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Yeni olanaklar ve acil görevler 
Üniversitelerde yaşanan gelişmeler, aradan 

geçen uzun yıllardan sonra öğrencilerin yeni 
bir hareketlilik dönemine gireceği yönünde 
güçlü emareler taşıyor. Bir dizi olgu, bu hare
ketliliğin giderek güçleneceğini ve zaman içinde 
yaygınlaşacağını gösteriyor. Yakın yıllarda yal
nızca devrimci öğrencilerle sınırlı kalan "ey
lemler", bu yıl ilk defa öğretim görevlilerini 
ve nispeten geniş bir öğrenci kitlesini kap
sayarak yaygın bir şekilde gerçekleşti. Hareketin 
bugünkü derinliği ve gelecekte alacağı boyut 
ne olursa olsun, uzun bir durgunluk ve ses
sizliğin hakim olduğu geçmiş yıllarla kıyas
landığında, bu önemli bir gelişmedir. Birçok 
gösterge, öğrenci gençlik hareketinin yeni bir 
evreye doğru geliştiği yönündedir. 

Uzun yıllardır ilk defa öğrenciler yeni 
öğretim yılını kitlesel eylemlerle karşıladılar. 
Son yıllarda örneği görülmemiş bir genişlikte 
ve coşkuda alternatif açılışlar düzenlendi. Alı
şılagelmiş tablonun değişmesi ve kanıksanmış 
eylemlerin yerini gerçek anlamda bir gençlik 
hareketliliğinin alması doğrultusunda bir adım
dır bu. İstanbul Yıldız Üniversitesi'nde başlayan 
ve binin üzerinde öğrencinin katıldığı alterna� 
tif açılış, yeni dönem eylemliliğinin ilk belirtisi 
ve ifadesiydi. Hemen arkasından İzmir, Anka
ra, Adana gibi illerde öğrencilerin düzenlediği 
alternatif açılışlara binlerce öğrenci katıldı. 
Eylemler kısa sürede onlarca tini versite ile 
fakülteye sıçradı ve hızla yaygınlaştı. 

Öte yandan, hemen aynı günlerde, öğretim 
görevlilierinin ekonomik haklan ve özerk
demokratik üniversite talebiyle başlattıkları 
protesto eylemleri patlak verdi. Bu çıkış şim
dilik düzeniçi talepler ve politik konumlanmayla 
sınırlı olsa da, üniversitelerdeki yeni dönem 
hareketliliğinin dikkate değer göstergelerinden 
biridir. Zira bu çıkış, öğretim elmanlarinın 
1 2  Eylül rejiminden sonraki ilk eylemidir. 

Tüm bunlardan da anlaşılacağı gibi, tini-

versitelerdeki gençlik hareketi, giderek kitlesel 
bir nitelik kazanıyor. Fakat eylemin öğrenci 
gençlik hareketinin geleceği açısından dikkate 
değer olan bir başka özelliği daha var. Hem 
öğrencilerin ve hem de öğretim elemanlarının 
boykot ve eylemleri, daha geniş öğrenci gençlik 
kitlesi üzerinde olumlu bir hava yaratmıştır. 
Öğrencilerin hareketlenmesi için elverişli ola
naklar ve devrimci sosyalist propaganda için 
daha açık bir ortam demektir bu. Çünkü bir 
ayı aşkın bir zaman dilimine sığan bu eylemler, . 
öğrenciler üzerinde yüzlerce bildirinin yarata
cağı etkiden çok daha fazla bir propaganda 
ve ajitasyon işlevi görmüştür. Bugün öğrencileri 
harekete geçirmek, devrimci bir politik plat
formda birleştirmek, düne göre daha kolaydır. 
Tüm sorun bunu değerlendirebilmektedir. 

Ekim ve Kasım eylemlerinin ortaya çıkar
dığı önemli bir diğer olgu var. Sermaye rejimi, 
iktisadi ve politik saldırıları ile, kitlesel ve 
militan bir öğrenci gençlik hareketinin ortaya 
çıkmasını sağlayan oldukça elverişli bir nesnel 
ortam yaratmıştır. 5 Nisan Kararları ile pervasız 
bir şekilde uygulanan iktisadi ve politik sal
dırıların sonuçları gitgide daha iyi görülmek
tedir. Saldırılar öylesine yalındır ki, en geri 
kesimleri bile kendiliğinden harekete geçmek 
zorunda bırakmaktadır. 1 4  yıldır her türlü 
rezaleti sineye çeken öğretim elemanlarının 
harekete geçmesi, daha bir kaç ay önce 
saldırıları sessizlikle geçiştiren öğrencilerin 
kendiliğinden kitlesel eylemlerle ortaya çıkması 
bunun göstergesidir. Dolayısıyla önümüzdeki 
dönemde koşullar devrimci bir politik çalışma 
için her zamankinden daha elverişlidir. Bu, 
düzenin öğrenciler üzerinde kurduğu ideolojik 
etkiyi kırmak, öğrencileri politikleştirmek ve 
devrimci bir politik platform üzerinde birleştir
mek için, bugün çok daha fazla olanağa sahip 
olduğumuz anlamına geliyor. 

Ancak, uzun bir aradan sonra ortaya çıkan 
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bu hareketlilik, dayandığı politik Platform ve 
hedefleri itibapyla c.iddi sınırlılıklara sahiptir. 
Öğrenci kitleleri a�ademik-demokratik çerçeve 
ile sınırlı taleplerle harekete geçmişlerdir. Bu 
hem eylemlerin çıkış noktasını ve hem de ken
diliğinden karakterini gösteriyor. Dolayısıyla 
öğrenci hareketi bu ilk haliyle halen düzen 
sınırlarını aşan ve bunu hedefleyen bir platform 
niteliğine sahip değildir. Ekim ve Kasım eylem
leri, öğrenci hareketinin taşıdığı dinamizm ve 
düzenden daha kolay kopma yönünüdeki özel
liği bir yana bırakılırsa, öğretim görevlilerinin 
eylemleri ile aynı perspektife sahiptir. "Özerk
demokratik üniversite" talebinde ifadesini bulan 
bir sınırlılıktır bu. Ve öğretim elemanlarının 
tutarsızlıkları ile yüzü düzene dönük tutumlarını 
saymazsak, hiç olmazsa şimdilik, ortak bir 
zemini, sınırlı ve sığ bir demokrasi perspektifini 
paylaşmayı anlatır. Eylemlerde öne çıkan talep
ler ile yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. 
Eylemlerde olmasa bile taleplerdeki ortaklık 
şimdilik bir avantaj gibi görünse de, yarın 
tersinden düzenle bağları güçlendiren bir işlev 
de görebilir. Fakat herşeye rağmen, mevcut 
hareketlilik öğrenci gençlik hareketi için daha 
ileri bir sıçramayı gerçekleştirmenin koşullarını 
yaratmıştır. Bu düne göre küçümsenmeyecek 
ileri bir adımdır. 

* * * 
Üniversite gençliğinin bugünkü hareket-

liliğinin sağladığı olanakları mümkün olan en 
üst düzeyde değerlendirebilmek, öncünün 
perspektifleri ve platformu üzerinden sürece 
müdahale etmek, şimdi daha kritik bir öneme 
sahiptir. Bu müdahale; gençlik örgütlenmemizin 
kadrosal bakımdan güçlenmesi, pratik inisiya
tifin gelişmesi, yığın eylemlerine önderlik etme 
kapasitesinde ileri bir düzeyin yakalanması 
ve tüm bunların bir sonucu olarak da, kitle 
hareketliliğinden yararlanarak her yönüyle daha 
gelişmiş bir gençlik örgütüne ulaşmayı başar
mak demek olacaktır. 

Kuşku yok ki, önderlik düzeyi ve kapasi
tesi, yalnızca doğru perspektiflere sahip olmak 
değil, fakat bu perspektifler ışığında, örgütlü 
bir politik müdahale ve kitle hareketine yön 
verme, etkileme kuvveti demektir. Böylesi bir 
·düzeye ulaşabilmek ise, kitle eylemlerine doğ
rudan ve zamanında azami bir çabayla müdaha
le etmekle mümkündür. Burada güçlerin 
sınırlılığı ve deneyimsizliği, müdahalenin gü
cü ve etkinliği üzerinde geçici olarak sınırlayıcı 

·bir rol oynasa bile, 'sorun gerçekte bu değildir. 
, Önemli olan şudur. Güçlefimizin tümünü 

azami bir enerji ve verimlilikle harekete geçire
biliyor muyuz? Örgütlenme düzeyimizin yete
bildiği en üst düzeyde ve halen faaliyet yürüttü
ğümüz tüm birimlerde, etkili bir müdahale, 
pratik bir önderlik kapasitesi ve düzeyi ortaya 
koyabiliyor muyuz? Bunu yaptığımız zaman, 
güçlerin sınırlılığı, deneyimsizliği hızla sorun 
olmaktan çıkacaktır. Çünkü bu politik etkimizin 
artması, güçlerimizin çoğalması, yeni çalışma 
birim ve alanlarının yaratılması sonuçlarını 
yaratacaktır. Bizzat kitle eylemine müdahale 
süreci içinde, mevcut güçlerimizin politik mü
cadele içinde pratikte eğitilmelerini ve deneyim
li kadrolar haline gelmelerini sağlayacaktır. 

Gençlik kitlelerini kucaklayan dinamik, 
etkili ve militan bir politik faaliyet bugün her 
zamankinden daha önemlidir. Şimdi bunu ba
şaramayan, bu yönde anlamlı mesafe alamayan 
bir gençlik çalışması, iddiasından ve misyo
nundan uzaklaşmış demektir. Tam da bunun 
için, hareketliliğin ilk dalgası durulmuş gibi 
gözükse de, yarattığı olumlu etkiden yararlan
masını bilmek, müdahalenin içinde hazırlığımızı 
daha ileri bir düzeye çıkarmak ve pratik bir 
kuvvet haline gelmeyi başarmak gerekiyor. 
Temel noktalarda perspektiflerimiz açık olduğu
na göre, herşey pratik müdahale bilincine ve 
uygulamaya kalıyor. Buna karşı öne sürülen 
her gerekçe, pratikte taşıdığı değer itibarıyla, 
görevlere ve sorumluluklara sırt çevirmek an
lamına gelecektir. 

Öğrenci eylemleri demokratik talepler üze
rinde gelişti. Bu zeminin sınırlılığını göstermek, 
fakat bu istemlere kararlı bir şekilde sahip 
çıkmak ve doğru bir biçimde şiarlaştırmak ve 
daha geniş kesimlere yaymak gerekiyor. 

Öğrenci gençlik hareketinin bir sıçrama 
yapabilmesi için oldukça uygun faktörler 
biraraya gelmiştir. Bundan geniş öğrenci 
kitlelerini mücadeleye çekmek, onları temel 
sorunlar üzerinden gelişen bir perspektifle 
"eğitmek" doğrultusunda, en iyi şekilde ya
rarlanmak gerekiyor. Öğrencilerin bilincini ve 
eylemlerini dar akademik zeminden temel 
toplumsal-politik sorunlara ve düzenin teme
llerine yöneltmeyi hedeflemeliyiz. Temel 
şiarlarımızı yaygınlaştırabilm.eli, bunu güçlü 
bir sosyalizm propagandası ile birleştirmeliyiz. 

EKİM Gençliği 



Aralık '94 EKİM Gençliği 3 

Namlular gerçek düşmana dönmeli 
Askerlik eskiden beri hep 

genç insanların kabusudur. 
Gençlerin en verimli 
çağlarında birbuçuk-iki yıl 
zorla alıkonduğu, kişiliklerinin 
ezildiği, uysal ve itaatkar köle 
olmanın öğretildiği dönemdir 
bu. Askerlik, kardeş halkların 
aşağılanması, Türklerin ise 
üstünlüğü anlayışı üzerinde 
şekillenir. Gerçekte vatanı 
korumaktan çok, sermayenin 
karlarını içte işçi ve 
emekçilere karşı korumanın, 
dışta ise sömürü-kar 
pastalarını daha da 
genişletmenin aracıdır, silahlı 
kuvvetler. Tam da bu nedenle 
gerçekler gizlenir, "vatan, 
millet, Sakarya" edebiyatı 
yapılır. Disiplin zoraki ve 
biçimsel olarak işler. Askerin 
hiçbir biçimde söz söyleme 
hakkı yoktur. "Emir demiri 
keser" veya "komutan daima 
haklıdır" gibi sözler, boyun 
eğiş mantığının insanlara nasıl 
empoze edildiğinin veciz 
örnekleridir. Çokça bilinen 
başka örnekler vardır. Atış 
sırasında tutukluk yaptığı veya 
arızalandığı için toplara, 
tanklara, araçlara ceza verilir. 
Bir ağaca zincirlenip 
çürümeye bırakılır. Bu tutumla 
verilen mesaj açıktır: 
Askerlikte mantık aramayın, 
boyun eğmesini öğrenin! Evet! 
Savaş katı bir disiplin 
gerektirir. Fakat bu disiplin 
gücünü, ezilenlerin önündeki 
haklılığından, meşruluğundan 
almıyorsa, işte böyle 
saçmalıklara muhtaçtır. 

Türk ordusunda dayak ve 
aşağılamanın her türlüsü 
sürekli gündemdedir. Eski 
tertip alt tertibi döver, alt 

tertip bu durumdan nefret 
eder. Fakat ruhsal kirlenme 
nedeniyle kendisi de bir 
sonraki tertipten insanlara kötü 
davranmadan edemez. 
Çavuşlar rütbelilerden 
yedikleri dayağı fazlasıyla 
erlere, acemilere atmazlarsa 
rahatlayamazlar. Zaten çavuş 
ve onbaşılar genelde bu 
karakterde, boyun eğmeye ve 
eğdirmeye, aşağılanmaya ve 
aşağılamaya alışık insanlar 
arasından seçilir. İnsanların 
köpek kadar değeri yoktur. En 
basit hastalıklardan, 
ihmallerden, örneğin eğitim 
sırasında yuttuğu toz nedeniye 
astımdan ölür insanlar. Ama 
kayıtlara genellikle "eğitim 
zaiyau" olarak geçerler. 

Toplumun hatırı sayılır 
bir çoğunluğu bu gerçeklerin 
farkındadır. Fakat bu kabustan 
çıkış yolu bulamazlar. 
Askerlik yapılmadan iş 
bulamazlar, kendilerine kız 
verilmez. Askerlik sürekli .bir 
ayakbağıdır. Davullu zurnalı 
askere gidişler, aslında 
insanların kadere teslim 
oluşlarının bir ifadesidir. 

PKK önderliğinde gelişen 
Kürt halkının ulusal özgürlük 
mücadelesi, zaten bir kabus 
olan askerliği, gençliğin büyük 
çoğunluğu için bir karabasana 
çevirmiştir. Şimdi "kahraman" 
mehmetçik karşısında, onuru 
ve özgürlüğü için çekincesiz 
ölebilen bir halk ve onun 
gerillasını bulmaktadır. 
Gelişen mücadele, haksız olan 
işgalci tarafı her adımda 
insanlıktan uzaklaştırmakta, 
katliamcı hale getirmektedir. 
Genç Kürt kızlarına tecavüz, 
çocuklara, yaşlılara akılalmaz 

işkenceler, cesetlerin 
parçalanmasından kulak 
koparmaya kadar inanılmaz 
bir vahşet düşmektedir şimdi 
"kahraman" mehmetçiğin 
payına. 

İşte '90'lı yılların 
başından itibaren yeni bir olgu 
olarak asker kaçaklığının 
gündeme gelmesi bu durumun 
sonucudur. Toplumda 
komünist bir alternatifin 
şahsında, Kürt ulusunun haklı 
taleplerine sahip çıkan güçlü 
bir odağın varolmadığı 
bugünkü koşullarda, gelişen 
kendiliğinden bir tepkidir bu. 
Şovenizm dalgasıyla gözleri 
tamamen kapatılamamış 
gençler, böyle bir savaşta 
ölmenin de, öldürmenin de 
uzağında kalmak 
istemektedirler. Bu tutum 
düzenin yarattığı bireyci 
çıkarcı insan tipinden birşeyler 
taşısa da (asker kaçaklığının 
da bedellerinin olduğu 
günümüz koşullarında) 
olumluluğu da 
barındırmaktadır. Yine zengin, 
bürokrat çocuklarının paralı 
askerlik adı altında tatil 
yapmaları, sahte raporlarla 
askere gitmemeleri gençliğin 
geniş kesiminin gözünün 
açılmasına katkıda 
bulunmuştur. 

Kürt gençliğinin durumu 
ise ayrı bir özellik 
taşımaktadır. Kürt emekçi, 
yoksul gençliği Kürdistan 'daki 
özgürlük savaşının belkemiği 
durumundadır. Henüz gerillaya 
katılmaya cesaret edemeyenler 
en azından askerden 
kaçmaktadır. Yakalanıp zorla 
götürüldüklerinde veya nasılsa 
batıya gönderiliriz hesaplarıyla 
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askere gittiklerinde dahi 
tutumları artık Türk 
gençlerininkinden çok 
farklıdır. Bulundukları 
birliklerde ortak davranmakta, 
birbirlerini kollamaktadırlar. 
Ankara Mamak Muharebe 
Okulu'nda yaşananlar bunun 
bir örneğidir. 800 Kürt askeri 
dövülen iki arkadaşlarına 
sahip çıkmak için sloganlarla 
yürüyüş yaptılar. Tüm bu 
olaylar subayları çileden 
çıkarmaktadır. Bu direnişlere 
önderlik edenleri öldürerek 
hem hınçlarını alıyorlar, hem 
de bu yolla diğer Kürt 
gençlerini sindirmeye 
çalışıyorlar.Bornova 57. Topçu 
Er Eğitim Tugayı'nda, benzer 
bir olay nedeniyle, Yüksel 
Güzel, bir subay ve iki asker 
tarafından demir sopalarla 
dövülerek öldürüldü. Ailesinin 

isteğine rağmen otopsi dahi 
yapılmadı. Resmi rapora göre 
banyoda ayağı kaymış, başını 
çarpıp ölmüştü! 

Terhislerin ikici kez 
uzatılması sömürgeci ordunun 
içinde bulunduğu bu 
koşullarda gündeme geldi. 
Sermaye düzeni bu alanda da 
gittikçe daha fazla sıkışıyor. 
Asker kaçakları nedeniyle 
terhisleri uzatmak zorundalar. 
Terhislerin ilk uzatılışında 
kitlesel firarlar, eylemler ve 
intiharlar olmuştu. Yeni 
ertelemeler de benzer sonuçlar 
doğuruyor. Gabar Dağı 
civarında Daylan Taburu 
askerlerinin 3 Temmuz'dan 
beri dönüşümlü açlık grevleri 
yaptıkları haberleri geliyor. 
Uludere'deki Rezina taburunda 
üç asker operasyonlara 
katılmayı reddedip intihar etti. 

İşçi sınıfı ve emekçiler 
çocuklarını Kürdistan'da 
askere göndermemelidirler. Şu 
veya bu şekilde gitmek 
zorunda kalan gençler 
birliklerinde Kürt askerleriyle 
ve gerçeklerin farkında olan 
diğer gençlerle dayanışmaya 
girmeli, sessiz kalmamalıdırlar. 
Gerek Kürt halkına, gerekse 
işçi sınıfı ve emekçilere karşı 
kullanılmayı reddetmelidirler. 
Ama bundan öte işçi sınıfı 
kendi mücadele bayrağını 
yükselterek Kürt ulusunun 
haklı taleplerine sahip çıkmalı 
ki, onun bu tutumu bütün 
toplumu ve yanısıra gençleri, 
askerleri sarıp sarmalasın, 
onlara ışık olsun. İşçi sınıfı 
ancak böylelikle gençleri karşı 
safta değil, yanında bulur. 
Ortak düşmana karşı iç 
savaşın imkanlarını yaratır. 
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Öğretim görevlilerinin eylemleri üzerine 
Eylemin nedenleri, anlamı ve sınırları 

Üniversiteler açılır açılmaz yeni bir hareketlili
ğe ve protesto eylemliliklerine sahne oldular. Ama 
bu kez öğrencilerin değil, öğretim görevlilerinin 
öncülüğünde ve inisiyatifinde. 

Yeni öğretim yılının başında bir bölüm öğre
tim görevlisi tarafından gerçekleştirilen protesto 
eylemleri, üniversitelerin 12 Eylül faşizmi ve onun 
yüksek öğrenimdeki keskin kılıç olan YÖK ile içi
ne itildiği sorunları yeniden güncelleştirdi. Bu 
kuşkusuz beklenmedik bir "sürpriz" gelişme ol
muştur. Herhalde en çok da sermaye iktidarı ve 
YÖK kurmayları için. 

12 Eylül, YÖK ve öğretim görevlileri 

12 Eylül faşist cuntasının eğitim-öğretim ku
rumlarına yönelik 1402'lik operasyonundan son
ra, üniversiteler tek kelimeyle teslim alınmıştır. 
Faşist cuntanın "hizaya getirmek" için operasyona 
giriştiği ilk iki toplumsal kurumdan birisi üni
versiteler olmuştur. (Diğeri ise işçi sendikalarıy
dı) . Üniversitelerin tepesine oturtulan YÖK'ün e
sas işlevi gerici ve faşist bir kurumsallaşmayı ve 
disiplini yeniden tesis etmekti. B ir "üniversite 
cuntası" olan YÖK ile birlikte, kazanılan tüm hak
lar bir çırpıda gaspedilmiş, üniversitelerin düzen 
sınırları içinde bile olsa akademinin doğasında olan 
"özgün" yönleri tümüyle budanmıştır. 

Yüksek öğrenim kurumlarının hemen bütünüy
le resmi ideolojinin ve resmi tarihin üretim ve pro
paganda merkezleri haline getirilmesinde, hiç 
kuşkusuz, öğretim elemanlarının üniversitelerine 
ve kendilerine biçilen YÖK giysisini utanç verici 
bir uysallıkla benimselerinin büyük payı vardır. 
Yalnızca rektörlük ve dekanlıklar değil, bütün 
bölümler, anabilim dalları ve bir kaç istisna dışın
da bütün öğretim görevlileri, YÖK düzeninin 
dişlisine dönüşmüşlerdir. Çoğu öğretim görevlisi
nin bilinçli bir biçimde üniversitelerdeki gerici ve 
faşist kurumlaşmanın ajanı olması ile bazı öğretim 
elemanlarının "demokratik" kişiliklerini ve pasif 
eğitimci özelliklerini koruyarak YÖK çemberine 
kendi çaplarında direnç göstermeleri, elbetteki aynı 
kefeye konulamaz. Nedir ki, anfinin duvarları 
arasında yankılanmakla sınırlı kalan bir direnç, 

özünde hem bir uzlaşmayı, hem de bilimsel ce
saretten yoksunluğu ifade eder. Üniversiteyi (bütünü) 
kuşatan anti-demokratik ve faşist çemberi par
çalamayı doğrudan hedeflemeyen bir çabanın, ken
di sınırlı dünya (parça)sındaki yarattığı dönüştürü
cü atmosfer, sonuç itibariyle, elde edilmiş bir sta
tükonun korunmasından öte bir değer taşımayacak
tır. 

Kısacası, öğretim görevlileri, üniversiteye da
yatılan kışla düzenine, ona uygulama gücü kazan
dıran bilim dışı , şekilci öğretim yöntemlerine, 
çağdışı, gerici, faşist disiplin yönetmeliklerine, son 
yıllarda ise polisin üniversiteleri alenen işgal et
mesine karşı, en küçük bir direniş bile ortaya koy
mamışlardır. Devrimci-demokrat öğrencilerin direniş 
faaliyetlerine ise, bir kaç istisna dışında, en küçük 
bir destek vermek bir yana, yer yer boşa çıkarıcı 
bir tarzda karşı tutumlar sergilemişlerdir. 

Bugünkü eylemliliğin gerçek 
nedenleri ve sınırları 

Bugün yeni yeni seslerini yükselten öğretim 
elemanlarının protesto eylemliliklerinin ardındaki 
temel gerçeklik şudur: Düzenin içinde bulunduğu 
onulmaz nesnel çelişkiler, kaçınılmaz diyalektik 
sonuçlarını üretmeye başlamıştır. Özellikle, Kürt 
halkına ve onun özgürlük mücadelesine karşı yü
rütülen kirli savaşın her geçen gün daha da de
rinleştirdiği iktisadi buhran, düzeni toplumsal ya
şamın her alanında tasarruf tedbirleri almaya zor
lamaktadır. Krizin faturası şimdiye kadar hemen 
tümüyle işçi ve emekçi sınıfların sırtına yüklen
miştir. Bundan sonra da öyle olacak. Ancak serma
ye düzeni, kapitalistlerin, spekülatörlerin, tekelle
rin, kolluk kuvvetlerinin ve bürokrat uşaklarının 
çıkarlarını zedelemeden, yeni "kaynak" alanları 
yaratmak zorunda. Halihazırda bütçedeki payı tra
jik ölçülerde olan sağlık ve eğitim gibi toplumsal 
hizmet kurumları ise, tasarruf kapsamına alınan 
öncelikli alanlardır. Üniversiteler de, özellikle son 
yıllarda bundan payını almaya başlamışlardır. Eğitim 
ve araştırma için ayrılan ödeneklerin gittikçe 
kısıtlanması. YÖK sisteminin yarattığı sorunların 
sistematik olarak üzerinden atlanması. Özlük 
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haklarındaki gerileme ve buna bağlı olarak 
araştırma-bilimsel ve kültürel donanım araçlarını 
asgari düzeyde bile karşılayamaz duruma gelme 
vb. 

Öğretim görevlileri "dersleri boykot" şeklinde 
sergiledikleri protesto eylemlerinin amacını "özlük 
hakları ve özerk-demokratik üniversite için" 
mücadele olarak açıklamaktadır. Nedir ki, onları 
harekete geçiren asıl etkenin "özlük hakları" 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ekono
mik-sosyal ve akademik koşullardaki statükonun 
aleyhlerine bozulmaya başlaması, eylemlerine 
ekonomik ve buna bağlı sınırlar içinde akademik 
bir karakter vermektedir. Henüz açıklamalarında 
ortaya koydukları biçimiyle özerk-demokratik 
üniversite talebi soyut ve kavramsal bir düzeydedir. 
Özerk-demokratik üniversiteden ne anlaşıldığı ve 
bunun önündeki barikatlar somut olarak ortaya 
konmuş değildir. Bu ise, her şeyden önce YÖK'ü 
doğuran ve besleyen siyasal etmenleri, doğrudan 
ve cesaretle hedef almak demektir. YÖK'ün bü
tün uygulama ve sonuçlarıyla ortadan kaldırılması 
demektir. Polisin, jandarmanın ve son uygulamayla 
"özel güvenlik birimleri"nin, öğrenim özgürlüğü 
ve can güvenliği için, üniversite dışına atılması 
talebinin ısrarla ve tavizsiz olarak yükseltilmesi 
demektir. 

Öğretim görevlilerinin bu perspektife ve buna 
uygun bir kararlılığa ne ölçüde sahip olduğunu 
(daha doğrusu olmadığını) ortaya koyan verilerden 
biri de, protesto eylemliliğini başlatan öğretim 
elemanlarının boykota son verirken yaptıkları 
açıklamadır . "Eylemimizin amacına ulaştığını 
düşünüyorum. İş bundan sonra diğer üniversitelerin 
olayı iyice kavrayıp değerlendirmeleri ve mücadeleyi 
sürdürmesine bağlı olacak. Kamuoyu ve ilgililerin 
uyarılması ve bilgilendirilmesi gerçekleşmiştir. 
Mesajımız yerine ulaştı ve mademki bir eğitim 
kurumuyuz, bunun da gereklerini yerine getirmemiz 
lazım." Açıklama bireysel olsa da, tipik bir uzlaşma 
platformunu yansıtması bakımından anlamlıdır. 
Üniversitelerin bugün yüzyüze olduğu sorunlar 
karşısında kiminle ve nasıl mücadele edilerek 
mesafe alınacağı konusunda da kaçak güreşin 
ifadesidir. 

Öğretim görevlilerini blok olarak protesto 
eylemliliğine iten asıl sıkıntı kaynağı konusunda 
sermaye iktidarının mesajı doğru algıladığına hiç 
şüphe yoktur. Yanıtını Başbakan Tansu Çiller şöy
le vermiştir: "Öğretim görevlilerimiz sabırlı dav-

ransınlar. Onlara özelleştirmeleri yapınca bol para 
vereceğiz." 

Sermaye iktidarı öğretim elemanlarına bazı 
tavizlerde bulunsa dahi, toplumsal-siyasal yapının 
yapısal sorunları ve ekonomik krizin kendisi, 
sorunları beslemeye devam edecektir. 

Eylemliliklerin yarattığı atmosferden 

yararlanmasını bilmeliyiz 

Öğretim görevlilerinin blok olarak protesto 
eylemliliklerine girmesi, bunun oluşturduğu elveriş
li atmosfer yüksek öğrenim gençliğinin mücadele
sinin ve örgütlenmesinin geliştirilmesi için önemli 
olanaklar demektir. Yeterki doğru bir temelde etkin 
olarak değerlendirilebilsin. 

Herşeyden önce şu görülmelidir: Üniversitele
rin içinde bulunduğu sorunlara karşı mücadele ve 
özerk-demokratik üniversite talebinin yükseltilme
si, şimdiye kadar, devrimci-demokrat öğrenci çepe
rinin dışına taşabilmiş değildi. Marjinal bir mücadele 
ve örgütlenme platformunda sıkışıp kalmışlık, 
düzenin, mevcut mücadele platformunu demagojik 
eylemlerin eşliğinde kolaya manüple etmesine, 
mücadeleci öğelerin üzerinde ise polis-idare terörünü 
sınırsızca kusmasına yolaçıyordu. Bugünse geniş 
öğrenci yığınlarının politik duyarlılığını artırmak, 
onları mücadeleye çekmek, yaygın bir propaganda
ajitasyon için uygun bir zemin doğmuştur. Bu 
yalnızca özerk-demokratik üniversite mücadelesini 
geniş öğrenci kitlelerinin gözünde meşrulaştırmak 
ve onları bu mücadeleye çekmek açısından değil, 
üniversitelerde politik bir cerayanın estirilmesi 
bakımından da önemli bir fırsattır. Zira protesto 
eylemleri, içeriğinden bağımsız olarak, 12 Eylül'den 
bu yana uyutulmuş, uyuşturulmuş geniş öğrenci 
kitlesinin politik duyarlılığını arttırmaktadır. Bu 
ise, devrimci propaganda ve ajitasyon için uygun 
bir zemin yaratmaktadır. 

Ancak öğretim görevlilerinin başlattıkları 
protesto gösterilerine destek verirken hiçbir ya
nılsamaya da kapılınmamalıdır. 

Öğretim görevlilerinin mevcut mücadele 
platformu sığ, uzlaşmacı ve kaypaktır 

Onları blok bir eylemliliğe iten, özlük hak
larıdır. Bu talepleri belirli bir karşılık bulduğunda, 
hareket büyük oranda geriye çekilecek ve genel 
havası kırılacaktır. Mevcut mücadele platformunun 



dar sınırlarını parçalamak, ancak insiyatifin devrimci 
öğrenciler tarafından hiçbir grupsal çıkar ve kaygu 
gütmeden ele alınmasıyla mümkündür. Doğru bir 
perspektif ve kararlı bir tutum, bugün her 
zamankinden daha yakıcı bir öneme sahiptir. 
Herşeyden önce özerk-demokratik üniversite 
mücadelesi doğru kavranmalıdır. Üniversiteler 
toplumsal siyasal sorunlar karşısında bilimsel 
çözümler üreten ve bu sorunlar karşısında de
mokratik bir baskı oluşturabilen bir ortama çeki
lebildikleri ölçüde, demokratik bir yapıdan söz
edilebilecektir. Bu perspektiften kopartılan, kendi 
içinde amaçlaştırılan bir özerk-demokratik üniver
site talebi ve mücadelesi, gelişebilmek bir yana, 
hızla yozlaşma akibetiyle yüzyüze kalacaktır. Amaç
sızlığın ve hedefsizliğin bulanık sularında boğulup 
gidecektir. Üniversitelerin mevcut sorunlarla yüklü 
yapısı ve sistemi, kurulu toplumsal-siyasal yapının 
sorunlarının dışında ve ondan bağımsız değildir. 
Organik bir ilişki sözkonusudur. Bu bakımdan, 
öğrenci gençliğin mücadelesi üniversitenin akade
mik sınırlarını olduğu gibi, kurulu düzenin sınırları
nı da aşmalıdır. Özgür ve demokratik bir üniversi
te, özgür bilim, özgür eğitim, ancak özgür bir 
toplumda, özgürleştirici bir sistemde olanaklıdır. 
Kapitalizm ise, doğası gereği eskiyi, çürümeyi, 
yokoluşu temsil eder. Gelecek ise sosyalizmindir. 
Eğitimde, bilimde ve toplumsal yaşamda özgürlük 
ancak sosyalist bir sistem içinde başarılacaktır. 

Eylemliliklere destek verilmeli, fakat 

zayıflıklarla mücadele edilmelidir 

Bugün objektif olarak "ileri" bir çıkış yapan 
öğretim elemanlarında, mücadele düzenin sınırla
rını zorladığı ya da en azından düzenin güçleriyle 
açık bir çatışma pozisyonunda karşı karşıya geldiği 
zaman, savrulmalar, geriye düşmeler, ayak bağına 
dönüşmeler olacağı ortadadır. Ayakta kalması ve 
mücadeleye devam etmesi ise, işçi sınıfı ve emekçi 
yığınlardan esen güçlü, militan bir cereyanın iti
limiyle ve içinde bulundukları statükoyu par
çalamalarıyla olanaklı olabilecektir. Bugün için 
önemli olan, geniş öğrenci kitlelerine dönük 
müdahale için oluşan elverişli ortamın yoz
laştırılmadan, doğru ve isabetli bir tarzda değer
lendirilebilmesidir. Burada devrimci-demokrat 
öğrencilerin sorumlu tutumları ve inisiyatifleri be
lirleyici olacaktır. Hiçbir grupsal kaygı ve sekterli
ğe düşülmeden en geniş mücadele ve eylem 
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platformları yaratılmalıdır. Yaygın ve sürekli bir 
propaganda ve ajitasyon örgütlenmelidir. Forumlar, 
anfi toplantıları vb. ile sözlü ajitasyon en etkin 
bir şekilde yürütülmelidir. Ve bu çalışma anfileri 
temel alan bir birim çalışması üzerine oturmalıdır. 
Öğretim görevlilerinin protesto eylemlerine, aktifçe 
katılımın en geniş örgütlendiği eylem ve gösterilerle 
sahip çıkılmalıdır. İnsiyatifi ele almak, kararlılığı 
korumak ve hedefi daha ileriye taşımak yalnızca 
buradan geçer. 

Gelişmelerin önderliği ve yönlendiriciliği, fiili 
olarak ele geçirilemediği, eylemliliklere militan ve 
politik bir karakter kazandırılamadığı bir yerde, 
kaçınılmaz olarak mücadeleye damgasını vuracak 
olan, öğretim görevlilerinin mevcut ekonomik
akademik mücadele platformu olacaktır. Bu ise 
yalnız bugün için değil, orta vadede de öğrenci 
kitlelerinin bilincinde geri ve bozucu sonuçlar do
ğuracaktır. Politikleşmelerinin önünde bir engele, 
bir handikaba dönüşecektir. Ancak bu tersinden, 
öğretim görevlilerinin başladıkları protesto eylem
liliklerine karşı sekter bir tutuma, uzak bir duruşa 
yolaçmamalıdır. Aksine, devrimci-demokrat öğ
renciler, örgütleyecekleri protesto ve eylemliliklere 
yalnızca geniş öğrenci kitlesini değil, öğretim 
görevlilerinin de desteğini sağlamaya çalışmalıdır. 
Protesto ve eylemlilikler olabildiğince birlikte 
örgütlenmelidir. 

Değerlendirme 
ve 

Kararlar 
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Rüşvet ve yolsuzluklar sistenıin yalnızca görüntüleridir 

Yağma ve talanın ozü artı-değer 

Yolsuzluk, rüşvet, talan 
olayları toplumun 
gündeminden düşmek 
bilmiyor. Biri bitmeden diğeri 
başlıyor. Biri diğerini 
gölgelemek için kullanılıyor. 
İLKSAN'dan İSKİ'ye, 
Horzum'dan Yahya Demirel'e, 
Mercümek'e, herbiri devenin 
hamuduyla yutulduğu örnekleri 
hiç zorlanmadan bir çırpıda 
sayıp dökmek mümkün. 

Uzun bir dönem Engin 
Civan-Selim Edes arasında 
gözüken, Emlakbank'la ilgili 
rüşvet olayı bütün ağırlığıyla 
burjuva medyanını gündemine 
oturdu. Bu olayın farklı 
sermaye çevreleri arasındaki 
kapışma, farklı burjuva 
siyasetler arasında 
hesaplaşmaya ilişkin yönünü 
bir kenara bırakırsak, yağma, 
yolsuzluk, talana ilişkin 
söylenenlere bir göz atabiliriz. 

Burjuvazi ve uşaklarının 
ilk tepkisi, daha doğrusu 
açıkgözlülüğü, sorunu getirip 
özelleştirmeye bağlamak oldu. 
Kamu bankaları özelleştirilirse 
sorun çözülecekti. İşçi sınıfı 
ve emekçi yığınlara 
yönelttikleri özelleştirme 
saldırısına yeni bir gerekçe 
bulmanını sevinci içindeler. 

Bu anık kabak tadı 
vermiş özelleştirme 
yalanlarının geniş ezilen 
yığınlarda pek yankı 
bulamayacağını tahmin eden 
burjuva uşakları ise, sorunu 
daha "geniş" ele almak 
taraftarı gözüküyorlar. 
İtalya 'yı örnek gösteriyorlar. 

sömürüsüdür 
Sermaye düzeninden bıkmış 
yığınlarda, yine sermaye 
düzeninin farklı bir biçimine
ikinci cumhuriyet, temiz 
toplum vb.- özlemler 
yaratmak istiyorlar. Rüşvetin, 
talanının bu "yeni" düzende 
son bulabileceği hayallerini 
yayarak, aynı sermaye 
iktidarını tahkim etmeye 
çalışıyorlar. Pislik ve kötü 
kokularının boyutları öyle ki 
"sistem"den bahsediyor, 
"sistem"i eleştiriyorlar. Yeni 
bir "sistem" istiyorlar. 

Burada öncelikle sınıf 
bilinçli bir işçinin soruna 
bakıştaki farkını koymamız 
gerekiyor. Bütün bu toz 
duman altında, yolsuzluk, 
rüşvet sözde gayri meşru ilan 
ediliyor. Fakat bu dolaylı 
olarak şu işlevi görüyor: 
Fabrikalarda, tarlalarda, kan 
ve can pahasına ölesiye 
çalıştırılıp, sefalet ücretine 
mahkum edilen işçilerin 
ürettiği değerlere, artı-değere, 
patronlarca el konulması 
meşru, haklı bir kazançtır, 
fakat bu rüşvetler, 
yolsuzluklar hırsızlıktır, 
haksızlıktır vb . . .  

Öncelikle yalan olan 
budur. Asıl hırsızlık, asıl 
yağma, asıl soygun, hem de 
hergün, her saat, her an 
fabrikalarda, atölyelerde, 
madenlerde, tarlalarda 
yaşanıyor. Bütün değerleri ve 
dünyayı hergün yeniden 
yaratan işçi sınıfı ve 
emekçiler, sefalet ücretine 
mahkumdurlar. İşyerlerinde iş 

kazalarında, hastanelerde 
kuyruklarda sürünüyor, veya 
ölüyorlar. Her şeyi yaratanlar 
kuru ekmeği zor buluyor. 
Ama bütün bunlar meşru, bu 
insanların sırtından patronların 
kazandıkları karlar haklı! Ah 
bir de şu rüşvet ve 
yolsuzluklar olmasa!!! 
Haksızlığın ve yağmanın 
temel biçimi patronlarca işçi 
ve emekçilerin ürettiği artı
değere el konulmasıdır. Diğer 
bütün talan ve yolsuzluklar bu 
bataklıkta üremekte, bunun 
hızlanmasına hizmet 
etmektedir. Bu bataklıktan 
kurtulmadan sinekler biter mi? 

Tekelci sermayeye bizzat 
kendisinin el koyduğu artı
değer yetmez. Devleti 
aracılığıyla, işçi sınıfı ve 
emekçilerden şu veya bu 
şekilde el koyduğu 
trilyonlardadır gözü. Vergiler, 
fonlar, KİT'ler eliyle yaratılan 
kaynaklar vb. kimler içindir. 
ki! Bu vergiler olsun, Merkez 
Bankası'nda karşılıksız basılan 
paralar olsun, bunların hepsi 
yine, işçi sınıfı ve emekçilerce 
yaratılmış artı-değerin bir 
parçasıdır. Onlara patron değil 
de patronların devleti 
tarafından el konulmuştur. 

Vergilerin tamamı işçi 
sınıfı ve emekçiler tarafından 
ödenir. Fakat patronların vergi 
ödemesi durumunda bile, işçi 
sınıfından çaldıklarını 
verdikleri için, gerçek özünde 
değişmez. Merkez Bankası'nca 
karşılıksız basılan paralar, 
bütün yıl boyunca işçi sınıfı 



ve emekçiler tarafından 
üretilen malların, hizmetlerin 
karşılığı olarak bir anlam 
taşıyacağı için, sonuçta el 
atılan yine ezilenlerin cebidir. 

Bu kaynakların bir kısmı, 
ezilen Kürt ulusunun özgürlük 
mücadelesini kanla boğmak, 
işçi sınıfı ve emekçilerin olası 
başkaldırılarına karşı iç savaş 
hazırlıkları yapmak için 
kullanılır. Geriye kalan 
trilyonlar, teşvik olur, 
muafiyet olur, prim olur, 
ihaleler olur, sanayicilerimize, 
ihracatçılarımıza akar. Peki 
ihaleleri açan devlet kadroları, 
teşvikleri veren banka, hazine 
bürokratları "bal tutarken 
parmağını yalamış" çok mudur 

yani! Burjuva yalanları için 
basına verilen teşvikler, 
sömürüsüz, sınıfsız bir dünya 
kurmak için savaşan 
komünistleri, devrimcileri 
işkence tezgahlarından geçirip, 
katleden eli kanlı polis şefleri 
primleriyle yetinmemiş, 
yolsuzluk yapmışsa, mafya ile 
beraber kolkola çalışıp yolunu 
bulmuşsa, bunda yadırganacak 
ne vardır? Sermayenin 
hizmetindeki uşaklar, 
maaşlarıyla yetinmiyor, biraz 
yolsuzlukla köşe dönmeye 
çalışıyor diye mi bu tantana! 
Sahibinin malını mülkünü 
koruyan köpeğin kuru kemikle 
yetindiği nerede görülmüş? 

Avrupa emperyalist 
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devletlerinde rüşvet 
şeffaflaşmış durumda. İş 
adamları verdikleri rüşvetleri 
masraf olarak gösterip, 
vergiden düşüyorlar. Kamu 
memurlarına verilenler dışında 
onun da bir kolayı 
bulunmuştur elbet. 

Aslında burjuvazi bu iş 
"sistem" işi derken, istemeden 
de olsa, bir ölçüde doğruyu 
söylemek zorunda kalıyor. 
Evet, sistemi değiştirmek! 
Onların kullandığı anlamda 
düzeniçi bir değişiklik olarak 
değil ama. Tam da, kapitalist 
sistemin karşısına konacak bir 
sosyalist sistem olacaktır, tek 
gerçek çözüm! 

Çürümüşlük ve kokuşmuşlukla mücadele edelim! 
Eğitim kurumu, burjuva düzenin emekçi sınıfları hegemonya altında tutmak, kendi sınıf ideolojisini 

yaymak ve kendi ihtiyaçları yönünde teknik eleman yetiştirmek işlevini de yerine getiren temel bir 
kurumdur. Gün geçtikçe gerileşen, millileştirilen, bilim adına Türklük propagandası yapılan, evrenin 
oluşumunu ve canlıların türeyişini ilahi güce dayandıran bir eğitimdir bu. 

Hedef, düzene uygun kafalar yetiştirmek, tek tip insan yaratmaktır. Ve bugün devlet okulları 
artık bu işlevi yerine getirebilmek için öğrencilerden düzenli olarak para almak istemektedir. 

Burjuva yasalarına göre ilköğretim zorunludur ve eğitim giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. 
Oysa sermaye düzeni Kürdistan'da yürütülen kirli savaş için paraya ihtiyaç duymaktadır. Rüşvete, 
sömürüye, haksızlıklara, devlet terörüne, kaybolan insani değerlere, çürümüşlüğe ve kokuşmuşluğa 
karşı çıkan; her tarafı çöp yığını haline getiren, ormanları yakan, denizleri kirleten, canlıları zehirleyen 
kapitalist düzene karşı savaşan devrimcileri ve komünistleri yoketmek için zindanlara, silahlara, silahlı 
canlı güçlere, işkencecilere verecek paraya. ihtiyacı vardır. İşte bu ihtiyacını karşılamak için burjuvazi 
sahip olduğu her alanı para sağlayacak ticarethaneler haline getiriyor. 

Bu "eğitim" döneminde diğer yıllardan "farklı" olarak ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapan 
öğrencilerden her ay belirli bir miktarda para alınacak. Kayıt sırasında alınan haracın, spor temizlik, 
boya, sıra, masa, örtü, vb. gibi ihtiyaçlar adı altında toplanan paraların haddi hesabı yoktur. Kim 
nerede yiyor hepsi açık, ama kitleler bunu bilincine çıkarmıyor. Bugüne karşı bu uygulamalara karşı 
olumlu sayılabilecek tepki oluşmadı, oluşturulmadı. Öğrenci velileri sorunu okul-aile toplantılarında 
gündeme getirmek yerine bir kaç kişilik gruplar halinde kendi aralarında tartıştılar. 

Alınan bu zorunlu harçlara karşı veliler tepkilerini okul idarelerine bildirmeli, protesto etmeli, 
gerekirse parasız eğitim sağlanmadığı için çocuklarını okullara göndermemeliydiler. Sadece bireysel 
olarak kendi içlerinde konuşarak, bağırıp-çağırarak içlerinde birikmiş öfkeyi boşalttılar. Sonuç, belirsizlik, 
güvensizlik, umutsuzluk ve ardından derinleşen ekonomik krizden dolayı yıkım. Oysa hiç de çaresiz 
değiliz. Çözüm bu düzeni yıkmak, sosyalizmi kurmaktır. Sosyalizmin kızıl bayrağı altında partiyi 
örgütlemek, ihtilalci komünist partiyle bu çürümüşlüğe ve kokuşmuşluğa karşı savaşmaktır. 

Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm! 
Onur YİGİTCAN 
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7 Kasım eylemi üzerine 
değerlendirme 

Öğretim elemanları yeni öğretim yılının başında 
beklenmedik bir anda gündeme onıran eylemlilikleri. 
YÖK'ün kuruluş yıldönümü olan 7 Kasım'da fiili 
olarak genel bir protesto ve eylem çağrısıyla birleşti. 
Öğretim elemanları derslere girmeme kararı alırken, 
devrimci öğrenciler de o günü boykot, genel boykot 
ve genel boykota hazırlık olarak ele aldılar. 

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖES) inisi
yatfinde ve gecekondu üniversitelerinin dışında belli 
başlı bütün üniversitelerde gelişen 7 Kasım protesto 
etkinlikleri basın açıklamaları, YÖK'e siyah çelenk 
bırakma, panel, "Ata'ya saygı ve şikayet" gibi çeşitli 
biçimlerde gerçekleştirildi. 

Öğrenciler ise, öğretim elemanlarının düzen
lediği basın açıklamalarına destek vermenin ve 
panellerle aktif olarak katılımın yanısıra, yürüyüşler, · 
forumlar şenlikler düzenleyerek YÖK'e karşı 
protestolarını bir kez daha yükselttiler . .  Pankartlar, 
bildiriler, kuşlar vb. araçlarla propaganda faaliyetle
ri örgütlediler. Ayrıca yer yer kantilerin ve kendi 
dar sempatizan çevrelerinin dışına yönelerek anfi 
ve sınıf konuşmalarıyla militan kitle pratiğinin 
olumlu örneklerini sergilediler. Böylece yeni öğrenci 
kesimlerini protesto eylemliliklerine çekerek dinamik 
bir kitle pratiğine yönelik olumlu adımlar attılar. 

7 Kasım 'ın henüz yeni arkada bırakıldığı bu 
süreçte, ders ve deneyimleriyle doğru değerlen
dirilmesi, herşeyden önce, onu doğuran ve önceleyen 
sürecin anlaşılmasıyla olanaklıdır. 

Uzun bir sessizlik döneminin ardından yeni 
bir canlanmanın ilk önemli işaretlerini veren üni
versitelerdeki hareketlilik, bilindiği gibi, öğretim 
elemanlarının girişimiyle başladı ve hızla toplumun 
gündemine girdi. 

Zaten öteden beri yapısı, işleyişi ve gelenek
leriyle özerk ve dolayısıyla demokratik bir üni
versiteden sözedilemezken, 1 2  Eylül gericiliği 
üniversiteleri tümüyle teslim alarak tam bir kışla 
disiplini içine sokmuştur. Geçmiş kazanılmış 
mevzilerin kalıntısı ve akademinin "doğasından 
gelen" bazı bilimsel ve demokratik öğeleri tümüyle 
budayan düzen, üniversiteleri resmi ideolojinin 
üretim ve propaganda merkezleri, gerici-şoven 
eğitim ve öğretimin katıksız birer kurumları haline 

getinniştir. YÖK yapısı, işleyişi, eğitim yöntemleri 
ve tüm bunların pratik ifadesi olarak temel 
işlevleriyle, düzenin 12 Eylül ile birlikte toplumsal
siyasal yaşama bir kabus gibi çöken militarizm 
ve toplumsal despotizm üzerine kurulu örgütlenme 
ağının üniversitelerdeki uzantısı ve aynasıdır. 

Bu bakımdan bugün üniversiteleri YÖK'ten, 
YÖK'ü düzenin genel örgütlenme ağından kopararak 
ele almak nasıl olanaksızsa, aynı şekilde 
üniversitelerin YÖK sultası altındaki bugünkü sefil 
yapısını öğretim elemanlarından yalıtarak ele almak 
da o denli olanaksızdır. Öğretim elemanları, 
üniversitelerin bugünkü tablosundan ne kadar 
yakınsalar da, görünüşteki tüm çelişkilerine rağmen, 
o tablodan onlar da sorumludurlar. YÖK düzenine 
direnç göstermek şöyle dursun, onun dişlilerine 
dönüşmekten ciddi bir rahatsızlık da duymamışlardır. 
Dahası 12 Eylül faşizminin ve YÖK'e karşı bilimsel 
onurun ve entellektüel cesaretin red tutumuyla 
direnç gösteren "meslektaş''larının koğuşturulmalan, 
üniversitelerden uzaklaştırılmaları, tutsak edilmeleri 
karşısında utanç verici bir suskunluk sergilemişlerdir . ... 

Durum böyleyken, öğretim elemanlannın utanç 
verici suskunluğunu bunca yıldan sonra bozması 
ilk anda şaşırtıcı görünmüştür. Ne var ki, mengeneye 
sıkışmış bir akademi yaşamının yıllar boyu birik
tirdiği hoşnutsuzluğun, sonuçlan gitgide yalnızca 
emekçi sınıflarda değil, küçük-burjuva katmanlar
da da daha yakıcı hissedilen derin ekonomik ve 
siyasal kriz koşullarıyla birleşmesi, ortaya çıkan 
tepkileri anlaşılır kılmaktadır. Zira genelde küçük
burjuva katmanları, özelde öğretim elemanlarını 
bir kıpırdanışa iten faktörler, ifadesini tam da bu 
kesimlerin genel ekonomik-toplumsal çıkarlarının 
üstüste yediği darbelerde bulmaktadır. Gelinen 
aşamada tahammül sınırlarını zorlayan ekonomik 
ve sosyal hak erozyonu, öğretim elemanlarını, başta 
özlük ve ekonomik haklar olmak üzere ekonomik
akademik bir mücadeleye itmiştir. 

Kuşkusuz öğretim elemanlarının ortaya 
koydukları tepkiler kendi içinde anlamlıdır, hatta 
kendinden öte önem taşımaktadır. Herşey bir yana 
üniversitelerin içinde bulunduğu yapısal sorunları 
toplumsal gündeme taşımak gibi bir işleve sahiptir. 



Fakat sözkonusu olan genel öğrenci hareketi olunca, 
bizi ilgilendiren asıl boyut geniş öğrenci kitlelerinin 
durumu ve mücadele perspektifi olmaktadır. 

'80 sonrası marjinaIIIiği/dar bir sempatizan 
çerçeveyi aşmayı başaramayan devrimci gençlik 
dışta tutulursa, 12 Eylül'ü izleyen dönem yüksek 
öğrenim gençliği açısından iç karartıcıdır.12 Eylül 
rejiminin üniversitelerdeki uzantısı olan YÖK'ün 
en büyük başarısı, hiç kuşkusuz yüksek öğrenim 
gençliğini neredeyse tümüyle apolitikleştiren, 
duyarsızlaştıran ve yozlaştıran bir potada tutabilmesi/ 
sıkıştırabilmesi olmuştur. Üniversite gençliği yalnızca 
toplumsal-siyasal sorunlarından kopmakla kalmamış, 
kendi akademik-demokratik sorunlarına da önemli 
ölçüde yabancılaşmıştır. 

Ne var ki, 12 Eylül'ün geniş öğrenci kitlelerinin 
bilincini ve ruhsal dünyasını adeta felce uğratması 
bundan öte nedenlere sahiptir. Küçük-burjuva 
devrimci hareketin 12 Eylül'de yaşadığı yenilgi, 
küçük-burjuvazi önderliğindeki devrimci kitle 
hareketliliği döneminin bir daha açılmamak üzere 
kapandığının da tescili olmuştur. Artık güçlü ve 
devrimci bir küçük-burjuva hareketliliğinin geliş
mesinin koşulu da artık işçi hareketinin yükselişine 
bağlıdır. 

7 Kasım'a işte bu toplumsal-siyasal konjonktür 
ve sınıfsal gerçeklik altında girilmiştir. Öğretim 
elemanlarının kendiliğinden gelişen çıkışı bir 
anlamda, devrimci hareketten tümüyle kopuk olan 
geniş öğrenci kitleleri açısından yıllardır biriken 
ve son süreçte giderek daha yakıcı hale gelen 
sorunlarının dışa vurulmasının bir ilk vesilesi ve 
önemli bir fırsatı olmuştur. Öyle ki, düzenin siyasal 
gerici-despotik kuşatması altında iyice sıkışan, 
eğitimin yüksek ekonomik maliyeti, işsizlik korkusu, 
faşist yönetmelikler, bilimsellikle uzaktan yakından 
ilgisi olmayan gerici-şoven eğitim vb. altında iyice 
bunalan daha geniş öğrenci gençlik kitleleri yüzünü 
ilk defa mücadeleye çevirmiştir. Akademik-de
mokratik sorunlara duyarlılık artmış, bu uğurda 
verilen mücadele onlar nezdinde az çok meşruluk 
kazanın ıştır. 

Kuşkusuz tüm bunlar tamamiyle apolitikleşmiş 
ve bilinci kötürümleşmiş bir gençlik açısından belli 
bir ilerleme ifade etse de, gerçekte onun sınırlarına, 
zaaf ve handikaplarına parmak basmaktadır. 

* * * 
7 Kasım protesto etkinlikleri kimi devrimci

demokrat gençlik örgütlerinin çağrılarının ve 
beklentilerinin tersine, bir genel boykota dönüş-
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memiştir, dönüşemezdi de. 
Zira devrimci gençlik, yaşanan ve yaygınlaşan 

fiili boykotlara bakarak ve öğretim elemanlarının 
neredeyse çeyrek asırlık kireçlerini çözerek bir 
hareketlilik içine girmelerinden kalkarak, ama onları 
harekete geçiren esas etmenleri,, dolayısıyla da 
taşıdıkları mücadele olanaklarını ve sınırlarını 
çözümlemeden, 7 Kasım'da genel boykot çağrısı 
yapmıştır. 

Etkin, birleşik ve militan bir sonuçalıcı genel 
boykotun örgütlenmesi ise öğretim görevlilerinin 
içinde bulunduğu hareketliliğin sunduğu imkanlar
dan öte, geniş öğrenci kitlelerinin aktif bir biçimde 
harekete geçirilmesine bağlıdır. 

7 Kasım' da yapılan genel boykot çağrısını kaba 
bir değerlendirme yanılgısına indirgemek doğru 
olmayacaktır. Düşülen hata bir yandan kendi
liğindenciliğin ve kuyrukçuluğun ifadesi olurken, 
öte yandan devrimci gençliğin geniş öğrenci 
kitlelerinden, onların içinde bulunduğu bilinç ve 
ruhsal atmosferlerinden uzaklığın, yalıtıklığın bir 
ifadesidir. 

Kimi devrimci gençlik gruplarının ise, 7 
Kasım'ı, genel olarak toplumdaki, özel olarak 
üniversitelerdeki hareketlilik süreçlerinin somut 
seyrinden kopartarak, salt YÖK'ün kuruluş takvimi 
olduğu için "genel boykot" günü ilan etmelerinin 
"ciddiyeti" üzerinde ise durmak bile gerekmiyor. 

Sözkonusu olan bir genel boykot çağrısı 
olduğunda, perspektiflerdeki sığlığın ve çarpıklığın 
da ötesinde, tespit edilmesi gerekenler var. Bir genel 
boykot diğer şeylerin yanısıra, örgütlülük-orga
nizasyon sorununu anlatır. Bu noktadan bakıldığın
da, 7 Kasım'ı önceleyen sürecin tablosu kendili
ğindenciliğin koşulladığı bariz bir hazırlıksızlığı 
resmetmektedir. Kimi devrimci gençlik grupları
nın kendi taraftarları tarafından kurduklarını 
açıkladıkları kendinden menkul boykot komitelerini 
bir yana bırakırsak, 7 Kasım'a dönük olarak somut 
ve pratik bir hazırlıktan sözetmek olanaklı değildir. 
Üstelik bir genel boykot çağrısıdır sözkonusu olan. 

Örgütlülük/organizasyon alanında yaşanan 
kendiliğindencilik, genel boykotun hedefleri, talep
leri ve siyasal kapsamı konusundaki belirsizlik ve 
perspektifsizlikle üstüste düşmüştür. Soyut bir özerk
demokratik üniversite talebi ve "YÖK'e Hayır!"ın 
ötesinde, genel boykotun talepleri ve hedefleri ala
nında somut, bütünlüklü, kapsayıcı bir platform 
ortaya konamamıştır. Etkili ve işlevli bir genel 
boykot, hedeflerin net olarak tanımlanmasını, 
taleplerin ve şiarların somut olarak formüle 
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edilmesini şart koşar. Geniş öğrenci kitlelerinin 
(ve öğretim görevlilerinin) mevcut sistemle olan 
çelişkilerine, taleplerine ve hoşnutsuzluklarına 
bilinçli, ileri ve örgütlü bir ifade kazandırmak, on
ları, etkili, tutarlı ve kararlı bir platformda örgüt
leyerek harekete geçirmek tümüyle devrimci 
gençliğin göstereceği çabaya bağlıdır. Ama 
herşeyden önce de böylesi bir faaliyetin, propaganda 
ve örgütlülük çalışmasının kalkış noktası olarak 
net ve kuşatıcı bir mücadele platformuna . . .  

Tüm bunlardan yoksun bir genel boykot çağrısı, 
gerçekliğin çok uzağına düştüğünde, bu yalnızca 
geniş öğrenci kitlelerinin bilinçlerinde çarpıklık
lara ve beklentilerinin sönmesine yol açmakla 
kalmaz. Fakat aynı zamanda ileri ve mücadele eden 
öğrenciler üzerinde de hayal kırıklığı ile birleşen 
çözücü ve yorucu bir etki yaratır. Devrimci gençlik 
böylesine sorumlulukların altına girmeden önce 
çağrılarının altını dolduran bir pratik çaba ser
gilemelidir. Çağrılarının yolunu pratiğiyle örmelidir. 

7 Kasım'ın bir değer temel zaafı, eylemliliklerin 
üniversitelerle sınırlı kalması /sınırlandırılmasıdır. 
Oysaki liseli gençliğe dönük bir çağrı ile onları 
da öngörülen ve gelişen eylemlilik sürecine 
katmanın, güçleri birleştirmenin olanakları vardı. 
7 Kasım bu açıdan ciddi bir fırsattı. Bu sorun, 
öğrenci gençliğin eylem cephesini genişletmenin 
ötesinde bir öneme, liseli gençlik ile üniversiteli 
gençlik arasında ortak-birleşik bir mücadele hattı 
örmek gibi kapsama sahiptir ve asıl önemi de 
burada yatmaktadır. 

7 Kasım' da öğretim elemanları cephesinde gö
ze çarpan ilk olgu, taşra üniversitelerinin dışında 
hemen bütün üniversitelerden protesto sesleri 
yükseltilmesine karşın, bu seslerin son derece sınırlı 
olmasıdır. Öyle ki ekonomik talepleri ve özlük 
hakları için seslerini blok bir kitle olarak yükselten 
öğretim elemanları, YÖK'e karşı tutum sözkonu
su olduğunda, yeniden kuyruklarını kısıp köşele
rine çekilmeyi yeğlemişlerdir. Böylece asıl ilgilen
dikleri konunun özerk-demokratik üniversiteden çok 
ekonomik olduğunu da YÖK'e karşı teyit et
mişlerdir. Bu olguyu en fazla bilinci çıkarması 
gerekenler devrimci öğrencilerdir. Ancak devrim
ci gençlik bu olgudan yanlış sonuçlar çıkartma
malı, tepkici bir platforma düşmemelidir. Onların 
verili mücadele platformlarının sınırlarını hep 
gözetilmeli, ama sunduğu olanaklar sonuna kadar 
değerlendirilmelidir. YÖK sistemi ve düzenle olan 
çelişkileri olanaklı olduğunca derinleştirilmelidir. 

Bu çelişkilerine bilinçli ifadeler kazandırıp politik 
olarak yüklenmek sorunudur herşeyden önce. 

Devrimci gençlik yaşanan deneyimleri titizlikle 
inceleyip dersler çıkarıldığında, zorluklar ne olursa 
olsun yol aydınlıktır. Tersi durumda sürecin ken
diliğinden akışında sürüklenme akibetinden 
kurtulamayacaktır. Her kendiliğinden gelişme, 
yığınlara dönük politik müdahalenin yeni olanakları 
demektir . Gençliğin akademik ve demokratik 
talepleri, onları düzenle karşı karşıya getirmenin 
ve çatışmanın bir zemini ve olanağıdır. Onların 
bilincine politik müdahalemize bir köprü işlevi 
görürler. 

Devrimci gençlik gelişen her fırsatı ve bu arada 
öğretim görevlilerinin de içinde bulunduğu 
hareketliliği mücadelesini geliştirmenin bir olanağı 
olarak ele alabilmeli, sürece bu göz�e bakmalıdır. 
Ama bir an bile unutmamalıdır. Yürüyeceği yolun 
gerçek teminati kendi emeğidir. Büyük özverilere 
dayalı emek harcanmadan, adım adım taşlarını 
döşemeden alacağı gerçek bir mesafe yoktur. 

7 Kasım'ın ders ve deneyimleri yeterince 
açıktır. Geriye devrimci ve komünist gençliğin 
bunları bir mücadele silahı olarak kuşanması kalıyor. 
Komünist gençlik yeni dönemdeki çalışmasını 
militan bir kitle pratiğinin üzerine kurmalıdır. 
Yığınlara doğrudan ulaşmalı ve seslenmelidir. 
Özellikle eylemlilik süreçleri ve anları kitlelerin 
elinin kulağında olduğu, duyarlılıklarının en üst 
boyutta bulunduğu anlardır. Böylesi dönemler sözlü 
propaganda ve ajitasyon imkanlarının da özellikle 
zorlandığı bir pratikle karşılanmalıdır. Bu aynı 
zamanda yeni ve kalıcı bağların somut olanakları 
da demektir. Öğrenci kitleleri neredeyse komünist 
gençlik de orada olmalıdır. Onlara ulaşmanın ve 
dönüştürmenin başkaca somut/pratik yolu yoktur. 

Nedir ki, öğrenci kitlelerine ulaşmak, hareketin 
bütününe, temel ihityaçlarına ve genel sorunlarına 
yönelik bir politik müdahaleden geçer. Böylesi bir 
siyasal pratikle birleşmeyen bir örgütsel yoğunlaşma, 
örgütçüyü tek tek unsurların arasında mekik 
dokuyan bir dar pratikçi faaliyet içinde boğacaktır. 

Komünist gençlik mücadele bayrağını; 
perspektiflerini, şiarlarını, çağrılarını en geniş 
yığınlara ulaştırmalı, bunu taşımanın araçlarını 
örgütlemeli, yöntemlerini geliştirmeli ve onlara 
uygulama gücü kazandırmalıdır. 

Ama öte yandan saflarını gençliğin en diri, 
atak, direngen unsurlarıyla sıklaştırmalı, bunu 
başaran bir örgütlü pratik sergilemelidir. 
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Gençl iğ in  devrimci potansiyel in i  açığa 
çıkarmal l  ve devrime yöneltmel iyiz 

Kapital izmin kar olgusu üzerine kurulduğu, 
hergün cereyan eden olaylarla kendini ortaya koy
maktadır. Günümüzde bu sistemin dolaylı ya da 
dolaysız sömürüsünden gençlik da payını almaktadır. 
Kapitalizmin modernizasyonu, her yaştan, her cinsten 
insanın kapitalist üretime fiili katılışına olanak 
sağlamıştır. 

Gençliği kendi arasında bölümlere ayırabiliriz. 
Proleter gençlik, öğrenci gençlik, işsiz gençlik, 
lümpen gençlik vb. Günümüzde alt sınıflara mensup 
gençlik geleceğin proleterleri ya da işsizler ordu
sunun üyeleri olacaklardır .  Büyük bir bölümü 
ünversiteye giremeyecek, kazanan küçük bir kesimin 
önemli bir bölümü ise, diplomalı birer işsiz olarak 
işsizler ordusuna katılacaktır. 

Kapitalizmde eğitim sistemi eşitsizlik üzerinde 
yükselir. Bir tarafta özel kolejler, süper liseler, çok 
pahalı dershaneler, öte yanda ise devlet okulları. . .  
Burjuvazi "ünivers ite sınavlarında herkese aynı 
sorular soruluyor'', "çalışan kazanıyor", diyor. Oysa 
"eğitimde fırsat eşitliği"nin koca bir yalan olduğunu 
kanıtlamaya bile gerek yok. Burjuva ailelerinin 
çocukları "ileri", "modem" bir eğitim alıyorlar. Alt 
sınıflara mensup çocuklara ise, son derece geri, 
yüzeysel ve nitel iksiz gerici-şoven bir eğitim düşü
yor. Bu btırjuvazinin özel bir politikasıdır. Bu poli
tikada amaç, burjuva düzenin sürüp giunesini sağla
yacak insanlar yetiştirmektir. 

Şöyle de diyebiliriz: Bir yanda yoksul, lümpen, 
politikadan başka herşeyle uğraşan, bulduğu iki 
kuruşa şükreden bir insan tipi. Diğer yanda ise 
sömürünün, yani kapitalizmin devamını sağlayacak 
burjuva ailelerin çocuklarından oluşan insan tipidir. 
Nitekim günümüzde bunu büyük oranda başarmış 
durumdadırlar. Örneğin Genç İşadamları Derneği, 
kapitalizmin devamını sağlayacak tarzda yetiştirilmiş 
genç kapitalistlerden oluşan bir dernektir. Bunlar 
en pahalı eğitimden yararlanmış ve çoğu yurtdışında 
eğitim görmüştür. Bunlar, düzenin ihtiyacı olan 
·kapitalist ekonomi, kapitalist ilişkiler ve benzeri 
dallarda özel bir eğitim görürler. 

Bugün hem işçi ve hem de öğrenci gençlik, 
sermayenin krizinin sonuçlarını dolaysız olarak 
yaşamaktadırlar. Bu onların düzene karşı kinini ve 
protestosunu doğurmaktadır. Artık anne veya babanın 

çalışması kapitalizm koşularında geçinebilmek için 
yeterli değildir. Öğrenci veya değil, evin genci 
aile bütçesini denkleştirmek için çalışmak zorun
dadır. Anne-baba çalışır; çocuklar okula gider; 
çocuklar ek gelir için yazın çalışır; genç okur 
adam olur; güzel bir yuvaya sahip olur, vb ... Bu, 
bugün artık alt sınıflara mensup gençliğin ulaşa
mayacağı bir durumdur. 

Devlet liseleri tam bir soygun yuvaları haline 
gelmiştir. Meslek liselerinde ise buna bir de yoğun 
bir sömürü eklenmektedir. Bu liselerde öğrenciler 
torna, tesviye, mobilya, döküm, elektrik vb. dallarda 
eğitilerek geleceğin işçileri olarak yetiştirilmek
tedirler. Diğer temel derslerde eğitim ise, ma
tematik, fizik, sosyal bilimler vb., çok yetersizdir. 
Bu okulda okuyan öğrencilerin üniversiteyi kazan
ma şansları son derece zayıftır. Belli zaman sonra 
fabrikalara, küçük işyerlerine stajyer olarak gi
ren bu öğrenciler, yoğun bir emek sömürüsü 
yaş�ırlar. Meslek liseleri bu nedenlerden dolayı 
önemli bir devrimci potansiyel barındırmaktadır. 

Kürt gençliğinin ise gençlik içinde özel bir 
konumu vardır. Sömürgeci devlet Kürdistan'da 
azgın bir terör estirmekte, bunun sonucunda insan
lar büyük kentlere göç etmektedir. Kürt gençliği, 
gerek Türkiye'de, gerek Kürdistan'da çok yönlü 
saldırılarla yüzyüzedir. Bugün okula gitmeyenler 
arasında özellikle Kürtlerin oranı yüksektir. Büyük 
çoğunluğuyla işçi ya da işsiz olan Kürt gençliği 
bu özellikleriyle önemli bir devrimci potansiyeldir. 

Saydığımız tüm bu olgular sonucunda işçiler, 
emekçiler ve gençlik düzene karşı kendiliğinden 
harekete geçmektedirler. Ancak bu hareketi etki
leyip ileriye çekecek komünist bir siyasal sınıf 
partisi henüz yoktur. 

Burada biz genç komünistlere düşen görev, 
gençliğin devrimci potansiyelini açığa çıkarmak, 
ona sabırla sosyalizmin ne anlama geldiğini 
anlatmak, marksist -leninist prespektifler ışığında 
bu devrimci potansiyeli devrim kanallarına 
akıtmaktır. Düzenin gençlikten duyduğu korku
yu, düzenin yıkımıyla/devrimle, sosyalizmle 
taçlandırmalıyız. 

Unutmayalım ki, "gençlik gelecek, gelecek 
ise sosyalizmdir". 

Cemil KURTULUŞ 



14 EKİM Gençliği Sayı: 8 

• •  • •  

Liseli Oğrenci Birlikleri Uzerine 
Parçalanmışlık v e  dağınıklık bugünün 

temel özelliğid ir 

Liselilerin yeni bir öğrenim dönemine baş
lamasının üzerinden kısa bir süre geçti. Ancak liseli 
gençliğin durumunda bir önceki yıla göre sözü 
edilebilir bir farklılık yok. Sorunlar daha da ağır
laşmış olarak sürüyor. Öte yandan liseli gençlik 
hareketi gelişmesini engelleyebilecek ciddi zaaflar
la karşı karşıya. B u  zaaflar ile sorunlar aşılmazsa 
hareketin dar bir öğrenci çevresine sıkışıp kalması, 
kısırlaşarak marjinalleşmesi ile sonuçlanacak bir 
yöne doğru hızla evrilmesi tehlikesi var. 

Bu öğrenim döneminde de (geçtiğimiz bir kaç 
yılda olduğu gibi) l iseli devrimci öğrencilerin 
tartıştığı sorunların başında, liseli gençliğin kitlesel 
örgütlenmelerinin nasıl gerçekleşeceği sorunu geli
yor. Yeni bir tartışma değil bu. B undan bir kaç 
yıl önce, öğrenci birliklerinin ilk ortaya çıkışı ile 
başladı bu tartışmalar. Tartışma konuları olan so
runlar hemen hiç değişmedi. Aynı eksen üzerinde 
ve güncel sorunlarla da içiçe geçerek bugünlere 
taşındı. Tartışılan sorunlar aynı, tartışan taraflar 
aynıdır. Bu yanıltıcı bir değerlendirmeye yolaç
mamalı. Liseli gençlik hareketinin ortaya çıkardığı 
sorunların yarattığı bir zenginliğin değil, çözüm
süzlüğün bir göstergesidir bu tartışmalar. Tartışanlar 
ayaklarına dolanan sorunlar yaratmışlardır. 

Şüphesiz bu tüketici tartışmaların bir öncesi 
var. '90 yılının başlarından itibaren , liselilerin 
hareketlenmesine ve buradaki ilk politik canlılığına 
bağlı olarak, devrimci-demokratların hemen tümü 
bu alana üş üştüler. Sağladıkları sınırlı  etkiye 
dayanarak her biri kendine bağlı  ve kendisine uy
gun liseli öğrenci birlikleri kurdu. B unlara hem 
aynı ve hem de farklılığın göstergesi olması gere
ken, bunun bir kanıtı olan çeşitli adlar verildi. Ken
dine ait herhangi bir örgütü olmayanlar ise, çeşitli 
gerekçeler uydurarak mevcut oluşumlardan ayrıldı
lar. Uygun bir adla da bunu "meşrulaştınTia" yolunu 
seçtiler. O günün koşullarında, bugüne göre nispi 
bir sessizlik ile durgunluğun olduğu o ortamda, 
bütün zaaflarına ve yanlışlığına rağmen, bu giri
şimlerin yine de kendi içinde belli bir değeri ve 
anlamı vardı. Bir ilk hareketlenmenin ürünüydü
ler. Liselerdeki politik canlanmanın da yardımı ile 

suni parçalanmanın geçici olacağı ve sona ereceği 
düşünülüyor veya varsayılıyordu. Ancak gelişmeler 
parçalanmanın kalıcılaştırılması yönünde seyretti. 
Ve dolayısıyla bu girişimler ile oluşumlar, liselerdeki 
devrimci öğrencileri ve lise mücadelesini parçalayan, 
zayıflatarak güçten düşüren bir dayanağa dö
nüştürüldü. Aslında farklılığın kanıtı olarak öne 
sürülen bütün gerekçelerin tersine, hepsi aynı ortak 
program ve talepler üzerinde ortaya çıkmış ve 
şekillenmişlerdi. Dahası ayrılığın bahanesi olarak 
ortaya atılan eleştiriler, ilginçtir, eleştiri sahipleri 
için de geçerliydi. Onlara da aynı eleştirileri 
yöneltmek gerekiyordu. Kısacası zaaflar ortaktı. 
Grupçul uk, rekabetçilik, benmerkezcilik ve kısır 
çekişmeler ile tartışmalar, vb. ,  vb. Yine ilginçtir; 
bu parçalanma ile güçleri dağıtmanın tüm so
rumluları, başını çektikleri bu oluşumların "liseli 
gençliğin kitlevi örgütü" olduğunu iddia ve  ilan 
ediyorlardı. Bu ad ve örgüt zenginliği, gerçekte 
liseli öğrencilerin tercihinin ya da kitle m ü 
cadelesinin düzeyinin b ir  göstergesi değil, devrimci 
demokratların "kendine ait örgüt" sahibi olma 
çabalarının bir ifadesidir. Bugünkü durum da 
aynıdır. 

- Liseli devrimci gençlik hareketindeki parça
lanma fiili bir durumdur artık. Aynı bölgede ve 
hatta tek bir lisede, adları hem benzer ve hem 
de farklı (! ) olan çeşitli oluŞumlar/gruplar mevcut. 
"Öğrenci Birlikleri" bunların başlıcaları. Bugünler
de i se bunlara, iddia başka olsa da, "demokratik 
lise kurultayı" adıyla yeni bir oluşum daha eklenmek 
üzere. Daha önceleri de çeşitli vesilelerle ifade 
ettiğimiz gibi, bu bölünmeyi yaratanlar, alışageldi
ği üzere, parçalanmışlık ve güçlerin dağınıklığına 
son vermek tartışmalarına dalmış bulunuyorlar. B u  
tartışmanın kendisi ise muhtemelen yeni bir par
çalanmayı, yeni platform önerilerine konu olacak 
gibi görünüyor. Kısır bir döngüdür bu ve hazin 
bir tükenmeyle sonuçlanacak. 

Lisel i Öğrenci B i rlikler i nasıl ol uştular 

ve hızla "çoğaldılar"? 

Liseli Öğrenci Birlikleri kitlesel örgütlenmeler 
değildir. Bugün öğrencilerin çok küçük bir kesimi 
ile, devrimci öğrencilerle sınırlıdırlar. Bir kaç bin 



k i ş i l i k  okul larda en faz la " 1 5-35  öğrenc i y i "  
kapsamaktadırlar. Eylemlere katılım ise "50 ile 100 
öğrenciyi" aşamıyor. Nesnel bir gerçektir bu ve 
hemen bütün devrimci öğrencilerin ortak görüşü
dür. Yayınlanan gençlik dergilerinde de, bazen 
reklam için abartılı rakamlar verilse de, bu verilere 
rastlanabilir. Dolayısıyla Liseli Öğrenci Birliği 'ni  
"liseli gençliğin kitlevi öğrenci birliği" olarak ta
nımlamak bugün doğru değildir. Abartılı ve zararlı 
bir değerlendirmedir b u .  B u  oluşum lar l iseli 
gençliğin kitlesel örgütünün yaratılmasında bir ilk 
girişim , bir ilk hazırlık çabası olarak görülmelidir. 
Halihazırdaki durumları da böyledir zaten. 

Liseli Öğrenci B irlikleri bugün belli bir 
kısırlaşma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyorlar. 
Basın toplantıları, çeşitli vesilelerle düzenlenen 
eylemler bir canlılığın göstergesi gibi görünmesine 
rağmen, aslında gerçek durum tam tersi yöndedir. 
Eylemler tabandan kopuk olarak gelişiyor v e  
örgütleniyor. Dahası, devrimci öğrencilerin kitle 
bağlarını geliştirmelerinde önemli zaaflar var. Ya 
buna önem vermiyorlar veya içinde bulundukları 
/yeraldıkları olu�umları kitle örgütü olarak gönneleri 
bu yöndeki çabalarını zayıflatıyor. Ayrıca çeşitli 
oluşumlar içinde parçalanarak dağılmış olmaları,  
onlar arasında grupçuluğu, rekabetçiliği ve kısır 
tartışmaları körükleyen bir işlev de görüyor. B u  
sorunların gerçek boyutları i le görülmesini  
engelliyor. Anlık ve geçici çözümler peşinde koş
mayı körüklüyor. Dolayısıyla sabırlı ve ısrarlı bir 
çalışmayla gençliği politikleştirmek, düzen dışı bir 
kanala yöneltmek görevine, bu asıl canalıcı göreve 
sırt çevirmekle sonuçlanıyor. 

Kuşkusuz bu zaaflar bugünle sınırlı veya şimdi 
çıkmış değil. Kökleri çok daha öncelere, liseli 
öğrenci hareketinin ilk şekillendiği günlere uzanıyor. 
Çünkü Liseli Öğrenci Birlikleri 'nin ortaya çıktığı 
dönem , aynı zamanda liseliler arasında bir ilk 
hareketlenme ile canlanmanın görüldüğü dönemdir. 
Bu politik canlılığı yakından ve hayranlıkla takip 
eden devrimci-demokratlar hemen müdahale ettiler. 
Alan boştu ve l iseli devrimci öğrencileri , hiç 
olmazsa bir kesimini, herkesin kendi payına "ka
zanması" ve örgütlemesi oldukça kolaydı. Üstelik 
üniversite gençliğinin kısırlığı ile kıyaslandığında 
verimli bir alandı da burası. Etrafına 5-10 öğrenciyi 
toplayan hemen bir grup kurdu. Arkasından da 
"Öğrenci Birliği" olarak ilan etti. Geriye durumu 
teorize etmek kalmıştı. Bu daha da kolaydı. Zira; 
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"Öğrenci B irliği" kurulurken v e  kuruluşundan çok 
kısa bir süre sonra kitlesellik kazanacağı şeklinde 
bir hayal besl enmemeli"ydi. " B u  liseli gençliğin 
bug ünkü genel d urumuyla çelişen bir beklenti 
olur"du . "Herhangi bir l isede dar güçlerle de bir 
öğrenci birliği kurulabilir"di. Bazıları bir adım daha 
attı; ve "25-30 kişiyi kapsayan" bu oluşumları kitle 
örgütü olarak görmek gerektiğini, bunun zaten do
ğal olduğunu ilan ediverdi. Çünkü "başlangıçta hep 
böyle olurdu". Devrimci-demokratların hemen 
tamamı böyle davrandılar. 

Dolayısıyla, bugün liseli gençlik hareketinde 
görülen darlık ve devrimci öğrencilerin geriye kalan 
öğrenci kitlesinden kopması, doğal bir sürecin 
sonucu olarak ortaya çıkmadı. Tam tersine, dev
rimci-demokratların geleneksel zaafiyetlerin i ,  
grupçuluklarını, rekabeti, kısır tartışmaları v e  küçük
burjuva platfonnları taşımalarının bir sonucu olarak 
boyverdi bu durum. 

Bugünkü d uruma nasıl müdahale 

edilebilir? 

Ş üphesiz ki, daha ilk oluşum günlerinden 
itibaren duruma müdahale edilmiş olsaydı, süreç 
böyle işlemeyebilirdi. Bu ortaya çıkan olanakla
rın devrimci bir tarzda değerlendirilmesi, hareketin 
kitle tabanına oturması ve parçalanmanın mümkün 
olan en alt düzeyle sınırlanması demek olacaktı. 
Ancak bugün gerçek başkadır. Öyleyse o zaman, 
bugünün en öncelikli görevlerinden biri, devrimci 
demokratların liseli gençlik hareketini  tahrip 
etmesinin, darlaştırarak marjinalleştinnesinin önüne 
geçmektir. Komünist gençliğin harekete etkin bir 
politik ve örgütsel m üdahalede bulunması ile 
olanaklıdır bu. Ve böylesi bir müdahale için koşullar 
oldukça elverişlidir. 

Liseli Öğrenci B irlikleri daha oluşumlarının 
en başında ve ilk günlerindedirler. Oldukça dar 
ve sınırlı sayıda öğrenciyi, devrimci öğrencileri 
kapsamaktadırlar. Öncelikle bu darlık hızla aşılmalı 
ve parçalanmalıdır. Bu amaçla, liseli öğrencilere 
yönelen ve onları politikleştirmeyi amaçlayan yay
gın ve sistemli bir politik çalışma yürütülmelidir. 
Bu Liseli Öğrenci Birlikleri'nin milyonlarla ifade 
edilen dev bir kitleye yönelmesi, onunla birleşmeyi 
hedeflemesi demek olacaktır. Meşrulaşma bu kit
leyle birleşilebilindiği ölçüde olanaklıdır. Bu yapıl
madığı sürece kısırlaşma, yozlaşarak dağılma ve 
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erime kaçınılmazdır . 
Ö te yandan, dar gü ndem leri i le  yolaçıcı 

olmayan tart ışmalard an v e  kısır gruplararası 
çekişmelerden de hızla sıyrılmak gerekiyor. B u  
devrimci öğrencilerin enerjisini m; ıl  sorunlar üzerinde 
yoğunlaştırmalarını, geniş bir öğrenci kitlesi ile 
ilişki kurmaların ı  ve onlarla bütünleşmelerini 
sağlayacaktır. Tam da bu yüzden sorun , "Liseli 
Öğrenci Birlikleri'ni merkezileştirmek" olarak orta
ya konulamaz. Çünkü sözü edilen sorunlar "mer
kezileşme", "komisyonlar", "platformlar" vb. işlevsiz 
girişimlerle çözülemez. Ayrıca gençlik yığ ınları
nın dışında gerçekleşen ve onlar adına kurulan 
böylesi örgütlerin / veya girişimlerin başarılı olduğu 
da görülmemiştir. Öyleyse "kafadan çözümler"le 
liseli öğrencilere rağmen kotarılmış işlevsiz projeler 
peşinde koşmaktansa, birim çalışmalarını güç
lendirmek, yığınlara dönmek ve onları politik
leştirerek kitleselleşmeyi hedeflemek en doğrusu
dur. Kitlesel-mil itan-politik bir gençlik hareketi 
yaratmak demektir bu. 

Ayrıca şu basit gerçek hiçbir zaman unu
tulmamalıdır. Yığın örgütleri kitle hareketinin be
lirli  bir gelişme düzeyi üzerinde ortaya çıkarlar. 
Dolayısı ile "dışardan" zarar verici dayatmalarda 
bul unmaktansa, gençlik kitlesinin eylem ve örgüt 
ihtiyacını , iç dinamiklerini, hareketinin mevcut 
duru m u  ve gelişme yönünü,  kusurları ve za
yıflıklarını dikkate alan bir politik çizgi ve müdaha
le tarzını esas almak gerekiyor. Liseli Öğrenci Bir
likleri 'ni kitleselleştirecek, gençlik kitleleri nezdinde 
meşrulaştıracak olan da budur. 

"Merkezileşme", "bölgesel platformlar" vb. 
öneriler, bugün için liseli gençlik hareketinin geliş
me düzeyinin ortaya çıkardığı ihtiyacın bir ürünü 
deği ld irler. Bu öneri ler "sıçrama" ve "atıl ım" 
sağlamak bir yana, zamanın ve güçlerin,  enerjinin 
boş yere harcanması, devrimci öğrencilerin gerek
siz g ündem terle u ğ raştırılıp asıl  sorunlardan 
uzaklaşmasına neden olacaktır. Bu, gelişmeleri 
kendili ğinden gelişen bir sürece bıraktığımız  
anlamına gelmez. Fakat iradi müdahalelerin de, 
eğer hele sözkonusu olan kitle örgütleriyse, gençliğin 
kitlesel hareketl iliği ile birlikte ve bu canlılığın 
belirli bir düzeye ulaştığı koşul larda değiştirici 
olabileceği unutulmamalıdır. Ötesi, merkezileşmenin 
ve kitleselleşmenin gençlik eyleminin dışında ve 
onlara rağmen "iradi vuruşlar"la çözülebileceği 

düşüncesi, ya küçük-burjuva darkafalılığın ya da 
ideol oj ik kavrayışsızlık ve siyasi körl üğün bir 
ifadesidir. Bu sonuçsuz bir çaba olarak kalacaktır. 

Biz, Ekimci Genç Komünistler, soruna Liseli 
Öğrenci Birlikleri ' nin bugün ulaştığı düzey ve  
taşıdığı anlamı abartmadan , kusuruları ve  zayıf
lıklarını görmezlikten gelmeden ve bu oluşumları 
küçümsemeden, gençlik hareketinin bugünkü dü
zeyi ve gelişme yönüne bağlı olarak yaklaşıyoruz. 
Liseli gençlik hareketi için taşıdıkları önemli politik 
rollerinin herkesten daha fazla bilincindeyiz. Gençlik 
hareketinin alacağı mesafenin bir sonucu olarak 
kitleselleşeceklerini düşünüyoruz. Merkezileşme 
ancak bu sürecin belli bir yerinde gündeme gelebilir 
ve gerçekten de olumlu bir işlev görebilir. 

Dolayısıyla, gençlik yığınlarının ve gençlik 
hareketinin genel gelişme düzeyinin dışına düşmeden 
ve her dönemde bunu gözeten bir politik çizgi ile, 
Liseli Öğrenci B irlikleri 'ne müdahale edeceğiz. 
Liseliler kitlesini, devrimci-demokratların gençlik 
hareketini tahrip eden zararlı rolleri konusunda 
sürekli uyaracağız. 

B iz Ekimci Genç Komünistler bu bakış açısı 
ile Liseli Öğrenci Birlikleri 'ni örgütleyeceğiz. 
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Belçika gençliği eğitim alanındaki saldırı 
politikalarını boşa çıkardı 

Belçika'da militan gençlik gösterileri 
Belçika'nın Fransızca konuşulan 

bölgesinde, yerel hükümetin eğitim alanında 
uygulamayı planladığı yapısal değişiklikler ve 
kesinti programı, gençlik yığınlarının haftalarca 
süren sokak gösterilerine, yürüy üşlere, 
boykotlara yolaÇtı . Hükümet ancak öngördüğü 
değişikliklerden v azgeçti ğini açıklayarak 
öğrenci hareketinin önünü kesebildi. 

Belçika burjuvazisi, devlet bütçesinin zaten 
eşitsiz olan dağılımını daha da ağırlaştırarak 
eğitime verilen paydan daha fazla kesintiye 
gitmek ve eğitim alanındaki özelleştirme 
planlarını hayata geçirmek istiyor. B unun için 
de faizleri tırmandıran dış borçlanma, planlanan 
saldırının bahanesi olarak ileri sürülüyor. 

Meslek liselerine yönelik geniş bir kesinti 
programı öngörülürken "büyük liseler"in de 
merkezileştirilmesi hedefleniyor. Böylece daha 
kesin bir eleme ve elitleştirme yoluyla büyük 
tekellerin ihtiyaçları doğrultusunda bir eğitim 
politikası devreye sokulmuş olacak. 

Uygulanması planlanan bu yeni eğitim 
sistemiyle öğretimin nitel iği yükseltilemeyeceği 
gibi, bugünkü düzeyin de gerisine düşüleceği 
açıktır. Böyle bir uygulamanın doğal sonucu, 
zengin mahal lelerinde/semtlerindeki okullara, 
burjuvazinin özel katkı ve teşvikleriyle, daha 
iyi bir eğitim olanağının sunulması olacaktır. 
Sıradan okullarda ise artık yalnızca geleceğin 
işsizleri "eğitilecek"tir. 

Daha bugünden B elçika'da her dört 
gençten biri işsiz durumdadır. Hatta öyle ki, 
nispeten iyi bir okul veya üniversite 
diplomasına sahip olmasına rağmen işsiz kalan 
gençlerin sayısı sıçramalı bir biçimde 
artmaktadır. 

İşte bu koşullarda uygulamaya sokulmaya 
çalışılan yeni eğitim reformu Belçikal ı liseli/ 
üniversiteli öğrencilerin kitlesel sokak 
gösterilerine yolaçtı . 

Eğitim B akanı Lebrun 'un yeni eğitim 
programını açıklamasından bu yana Charleroi, 
Mons, Lüttich, Nivelles ve Brüksel'de tüm 

Ekim ayı boyunca mitingler, yürüyüşler ve 
protesto gösterileri yapıldı, barikatlar kuruldu. 
Polisin şiddet girişimleri öğrencileri geriletmek 
bir yana yeni güçlerin saflara katılmasına 
yolaçtı . Halk öğrencilerin eylemlerini büyük bir 
sempatiyle karşıladı ve destek verdi. Belçika 
devletinin, "eğer eğitimden kısmazsak, işsizlik 
yardımı ve benzeri sosyal yardımlarda 
kısıntılara gidilmek zorunda kalınacak" 
türünden tehditleri etkili olmadı . 

4 Kasım günü 40 bin kişinin katıldığı 
Brüksel mitingi gösterilerin en büyüğü oldu. 
Eğitim Bakanının planı açıklamasının üzerinden 
üç haftalık bir süre geçmişti ki, hükümet yeni 
yasayı dondurulduğunu, yasanın yeniden 
inceleneceğini açıklamak zorunda kaldı. Militan 
ve kitlesel gösterilerde ortaya konan kararlılıkla 
bu saldırının hayata geçirilmesi şimdilik fiilen 
engellenmiş durumda. 

Tepkileri yatıştırma, lise/üniversite 
öğrencilerini okul sıralarına döndürme hayalleri 
büyük bir kararlılıkla şimdilik boşa 
çıkarılmıştır. Öğrenciler yen i  m itingler ve 
yürüyüşleri gündemlerine almış bulunuyorlar. 
Yasanın kesin olarak iptal edilmesini ve eğitim 
bütçesinin artırılmasını talep ediyorlar. 

Öğrenci eylemliliğinin patlak vermesinin 
temel nedeni ilk bakışta eğitim sisteminde 
yapılması planlanan değişiklikler gibi görünse 
de, gerçekte çok daha köklü nedenlere 
dayanmakta, boyutlanan toplumsal sorunlarla 
örtüşmektedir. Nitekim öğrenci eylemlilikleri 
bu toplumsal sorunların eğitim sorunlarıyla 
birleştirilerek formüle edildiği bir m ücadele 
platformu olarak kullanılmıştır. İşsizlik sorunu 
bunların başında gelmektedir. Bir diğeri ise 
ırkçılığın hızla gelişmesi ve faşist ideolojiye 
yeniden yaşam alanı açılmasıdır. Öğrenci 
gençlik bu sorunu kendilerini doğrudan 
ilgilendiren ve kaygılandıran bir sorun olarak 
gündeme getirmiştir. Gösterilerde yeniden 
hortlatılan faşizmi ve yabancı düşmanlığını 
teşhir eden sloganlar atılmıştır. 
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Düzenin politikalarını boşa çıkaralım 
12 Eylül diktatörlüğü gençlik sorunu üzerinde önemle durmuş ve bu sorunu "çözmek" hedefi 

doğrultusunda bilinçli politikalar uygulamıştır. Siyasi, ideolojik ve kültürel vb. ,  toplumsal yaşamın 
temel alanlarını kapsayan politikalardır bunlar. Düzenin "anarşi yuvaları" olarak ilan ettiği üniversiteleri 
"disiplin" altına alabilmek için ' 8 1  yılında "Yüksek Öğrenim Kanunu"nu çıkarıldı. Böylece "tek tip" 
üniversiteler yaratılarak ve bunlar merkezileştirilerek daha kolay denetim altına alınabilecekti. Bunun 
sonucu; askerlerin okullara girmesi; bilimsel eğitimin tümden rafa kaldırılması; ağır müfredatlarla, 
ders devam zorunluluğuyla, vize uygulamalarıyla öğrencilerin tam bir cendereye alınması, ilerici öğretim 
görevlilerinin görevlerinden uzaklaştırı l ması, dinci-faşist kadrolaşma vb. olmuştur. 

İspanya'yı yıllarca diktatörlükle yöneten general Franko'ya bu işi nasıl başardığı sorulmuş. Franko; 
"F formülüyle", yani Foda (müzik), Floto (eğitim), Footbal (futbol) , diye cevap vermiş. Türkiye' de 
de düzen bunu örnek almış olmalı ki, sözkonusu araçları kullanarak gençliği depolitize etmede önemli 
bir yol almıştır. 

Çürümüş düzen yoz ve gerici beyinler üretiyor. Bizzat düzen tarafından desteklenen ülkücü ve 
şeriatçı öğrencilerin sayıları her geçen gün artıyor. Ülkü Ocakları, Milli Gençlik Vakıfları gibi faşist 
yuvalarının sayısı da öyle ... Sözde bilimsel eğitim yuvaları olan okullara mescitler açılıyor. Düzen 
uyguladığı sürekli bir baskı ve terörün 
yanısıra yaydığı bireycilik, kadercilik, 
uyuşturucu, pornografi vb. araçlarla da 
gençliği denetim altında tutmaya çalışıyor. 
Herşeyin içini öylesine boşaltmıştır ki, 
gençliğe "özgürlük nedir?" diye sorul
duğunda önce aklına cinsellik gelebil
mektedir. Ya da "mutluluk" sevgilisiyle 
dans etmek, elele tutuşup dolaşmaktan 
ibarettir. Oysa insan özgürleşmeden nasıl 
mutlu olabilir? 

Bugün üniversitede öğrenci olan ku
şağın bütün öğrenim yaşamı 12 Eylül ve 
sonrasına denk düşmektedir. Bu ise yoğun 
bir baskı ve depolitizasyon demektir. 12 
Eylül rejimi baskısı , terörü, işbirlikçileri 
ve ajanlarıyla okullarda ayakta kalma 
çabasındadır. Okullarda temizlik işçisin
den kantincisine, öğrencilerden öğretim 
görevlilerine kadar i şbirlikçiler yaratmıştır. 
B unlar aracılığıyla öğrenciler hakkında 
bölüm başkanına raporlar verilmektedir. 

Düzen öğrenci gençliği çok değişik 
araçlarla kuşatmaktadır. B i r  kesimini 
şovenizm zehiriyle denetliyor, bir kesimini 
liberal kozmopol it kül türle yozlaştırıyor. 
Bir öteki kesi mini  dinsel gericilikle ya 
da laisizmle etkiliyor. Nispeten ilerci ke
simi ise reformist  hayallerle tutmaya 
çalışıyor. 

Düzenin bu politikalarını boşa çıkar
mada tek silahımız, örgütlü devrimci 
gücümüzdür. 

Sevgi Korkmaz 
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Tekstilde yoğun ve hayvani somüru 
Ücretli emek sömürüsünün en yoğun yaşan

dığı yerlerden biridir tekstil işkolu. On kişinin 
çalıştığı küçük bir atölyeden binlerce işçinin çalış
tığı  büyük ölçekli fabrikalara (askeri dikimevi, 
Sümerbank gibi) kadar çeşitli büyüklükte işletmeleri 
kapsamaktadır. Sınıfın örgütl ülüğünün en geri dü
zeylerde olduğu bir alan . Sendikalaşma faaliyeti 
çok düşük, bir o kadar da etkisiz. Ücretler çok 
düşük (1-1 ,5 milyondan başlamakta), sigona hemen 
hemen yok. Mesailer yoğun ve zorunlu olarak 
yaptırılmakta. Çalışma ortamı insanın ruh ve fizik 
sağlığı açısından son derece kötü ve talırip edici. 

Ortalama 100 kişilik kapasiteyle üretim yapan 
bir işletmede çalışıyorum. Son zamanlarda fabrika
da ince taktiklerle bezenmiş yenilikler gündemde. 
Önceden sürekli köpek gibi havlayan bir ustabaşı 
ve sakin görünümüne rağmen onunla tam bir 
bütünlük arzeden bir müdür vardı. İşçilerin bunlar 
yüzünden işi bırakmaları üzerine, işveren bunların 
işine son verdi ve yeni bir yönetim atadı. Görünüşte 
güleryüzlü babacan olan bu yönetim, işçileri ince 
taktiklerle iliğine kadar sömürmenin politikalarını 
üretmekle meşgul şu sıralar. Müdür, ustabaşı ve 
şeflerden oluşan hiyerarşik yapı, m üdürün üstüne 
bir koordinatörün eklenmesiyle yeni bir biçim almış 
oldu. Başta koordinatör olmak üzere bu aşağılık 
patron köpeklerinin hepsi, günün her saati işçilerin 
tepesinde. Çalışırken konuşmak ve başka bir şeyle 
ilgilenmek yasak. Hatta tuvalette kaç dakika 
kaldığının hesabı bile yapılmakta. Hasta ve çalışa
mayacak durumda mısın? İşveren için bu önemli 
değildir. Çünkü ona göre sen, kullandığın makinanın 
bir parçasısın. Paydosa kadar durumun ne olursa 
olsun çalışmak zorundasın. 

Bu yönetim başa geldikten bir süre sonra 
işçilerle bir toplantı yaptı. Kendini takdim ettikten 
sonra, ücret politikasını açıkladı.  Birinci sınıf 
makinacının tavan ücreti 5.250.000 TL. 750.000 
TL ise çalışma primi. İşçinin verimliliğine, disip
linine, sadakatine, kısaca köleliğine bağlıydı bu 
primin ödenip ödenmemesi. Diğerlerinin ücretleri 
de buna göre belirlenecekti. Dişini tırnağına takıp 
çalıştığın ölçüde bunun karşılığını alacaksın! Verimli 
olduğuna kanaat getirirlerse bunun karşılığını 

kırıntılar olarak vereceklerdir. Bir de yılda toplam 
iki maaş ikramiye vereceklermiş. Bu kadar istikrarsız 
bir sektörde, istikrarsızlığın üst boyutlarda olduğu 
böyle küçük işletmelerde, bu ikramiye alanı düpedüz 
işçilerle alay etmek anlamına gelmekte. İkramiyeyi 
almayı başaranlar olacaktır. Bunların kimler olduğu 
şimdiden bellidir. 

Patron cephesi kendi içinde bir bütünlük ve 
uyum sergilemekte. Pislik, kokuşmuşluk ve çü
rümüşlük üzerine kurulu bir bütünlük. İlişkileri çok 
düzeysiz ve yoz. Kapitalizmin çürümüşlüğünün 
aynasıdırlar adeta. Toplantının demagoji faslında, 
bir aile olduğumuz ve çalışanların birbirlerine saygılı 
olmaları gerektiği söylendi. Beklenilen kölece ve 
tek yanlı bir saygı. Kendileri ise işçileri istedikleri 
gibi çalıştırmakta ve hakaret etmekteler. Tam bir 
ikiyüzlülük! 

Bu şarlatanların böyle pervasızca davra
nabilmelerinin en önemli nedeni, işçilerin örgütsüz 
ve dağınık olmalarıdır. Sınıf bilincinin geriliğine 
koşut olarak, birlikte hareket etmeyi henüz başa
ramıyorlar. B irbirlerine bir güvensizlik, sorunlara 
karşı bir kendiliğindencilik sözkonusu. Küçük 
dünyalarının dışına çıkmayı başarmaları gerekiyor. 
Ağır çalışma şartlan onlarda patrona karşı bir öfke 
birikimi sağlamakta. Kötü çalışma şartlarından 
patronun köpekleri dışında hemen hemen herkes 
şikayetçi .  

Ciddi, sabırlı ve soluklu çalışmayla kıvılcımlan 
ateşe dönüştürmek olanaklı. İşçiler birlikte hareket 
etmeyi öğrendiklerinde ve o muazzam gücün farkına 
vardıklarında, sırtlarında besledikleri asalaklardan 
kurtulmanın devrimci yoluna da girmiş olacaklardır. 
Tüm ezilenler için sömürüsüz, özgür ve eşitlikçi 
bir yarının temelini şimdiden atacaklardır. B u  
noktada sorumluluk sınıf devrimcileri olarak biz
lerdedir. Şartları devrim lehine çevirmek müm
kündür. İdeolojik-politik güçlülüğümüzü, pratikte 
devrimci yaratıcılık sabır ve ısrarla tamamlamak 
zorundayız. Öyleyse görev başına! 

İşçilerin komünistlerle birliği sermayeyi 
yenecektir! 

Ekimci bir genç tekstil işçisi 



20 EKİM Gençliği 

Friedrich Engels 'in doğumunun 174. yıldönümü 
Sosyalizmin ve proletaryanın 

büyük savaşçısı 

Sayı: 8 

"Marks ve Engels'in büyük tarihsel hizmeti, bütün ülkelerin proleterlerine, rollerini, 
görevlerini, uğraşlarını; sermayeye karşı devrimci savaşta ilk başkaldıran olmayı ve bu 

mücadelede bütün çalışanları ve sömürülenleri etraflarında birleştirmeyi göstermeleridir. " 
(Lenin) 

İşçi sınıfının kapitalizme karşı mücadelesinin ve zaferinin bilimsel temel taşlarını ilk koyan, 
bilimsel sosyalizmi kuran iki büyük devrimci düşünürden birisi Friedrich Engels'tir. ( 1820-1895). Onun 
ve Marks 'ın içinde yetiştikleri tarihi dönem , Batı Avrupa burjuvazisinin feodalizmi yıkariık kazandığı 
ilerici niteliğini yitirmeye ve proletaryanın , yeni devrimci sınıfın büyüdüğü ve toplumsal olaylarda 
yerini almaya başladığı dönemdir. Engels daha 25 yaşlarındayken, o sıralarda tanıştığı Marks ile beraber 
proletaryanın mücadelesine katıldı ve ona bilimsel bir yön vermek için insan bilgisinin hemen her 
dalında çalışmalara başladı. Toplum bilimleri olan felsefe, politik ekonomi, siyasi ve askeri tarih, 
antropoloji ve doğa bilimleri olan fizik, kimya, astronomi, biyoloji Engels'in derinlemesine incelediği 
konulardır. Marks ve Engels bütün bilimlerin işçi ve emekçi sınıfların hizmetine sunulması gerektiğini 
40 yıl süren beraber çalışmalarında daima gözönünde tuttular, çünkü onlar ancak özgür emeğin gerçek 
bilimsel ürünler verebileceğini ve ancak emeğin özgürlüğü için uygulanan bilimin gerçek değerini 
kazanabileceğini kavramışlardı. Bu uğurda bir çok eserler verdiler ve çoğunu beraber yazdılar. Ayrı 
ayrı kaleme aldıkları konular üzerinde de sürekli fikir alışverişiyle tespit ettikleri ilkelerden hareket 
ettiler. 

Marks ve Engels 'in modern toplumda sınıfların durumu ve sınıf mücadeleleri konusundaki 
tahlil ve tespitlerini Lenin Friedrich Engels başlıklı yazısında şöyle anlatıyor: 

"İşçi sınıfının ve onun taleplerinin mevcut ekonomik sistemin zorunlu bir sonucu olduğunu 
ilk gösteren Marks ve Engels'tir; bu sistem, burjuvaziyle beraber proletaryayı da önüne geçilmezcesine 
yaratır ve örgütler. İnsanlığı ezen kötülüklerden onu kurtaracak olanın asil fikirli kişilerin iyi niyetli 
çabaları değil, örgütlü proletaryanın sınıf mücadelesi olduğunu gösterdiler. " 

Kapitalist toplumun temelleri ancak proletaryanın bilinçli mücadelesiyle yıkılabilirdi. B urjuvazi 
ile proletarya arasındaki uzlaşmaz çelişki kavranmadıkça özgürlük talepleri hedefe uygun siyasi sonuçlar 
doğuramaz ve bu talepler toplumsal bir kuvvet haline gelemezlerdi. Toplumsal kuvvet olmak sömürüden 
kurtuluş için savaşmaya hazır duruma gelmektir. Engels işçi sınıfının yeni bir toplum düzeni kurma 
imkanını ve gücünü henüz 22 yaşındayken kazandığı tecrübeler ve edindiği bilgilerle bilimsel olarak 
göstermeye başlamıştır. ( . . .  ) 

Proletaryanın mücadelesinin, üretim araçları üzerinde kapitalist özel mülkiyetin lağvına ve bunun 
yerine toplumsal m ülkiyetin geçirilişine kadar devam edeceğini ,  sınıfsız toplumu ancak işçi sınıfının 
kurabileceğini, "tarihin çarkının" bu yönde döndüğünü tespit eden Engels ve Marks Alman Komünist 
Cemiyeti' nin önerisiyle bütün dünya işçilerini birleştirmeye çağıran Komünist Manifesto 'yu yazdılar. 
( 1848). Aynı yıl önce Fransa'da başlayan sonra Batı Avrupa'yı saran devrimler sürecinde proletaryayı 
örgütlemeye çalıştılar. Fakat organik bağları henüz zayıf ve sınıf bilinci henüz eksik olan devrimci 
güçler, burjuvazinin devlet güçleri karşısında yenilgiye uğradı.  Marks Prusya'dan sürgün edildi. Silahlı 
halk ayaklanmalarına üç yerde katılan Engels sonunda Londra'ya geçti . İki arkadaş orada buluştular 
ve çalışmalarına devam ettiler. Marks kapitalist ekonominin tahliline girişti ve Kapital'i yazmaya başladı. 
Engels emekçilere doğrudan hitapeden bir diZi kitapla felsefi ve bilimsel sorunları diyalektik ve materyalist 
tarzda işledi. Proletaryanın dünya görüşü olarak sistemleştirdi. 

· 
Marks 1 864'de "Uluslararası İşçi B irliği"ni kurdu. Engels birliğin yönetiminde aktif rol oynadı. 

On yıl içinde işçi sınıfı hareketi güçlendi ve Marksizm yayildı. Marks' ın ölümünden sonra Engels 
Avrupa sosyalistlerinin önderi olarak 12 yıl daha devrim davasına hizmet etti. ( . . .  ) 

(Ekim 'in Kasım '88 tarihli 14. sayısından alınmıştır) 


