
kadrolara sahip olmasıdır. 

· 
Seni Halle Adına Ôllime Mahkum Ediyorum, 

Mitlca Gribçeva, 
çev: N. Sel, Habora Kitapevi, 1990 btanbul 
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'diğer yakıcı sorunları üzerinden de seslenecektir. Yanıbaşımızda, kardeş Kürt halkına karşı kirli 
bir savaş yürütülüyor. Devletin işgalci ordusu ve sömürgeci kolluk kuvvetleri Kürdistan'da katliam 
üzerine katliam düzenliyor. Günbegün gencecik devrimciler kurşun yağmuruna tutuluyor, 
kaybettiriliyor, her türlü baskı ve işkenceden geçiriliyor. Kışkırtılan faşist çeteler provokasyon 
düzenliyor, cinayet işliyor. Kendilerine reva görülen sefalete karşı direnen, en meşru demokratik 
ve siyasi hakları için mücadele eden işçi sınıfına ve memurlara copla, panzerle saldırılıyor . . .  

Ancak yalnızca Türkiye ve Kürdistan değil, tüm dünya kapitalist barbarlık altında inliyor. 
Gerici, emperyalist savaşlar yeryüzünü bir kan gölüne çevirdi. Korkunç boyutlara varan işsizlik, 
sefalet ve açlık bugün salt geri kalmış ülkelerin sorunu olmaktan çıkmış, kapitalizmin bu laneti 
gelişmiş batılı ülkelerin yakasına da yapışmıştır. ' 

Tüm bu sorunlar karşısında duyarsız kalamayız, gençliğin duyarsız kalmasına izin veremeyiz. 
Bizim kapitalizmin sömürüsüne ve pisliğine boyun eğmiş bir gençliğe ihtiyacımız yoktur. Bizim 
ihtiyaç duyduğumuz gençlik mücadelecidir, . devrimcidir. O hertürlü haksızlığa, sömürüye, baskıya 
karşıdır. İsyankardır! Dövüşkendir! Öğrenmeye ve gelişmeye açıktır! O diri ve aydınlık bir geleceğin 
sahibidir. Enginleri fethedecek olan gençliktir. Öyleyse enerjinizi, coşkunuzu ve mücadele azminizi 
bilimsel sosyalizmin öğretisiyle birleştirin! Ekim Gençligi tüm genç devrimcilere ve devrimciliğe 
ilgi duyan her duyarlı genç işçi ve öğrenciye bu konuda da yol gösterici olacaktır. Size zaman 

zaman eğitici-geliştirici romanlar, kitaplar önerecek, elinden geldiğince de sizi Marksizmin teorisi 
ve devrimci sınıf öncüsünün ideolojisiyle tanıştıracaktır. 

Kendinize olan güveninizi, öğrenmeye olan susamışlığınızı, haksızlığa karşı öfkenizi, kısacası 
isyanınızı ve kavganızı sayfalarımıza yansıtmak bizim görevimizdir. Bu nedenle yazılarınızı, 

· haberlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz . .. Sayfalarımız şiir, kısa öykü, karikatür, resim gibi sanatsal 
ürünlerinize de açık. Yayın politikamızın esasını bu devrimci perspektifler oluşturmaktadır. Bu 
temel üzerinde her türlü öneri ve katkınızı bekliyoruz. 

Ekim Gençliği ,, 

Başarı için birlik ve kararlılık 
İMES sanayi bölgesinde bir fabrikada taşeron işçisi olarak çalışıyorduk. Toplam 17  kişiydik. 

2-3 ay içinde birbirimizi iyice tanıdık. Artık fırsat buldukça kendi sorunlarımızı tartışıyorduk. Tabi; 
başımızda duran ve kendini çavuş olarak adlandıran patronun sadık uşağı bu arada boş durmadı. 
Kimin ne yaptığını patrona ispiyonlayıp iki arkadaşımızı işten attırmaya kalkıştı. 

Bunun üzerine beşimiz iş bırakıp, iki arkadaşımızın işe geri alınmasını istedik. Direniş yaklaşık 
iki saat sürdü. Ondan sonra fabrikanın personel şefi geldi. Arkadaşlarımızı geri almayı kabul etmeyeceğini 
söyledi. Ancak kararlı olduğumuzu görünce fikrini değiştirdi. Çünkü o işte en iyi çalışan bizdik. 
Arkadaşları geri aldılar. Atılmanın nedenini sorduğıımuzda, işyerinde örgütlenmeye çalıştığımızı söylediler. 

Başımızda bulunan asalak çavuşa hoş bakmıyorduk. Çünkü sürekli baskı yapıyor, işten atarım 
diye tehdit ediyordu. Fakat bunu başaramadı. Bir süre sonra da kendisi işi bırakmak zorunda kaldı. 

Bu arada kendi aramızda küçük toplantılar yaparak, birlik ve mücadele ruhunu oluşturmaya 
çalışıyorduk. Bu toplantılarda zam isteme kararı aldık. Çünkü aldığımız ücret iki milyondu. Aslında 
biz iki buçuk milyona anlaşmıştık. Ancak iki ay çalıştıktan sonra, personel şefi gelip iki buçuk milyonun 
fazla olduğunu, ancak iki milyon verebileceğini söyledi. "Çalışan çalışır, çalışmayan gider" diyerek, 
dışarıdaki işsizler ordusunu bize karşı koz olarak kullandı. Bu çirkin ve aşağılık teklifi arkadaşların 
çoğu kabul etti. Karara muhalefet eden biz 4-5 arkadaş ise bu tablo karşısında durumu kabul etmek 
zorunda kaldık. Bırakıp gitmektense, işçiler arasında çalışmaya devam ederek, onlara işçilerin kardeş 
olduğunu, birbirimizi yalnız bırakmamamız gerektiğini anlatmayı zorunlu gördük. Arkadaşlarımıza, 
birbirimize destek olmadığımız sürece kapitalist sermaye sınıfının bunu fırsat bilip bizi daha çok 
sömürdüğünü anlattık. Daha fazla sömürülmemek için direnmek zorunda olduğumuzu anlattık. 

A. Denir. 
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Ekim GençliAi'nden 

Devrimci gençliğe 
Ekim Genç ligi 'nin 1. sayısını kiminiz merakla, kiminiz heyecanla karşıladı. Kiminiz ise 

onunla bellci de henüz yeni tanışıyor. Her yeni sayımızla birlikte yeni yeni genç devrimcilere 
ulaşmak, yeni genç okurlarla tanışmak bizim başlıca hedeflerimizden biridir. Biz işçi, emekçi 
ve öğrenci gençliğin sözü, gözü, kulağı ve kürsüsü olmak istiyoruz. Sorunlarınızı, çelişkilerini 
en dolaysız tarzda yansıtabilmek, gençliğin ürünlerine geniş bir yer ayırabilmek için yazılarınızı, 
mektuplarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. özellikle emeginizin azgınca sömürüldüğü fabrikalardan, 
atölyelerden ve beyninizin gerici-ırkçı bir sözde eğitimle teslim alınmaya çalışıldığı liselerden, 
üniversitelerden yazı ve haberlerinizi bekliyoruz. Aile ve toplum içindeki yeriniz, ilişkileriniz 
ve sorunlarınız bizi özellikle ilgilendiren diğer bir alan. Yalnızca Ekimci komünist gençler 
değil, Ekim Gençligi'nde kendini bulmak isteyen, sorunlarına yanıt arayan her devrimci genç 
bizim doğal muhabirimizdir. 

Kendi sorunlarınıza nasıl bakbğınız bizim için kuşkusuz önemli. Ancak öte yandan içinde 
boğuştuğunuz ağır sorunlarınıza ışık tutmak, çalışbğınız veya staj yapbğınız işyeri ve fabrikalarda 
maruz kaldığınız azgınca sömürüye karşı öfkenizi bilinçli bir direnişe dönüştürmek, sizi cendereye 
alan faşist-gerici eğitim sistemine karşı yürüttüğünüz mücadelenize yol gösterici olmak, aile 
baskısına, toplumun önyargılarına vb. gibi sorunlara karşı zaman zaman yükselttiğiniz seslerinizi 
birleştirmek ve güçlendirmek gibi temel bir amacımız da var. 

Kapitalist sistemin gençliğe verebileceği hiçbir şey yoktur. Gençliği bekleyen gelecek değil, 
işsizlik, sömürü ve sefalettir. Demokrasi nutukları çeken devlet adamlarının/politikacıların bize 
sunduğu özgürlükler aldabcı ve sahtedir. Sözde okuma hak ve özgürlüğümüz vardır, ama eğitime 
getirilen har(a)çlar, gittikçe yalnızca zengin çocuklarının okuyabilmesine olanak sağlamaktadır. 
Tüm imkanlarını zorlayıp okuyabilenleri bekleyen ise bilim değil, tersine sermaye düzeninin 
çıkarlarına uygun bir bilim düşmanı ırkçı-faşist eğitimdir. Eğitimin amacı insanın başını göğe 
erdirmektir, ancak bizim başımız dayakla ve baskıyla eğdirilmektedir. Yine sözde çalışma hakkımız 
vardır, ama iş aramak için başvurduğumuz tüm kapılar yüzümüze kapanmaktadır. Büyük bir 
şans eseri iş bulduğu,muzda ise, değil geçimimizi sağlayacak bir maaş, harçlığımızı bile karşılamayan 
bir kölelik ücreti almaktayız. Söz ve düşünce özgürlüğünden bahsedilir bol bol. Ancak tüm 
bunlara karşı çıktığımızda en iyi ihtimalle okuldan/işten ablırız. Gözalbna alınan, işkence gören, 
öldürülen devrimci gençlerin haberlerini ise hepimiz duyuyoruz/okuyoruz . . .  

Hiçbir şeye "takmamak", ot gibi yaşamak özgürlüğümüzün olduğu ise doğrudur. Kapitalist 
sistem bunun için hertürlü imkanını hizmetimize sunmuştur. Neler yok ki? Alkol, uyuşturucu, 
pomo, atari salonları, kahveler, genelevleri, acılı arabesk, vurdulu kırdılı filmler ve elbette 
pembe diziler! . .  Hertürlü pisliğin ve yozluğun batağına boğazımıza kadar batmamız serbest, 
yeter ki kendi geleceğimize sahip çıkmayalım . . .  

"Gençlik gelecek, gelecek sosyalizmdir!" .  Bu Ekim Gençligi'nin sloganıdır. Ancak Ekim 
Gençligi bu sözleri yalnızca bir slogan olarak değil, bir eylem kılavuzu olarak da ele almaktadır. 
Amacımız geleceğe sahip çıkmak, gençliği kazanmak ve onunla birlikte gerçek eşitlik ve özgürlük 
için mücadele etmektir. Biz kapitalist barbarlığı tarihin karanlığına gömmek, aydınlık günlere, 
sosyalizme yürümek istiyoruz. Bunun için emekçi-öğrenci gençliği devrim ve sosyalizm saflarına 
çağırıyoruz. Bizi daha . iyi tanımak, hedeflerimizi, mücadelemizi ve ideallerimizi daha yakından, 
daha derinlemesine anlayabilmek için bizimle diyalog kurun. Bunun en dolaysız köprüsü Ekim 
Gençligi 'dir. Bize yazın, bizimle ilişki kurun, mücadelemize katkıda bulunarak bizi pratiğin 
içinden tanıyın! .. Herşeyden önce Ekim Gençligi 'ni okuyun, okutun, yaygın dağıtın! 

Açıkbr ki, Ekim Gençligi size yalnızca kendi özgül sorunlarınız üzerinden değil, toplumun 


