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Yeni dönem ve görevler 
Hareketimiz '95 yılını "yeni atılımlar" ve 

"parti yılı" olarak ilan etmiş bulunuyor. Büyük 
bir anlama ve öneme sahip bu karar, komü
nistlerin, sınıf hareketi ve devrim cephesinin 
önderlik ihtiyacını karşılama irade ve karar
lılığını gösteriyor. Partiye ulaşmak, bugün, hem 
hareketimizin gelişme düzeyi ve biriktirdiği 
potansiyel olanakları, hem de siyasal ortamın 
özellikleri, iktidar mücadelesinin ihtiyaçları 
itibarıyla temel öneme sahip acil bir görevdir. 

Bu hedefe bağlı olarak, gençlik çalışma
mızın yeni dönem perspektiflerini, hedef ve 
görevlerini yeniden tanımlamak ve netleştirmek 
gerekiyor. "Parti yılı ve partileşme süreci" hedef 
ve görevi ile gençlik faaliyetini belli bir uyum 
ve bütünlük içinde örgütlemek, önümüzdeki 
dönemi bu temel perspektifle ele almak ve 
planlamak demektir bu. Partileşme görevi ile 
aynı doğrultuda yürüyen, onunla bütünleşen 
bir gençlik çalışmasını örgütlemeyi başarma
lıyız. Bunun için öncelikle yeni döneme ilişkin 
görev ve hedefleri en genel çerçevesi ile tanım
lamalı ve geçmiş sürecimizin zaaflarından çıka
rılan sonuçlar üzerinde yürüyen etkin bir politik 
ve örgütsel çalışma örgütleyebilmeliyiz. 

Gençlik çalışmamızın yakın dönemdeki 
hedefi, kuşkusuz, Ekimci Genç Komünistler 
Örgütünü inşa etmek amacına biraz daha yak
laşabilmektir. Atacağımız her adım, başaraca
ğımız her görevle gerçek bir sıçramayı sağlaya
bilecek koşulları hazırlayabilmeliyiz. Bu, ha
reketimizin ve yarın kuracağımız partinin genç
lik örgütünü kurma görevini kolaylaştıracak, 
bu hedefe daha çabuk varılmasını sağlayacaktır. 

Gençlik hareketini proletaryanın sosyalist 
bayrağı altında mücadeleye çekmek, devrim 
ve iktidar mücadelesinin vurucu bir dayanağı 
haline getirmek gerekiyor. Bu başarılabildiği, 
gençliğin arayışı, enerjisi proletaryanın sınıf 
ihtiyaçlarına, sınıf savaşına kanalize edilebildiği 
takdirde ortaya çıkacak güç muazzam boyut-

larda olacaktır. 
Ancak gençlik hareketinin önünü açmak, 

gençliği devrim ve sosyalizm mücadelesinde 
sınıf hareketinin yedeği haline getirebilmek 
için, onun örgüt sorununu çözmek zorundayız. 
Gençlik örgütümüz, kuşkusuz evrensel tec
rübeler ve ilkeler ile kendi örgütsel deneyimimiz 
dikkate alınarak oluşturulacaktır. Fakat bizim 
açımızdan partileşme hedefine bağlı olarak, 
sorun, bugünden onu kurmak değil, ona 
ulaşmayı kolaylaştıracak zemini hazırlamaktır. _ 

Bu açıdan partileşme hedefi ve göreviyle 
birleşen bir hız ve yoğunlukla gençlik çalış
masına yüklenmeliyiz. Bu eksenli bir çalışma 
ile gençlik yığınlarının örgüt ve önderlik ihti
yacına cevap verebilmeliyiz. Partiye layık bir 
gençlik çalışması örgütleyebilmenin en kritik 
halkası budur. 

* * * 

Gençlik kitlesini örgütlemek, örgüt ve 
önderlik ihtiyacına cevap verebilmek, bunu 
gerçekleştirecek bir önderlik düzeyi sergileye
bilmek ölçüsünde olanaklıdır. Bu ise gençliğin 
en ileri, en militan ve devrimci öğelerini sosya
lizme kazanmayı gerektirir. Bu anlamda gençlik 
hareketine müdahale süreci içinde kadrolaş
mak, güçlerimizi daha ileri bir düzeye çıkar
mak bugün önümüzdeki görevlerin en önemli
lerinden biridir. 

Gençlik çalışması olarak nitelenebilecek 
4 yıllık sürecimiz değerlendirildiğinde, belli 
önemli adımlara rağmen, ciddi yetersizliklerle 
ve zaaflarla yüzyüze olduğumuz görülüyor. 
Bu yetersizlikler gelişmemizi dizginlemekte, 
politik faaliyet yeteneği ve kapasitemizi sınır
lamakta ve güçlerimizin harekete geçirilmesini 
engellemektedir. Dolayısıyla sorunlarımızı en 
hızlı bir biçimde çözmek, önümüzdeki dönem 
içiiı tayin edici bir öneme sahiptir. 

Bugün gençlik çalışmasının temel sorunu 
hareketimizin ideolojik çizgisiyle uyum içinde 
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ve belirlenen pratik-politik-örgütsel yönelim 
üzerinde şekillenememiş olmasından kaynaklan
maktadır. Gençlik çalışması, örgütsel şekillen
mesi, politik ve örgütsel faaliyet yeteneği ve 
kapasitesi bakımından genel gelişme düzeyimi
zi olması gerekenden daha geri bir düzeyde 
izlemektedir. Bir diğer ifadeyle, hareketimizin 
yakaladığı düzeyle gençlik çalışması arasında 
belli bir uyumsuzluk vardır 

Aslında sorun bu yönüyle daha bir yıl 
önce, Ocak '94'te, Ekim Gençliği'nin 1. sayı
sındaki "Gençlik Çalışması ve Görevlerimiz" 
başlıklı yazıda genel hatları ile tanımlanmıştı. 
Yazıda, "geçmiş sürecin zaaflarını doğru bir 
temelde tespit edebilme" ihtiyacına dikkat 
çekilmiş ve bu "gelecek döneme ilişkin he
deflerin hiç değilse genel çerçevesini" isabetli 
bir şekilde çizmekle birleştirilmişti. Ancak 
bugün hala sorunlarımızın en genel çerçevesiyle 
sürebilmesi, gençlik çalışmasının hareketin 
politik-örgütsel yönelimine uygun olarak şekil
lendirilmediğini ortaya koymaktadır. Bugün 
partileşme görevi ve hedefini tamamlayacak 
bir tarzda gençlik çalışmasını hızlı bir şekilde 
yenilemek zorundayız. Pratik-örgütsel bir yo
ğunlaşma, görevler ve zaaflar alanına yüklen
me ölçüsünde başarılabilir bir hedeftir bu. 

Gençlik içindeki güçlerimizin, gençlik 
hareketinin örgüt ve önderlik ihtiyacı göze
tildiğinde, bazı yetersizlikler taşıdığı bir ger
çektir. Fakat asıl sorun bu değildir. Sorun, 
güçlerimizi hareketimizin ideolojik-politik ve 
örgütsel çizgisi temelinde eğitmek, örgütlemek 
ve harekete geçirmek alanında ortaya çık
maktadır. Aksayan ve bir türlü aşılamayan, 
özel bir yoğunlaşma konusu yapılmayan temel 
görevlerimizden biridir bu. 

Bugün gençlik çalışmasını yürüten yol
daşların tümüne yakını "yeni" ve "genç"tir. 
İçinden çıkıp geldikleri toplumsal katmanların 
özelliklerini, alışkanlıklarını ve zayıflıklarını 
taşımaktadırlar. Öte yandan, gençlik örgütlen
memiz atılmış adımlara rağmen, henüz örgütsel 
bir omurgaya oturamamıştır. Bunun kendisi, 
yeni yoldaşlarımızın ideolojik çizgimiz teme
linde sıkı ve sürekli denetlenen bir eğitimini 
gerektirir. Bu yapıldığı ölçüde daha etkin ve 
yaygın bir gençlik çalışması örgütlemek, hare
ketimizin temel perspektifleri ve hedefleriyle 
uyumlu yürüyen bir politik faaliyeti yürütmek 
ve örgütsel şekillenmeyi daha hızlı bir şekilde 
gerçekleştirmek mümkün hale gelecektir. 

Güçlerimizi şekillendirmek, bugün, bu 
güçleri, "parti yılı" hedefi doğrultusunda po
litik-örgütsel bir yoğunlaşmayı başaracak tarz
da seferber etmek anlamına gelir. Bu pratik
politik-örgütsel yoğunlaşma, gençlik hareketine 
müdahaleyi eksen alan ısrarlı, sistemli ve sürekli 
bir politik çalışmadan başka bir şey değildir. 
Çalışmamız, öncelikle belirlenmiş alanlara ve 
birimlere ısrarlı ve sistemli bir biçimde yönelen 
bir politik faaliyet çizgisine oturtulmalıdır. 
Örgütsel şekillenme, kadrolaşma, yenilenme 
ve dönüşüm, bu faaliyet içinde gerçekleşecektir. 
İdeolojik planda hareketimizle bütünleşmeyi 
başarmış parti kadrolarının yaratılması, örgütün 
gençlikten gelen "taze kan"la sürekli beslenme
si, gençlik hareketinin önderleri olan kadrola
rın ortaya çıkarılması ve şekillenmesi ancak 
bu sayede mümkündür. Gençlik hareketinin 
en ileri, gözüpek, militan öğeleri ancak böylesi 
bir çabanın sonucunda "bize gelecek", hareke
timizi gençliğin diriliği, militanlığı, coşkusuy
la besleyebileceklerdir. Bu politik müdahale 
süreci, aynı zamanda, gençlik kitlesi üzerindeki 
genel politik etkinliğimizin yayılarak güçlen
mesi demek olacaktır. Kuşkusuz, "gençlik ala
nına dönük özgülleştirilmiş bir politik çalış
manın yürütülmesi"yle mümkündür bu. Genç
lik çalışmamızın bir başka sorunu da budur. 

Bunların sonucu olarak ortaya çıkan bir 
başka zaaf alanı ise, örgütsel şekillenme ve 
kadrolaşmamının gençlik hareketine müdaha
le dışında gerçekleşiyor olmasıdır. Bu ise doğal 
olarak, içe dönüklüğü ve hareketsizliği/ey
lemsizliği beraberinde getirmektedir. Bir dizi 
anlamsız, oyalayıcı ve zamanı kaybettiren "so
runlar"ı da bu yaratmaktadır. Bu sorunlar, 
politik çalışma alanındaki zaafiyetin, "kitle 
çalışması" perspektifinden yoksunluğun hem 
nedeni, hem de sonucudur. 

Bütün bunları besleyen ortak payda ise 
gençlik çalışmasındaki "önderlik yetersiz
liği"dir. Sorunun çözümü ise, mahalli alanlarda 
gençlik çalışmasını kendisinde merkezileş
tirecek, hareketin ideolojik çizgisine ve taktik 
hedeflerine hakim "önderlik ekipleri"ni ya
ratmakta düğümlenmektedir. Gençlik içindeki 
güçlerimiz mümkün olan en kısa sürede bu 
düzeye çıkarabilmeliyiz. 

Ekimci genç komünistler, partiyi, güçlü, 
etkili ve sarsıcı bir çıkışla karşılamalıdırlar. 

EKİM Gençliği 
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Düzenin krizi derinleşiyor 
Sermaye düzeni, 1994 yılında, 70 yıllık 

tarihinin en ağır ekonomik krizine girdi. Bu 
krize siyasi, askeri ve toplumsal planda da 
derinleşen bir bunalım eşlik ediyor. İçinden 
geçmekte olduğumuz bu sürecin devrimci 
mücadele açısından oldukça önemli· gelişmelere 
gebe olduğu açıktır. 

'70'li yılların sonlarına doğru da 
ekonomik kriz derinleşmeye başlamış, sermaye 
düzeni çıkış yolunu, 24 Ocak Kararları ve 
bunun uygulanmasının koşullarını yaratan bir 
askeri darbede bulmuştu. İşçilerin grev, 
örgütlenme vb. türden tüm hakları gaspedilmiş, 
toplumsal muhalefet terörle ezilmişti. Bu saldırı 
"siyasi ve ekonomik istikrarı" sağlamak adına 
yapılmıştı. Sonuç ise bugün ortadadır. Türkiye 
kapitalizminin yapısal krizi büsbütün 
derinleşmiş, ekonomi iflas noktasına gelmiştir. 

Ekonominin iğreti dengeleri '94 yılında 
Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesiyle tam 
bir altüst oluşu yaşadı. Önce Türkiye 
ekonomisi için hayati bir önem taşıyan döviz 
fiyatları fırladı. Merkez Bankası'nın döviz 
rezervleri eridi. Özellikle imalat sektöründe 
kendisini gösteren bir durgunluk ortaya çıktı. 
Finans piyasası altüst oldu, iflaslar gündeme 
geldi, vb ... Sermaye düzeni krizin faturasını 
işçi sınıfı ve emekçilerin sırtına yıkabilmek 
için "istikrar paketi" saldırısını başlattı. Bir 
milyona yakın işçi işten atıldı. Enflasyonun % 
150'yi bulduğu bir ortamda emekçilere %0-30 
arasında zam verildi. Özelleştirmeler gündeme 
getirildi. İşçi sınıfına yönelik 
sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma vb. saldırılar 
yoğunlaştı. SHP bu saldırının bizzat 
uygulayıcısı olurken, sendika bürokrasisi de her 
zaman olduğu gibi işçi sınıfını aldatarak ve 
oyalayarak düzenin bu saldırıyı başarıyla 
sürdürmesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine 
getirdi. 

Sermaye sınıfının rantçı kesimi asalaklar, 
borsa, döviz, hazina bonosu üçgeninde 
dolaşarak servetlerine servet kattılar. 
Sermayenin tekelci kesimi ise sanıldığının 
tersine bu krizden en az etkilenenlerdL Koç 
grubu '94 yılında 650 milyon dolarlık ihracat 
yaptı; '95 hedefi ise 1 milyar dolar! Eczacıbaşı 

ve Alarko ihracatlarını '95 yılında 125 milyon 
dolara çıkarmayı hedefliyor. Kriz dönemlerinin 
küçük ve orta boy işletmeleri iflasa 
sürüklerken, tekellerin güçlenerek karlarına kar 
katması bilinen bir olgudur. Fakat buna rağmen 
tekeller işçi çıkarmak, ücretleri düşürmek için 
kriz koşullarından olabildiğince yararlandılar. 

Sermaye devleti açısından ise krizin 
faturası· oldukça ağırdı. Gayrı Safi Milli Hasıla 
50-70 milyar dolar arasında düştü. Kişi başına 
milli gelir 2.000 doların altına indi. 
Enflasyonda rekor kırıldı: % 150. Ve kapitalist 
bir ülkesinin başına gelebilecek en kötü olgu 
ortaya çıktı: Stagflasyon (yüksek enflasyona 
eşlik eden ekonomik durgunluk). %25 
oranındaki işsizlik, büyüme hızının sıfırın altına 

'dÜşmesi, kredi almada yaşanan zorluklar vb. 
tüm bu olgular, '95 yılında krizin büsbütün 
derinleşeceğini gösteriyor. Siyasal planda da 
istikrarsızlık iyice belirginleşmiş bulunuyor. Hiç 
bir parti tek başına iktidar olma olanağına 
sahip görünmüyor. 

'94 yılında işçi ve memur eylemlilikleri de 
emekçi hareketindeki yükselişin ilk işaretlerini 
verdi. Kürt ulusunun ulusal özgürlü' 
mücadelesi şiddetlendi, gerillalar ey em 
alanlarını Sivas'a kadar genişlettiler 

Bu gelişmeler ışığında '95 yılı a ilişkin 
şunlar söylenebilir: Kürt ulusunun lusal 
özgürlük ve eşitlik mücadelesi dah da 
şiddetlenerek sürecektir. Dolayısıyl sömürgeci 
sermaye devletinin Kürdistan'daki irli savaş 
harcamaları anacaktır. Bu ise işçi s nıfı ve 
emekçi yığınlara yönelen saldırının daha da 
yoğunlaştırılması demek olacaktır. unun ilk 
belirtileri bugünden görülmektedir. 
'95 yılında işçilere yönelik olarak 
saldırısı bunun ilk adımıdır. Memu lara ise 
%26'lık bir zam öngörülmektedir. İ F bile 
%0'lık zammı gerçekçi bulmadığını işçilerin 
bunu kabullenmeyeceğini, hükümeti geri adım 
atmak zorunda kalacağını söylemek edir. 
Sermaye sınıfı bu yıl kukla hüküm ti eliyle 
özelleştirme saldırısını bir bütün ol ak 
uygulayacaktır. PTT'nin T'si, TED Ş (eski 
TEK) ve daha pek çok kuruluş har ç-mezat 
satılarak binlerce işçi kapı dışarı e ilecektir. 
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Karabük'te 3.200 işçi işten atılacak, bunların 
bir kısmı asgari ücretle işe geri alınacaktır. 
Enflasyon daha da yükselecek, döviz fiyatları 
fırlayacaktır. 

Kapitalist devlet sermaye sınıfına teşvikler, 
primler, krediler yoluyla kaynak aktarırken, 
insanca yaşamak mücadelesi veren memura 
örgütlenme/grevli ve toplusözleşmeli sendika 
hakkı vermemekte, işçilerin sözleşmeyle doğan 
enflasyon farklarını dahi gaspedebilmektedir. 
Önümüzdeki dönem de farklı olmayacakur. 
Sermaye devleti KİT'lerin zarar ettiğini, bu 
nedenle bütçenin büyük bir bölümünün KİT 
açıklarının finansmanına gittiğini, işçi ve 
memura zam verebilecek durumda olmadığını 
söyleyecektir. Oysa sermaye iktidarını ve 
medyasını bizzat burjuva iktisatçıları 
yalanlamaktadırlar: '95 yılında kamu kesiminin 
borçlanma gereksinimi içinde KİT'lerin payının 
%32'den %19'a düştüğü söyleniyor. Artan 
borçlanmanın gerçek nedeni, bu yıl tam 500 
trilyon lira ayrılan Kürdistan' daki inkar ve 
imha savaşıdır. 

Kısacası '95 yılında sermaye devleti işçi 
sınıfına işten atılma, sıfır sözleşme, 
özelleştirme, örgütsüzleştirme, taşeronlaştırma, 
yani daha çok sömürü, daha derin bir sefalet, 
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uzun ekmek kuyrukları vaadediyor. Kürdistan 
halkının payına düşen de, bunların yanısıra, 
yeni köy yakmalar, talanlar, katliamlar, faili 
meçhul cinayetlerin artması vb. olacaktır. 

Türkiye işçi sınıfı ve emekçi kitleler bu 
saldırıyı ancak bir karşı saldın ile boşa 
çıkarabilirler. Bunun yolu ise örgütlenmekten, 
birleşmekten ve dişe diş bir militan 
mücadeleden geçiyor. En sıradan demokratik 
haklar bile ancak böyle bir mücadele ile 
kazanılabilecektir. Zira ekonomik kriz 
batağında debelenen sermaye düzeni, en küçük 
bir demokratik tavizin bile kendisi için ne 
anlama gelebileceğini çok iyi biliyor. Bunun 
için hergeçen gün baskı, şiddet ve terörün 
dozajını daha fazla artırıyor. Özgür Ülke'nin 
bombalanması, legal sosyalist basına karşı 
geliştirilen saldırılar, toplatmalar, çalışanlarinın 
tutuklanması, işkenceden geçirilmesi, gözaltına 
kaybetmelerin artması vb. terörün her geçen 
gün daha da yoğunlaşacağının göstergeleri. 

Düzenin topyekün saldırısına karşı 
topyekün bir karşı mücadeleyi örgütlemek, bu 
mücadele içinde işçi sınıfının öncü devrimci 
partisini yaratmak hedefiyle, her zamankinden 
daha fazla bir irade, enerji ve kararlılık ortaya 
koymalıyız. 

· · ·· ····1·6 ·0cak•·. •95 gii�ü,·• II. u.• •··neytepe • ••Kamf>tisÜ'ncle,• ··işkefiC:�ae l<atıedilen• ·nirtan•• A.Itllrihaş' ı· anmak•• • 
içil1bir.forum düzeıııendi. 60-70 civarıllda öğrenci''Birtal1 yôlill\fölümsüzdür!" sloganiylaEdebi)'aF 
Fakültesi 'nde toplahdı. Saygı duruşllndan sonra şiirler okundli, konuşına yapıldı, sloganlar · atıldı. •. · 
Ve halay çekildLArdıl1dan B.Alturibaş'm bölümü oıari· Bilgisayar Mühendisliği'nekadar yüfündü 
ve değişik• slogan far atıldı. Yürüyüş esnasında· .. katılim 20 'ye

.· kadar. düşmüştü. ··O kül ·
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duruşu yapıldı ve sloganlar atılarak yeınekhaneye kadar yüründü. . . . . . . . . . . . 
· · Bu arada jaııdiırmalar da eylemdeki "yer"lerini almışlardı. Kamerayla Çekildiklerinifarkecleri 
devrimcilerde bir hareketlenme· oldu. ·Kararlı bir grup devrimci kamerayı kırdı. Jandarma takviye 
getirmek zorunda kaldı. Katılımın düşüklüğüne rağmen militan bir•· eylem oldu .... · ... ·. 

• .. . • • . . ·· . .. . • . . .. < 
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Ancak,. Beytepe'de okuyan öğrend sayısı •·gözetildiğinde, üstelik B. Aluınbaş'ın Beytepe t)ğfencjsf 
.· olduğu koşullarda, kaulımın neden bu denli düşük olduğu üzerinde düşünülmelidir. Beytepe 'de bugüıfo 
kadar gerçekleştirilen eylemlere katılım 200�250'yi aşmamıştır. Bugüne kadarki taıtışmaliırin hep 
akademik-dernökratik üniversite sorunu• çerçevesinde yoğunlaşınasına rağmen! ··Sosyalizm propagfilıdasıriıri . 
kitleyi ürküteceği düşüncesiyle bu. çerçevenin dışına çllalrnamaya çalışılmışur. ·Ama sonuç değişmerniŞtir, 

. . . Kuşkusuz, geniş •gençlik kidelerifü ·.akademik-demokratik· sorunlari çerçevesinde mücadeleye 
··çekmek ·zorundayız .. Ancak kendimizi .. salt ·akademik-<lemokratik sorunları ·içeren bir propaganda 
ve ajitasyon faaliyetiyle sınırlayamayız. Yalnızca kendi akadeınik-demokratik sorunlarının değil, 
toplumda yaşanan füm soninların kaynağını, yanibu soruları· üretenin bizzat kapitalist düzen olduğu{ 
nu kavratmakzorulldayız. Böyle bir faaliyet iÇinde •. o�ları. politikleştiremectiğimii sürece,.ôğrenÇi · · kitlesi tutarlı bir akademik-demokratik üniversite mücadelesi de •. veremeyecektir. 

Ekimci bil"genç>komünis/ 
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TC ve burjuva hukuku 
• 

uzerıne 
"Adalet mülkün 

temelidir". TC mahkemelerini 
ve adliyelerini süsleyen bu 
cümle kadar kapitalist 
devletlerin hukuk sistemini 
anlatan kısa ve özlü bir cümle 
az bulunur. Gerçekten de 
burjuva hukukunun temeli 
özel mülkiyeti korumakur. O 
kadar ki, bir kimsenin 5 bin 
lirasını zorla elinden alırsanız, 
burjuva hukuku bunu "gasp" 
sayar. O kimseyi öldürmekten 
alacağınız cezadan daha ağır 
bir ceza alırsınız. 

Sistemin temeli insan · 
yerine mülk olunca hukukun 
adaletsiz olması kaçınılmazdır. 
Çok mülkü olan burjuva 
hukuk tarafından çok, az 
mülkü olan az korunur. Devlet 
sermaye sınıfının olunca, 
hukukun da sermaye sınıfını 
koruması doğal olur. Onun 
içindir ki, bir fabrikatörün 
işçileri işten atması, onları 
açlığa ve sefalete düşürmesi 
yasaldır. Ama işçilerin buna 
tepki göstermesi, eylem 
yapması, fabrikayı işgal 
etmesi vb. yasadışı bir terör 
eylemi sayılır. Onun için 
yoksulluk sınırına gelmiş 
memurlar insanca yaşama 
hakkı için, sendika kurabilmek 
için eylem yaptıklarında jop 
ve küfür yerler. 70 yıllık TC 
tarafından inkar edilen, kendi 
dilinde eğitim, radyo, TV vb. 
gibi en temel haklara sahip 
olmayan Kürt halkının kendi 
dilinde türkü söylediğinde 
düğünlerini basmak, Kürt 
halkını işkenceden geçirmek, 
binlerce Kürt köyünü yakmak 
yasaldır. Ama Kürt halkının 
buna karşı çıkması ve isyan 
etmesi terörizm sayılır. Yine 
TC yasalarına göre devlet işçi 

grevlerini erteleyebilir, 
"güvenlik" nedeni ile istediği 
kadar köyü boşaltabilir, 
istediği eylemi istediği 
biçimde bastırabilir, muhalif 
sesleri, sosyalist basını 
kapatabilir ... 

Ama tüm bu rahatlığına 
rağmen kapitalist devlet, 
özellikle Türkiye gibi 
azgelişmiş ülkelerde kendi 
hukukunun kalıplarını kısa 
sürede aşar. Kendi hukukuna 
kendisi uymaz. Legal yoldan 
susturamadığı gazeteleri 
bombalar, insanları işkenceden 
geçirir, 17 yaşındaki gençlerin 
yaşını büyütüp idam eder. 
Gözaltına alınanlardan bir 
daha haber alınamaz. Bazen 

de gözaltındakiler intihar eder 
(!) veya kaçmak için 4. kattan 
aşağı atlarlar (!). Devlet 
işçilere verdiği hukuki hakları 
sendikalarla anlaşarak -örneğin 
işçilerin enflasyon farkları
gaspeder. 

Burjuva hukukunun temeli 
burjuvaziyi, yani ezen sınıfı 
ezilen sınıflara karşı 
korumaktır. Sömürü çarkının 
rahatça dönebilmesi için 
kurulmuş bir hukuk sistemidir. 
Bu yüzden bu hukuk sistemini 
değiştirmek için burjuvaziyi 
iktidardan indirmek ve 
kapitalizmi yok etmek gerekir. 
Çünkü "kapitalizm 
adaletsizliğin temelidir!" 

Yaşasın sosyalist adalet! 

. . · · . .· .. · ·.·.· . __ . _ . ... _ ._. _ _  ._-__ ._·--·.· ,,.,, ---- . . 
Faşist ·· saldırılal"r pİ-oteSt()·. 

eylemleri 
Son aylarda özellikle işçi direnişleri ve üniversiteforde 

·yoğunlaşan· faşist saldırılara karşı.·ortaktepkifor örgütlenmeye\ 
başlandı. İstanbul Üniversitesi'nde Tdevrimd ôğfonc@ıl · . ... . • .

.
.. .

. ·katledilişinin yıldönümü•··oıanı6 Mart yakıaşfrk:en, 40'a y!lklfü 
kurum, kuruluş, kişi biraraya gelerek, üniversitelerde yenide#( 

... tırmandırılan· faşist saldırganlığa karşı devrimci ve ilerici.·.·.· · · · 
öğrencilerle dayanışma girişimleri başlattılar. < · · · · · · · 

Bu.dayanışma platfor01u ilk olarak 7Mart günü>·.·········· ·  . . /·· Marmara Üniversitesi GözteJ>e Kampüsü önüncle. bir basıll 
açıklaması yaptı. Sendika,

. 
dernek ve devrimci yayuılardari 

100�1 so . civarında temsilci . okulun giriş kapıs.ı önünde . 
··•·
• 

toplanarak faşist saldırıları protesto ettiler, Konuşmalar( •
.
. .  

yapıldı, faşist saldırganlığa karşı sloganlar atıldı. . ) 
İkinci ·eylem 9 Mart günü İstanbuLÜniversitesi Merke# < 

Bina'sı önünde yapıldı. Birincisinden daha kitlesel; dôvii, < 
pankart ve sloganlarla daha iyi örgütlenmiş bir eylemdi. . 
Sendika; devrimci ·yayınlar vb. değişik kurum Ve · kllfuluşlai'l# < 
temsilcileri yaptıkları konuşmalarda faşist saldırganlığı · · · · · · 
lanetlediler. . . . . . .· ... . . . . . .. . . ............. ·. Platformun etkinlikleri; 13-14 · Mart tarihlerillde, yine fı�j" > 
iki üfüversitede gerçekleştirilecek ikinci eylemlerden söfüa, / . 
16.Mart'ta, .katliam·· yeri ··oıanistanbulÜniversitesi. EczaCılik? 
Fakültesi önünde yapılacak genel·bir ·gösteriyle 
·sonuçlandırılacak. 
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Artan faşist saldırılar ve görevlerimiz 
Derin bir ekonomik ve siyasi kriz yaşayan 

sermaye düzeni, sivil faşist çeteleri yeniden ey
lemdeki öğrenciler, direnişteki işçiler, gösteride
ki memurların üzerine azgınca saldırtıyor. Amacı 
açık. Toplumsal muhalefetin politik ve düzen kar
şıtı bir karakter kazanmasını önlemek. 

Üniversitelerde de bu faşist çeteler kullanıla
rak, kitlesel bir öğrenci hareketinin gelişmesini da
ha doğmadan boğmak amacındalar. Bu doğrultu
da bilinçli ve planlı bir çaba ortaya konuluyor. 
Bunun için de bu katiller sürüsü bazı üniversite
leri kendilerine üs olarak seçiyorlar. Polisle işbir
liği içinde ortamı terörize ederek devrimci öğren
ciler üzerine kudurmuşcasına saldırıyorlar. 

Ankara'da üs olarak Gazi Ünivesitesini seçil
miş durumda. Devrimci öğrencilere saldırmak için 
sürekli bahane yaratmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz 
günlerde, daha önceki saldırılarda olduğu gibi 
GÜMEF kantinde afişleme yapmaya başladılar. 
Bosna-Hersek'le ilgili bu afişleri devrimci öğren
cilerin oturduğu köşeye de astılar. Devrimci bir 
öğrencinin bir kağıda "Kürdistan'daki savaşı unut
mayalım!" diye yazıp asması üzerine, sivil faşist 
itler planlı-organize bir şekilde zincirlerle saldırdı
lar. Olaydan saatler sonra gelen polis kanlar içinde 
kalan arkadaşımızı alıp götürdü. 

Saldırıyı kitleler nezdinde teşhir ve protesto 
etmek için, ertesi gün kantinde toplanma kararı 
aldık. 60-70 kişilik bir grupla okula gittiğimizde, 
polisin çoktan yerini almış olduğunu gördük. Biz 
içeri girer girmez, kantin öğrenciler tarafından da 
boşaltıldı. Bu katiller topluluğunun henüz öğrenci 
kitlesi nezdinde teşhir ve tecrit edilememiş olması 
bunun nedeni. Forumun amaçlarından biri olayı 
kitlelere anlatmak iken, sonuçta biz bize kaldık. 
Forumu bahçede yapmayı önerdiysek de, arka
daşların büyük bir çoğunluğunu ikna edemedik. 

Okul kapısından çıkarken polis tarafından tek 
tek kameraya alındık. İHD ve Özgür Ülke'ye gi
derek bir basın açıklaması yaptık. Ardından bir 
toplantı yaparak anti-faşist mücadele üzerine tar
tıştık. Bu mücadeleyi düzene yönelen bir perspek
tifle ele almak yerine yalnızca faşistlere indirge
nen bir bakışaçısı egemendi. Faşistlere karşı mü
cadeleyi "kitleleri kazanmaya" ertelememek, fakat 
bunu bir "öncü savaşı" anlayışıyla değil, kitle 

çalışması içinde ele almak ... Bu henüz kavrana
mamış durumda. Her ne kadar söylemde anti-faşist 
mücadelenin düzenle bağlarının koparılmaması 
gerektiği söylense de, sergilenen pratik, kavrayı
şın bu olmadığını ortaya koyuyor. Bunlar anti-fa
şist eylemlilik sürecinin ortaya koyduğu gerçek
lerdir. 

Öyleyse ne yapmalıyız? 
Alanın özgül koşullarını gözardı etmeden, 

faşistlerin GÜMEF'deki "meşru" konumlarını 
yıkmalıyız. Bu kitle içinde yürütülecek yoğun bir 
propaganda-ajitasyon ve siyasal teşhir faaliyeti de
mektir. MHP'li faşist çetelerin katil kimlikleri, 
geçmişten yaşanan olaylar ve bugün yeniden dev
reye sokulan saldırılarla kitleye anlatılmalıdır. Fa
kat bunu yaparken, onların düzen içindeki konum
lanışları sergilenmeli, bu saldırıların bizzat düzen 
tarafından tezgahlandığı kavratılmalıdır. Yalnızca 
faşistleri hedefleyen değil, sermaye düzeni ile 
bağlantısı içinde ele alınan ve böylece aynı zamanda 
düzeni teşhir eden propaganda-ajitasyon faaliyeti 
olabilmelidir bu. Faşistlere karşı mücadele komiteleri 
kurmalıyız. Bu perspektifle, birlikte, kararlı ve 
militan bir mücadele örgütlemeliyiz. 

Devrimci 
Demokrasi 

B.SERTAN 
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Ambarlar işçilerini destek ziyareti 

Kazanmanın yolu örgütlenmekten geçer 
Kriz batağında debelenen 

sermaye düzeni, işçi sınıfı ve 
emekçi kitlelerin içten içe 
biriken öfke ve 
hoşnutsuzluğunun devrimci 
mücadele kanallarına 
akmaması için her türlü yol 
ve yöntemi kullanarak 
saldırmaktan başka bir çözüm 
yolu bulamıyor. Son 
dönemlerde resmi faşistlerin 
yanısıra MHP'li faşist çeteler 
de bu saldırılarda kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Bu saldırıların yeni bir 
örneği Topkapı-Ambarlar 
işçilerine yönelik olarak 
gerçekleşti. İşçileri bu saldırı 
karşısında kararlı ve sert bir 
karşı koyuşla olumlu bir 
pratik sergilediler. 

i. Ü. Merkez Kampüsü ve 
Edebiyat Fakültesi'nden 
devrimci-anti-faşist öğrenciler 
olarak, Ambarlar işçilerine 
destek amaçlı bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Ambarlar içine 
girdiğimizde, "Kahrolsun -
faşizm, emekçilere özgürlük!" 
yazılı bir pankart açtık. 
"Yaşasın Ambarlar işçilerinin 
direnişi!", "Faşistlerder hesap 
soracağız!", "Kahrolsun ücretli 
kölelik düzeni!", "İşçiler 
birlikte, sokağa, eyleme!", 
"Birlik, mücadele zafer!", 
"Sınıfa karşı sınıf!" 
sloganlarıyla 200 metre 
yürüyerek eylem yerine gittik. 
İşyerinden çıkan işçiler 
sloganlarımıza katıldılar. 
Direnişte olan Ekspers Kargo 
işçileri de gelmişlerdi 

Yeni bir ambar açan 
birinin kısa süre sonra 
işverenle birlikte hareket 
etmesi, iş yok gerekçesiyle 
işçi çalıştırmak istememesi, 
. ücretleri vermemesi, tuttuğu 
silahlı MHP'li katillerle 
işçilerden birini yaralaması 
üzerine işçiler eyleme 
geçmişlerdi. 

Ambarlar' da toplam 
olarak bin işçi çalışıyor ve 
hepsi de sendikalı. İşçiler 
işlerinin başındalar, ama 
herhangi bir olaya karşı 
çevreyi gözetleyen çok sayıda 
işçi dönüşümlü olarak izinli 
sayılıyor. 

Ekspers Kargo işçilerinin 
de sendikalaşmak istemeleri 
üzerine işlerine son verilmiş. 
Yerlerine Palandöken' den 
getirilen MHP'li faşistlerin 
alınması üzerine eyleme 
geçilmiş. İşçiler birlikte 
hareket ettiklerini ve esas 
güçlerinin de buradan 
geldiğini söylüyorlar. Diğer 
işkollarında çalışan işçilerden 
yeterli desteği göremediklerini, 
ama kendilerinin her türlü işçi 
eylemine destek verdiklerini 
belirtiyorlar. 

Bizler de, eğitim 
alanındaki sorunlardan, 
geleceğin "diplomalı işsiz"leri 
olacağımızdan, okullarda da 
giderek yoğunlaşan MHP'li . 
çetelerin saldırılarından 
sözettik. Kürdistan' da . 
yürütülen kirli savaşa değindik 
ve gerek eğitim alanındaki 
sorunların çözümünün, gerekse 

Kürdistan'daki vahşetin 
durdurulmasının işçi sınıfına 
bağlı olduğunu, işçi sınıfının 
her türlü pisliğin kaynağı olan 
kapitalizmi tarihe gömerek 
iktidarı ellerine alabilmeye 
yetenekli tek sınıf olduğunu 
vurguladık. İşçiler de sınıfı 
bilinçlendirmekte aydınlara 
büyük görevlerin düştüğünden 
sözettiler. 

Aynı gün mahkeme vardı. 
İşçiler gerçek katilin dışarıda 
olduğunu, yargılanan kişinin 
satın alındığını ve olayı 
üstlendiğini belirttiler. 200 
civarında Ambarlı işçisiyle 
mahkemeye gittik. MHP'liler 
serbestçe içeri girerlerken, 
işçiler, hatta şube sekreteri 
içeri alınmadı. Bu duruma 
tepki gösterilmesi üzerine 
polis sert çıkışlarla 
geriletmeye çalıştıysa da, 
işçiler tarafından çembere bu 
kez onlar alınınca, geri adım 
atmak zorunda kaldılar. 
Polislerin ses tonlarındaki, 
tutum ve davranışlarındaki 
değişiklik görülmeye değerdi. 
Duruşmaya basın da alınmadı 
ve mahkeme ertelendi. İşçiler 
faşistlerin saldırısına büyük bir 
tepki duyuyorlar ve kesinlikle 
Ambarlar'daki işyerinin 
açılmasına izin 
vermeyeceklerini söylüyorlar. 

Organizasyon 
eksikliklerine ve yeterince 
planlanmamış olmasına 
rağmen, ziyaret genel olarak 
olumluydu. Bi:?:ler için anlamlı 
bir deneyim oldu. 

Mert SERHAT 
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Oğrenci gençlikte politikleşme eğilimi 
"'80 sonrası öğrenci ve devrimci gençlik 

hareketlerindeki tıkanma" tespiti artık neredeyse 
kanıksadığımız bir tespittir. Ekimci Genç Komü
nistler, başlangıçtan bu yana bu tıkanıklık ve bu
nalımın yeşerdiği nesnel zemini ve bu durumdan 
çıkış olanaklarını ve yöntemini açık bir biçimde 
belirtmişlerdir. 

Herşeyden önce, devrimci gençliğin üzerinde 
faaliyet yürüttüğü zemin o eski zemin değildir ar
tık. Düzen, darbe ve hemen ardından uyguladığı 
yoğun ve çok yönlü saldırılarla öğrenci gençliği 
ve onun mücadele dinamiklerini yaralayıp tahrip 
etmiştir. Bu oldukça elverişsiz koşullarda devrimci 
gençlik, bu gerçekliği doğru tespit edip, ona uygun 
perspektifler geliştiremediği için zayıflayıp güçten 
düşmüş ve varlık-yokluk sorunuyla karşı karşıya 
kalmıştır. 

Ekimci Genç Komünistler, gençlik alanının 
verili olumsuzluklarının umutsuzluğa yolaçmama
sı gerektiğini ısrarla vurgulamışlardır. Gençliğin 
mücadele dinamiklerini canlandırıp gürbüzleştire
cek iki temel olguya işaret etmişlerdir. Birincisi, 
öğrenci gençliğin sorunları ve gelecek kaygıları 
'80 sonrasında azalmak bir yana alabildiğine art
mıştır. İkincisi, sürekli gelişen, devrimci olanak 
ve olasılıklar konusunda iyimser beklentiler oluştu
ran Kün özgürlük mücadelesi ve merkezinde işçi 
sınıfının yeraldığı emekçi sınıfların yükselen ha
reketi ... Ekimci Genç Komünistler, sabırlı, sistemli 
ve kararlı bir biçimde yürütülecek bir siyasi çalış
manın bu iki dinamiğin yarattığı etkiyle önülebil
diği oranda devrimci bir gençlik hareketinin geliş
tirilebileceğini söylemişlerdir. 

Devrimci demokratik gençlik çevreleri, za
yıflıkları, zaafları ve perspektifsizlikleri nedeniy
le öğrenci gençlik alanında adeta bir yenilgiyle 
yüzyüze kalmışlardır. On yıllık bu sürecin son saf
hasında umutsuzluk ve hayal kırıklığı içinde, on 
yıl önce yaptıkları tespitleri bir kez daha yineleye
rek yavaş yavaş üniversitelerden çekilmeye baş
lamışlardır. Özellikle liseli gençliğe yöneliş söz
konusudur. 

Devrimci demokrasinin ilgisini başka alanlara 
çevirdiği bir sırada, yukarıda sözünü ettiğimiz iki 
dinamik (henüz çok cılız ama görülebilecek kadar 
da belirgin) sonuçlarını vermeye başlamıştır. Bu 

gelişme tümüyle kendiliğinden bir biçimde onaya 
çıkmıştır. 

Artık öğrenci gençliği tanımlarken kullanılan 
apolitizm, atomize olma, toplumsal ve siyasal so
runlara ilgisizlik, yozlaşmışlık vb. türden niteleme
leri öğrenci gençliğin tüm gövdesi için kullanmak 
doğru olmayacaktır. Çok yavaş ve cılız da olsa 
bir değişim sözkonusudur. 

Düzenin ideolojik saldırısı, siyasi-idari baskısı 
darbeden bu yana kesintisiz sürmüştür. Bu saldırı 
ve baskıların meyvelerini fazlasıyla verdiği de 
açıktır. Öte yandan, öğrenci gençliğe yönelik 
ekonomik saldırılar '94-95 öğrenim yıllarında en 
üst noktasına ulaşmış, yaşam koşulları alabildiği
ne kötüleşmiştir. Eğitim masraflarının artışı, aile
lerin gelirlerinin düşüşü ve işsizlikleriyle birleşmiş
tir. '94'te bir milyon civarında işçinin tensikata 
uğraması, kriz nedeniyle üretimde yaşanan düşüş 
ve sanayinin daralması nedeniyle iş olanaklarının 
azalması, gençliğin geleceğe yönelik kaygılarını 
alabildiğine artırmıştır. Ekonomik koşullardaki 
gerileme ve gelecek kaygısı, kendisine yönelen 
ideolojik-siyasi saldırıyı daha çekilmez ve aynı 
zamanda da anlaşılır kılmaktadır. 

Diğer yandan Kürdistan 'da sürdürülen kirli 
savaş, emekçi sınıflara yönelik topyekün saldırı 
ve buna karşı henüz yeterince güçlü olmasa da 
gelişen tepkiler Türkiye'nin sıcak gündemini 
oluşturmakta ve yığınların bilincini derinden et
kilemektedir. Tüm bu muhalefet dinamiklerine 
yüzlerce bağla bağlı öğrenci gençlik, kendisini 
tanımlamak için on yıldır kullanılan sıfatların dışı
na çıkma eğilimi duymaktadır. 

Bu sıfatların her biri değişik düzeylerde ya
ra almakla birlikte, özellikle "apolitiklik" ve "siyasi 
toplumsal konulara ilgisizlik" noktasında açılan 
gedikler daha belirgin gözlenebilmektedir. Herşey
den önce yukarıda sözü edilen iki dinamik öğrenci 
yığınlarını giderek daha fazla etkilemektedir. Bu 
etki kendini, pasif bir ilgi biçiminde ifade etmek
tedir. Geçmiş yılların umut kırıcı duyarsızlığıyla 
kıyaslandığında, olumlu bir ilerlemenin ifadesidir 
bu. Kuşkusuz apolitizm hala da öğrenci gençlik 
içinde ağırlıklı bir eğilimdir. Ancak politika yok
luğundan dolayı politizasyonu yaşayamayan azım
sanamayacak bir gençlik kesimi vardır. Belli bir 



mücadele isteği ve potansiyeli 
taşıyan bu kesim alternatif 
politikaların yokluğu nedeniyle 
atıl durumdadır bugün. Bu ke
sim ne sürekli kendini teşhir 
eden düzen politikalarına kay
makta ne de geçmiş pratiğiyle 
olumlu bir miras ve izlenim 
bırakmamış olan devrimcile
rin politikalarına... Gençliğin 
bir diğer kesimi ise düzenin 
ve medyanın dayattığı politi-

. kalan ister istemez kabullen
miştir. Fakat bu, düzenin tüm 
arzusuna rağmen aktif bir des
teğe dönüşememektedir. Ör
neğin özelleştirme, PKK'nın 
imhası vb. sorunlarda düzenin 
politikalarını kabul ederken, 
özelleştirmenin kimi sonuç
larına ya da kirli savaşın kimi 
görünümlerine de muhalefet 
edebilmektedir. Politik kavra
yışı bulanık, eklektik ve ka
rarsız olan bu kesimi etkile
mek mümkündür. 

Dolayısıyla apolitik genç
lik nitelemesini gençliğin tü
münü kucaklayacak biçimde 
kullanmak isabetli olmaya
caktır. Yeni dönemde öğrenci 
gençlik içinde mücadele yöne
limli bir arayış sözkonusudur. 
Son dönemlerde kendiliğin
den ortaya çıkan otonom ör
gütlenmeler de bu arayışın bir 
ifadesidir. Sorun bu arayışlara 
devrimci politikalarla cevap 
verebilmektir. Bu yapılamadı
ğı koşullarda boşluğu düzen 
dolduracaktır. 

Bu gelişmeler Ekimci 
Genç Komünistler için şaşırtıcı 
değildir. Sorun gençliğin ara
yışlarını derinleştirmek, dev
rimci politikalarla cevap vere
bilmektir. Sabırlı, sistemli, ama 
enerjik ve yaratıcı bir politik 
faaliyetle devrimci bir gençlik 
hareketi yaratmak için ileri! 

Mehmet YILMAZ 
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Aydınlıkçı çeteler görev başında! 
Aydınlıkçı (İP' çi) çeteler geçmişte olduğu gibi yine devrimci:.; 

lere yönelik fiili saldırılar gerçekleştiriyorlar. 24 Ocak günü Sosyalist 
Gençlik tarafından dağıtılan ·bildiriyi yırtmaya kalkan Aydınlık
çılar, İYÖ-Der'li öğrenciler tarafından engellendiler. Bunun üze
rine bu güruh, 25 Ocak günü okul dışından getirdikleri güçlerle, 
birgün önceki karşı koyuşun "karşılığını" vermek için kantinde 
bulunan devrimci öğrencilere saldırdılar. Devrimci-demokrat bir 
öğrenci ile İYÖ-DER'li bir devrimciyi bıçakla yaraladılar. 

Okulların kışlaya çevrildiği, öğrencilerin sıkı bir şekilde üstle
rinin arandığı bir dönemde, bu gerici güruhun fakülteye bıçak ve 
saplarla girebilmesi çok anlamlıdır. Nitekim yemekhaneye de pOiis 
korumasında gitmektedirler. 

Bir bildiri yayınlayan İYÖ-DER'liler ·Aydınlık çetesinin bu> 
saldırısının karşılıksız kalmayacağını· duyurdular. İ. Ü. Merkez · 
Kampüs'te Bilim ve Ütopya adıyla açtıkları standa nıüdahale edildi 
ve kavga çıktı. Kısa bir süre içinde gelen polis bir devrimci öğrenci . 
ile iki Aydınhkçıyı götürdü. Aydınlıkçılar karakola dahi götürül-> 
meden bırakılırken, devrimci öğrenci bir gün karakolda tutuldu.< 

Geçmişi kirli ve karanlık bu güruh, '80 öncesindeişi dev·' 
rimcilerin kaldıkları yerleri krokilerle ·gösterecek. derili iğrenç · bif( 
ihbarcıhk boyutlarına vardırmıştı; · 

. . 
· · ·.· . . . · 

· 

"Dragos plajı önünde bekleyen mayolu· Dev�Soltu katiller plaj/ 
kapısına gelen Nihat Erim' i ve koruma polisi Ali Kartal' ı ·· 
katletmişlerdir. TİKP (bugünkü İP)Nihat Erim'in katledllrnesilti 

. kınıyor" (Aydınlık, 20 Temmuz 1980) 
"Erim' in cenazesine Cumhurbaşkanı adına ilhan Öztrak ... 

TİKP heyeti katıldı." (Aydınlık, 20 Temmuz '80) .· . . . .·.· ...... . 12 Mart faşist darbesinin gerçekleştirildiği, devfi11lcilerill 
işkencelerde ve sayısız infazlarda katledildiği bir döneminin başba .. 
kanı katil Nihat Erim için yas tutanlar, elbette ki devrimcilerden+ 
ve devrimci mücadeleden yana olamazlardı. .. . ..·. .. . ·. . ..... ·. 

'80 öncesinde, yayınlarında sürekli karşı-devrimci propagarid�) 
yapmış ve kitlelerin· bilincinde devrimcilere karşı ölllmsuz yargılar 
oluşturmak gibi aşağılık bir misyonüstlenmişlerdirL ·"Provokasyon 
basın iş· başında. Devrimci Hallan. Birliği adlı· dergi askeri· iJrgÜJlennur . 
ve· teçhizatlanma çağrısı. yapiyor." ·(Aydınlık,.14 OcakJ979) 

. Onlar hep devrimcilere ve devrimci değerlere saldıimışlardır; 
Bugün yapılan da budur. Burjuv3Zi "devrimcileryirıe birbirlerine 

. ·saldırıyor" imajı yaratmaya çalışıyor. ·Bu çabayı• boşa çıkarmalı, 
kitleye dönük bir propaganda faaliyetiyle bu çeteflill gerçek kimli� 
ğini sergilemeliyiz. Mücadelenin önüne çikmaya kalkanlara, dev/ 
rimci ·değerlere saldıranlara gereken cevabı verınek •zorundayız, < 
Onların saldırılarına tüın devrimciler olarak .birlikte karşı< 
koyabilmeliyiz. 

· 
· .· .. ·. ·.· .· . • •··· · .. ·. 

Mehm�tCANL 
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Gençlik faaliyetinin sorunları 
Hareketimizin proletaryanın devrimci 

iktidar mücadelesini partili bir saflıaya sıçratma 
temel sorumluluğu ile yüzyüze olduğu bugün, 
komünist gençlik olarak önümüzde politik 
etkimizi yaygınlaşurmak, kitle bağlarımızı 
güçlendirmek, örgütsel temelimizi 
sağlamlaştırmak gibi başlıca görevler 
durmaktadır. Bu temel görevlerin somut-pratik 
anlamı ise, "gençlik örgütlenmemizin kadrosal 
bakımdan güçlenmesi, pratik inisiyatifin 
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 
başarmak demek olacaktır." (Ekim Gençliği, 
sayı:9, başyazı) 

Yeni dönemi kazanmak, hedeflere ulaşmak 
için geride bıraktığımız sürecin/faaliyetimizin 
geçmiş ders ve deneyimlerinin bilince 
çıkartılması zorunludur. Bu bilinç açıklığı 
kazanılmadan, dahası siyasal pratiğimizin 
dönüştürücü silahı haline getirilmeden, değil 
hedeflerimizi kazanmak, ileriye dönük köklü ve 
kalıcı adımlar atmak mümkün olmayacaktır. 

Bu öğrenim yılında üniversiteler uzun bir 
dönemdir süren suskunluk perdesini yırtmaya 
başlamış, öğrenci hareketi geçmiş yıllarla 
kıyaslanamayacak bir ivme kazanmışur. 
Başlangıçta öğretim elemanlarının kitlesel 
hareketliliğinden ivme alan ve akademik
demokratik bir eksende gelişen öğrenci gençlik 
mücadelesi, yeni unsurları kucaklayan nicel bir 
gelişme yaşamıştır. 

Yıllarca devrimci-demokrat öğrencilerin dar 
sempatizan çevreleri içine sıkışıp kalan yüksek 
öğrenim gençliğinin mücadelesi açısından bu 
olgu, önemli bir gelişmenin ifadesidir. Bu 
gelişmenin en anlamlı yönü ise, gençlik 
mücadelesinin politik bir doğrultu kazanmaya 
başlamasıdır. 20 Aralık eylemine verilen·· 
destek, Özgür Ülke 'nin bombalanmasına, sivil 
faşist çetelerin polis-idare işbirliği içinde artan 
saldırılarına karşı giderek yeni güçleri içine 
alan protesto eylemliliklerinin (forum, panel, 
gösteriler vb.) yükseltilmesi, oluşan anti-faşist 

platformlar, devrimci gençliğin değişik 
kesimleri arasında gelişen yakınlaşma ve eylem 
birlikleri, bunun ilk işaretleridir. 

Ne var ki, bütün bu olumlu gelişmelere 
rağmen öğrenci hareketinde önderlik boşluğu 
olarak kendini gösteren bir perspektifsizliğin ve 
kendiliğindenciliğin yaşanması da madalyonun 
öteki yüzüdür. Artan faşist saldırılara karşı 
düzenlenen protesto ve teşhir amaçlı panel, 
forum ve gösterilere ilgi ve katılım belirgin bir 
biçimde artmış olmasına rağmen, gelişen 
mücadele dinamiklerini kuşatan, açığa çıkaran, 
harekete geçiren ve yönlendiren bir önderlik 
pratiği sergilenmemiştir. Geniş gençlik 
kitlelerinin biriken ve kendisini dışa vurmaya 
başlayan öfke ve eylem istekleri yeterince 
harekete geçirilememiştir. Gelişen yeni 
mücadele dinamiklerini protesto gösterilerine ve 
militan bir eylem hattına çekmenin koşulları 
olgunlaşmışken, biriken öfke ve protestolar 
panel, forum gibi etkinliklerin içine sıkışıp 
kalmıştır. 

Bu dönemde devrimci gençlik grupları 
arasında oluşan yakınlaşmalar, oluşturulan anti
faşist platformlar vb. olumlu gelişmelerdir ve 
daha da geliştirilmelidir. Fakat, yeni mücadele 
dinamiklerinin basıncıyla meydana gelen bu 
oluşumlar, kendilerini kitle zeminine ve 
pratiğine dayandırmayı hedeflemeleri 
gerekirken, daha çok gruplar arası diyalog ve 
eylem birliği platformları olarak 
görülmektedirler. Dolayısıyla gelişen mücadele 
dinamiklerinin sunduğu son derece elverişli bir 
zemine rağmen, devrimci gençliğin son bir kaç 
yıllık pratiğini karakterize eden dar kitle dışı 
faaliyet tarzı aşılamamıştır. 

Devrimci gençlik cephesini karakterize 
eden bu olgu, aynı zamanda, kendi 
perspektiflerimizi, politika ve taktiklerimizi 
hayata geçirmede pratik inisiyatif sorununu 
gerçekte bizim de aşamamış olduğumuzun bir 
ifadesidir. Komünist gençlik olayların hızına 
denk düşen; gelişmelerin dinamik süreçlerini 
kuşatan yaygın ve etkin bir politik müdahale 
örgütleyememiştir. Gelişmelerin koşulladığı 
pratik inisiyatifi sergilenememiş, 



hareketliliğin sunduğu olanakları 
değerlendirebilen bir politik davranış çizgisi, 
yani politik önderlik düzeyi ortaya 
konulamamıştır. Genel propaganda-ajitasyon 
faaliyetinin dışında, gelişmeleri kuşatan, 
yönlendirici ve müdahaleci bir özgül gençlik 
çalışması başarılamamıştır. Örneğin olayların 
hız kazandığı böyle bir evrede, alanın özeline 
ve somut gelişmelere yönelik bildirilerimiz bir 
elin beş parmağını dahi yakalayamamıştır. 

Mevcut sınırlar içinde gelişen kitle 
dinamiklerine yönelik pratik insiyatif çabası 
ise, toplam güç ve olanakların harekete 
geçirildiği kollektif bir önderlik iradesinin 
üzerinde yükselmemiştir. Esas olarak birimler 
ve tek tek yoldaşların inisiyatifiyle ve 
gelişmelerin içinde yer almak biçiminde 
gelişmiştir. Bu durum gerek birimlerin gerekse 
de militanların devrimci politik inisiyatifinin 
gelişimine hız veren bir yan sonuç yaratmış 
olmakla birlikte, bu, gençlik faaliyetimizin 
yüzyüze olduğu temel sorunun yakıcı önemini 
ortadan kaldırmamaktadır. 

Öte yandan birimler ve tek tek yoldaşlar 
nezdinde gerçekleşen müdahale çabası ise, kitle 
dinamiklerini harekete geçirici ve onları 
yönlendirici bir perspektifin yön verdiği bir 
pratikten çok, gelişen süreçler ve olaylar içinde 
yer almak olmuştur. Etkin bir politik faaliyet 
ile birleşen yönlendirici bir pratiğin üzerinde 
yükselmemiştir. 

Gençlik faaliyetimizde bazı birimlerde 
yaşanan bir diğer zaaf ise, otonom 
kümelenmeler, kol, klüp gibi yeni dönemde 
yaygın olarak ortaya çıkan örgütlenmelere 
müdahaleyi eksen alan pratiktir. Bu yaklaşım, 
politik ve örgütsel faaliyette nesnel olarak ikili 
bir sapmada ifadesini bulabilmektedir. İlki, 
devrimci politik faaliyetimizin yön verici ilkesi 
olan kitle çalışmasının bu alanlara öncelikli 
olarak yoğunlaşma pahasına zayıflatılmasında 
kendisini pratik olarak somutlamaktadır. İkinci 
olarak, örgütsel yoğunlaşmada, kuşkusuz ki 
perspektif olarak değil fakat pratikte, EGK 
çalışmasının tali plana itilmesinde ifadesini 
bulabilmektedir. Bu tür platformlar politik 
faaliyetimizin müdahale alanlarından biridir. 
Ancak politik kitle çalışmamız bu alanlara 
yönelik müda)Jale!'IJize indirgenemez, devrimci 
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politik faaliyetimizin esası ve temeli haline 
getirilemez. Kuşkusuz ki, bu alanlar politik 
etkinliğimizi yaymak ve kitle bağlarımızı 
güçlendirmek açısından önemli olanaklar sunar. 
Mücadele dinamikleri harekete geçirilebildiği 
ölçüde, öğrenci gençliğin mücadelesinin 
gelişimini besleyen bir rol oynar. Fakat 
unutulmamalıdır ki, mevcut durumlarıyla bu tür 
platformlar kitle mücadelesinin bir ürünü 
olmadıkları gibi, böyle bir mücadelenin 
ihtiyaçlarına yanıt verebilecek durumda da 
değildirler. Dolayısıyla kitle dinamiklerini 
harekete geçirici, yönlendirici kaldıraçları olma 
işlevini göremezler. Politik faaliyetimizin 
yönverici perspektifi, geniş gençlik kitlelerini 
harekete geçirmek, yönlendirmek ve 
politikleştirmektir. Komünist gençlik faaliyeti 
geniş gençlik kitlelerini kucaklayan bir politik 
faaliyet temeli üzerinde yükselecektir. Sistemli, 
sürekli, ısrarlı ve etkin bir propaganda-ajitasyon 
ve siyasal teşhir faaliyeti demektir bu. 
Dolayısıyla ancak daraltılmış bir çerçevede 
etkinliklerin yürütülebildiği sözkonusu 
platformlar, gençlik faaliyetimizin dayanakları 
olamayacakları gibi, kitle dinamikleriyle 
buluşabileceğimiz alanlar da değildirler. 

Geçmiş gençlik çalışmamızın en temel 
eksikliklerinden biri de, öğrenci gençlik 
hareketinin en canlı ve en dinamik alanı olan 
liselere yönelik bir politik müdahalenin 
gerçekleştirilememiş olmasıdır. Lise 
çalışmamız, bu alana yönelik politik 
perspektiflerimiz doğrultusunda bir örgütsel
pratik muhteva kazanamamıştır. Bu alana 
sistemli bir politik yoğunlaşma ve planlı bir 
yöneliş içine girilememişti. Liselerde gelişen 
mücadele dinamikleri, özellikle de meslek liseli 
gençliğin sınıfsal karakteri gözönünde 
bulundurulduğunda, biz sınıf devrimcileri için 
liselerin taşıdığı özel önem yeterince açıktır. 
Liseli gençliğin militan dinamiklerini 
kucaklayamayan, bu alanda kazanımlar 
yaratamayan, örgütsel bir gelişme 
sağlayamayan bir gençlik çalışmasının ciddi 
eksiklik ve zaaflar taşıyacağı açıktır. 

Geçmiş dönemin dersleri ve deneyimleri 
ışığında, zayıflıklarımıza ve zaaf alanlarımıza 
yüklenmek, önümüz�eki süreci kazanmak 
zorundayız. 
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Yeni dönemi kazanmak! 
Geride bıraktığımız süreçte, gençlik içinde 

yürüttüğümüz faaliyette, gelişme dinamiklerini 
kuşatan bir politik önderlik düzeyi ortaya 
koyamama, olayların hızına denk düşen bir 
pratik insiyatif ile toplam güç ve olanakları 
seferber eden bir organizasyon yeteneği 
sergileyememede ifadesini bulan sorun, özünde 
bir organlaşma sorunudur. Kollektif üretme ve 
örgütleme sorunudur. Politik bir organ 
niteliğinin, kuru bir bilgilendirme, genel 
propaganda-ajitasyon ve örgüt materyallerinin 
dağıtımının örgütlenmesi ile sınırlı bir 
faaliyetle kazanılamayacağı açıktır. 

Toplumsal-siyasal yaşamın temel 
süreçlerine, gençliğin temel sorunlarına ve 
güncel gündemlerine hakim olmaksızın siyasal 
bir yoğunlaşma, dolayısıyla kitlelere dönük 
canlı, etkin ve dinamik bir devrimci politik 
müdahale düzeyi ve pratiği asla geliştirilemez. 
Gerçek anlamda (kollektif bir politik irade 
merkezi olan) bir organlaşmanın temel 
öğelerinden ilki budur. Başta temel gençlik 
organı olmak üzere tüm gençlik birimlerimizin 
ve güçlerimizin buradan çıkarması gereken 
temel sonuç şudur: Sermaye cephesi ile emek 
cephesi arasındaki gelişmelerden, temel 
toplumsul-siyasal sorunlardan kopmaksızın, 
gençlik hareketinin süreçleri, gelişme 
dinamikleri, yüzyüze bulunduğu zaaf ve 
handikaplar vb. devrimci siyasal duyarlılıkla 
izlenmeli, organ toplantılarının temel bir 
gündem maddesi olarak ele alınmalıdır. Ve 
buradan pratik müdahaleye dönük sonuçlar ve 
kararlar çıkarılmalıdır. Hedeflerini belirleyen, 
kararlarını alan, bunu işbölümü ve pratik 
müdahale planlarında somutlayan bir organ 
yaşantısının oturtulamaması, geçmiş dönemin 
temel zaaf noktaları arasındadır. 

Organlaşmanın bir diğer temel halkası ise, 
politik ve örgütsel merkezileşmenin 
sağlanmasıdır. Örgüt iradesi birey değil, organ/ 
kollektif üzerinden gerçekleşir. Bireyin 
devrimci eyleminde cisimleşen inisiyatif, özünü 
ve ruhunu kollektifin iradesinden alır. Alanın 
politik-örgütsel gelişme ve süreçlerinin bilgisini 
kendinde merkezileştirmeyi başaramayan bir 
organ karar alıcı ve denetleyici bir devrimci 
faaliyet örgütleyemez. Hedefli, panlı bir 
çalışma düzeni yaratamaz. Dolayısıyla, böylesi 

bir organ yaşamının gerçekleştirdiği işbölümü 
ve iç denetim, biçimsel ve teknik kalmaya 
mahkumdur. 

Toplam güç ve olanakları seferber eden bir 
pratik ve buna denk düşen bir organizasyon 
yeteneği geliştirebilmek, organlaşmanın bir 
diğer temel halkasıdır. Gençlik örgütümüzün 
yüzyüze olduğu temel sorunlardan biridir bu. 

Rapor mekanizmasının oturtulamamış 
olması ise bir diğer etkendir. Sistemli ve 
dinamik bir yazılı-sözlü iletişimin devrimci bir 
örgüt açısından politik merkezileşmenin 
sağlanmasında, açıklık ilkesinin yaşam 
bulmasında ve örgütsel-pratik denetimde 
taşıdığı anlam açıktır. Rapor mekanizmasındaki 
aksamanın politik bir organlaşmanın 
oturtulamamasında dolaysız bir rolü vardır. 

Öte yandan, devrimci politik bir 
organlaşma, kadroların politik niteliğinden ve 
eylem kapasitesinden kopartılamaz. Devrimi 
önce kendinde örgütleyen, örgütü önce kendi 
politik kimliğinde, pratik inisiyatifinde ve 
devrimci eyleminde dönüştüren bir kadro 
niteliği, politik bir organlaşmanın kurucu 
unsurudur. Bunu başarmak, herşeyden önce 
ideolojik düzeyimizin, politik bilincimizin ve 
eylem yeteneğimizin mevcut sınırlarına karşı 
amansız bir savaş açmakla olanakladır. 
Düzenin çelişki ve açmazlarının derinleştiği, 
devlet terörünün çok daha yoğun ve sistematik 
bir biçim kazandığı, kitle hareketliliğinin yeni 
bir yükseliş dönemine girdiği bugün, devrimci 
mücadele her zamankinden daha yüksek bir 
ideolojik-politik düzey ve militan bir savaşçı 
niteliği gerektiriyor. 

Yaşadığımız süreç, zayıflıklara, zaaflara, 
alışkanlıklara karşı her zamankinden daha 
köklü ve bilinçli bir mücadeleyi dayatıyor. 
Geniş gençlik kitlelerini politik olarak eğitmek, 
harekete geçirmek ve yönlendirmek; devrimci 
pratiğimizi bu eksende örgütlemek, devrimci 
disiplin ve iradeyi burada yoğunlaştırmak, bu 
mücadeleyi kazanmanın çözücü halkasıdır. 

* * * 
Gençlik faaliyetimizin tüm zaaf ve 

yetersizliklerine rağmen, politik ve örgütsel 
gelişmenin üzerinde yükseleceği önemli güç ve 
olanaklar biriktirilmiştir. Politik faaliyet 
açısından alan özgülüne yönelik bir gençlik 



faaliyetinin olanakları düne göre daha çok 
gelişmiştir. Örgütsel açıdan az-çok yoğunlaşmış 
bir faaliyet yürüttüğümüz bütün birimlerde, 
birim örgütlenmesinin/organlaşmanın 
dinamikleri birikmiştir. Yeni güçlere ulaşılmış, 
çevre ilişkileri geliştirilmiştir. 

Görevimiz bu birikime dayanarak zaaf ve 
yetersizliklerimizi aşmak, gerçekçi ama iddialı 
hedefler saptayarak onları kazanmaktır. 
Önümüzdeki dönemde biriktirilen güç ve 
olanakları en etkili bir tarzda harekete 
geçirebilmeli, politik düzeyi yükselmiş, eylem 
yeteneği gelişmiş savaşçı dinamiklere 
dönüştürebilmeliyiz. 

Bu görevi başarmanın çözücü halkası ise, 
politikleşmiş ve eylem kapasitesini geliştirmiş 
gençlik organıdır. Yönetici gençlik organı 
politikleşmiş organ yaşantısını ve iç uyumunu 
sınırlayan sorunların, zaaf ve eksikliklerin 
üzerine kesin bir kararlılıkla gitme iradesi 
sergileme sorumluluğu ile yüzyüzedir. 

Atılımlar ve parti yılını kazanmak, 
donanımlı, militan, inisiyatifli bir gençlik 
örgütüne ulaşmak için başlıca örgütsel 
hedeflerimizi somutlarsak; 

* Birim örgütlenmelerini organlaştırmak, 
politik faaliyet kapasitesini, alan özgülüne 
dönük propaganda ve ajitasyon faaliyetini 
harekete geçirmek, pratik inisiyatif ve eylem 
yeteneğini geliştirmek. 

* Birim ve organlarımızın olmadığı, ancak 
faaliyet yürüttüğümüz, potansiyel güçlere sahip 
olduğumuz alanlarda organlaşmak. 

* Tüm çevre ilişkilerimizi tanımlı hale 
getirmek. Çevre ilişkilerini yoğunlaşmış bir 
ideolojik müdahaleyle ve militan eylemlilik 
süreci içinde eğitmek. Şiarımız "tek bir 
örgütsüz sempatizan ilişki kalmamalıdır!" 

* Bütün güçlerimizin sorumlı.ılukları 
somutlanmalıdır. Tek bir enerji kaynağımız bile 
atıl kalmamalı, somut bir görevi, somut bir 
"iş"i olmalıdır. 

* Yeni faaliyet alanları açılmalıdır. Bunun 
sorunları ertelenmeden ele alınıp, pratik 
hedeflere bağlanmış somut bir yoğunlaşma 
sağlanmalıdır. 

* Lise çalışmasının sorunlarına yönelik 
azami bir politik yoğunlaşma, pratik örgütsel 
bir yönelişle birleştirilmelidir. Önümüzdeki 
dönemde belli başlı liselerde mutlaka örgütlü 
ilişkiler kazanmalı, liseler yönelik politik bir 
müdahaleyi gerçekleştirmeliyiz. 

* Gençlik ilişkilerinin ideolojik-siyasal 
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eğitimi yönünde atılan adımlar 
hızlandırılmalıdır. Güçlerimize Marksizm
Leninizmin temel teorisi üzerinden teorik bir 
birikim/altyapı kazandırılmalıdır. Marksist
leninist klasiklerin yanısıra, hareketin ideolojik
teorik ve örgütsel perspektifleri ve taktik 
çizgisi ışığında, bu alanda duyulan ihtiyaçlar 
çerçevesinde bir eğitim planı belirlenmelidir. 
Bu zemindeki politik eğitimin temeli MYO ve 
Ekim Gençliği olmak üzere, politik 
yayınlarımızdır. Öte yandan ideolojik-teorik 
eğitim kendi içinde kuru-soyut teorik çalışmalar 
olarak ele alınamaz. Güncel politik gelişmeler 
ve alanın politik-pratik sorunlarıyla 
birleştirilmelidir. Güçlerimizin militan kimliğini 
geliştirecek devrimci edebiyata eğitim 
çalışmalarında özel bir önem verilmelidir. 

* örgütlü ve politik gençlik çalışmamızın 
en temel araçlarından biri Ekim Gençliği 'dir. 
Ne var ki, bugüne dek bu yayın gençlik 
tarafından gerektiğince sahiplenilmemiş, önemi 
ve işlevi yeterince kavranamamıştır. Gereken 
dikkat ve duyarlılıkla incelenip tartışılmadığı 
gibi, bilinçli, sistemli ve düzeyli katkılar 
örgütlenememiştir. Katkılar genel olarak 
bireysel ve kendiliğindenci çabaları 
aşamamıştır. Önümüzdeki dönemde Ekim 
Gençliği 'ni gerçek bir silaha dönüştürebilmek, 
onu hakettiği ilgiyle okumak ve okutmakla 
mümkündür. Canlı, dinamik ve kesintisiz 
katkıların örgütlenmesiyle, her bir militanın ve 
bir bütün olarak gençlik organ ve birimlerinin 
bu doğrultudaki sorumluluklarını aksatmadan 
yerine getirmesiyle olanaklıdır bu. Önümüzdeki 
dönemde Ekim Gençliği 'nin temel yazıları 
organ toplantılarında ve ilişkilerimizle 
tartışılmalı, her yeni Ekim Gençliği sayısına 
yönelik katkılar somut olarak planlanmalı, 
yazıların temel çerçevesi organda tartışılmalı ve 
verilen görevler sıkı bir biçimde 
denetlenmelidir. 

Tüm politik yayınlarımızın doğrudan ve 
dolaylı daha geniş bir dağıtımının örgütlenmesi, 
önümüzdeki temel görevlerden bir diğeridir. 

Ekimci genç komünistlerin yeni dönmede 
atacağı her adımı bilinçli ve planlı, atılan her 
adım ise yeni bir atılımın ifadesi olmalıdır. 
Alınan her mesafe yeni bir mesafeyi 
koşullamalıdır. Bu doğrultuda gösterilecek 
irade, politik ve pratik inisiyatif, eylemci bir 
militan kimlik hem Ekimci Genç Komünistler 
örgütünün temel taşlarını örecek ve hem de 
yeni dönemin kazanılması anlamına gelecektir. 
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Disiplin yönetmeliği değişti mi? 
Milli Eğitim Bakanlığı, Şubat ayının ilk 

günlerinde, yeni bir disiplin yönetmeliği 
yayınlayarak yürürlüğe koydu. Yönetmelik ilk 
günlerde tam bir sesizlikle karşılandı ve 
geçiştirildi. Ancak çok kısa bir süre sonra çok 
değişik çevrelerden tepkiler yükseldi. Bu 
tepkilerin istisnasız hemen tümü tek bir sorun 
üzerinde yoğunlaşıyordu: Okul müdürlerine 
öğrencileri bekaret kontrolüne gönderme yetkisi 
veren madde! Bu sayede, disiplin 
yönetmeliğinin tam bir zorbalık ve faşist 
zihniyet ürünü olan öteki maddeleri "unutuldu", 
unutturulmak istendi. Yönetmeliğin dolaysız 
hedefi olan liseli gençlik ise, bu saldırıya karşı 
halihazırda kayda değer bir tepki yükseltebilmiş 
değil. 

"Ödül ve disiplin yönetmeliği" yayınlanır 
yayınlanmaz, burjuva basın ile demokrat 
olduğunu iddia eden kimi gerici çevreler koro 
halinde aynı şeyleri söylediler: "MEB ödül ve 
disiplin yönetmeliği değişmiş"ti. "Disiplin 
cezaları hafiflemiş"ti. Bu durumda "kopyanın 
da tadı kalmamış"u artık. Bu liberal ikiyüzlüler 
cephesinin iddiasına göre, değişiklikler 
öğrencilerin lehine idi ve yönetmelik önemli 
ölçüde yumuşamıştı. Oysa tam tersine, bu yeni 
saldırının, amaçları, biçimi, ve düzenlenişi ile 
özünde eskisinden hiçbir farkı yoktur. 
Yönetmeliği şöyle bir kabaca gözatıldığında 

. bile bunu görmek mümkündür. 
Disiplin yönetmeliğinde yapılan 

değişiklikler yalnızca göstermelik bir vitrin 
değişikliğinden ibarettir. Suç olduğu iddia 
edilen ve geçmiş yıllarda soruşturma konusu 
olan bazı davranışlara verilen cezalar yeni bir 
düzenlemeye tabi tutulmuştur. Okuldan sürekli 
uzaklaştırmaya gerekçe yapılan bazı davranışlar 
ceza konusu olmaktan çıkarılmış, fakat bunların 
yerine yeni maddeler eklenmiştir. "Suç 
oluşturan davranışlar" daha da artırılmıştır 
böylece. Yeni yönetmelikle aslında soruşturma 
konusu olacak çok değişik ve geniş bir suç 
alanı . yaratılmış, böylece disiplin cezaları 
hafifletilmek bir yana daha da artırılmıştır. 
"Disiplin cezalarını gerektiren davranışlar" 
bölümüne, eski yönetmelikte olmayan bir dizi 

yeni madde ve gerekçe eklenmiştir. Sözgelimi, 
"özürsüz olarak bayram törenlerine 
katılmamak", "milli ve manevi değerleri sözle, 
yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak, bu 
değerlere küfretmek" vb. bunlardan bazılarıdır. 

Nitekim, yönetmeliğin "değiştiği" ya da 
"yumuşadığı" iddialarına en iyi cevap, "bekaret 
kontrolü" tartışmaları vesilesiyle, MEB'den 
geldi. Bakanlık disiplin yönetmeliğinin 197 1  
yılından beri yürürlükte olduğunu, bu 
yönetmeliğin hemen aynısının 1 975 ve 1978 
yıllarında da çıkarıldığını ve yönetmeliğin yeni 
"hükümler getirmedi"ğini, "iffet" sorunu 
tartışmaları nedeniyle açıklamak ihtiyacı duydu. 
Fakat ilginç olan şu ki, disiplin yönetmeliğinin 
"bekaret kontrolü" bölümüne karşı çıkanlar, bu 
maddenin daha önceden varolduğundan 
haberdar dahi değiller. Hatta bazılar bu cehaleti 
(gerçekten bilmiyorlar mı!?) "meğer daha önce 
de varmış" diyerek sözde itiraf ediyorlar. 

Disiplin yönetmeliğinin hafiflediği iddiası 
koca bir yalandır. Ortaöğrenim gençliğine 
yönelik baskı ve zorbalığı daha da ağırlaştırma 
ve meşrulaştırma çabasının bir ifadesidir 
yalnızca. Kaldı ki burjuva devlet, kağıtlar 
üzerindeki değişiklikler ile "bunlar suç" ya da 
"değil" hükümlerine çok fazla ihtiyaç da 
duymamaktadır. Düzene hizmet etmeyen, onu 
şöyle ya da böyle rahatsız eden her davranış 
ve eylemi kağıtların hükmüne sığınmaksızın, 
elinde bulundurduğu zor araçlarıyla bastıracak, 
kıracak ve ezmeye çalışacaktır. Gerçekte sorun 
kağıtlarda yazılanlar değil, sınıf mücadelesinde 
inisiyatif ve hükmün kimin elinde olduğudur. 

Liseli gençlik yaratılmaya çalışılan 
"değişiklik", "yumuşama" hayallerine 
aldanmamalıdır. Onları bekleyen bir kez daha, 
değişik gerekçelerin arkasına sığınılarak 
uygulanacak olan baskı ve zorbalıktır. Disiplin 
yönetmeliğini ortadan kaldırmak, özgür bir lise 
yaratmak ancak mücadeleyle mümkündür. 
Birleşik-örgütlü ve militan bir özgür lise 
mücadelesini yükseltmeliyiz. Taleplerimizin ve 
özlemlerimizin çarpıulması, düzeniçine 
çekilmesi ve böylece düzenin dayanakları 
haline getirilmesi çabasını boşa çıkarmalıyız. 
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Kapitalizm ve pop müzik 
' 80 darbesi sonrası yaşanan entellektüel ve 

sanatsal olaylar "tam bir kültürel skandal" 
olarak tanımlanıyor. Kültürel yaşamın her 
alanına hakim eğilimler düzeysizlik, bayağılık 
ve ticariliktir. İyi kültür, büyük bir gerileme 
yaşayıp dar bir tüketiciler alanına sıkışırken, 
"popüler kültür" dediğimiz sığ kültür kendine 
yeni yaşama alanları da bularak (özel TV'ler, 
radyolar) toplumun tüm hücrelerine yayıldı. 

Bu duruma gelinmesi, temelde, birbirini 
besleyen iki süreçte oldu. İlki, darbenin 
yığınların kültür hayatında yaratbğı tahribattır. 
Darbeler ideolojik-politik-ekonomik topyekün 
bir saldın olarak yaşanır. Bu saldın, başarısı 
oranında yığınların her türlü arayışını 
sağlıksızlaştınp çarpıtır. 12 Eylül sonrası, 
özellikle gençliğe yöneltilmiş ideolojik 
saldırının gençlikte yaratbğı kültürel ahlaki 
karmaşa ve bayağılaşma bu durumun tipik bir 
örneğidir. İkinci olarak, 'SO'lerin sonu ve '90'lı 
yıllardaki medya patlaması, popüler kültüre 
alabildiğine geniş bir hareket ve yaşam alanı 
açmıştır. "Halk bunu istiyor" demagoji 
eşliğinde en bayağı kültür ürünleri yığınlara 
dayatılmıştır. 

Eylül darbesinin amaçlarından biri tekelci 
kapitalizmin topluma tüm alanlarda tam 
hakimiyetini sağlamaktır. Darbe sonrası tüm 
kurumlar bu ihtiyaca göre yeniden organize 
edildi. Medya ve kültür kurumları da birer 
eğlence endüstrisine dönüştürülerek, medya 
tekelleri halinde sermayeye bağlandı. Sermaye, 
işine en çok yarayacak bir kültür türünü üretti. 
Bu kültür türü insanları düşündürmeyen, 
kişiliğini geliştirmeyen, yalnızca kaba eğlence 
isteklerine yanıt veren bir kültürdür. En temel 
fonksiyonu kapitalist üretimin ve yeniden 
üretimin psikolojik şartlarını yaratmaktır. Gün 
boyu yıprabcı koşullarda çalışan, en kötü 
yaşam standartlarında varolma savaşı veren 
yığınların, hoşnutsuzluk ve umutsuzluklarını 
yapay bir dünyada absorbe ederek, bir sonraki 
gün boşalmış olarak işlerinin başına gitınelerini 
amaçlamıştır. Eğlence endüstrisi bu görevini 
şimdilik hakkıyla yerine getirmektedir. 

Bu endüstrinin son zamanlarda en önemli 
parçalarından biirini pop müzik oluşturuyor. 

Pop müziğin yükselişi bir patlama olarak 
değerlendirilip neden olarak da "halkın 
istekleri" gösteriliyor. Herşeyden önce bu bir 
patlama değildir. Yığınlar için üretilen popüler 
kültürün yeni bir alanı kapsayıp yön 
değiştirmesidir. Popüler kültür sığ ve içerikten 
yoksun olduğu için çok çabuk eskimektedir. 
Halkın talebini hep canlı tutabilmek için 
sürekli kendini yenilemek zorundadır. Pop 
müzik kendi hakimiyetini arabeskin gerilemesi 
üzerine kurmuştur. Bir zamanlar kendi 
patlamasına yapan arabesk müzik zaman içinde 
eskimiş ve yığınların eğlence ihtiyacına cevap 
veremez olmuştur. Ortaya çıkan bu boşluğu 
pop müzik doldurmuştur. Ancak pop müziğin 
düzey açısından arabeskten farklı olduğu 
sanılmasın. Arabeskin kabalığını, ilkelliğini, 
karamsarlığını sıyıran popüler müzik daha 
şehirli ve neşeli bir kimliğe bürünerek 
karşımıza çıkmıştır. Dinlediğimiz daha şen 
şakrak bir kofluktur. 

Düzenin medyası, bu bayağılıktaki kendi 
sorumluluğunu aklamak için "halk bunu 
istiyor" demagojisinin arkasına gizlenir. 
Kapitalist pazar ekonomisinde talebin arzı 
yaratması her ne kadar genel bir mekanizmaysa 
da, çoğu zaman sermayenin yapay olarak talep 
üretmesi de bir gerçekliktir. Tıpkı, birbirinden 
hiç de farklı olmayan binlerce tüketim malı 
için reklam yoluyla yapay bir istek oluşturmak 
gibi... Yığınların kültürel gerilikleriyle 
örtüşebildiği oranda, eğlence endüstrisi tanıtım 
ve reklamlarla talebi yönlendirir. Her yeni pop 
şarkısı için profesyonel promasyon 
çalışmalarının yapılması, medya 
profesyonellerinin bunlar için imaj araştırması 
yapması, video-klipler ve magazin yoluyla 
reklam kampanyası başlablması bu durumu 
kanıtlar. Tüm bu bayağılıklarsa bize "halkın 
isteği" olarak yutturulmaya çalışılır. 

Pop müzik, hafif müzik olarak anılmasına 
rağmen, yaşamımızdaki etkisi ve tahribatı hiç 
de hafif değildir. Zaten değerler, ölçüler ve 
isteklerinde yaralanmış gençlik yığınlarını 
ideolojik olarak kuşatınak, arayışlarını 
çarpıtmak, pasifize etınek gibi temel bir 
fonksiyonu vardır. Pop müzik gençliğin çok 
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yönlü arayışlarını cinsellik noktasında 
düğümler. Mutluluk ve iyi yaşamın ölçüsü 
olarak bireysel ilişki ve aşkı gösterir. 
Mutsuzluklarının kaynağı olan kapitalizme karşı 
bir nihilizm üretir. Politik ve toplumsal 
sorunları sıkıcı ve gereksiz şeyler olarak sunar. 
Toplumda ve diğer gençler arasında yaşamanın 
şartı olarak düzenin dayattığı gençlik tipini 
gösterir. 

medyanın kof dünyası kalmaktadır. Böylece 
müzik alanında bir çokluk içinde yokluk 
yaşanır. 

Gençlik yığınlarını kaliteli müziğe 
yönelmesi çok yönlü engellenmiştir. Sanatın ve 
kültürün oldukça sınırlı, sığ ve tek yönlü bir 
eğitimi yapılır. Diskler, kasetler ve bunların 
çalındığı araçlar alabildiğine pahalıdır. Canlı 
klasik ve caz müzik konserleri pahalı ve sınırlı 
bir seçkinler tabakasının tekelindedir. Bu 
ortamda gençliğe müzik tüketmek için 

Kapitalist medyanın temsilcileri, sundukları 
bu bayağı kültürü tüketmesi için kimseyi 
zorlamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Kimse 
bunları zorunlu olduğu için tüketmiyor. Ama 
kapitalizmin verdiği her özgürlük soyuttur. Bir 
yandan özgürlük ve eşitlik vaadederken diğer 
yandan bunların gerçekleşmesi için gerekli 
ekonomik ve siyasi şartları kendi tekelinde 
saklayarak bu vaadi boş bir yalana çevirir. 
Özgürlük ve insanca yaşamın önündeki tek 
engel burjuvazidir. 

Gerçek, çok yönlü ve tam bir özgürlük 
için bir kez daha sosyalizm! .. Bir kez daha 
devrim!.. 

Avrupa'daki gençleri kazanmalıyız! 

EKİM Yurtdışı Örgütü Gençlik Komitesi'nin Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarında 
düzenlediği gençlik toplantısına Ekimci olmayan iki genç arkadaşla birlikte katıldım. 

Kürt sorununa ilişkin seminer ve tartışmaya ilgi yüksekti. Toplantı oldukça verimli geçti. 
Avrupa'daki gençlerin Türkiye'deki gençlik ile kıyaslandığında, politik sorunlara karşı daha ilgisiz 
oldukları açıktır. Gençliği kuşatan burjuva yoz kültürün etkisinin rahat yaşam koşullarıyla da 
birleşmesi bu sonuca yolaçmaktadır. Ancak yine de Türkiye ile doğrudan ya da dolayh bağlara 
sahip olmaları nedeniyle onları etkilemek mümkündür. Bu nedenle Avrupa'da yaşayan gençleri 
kazanmaya önem vermeliyiz. 

Bu toplantılar bu bakımdan oldukça önemli ve anlamlıdır. Birlikte götürdüğüm gençler 
üzerinde de oldukça olumlu bir etkisi oldu. EKİM'e 
daha fazla ilgi göstermeye başladılar. Oysa bu gençler 
yakın çevrelerinin etkisiyle başka siyasi gruplara 
sempati duyuyorlardı. Bugün ise kendi anlayışlarını 
sorgulamaya başladılar. 

Kitlelerle politik bir temelde bağ kurulduğunda 
sonuç alınabiliyor. Biz diğer siyasi hareketlerden 
farklılığımızı ortaya koyabilmeliyiz. Nitekim bu 
farklılık kitleler tarafından kavrandığında EKİM'e 
yönelim artmaktadır. Çevremizdeki insanlar EKİM'in 
ismini yeni duyduklarını söyleyebilmektedir. Bu 
nedenle EKİM'in yurtdışı çalışmasında daha fazla 
işçiye, daha fazla gence hitap etmek, onlarla yakın 
ilişkiler kurmak önem taşımaktadır. Gençlik 
çalışmasının kendisi bu doğrultuda oldukça olumlu bir 
adımdır. Kitlele1r bizi tanıdıkça bize yöneliyorlar. Sorun 
onlara ulaşabilmek, daha geniş bir kesimi 
etkileyebilmektir. 

Bütün Ekimciler ve .Ekimci genç komünistler 
görev başına! 

K. Ôzgür!Stuttgart 

Teorik 

Programa tik 

Perspektifler 

ve 

Siyasal 

Değerlendirmeler , , , ,, > . • ı 
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IMF ve Dünya Bankası : 

Emperyalist somuru, yağma ve 
talanın araçları 

İkinci paylaşım savaşından 
sonra Afrika ve Asya'nın sö
mürge ülkelerinde ulusal kurtu
luş mücadeleleri başladı. Ancak 
"bağımsızlık"larına kavuşan bu 
ülkeler, çeşitli anlaşmalar yoluyla 
iktisadi bakımdan tekrar eski 
sömürgeci güçlere bağımlı hale 
getirildiler. Dünya Bankası, İMF 
ve GATT, emperyalistlerin bu 
ülkelerdeki hegemonyalarını pe
kiştirmelerinin belli başlı araçla
rı oldular. Bu süreçte İMF 152 
milyar dolar, Dünya Bankası ise 
toplam 3 1 3  milyar dolar kredi 
verdi. 

Kapitalizmin dünya çapında 
derinleşen krizinden en fazla 
etkilenenler az gelişmiş ülkeler 
oldu. İhraç ürünlerinde ağırlıklı 
bir yer tutan hammadde fiyatla
rının düşmesi, emperyalist ülke
lerden ithal edilen sanayi ürün
lerinin fiyatlarındaki artış ve 1973 
yılında petrol fiyatlarında yaşanan 
yükselme ile birlikte bu ülkeler
de döviz darboğazları yaşandı. Bu 
durumu aşabilmek için kredi al
mak zorunda kaldılar. Fakat alı
nan kredilerle sorunları çözmek 
bir yana, faiz ve anapara ödeme
leri nedeniyle daha da kötü bir 
durumla yüzyüze kaldılar. 

Meksika'mn 1982 yılında dış 
borç ödemesini durduracağını 
açıklaması, emperyalist merkez
lerde paniğe yolaçb. Sorun Mek
sika' dan öteyeydi, diğer ülkelerin 
bu örneği izlemesinden korkulu
yordu. Emperyalistler Meksika' da 
patlak veren bu olaydan dersler 
çıkarttılar. Önemli oranlarda dış 
borca bağımlı olan ülkelere krCcli 
veren bu kurumlar aracılığıyla acı 

reçeteler dayatıldı. Bu ülkelerin 
ekonomileri liberalleştirilerek 
yalnızca dış borçların zamanında 
ödenmesi sağlanmayacak, bu sa
yede uluslararası tekeller de daha 
fazla kar edeceklerdi. 

Yapısal değişim programları: 
Yeni bir saldırı dalgası 

İMF yeni bir kredi verirken, 
eski borçların ödenebilmesi için 
"yapısal değişim programı"nın 
uygulanmasını şart koşuyor. '93 
yılına kadar Afrika, Asya, Latin 
Amerika'da 75 ülke bu programı 
uygulamak zorunda kaldı. 

Ülkelere göre bazı değişik
likler gösterse de bu programın 
özü aynı: ücret ve maaşları, emis
yon hacmini, iç piyasa borçlan
masını düşürerek iç tüketimi 
azaltmak; KDV'yi yükseltmek; 
sübvansiyonları düşürmek; sağ
lık ve eğitim sektöründeki harca
malarda kısıntıya gitmek; elektrik, 
su, posta, telefon, taşıma fiyatla
rını yükseltmek; devlet işletme
lerini özelleştirerek işçi ücretleri
nin düşmesine ve işsizliğe yolaç
mak; devalüasyonlar yaparak ve 
serbest ticaret bölgeleri kurarak 
ihracab teşvik etmek; para dola
şımı, ticaret ve döviz alım satım
larındaki sınırları kaldırmak; 
yeraltı zenginliklerini emperya
listlere peşkeş çekmek ve elde 
edilen karların serbestçe yurt
dışına çıkarılmasını sağlamak ... 

İMF ve Dünya Bankası ba
ğımlı ülke ekonomilerini ulus
lararası kapitalist tekellerin çıkar
larına uygun olarak yeniden ya
pılandırıyor. İMF'nin "yardım"-

lan yalnızca geri kalmış ülke 
halklarının borç denizinde boğul
malarına hizmet etmiyor, aynı 
zamanda tekellere muazzam kar
lar sağlamak anlamına geliyor. 

Az gelişmiş ülkelerin yal
nızca 1982-90 yıllan arasında ö
dedikleri faiz tutarı 1 trilyon 354 
milyor dolardır. Aynı dönemde 
emperyalistler 927 milyar dolar 
,,yardım" yaptılar. 47 Afrika 
ülkesinin 36'sı dayatılan bu ya
pısal değişim programlarını uy
gulamak zorunda kaldı. Sonuç
ta borçlar azalmak bir yana, ül
kelerin kendi GSMH'larına eşit 
bir duruma geldi. 

Bir çok ülkede işçi sınıfı ve 
emekçi yığınlar, İMF ve Dünya 
Bankası tarafından dayatılan "acı 
reçete"lere karşı mücadeleyi yük
seltiyorlar. Mali halkı kitlesel 
olarak sokaklara döküldü ve ya
pısal değişim programını protes
to etti. Meksika'da Zapataların 
iktidara karşı giriştikleri silahlı 
difeniş, yine bu reçeteler nede
niyle başladı. Arjantin'de işçiler 
kapitalist devletin özelleştirme 
saldırısına karşı başkaldırdılar. Fi
lipinler hükümeti, İMF/Dünya 
Bankasının dayatmasıyla temel 
gıda maddelerinden alınan KDV 
ile yakıt fiyatlarını yükseltme
yi planlıyordu. Bu nedenle kit
lesel grevler ve sokak gösterileri 
yaşandı. Nepal ve Bangladeş'te 
genel grevler gündeme geldi. 

Ancak yalnızca dayatılan 
reçetelerin sonuçlarına karşı yük
seltilen ve emperyalist-kapitalist 
sistemin dışına çıkma perspektifi 
taşımayan bir mücadele etkisiz 
ve zayıf kalmaktadır. 
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Bir Kitap: 

Devrimci Gençl ik Hareketi 
Devrimci hareket için, '80 sonrası 

devrimci öğrenci gençlik faaliyeti kayda değer 
bir gelişme gösterememiş, adeta bir yenilgi 
yaşamışur. Eksen Yayıncılık tarafından 
yayınlanan Devrimci Gençlik Hareketi adlı 
derleme, tarihsel deneyimlerin de ışığında bu 
yenilginin nedenlerini ve çıkış yollarını 
tartışıyor. 

Kitabın H. Fırat imzalı ilk 53 sayfalık 
bölümü "Devrimci Gençlik Hareketi" adını 
taşıyor. "Yakın Dönem Devrimci Gençlik 
Hareketi" ve "Yeni Dönem Devrimci Gençlik 
Hareketi" alt başlıklarıyla kendi içinde iki 
bölüme ayrılmış. 

"Yakın Dönem Devrimci Gençlik 
Hareketi", '60'lı yıllarda düzenin ideolojik ve 
politik vesayetinden kurtulmaya başlayan 
öğrenci gençliğin 1980 yılına kadar uzanan 
hareketliliği, en temel çizgileriyle ele alınıp 
yorumlanıyor. '60'lı yıllarda genel toplumsal 
hareketlenmenin organik bir parçası olarak 
gelişen öğrenci gençlik hareketinin ilk deneyim 
ve birikimlerinin ürünü olan Dev-Genç üzerine 
yoğunlaşılıyor. Bu örgütlenmenin kitlesel, 
militan ve politik bir hareketliliğe dayanması 
ve model olarak birim öğrencilerini ana 
gövdesiyle kucaklayan Öğrenci Birlikleri 
üzerinde yükselmesi en önemli olumluluk ve 
miras olarak vurgulanıyor. Dev-Genç'in '7 1  
devrimci hareketinin gelişmesine kadar burjuva 
sosyalist akımların etkisinde kalması ve daha 
sonraki döneme miras kalan ideolojik-politik
programatik şekillenmeyi bu etki üzerinden 
yaşaması en temelli zaaf olarak tanımlanıyor. 
'71  devrimci hareketi burjuva sosyalizminin 
cuntacı-reformist yöntemlerini aşarak önemli 
bir ilerleme kaydediyor. Küçük-burjuva 
maceracı yöntemler egemen hale geliyor. 

12 Mart darbesinin ardından gençlik 
hareketi kısa bir geri çekiliş yaşıyor. '74 'ten · 
itibaren ise tarihinin en güçlü yükseliş 
dönemine giriyor. Hareket liseleri de 
kapsayarak ülkenin en ücra köşelerine kadar 
yayılıyor. Gençlik burjuva sosyalizmi ve 
küçük-burjuva maceracılığının eleştirisinden 
küçük-burjuva sosyalizmine varıyor. 

örgütlenme alanında birim örgütleri önemini ve 
canlılığını yitirirken, temelde gençlikten kadro 
çıkarmış siyasi örgütler hızla güç kazanıyorlar. 
Birim faaliyetindeki zayıflama ve sivil faşist 
terör çeteleriyle "düelloculuk" yaygınlaştığı 
oranda, devrimci gençliğin geniş öğrenci 
yığınlarından izolasyonu artıyor. 12 Eylül 
darbesi, bu gelişimin önüne uzun yıllar 
aşılamayacak bir set çekiyor. 

Metııin ikinci bölümü olan "Yakın Dönem 
Devrimci Gençlik Hareketi" ve kitabın ikinci 
bölümündeki derleme yazılar '80 sonrası 
döneme ayrılmış. Bu yazılarda öğrenci ve 
devrimci gençlik hareketinin gündemini 
oluşturmuş çeşitli sorunlar tartışılırken, bu 
alanda güç olma arzusundaki reformist
revizyonist ve devrimci-demokratik akımların 
konumları da ortaya konuyor. 

Yeni dönemin en temel tartışma konusu 
olmuş "dernekleşme ve kitleselleşme" sorununu 
ele alan derleme, demokratik kitle örgütlerinin 
kendi içindeki düzenlemelerle değil, ancak ve 
ancak politik bir gençlik hareketinin 
yaratılmasıyla kitleselleşebileceği temel 
noktasından bakıyor. "Özerk-demokratik 
üniversite" talebine ise, kararlı bir biçimde 
sahiplenilmesi gerektiğini, fakat bu istemin, 
sosyalizm hedefiyle uyumlulaştırılamadığı 
sürece geri ve en fazla reformist bir hedefi 
temsil edeceğini ifade ediyor. 

Devrimci Gençlik Hareketi, gençlik 
hareketindeki bunalımın, ne hareketin 
devrimcileşip militanlaşmasına engelleyerek onu 
düzeniçi muhalefete yedeklemeye çalışan 
reformist-revizyonist politikalarla, ne de 
bugünkü gençlik hareketinin içinde bulunduğu 
nesnel zemini kavrayıp, devrimci çıkış yolu 
üretmek becerisi gösteremeyen devrimci
demokrat politikalarla aşılabileceğini ısrarla 
vurguluyor. İşçi sınıfı ve emekçi yığınların 
sosyalizm mücadelesinin militan ve dinamik bir 
bileşeni olabilecek devrimci bir gençlik 
hareketinin ancak, devrimci proleter bir bakış, 
açısıyla geliştirilebileceğini ortaya koyuyor. 

Devrimci Gençlik Hareketi, Derleme 
Eksen Yayıncılık, 1.994 İstanbul 
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Yurtdışı gençlik toplantısının dördüncüsü yapıldı 

Ekimci Genç Komünistler Görev Başına! 
1 0 - 1 2  Ş ubat '95 tarihleri 

arasında Almanya'nın Dortmund 
kenti yakınlarında yurtdışı genç
lik toplantılarından dördüncüsü 
yapıldı. Toplantıya Almanya, Bel
çika, Fransa, Hollanda ve İs
viçre 'nin değişik bölgelerinden 
80'nin üzerinde genç katıldı. Ka
tılım beklenenin üzerinde ger
çekleşti. 

İlk gün, uzak bölgelerden 
gelenlerin geç kalabilecekleri ihti
mali de gözetilerek, dinlenme ve 
tanışmaya ayrıldı. Ertesi gün bu 
toplantının temel konusu olan 
Kürt ulusal sorunu üzerine 
belgesel bir film izlendi. Film , 
Kürt ulusunun tarihinden çeşitli 
kesitler sunuyor; Kürt halkının 
maruz kaldığı yoğun baskı, zulüm 
ve katliamların belgelenmesinin 
yanısıra, Kürtlerin yaşadıkları 
coğrafya, kültürleri, Kürdistan 'ın 
sosyo-ekonomik yapısı üzerine 
anlamlı bilgiler veriyordu. Ancak 
Kürt özgürlük mücadelesinin son 
7 yılını kapsamıyor olması önem
li b4' eksiklikti. 

Film gösteriminin ardından 
Kürt ulusal sorunu üzerine bir 
seminer verildi. Seminerde ge
nel olarak ulusal sorun, özelde 
ise Kürt ulusal sorunu ve ulusal 
özgürlük sorununun tarihsel 
boyutları ele alındı. Bugün bu ser 
runa sınıfsal bir perspektifle nasıl 
bakılması gerektiği ortaya ko
nuldu. Kürt ulusunun özgürlük 
mücadelesi karşısında alınması 
gereken ilkesel tutum ile bu tu
tumun pratiğe nasıl yansıması 
gerektiği üzerinde duruldu. 
Sömürgeci Türk devletin şoven
milliyetçi kuşatmasının ve ide
olojik-kültürel yozlaştırma saldı
rısının nasıl aşılabileceği konu-

sunda perspektifler ortaya ko
nuldu. 

Semineri Kürt ulusal sorunu 
ve özgürlük hareketi üzerine sür
dürülen tartışma izledi. Toplantı
ya katılan gençlerin farklı yaş 
gruplarından oluşması, değişik 
toplumsal katmanlardan geliyor 
olması, politizasyon düzeyindeki 
eşitsizlik vb. etkenler, konunun 
çok değişik sorular çerçevesinde 
tartışılmasının zemini oldu. Genç
lerin geçmiş toplantılara oranla 
daha etkin, canlı ve yüksek katı
lımla sorularını ve düşüncelerini 
dile getirmeleri dinamik ve zen
gin bir tartışma ortamı doğurdu. 
Böylece gençlerin ihtiyaçları/ek
siklikleri ve soruları doğrultu
sunda konunun daha geniş ve 
kapsamlı bir biçimde derinleşti
rilmesi mümkün oldu. 

Gençler, yüzyıllardır ezilen, 
ulusal kimliği inkar edilen, her 
türlü insanlık dışı baskı ve zulme 
maruz bırakılan Kürt halkının 
ulusal özgürlük ve eşitlik müca
delesinin son derece meşru ve 
haklı bir mücadele olduğu, tır
mandırılan iğrenç şovenist ku
şatmanın etkisizleştirilmesi, bu 
haklı mücadelenin savunulması 
ve desteklenmesi gerektiği dü
şüncesini dile getirdiler. Ayrıca 
Kürt özgürlük mücadelesine ve 
önderliğine sunulması gereken 
desteğin çerçevesi, Kürt özgürlük 
mücadelesinin Türkiye devrimi
nin bir bileşeni olması, ezilen 
ulus milliyetçiliği, özgürlük ha
reketi ve alevilik, entemasyonalist 
tutumun ne olduğu noktalarında 
konunun sınıf bakişaçısıyla topar
lanması, yurtdışı gençliğine düşen 
görevlerin somutlanmasını kolay
laştırdı. Çeşitli spor karşılaşmaları, 

çekilen halaylar, söylenen dev
rimci türküler ve atılan slogan
larla ikinci gün coşkulu bir bi
çimde noktalandı. 

Son gün toplantılar üzerine 
değerlendirme yapıldı. Gelecek 
toplantılara yönelik hedefler · tar
tışıldı . Organizasyondaki bazı 
eksikliklere rağmen toplantının 
olumlu geçtiği ortak düşünceydi. 
Bu platformun Yurtdışı Gençlik 
ôrgütü'nün yaratılmasında önem
li bir kaldıraç işlevini yerine ge
tirebilmesi için tek tek bölgelerde 
gençlik faaliyetinin geliştirilmesi, 
bölgeler arasında koordinasyonun 
sağlanması, göçmen işçi-genç
liğinin ve yurtdışı alanının genel 
sorunlarının mutlaka gündemle 
birleştirilmesi gerektiği dile ge
tirildi. Aynca gençleri okumaya 
teşvik etmek, özinisiyatiflerini 
geliştirmek, toplantılara daha ha
zırlıklı gelinmesini sağlamak, 
düzenli bir eğitim çalışmasının 
örgütlenmesi vb. konularda tar
tışıldı. Gelecek toplantının ko
nusu "Dünya Devrimci Gençlik 
Hareketi" olarak belirlendi. 

Hareketimizin ilan ettiği 
"atılımlar ve parti yılı"nda Ekim
ci genç komünistlerin yoğun bir 
seferberlik içine girmeleri, ken
dilerini ideolojik-politik olarak 
donatmaları, devrimci ve militan 
bir gençlik faaliyetin örgütle
yicileri haline gelmeleri gerekiyor. 
Bu platformlar bu doğrultuda bir 
olanaktır. Bu olanağı daha işlev
sel hale getirmek Ekimci genç
lerin göstereceği daha yoğun ça
ba, kararlılık ve inisiyatife bağ
lıdır. Parti, devrim ve sosyalizm 
mücadelesi için görev başına! 

Yurtdışı Örgütü 
Gençlik Komisyonu 
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A .  S. Maktırenko 'nun doğumunun 107. yıldönümü 

Bir eğitimbilim ustası 
Büyük bir eğitim bilimci olan Anton Semyonoviç 

Makarenko, Ekim Devrimi' nin zorlu ilk yıllarında "yeni 
insanı" ı yaratmak mücadelesine girişir. Açlığın, sefaletin, 
hastalıkların kol gezdiği 1920 Sovyetler'inde, çok büyük 
olanaksızlıkları içinde, suçlu ve kimsesiz çocukları eğitme 
görevini üstlenir. Gorki Topluluğu adı verilen 400 kişilik 
bir ailenin hem yöneticisi, hem öğretmeni ve hem de bir 
üyesidir. Eğitbilimsel Şiir olarak da anılan Yaşam Yolu 
isimli kitabı, büyük bir irade ve kararlılık gerektiren bu 
zorlu eğitim deneyiminin gerçek öyküsüdür. 

1928 yılında kendi adı verilen bu topluluğu gezen 
Gorki izlenimlerini şöyle anlatır: 

" . . .  Topluluğun bütün işleri ve günlük yaşantıları 
aslında yirmidört iş kümesini oluşturan üyelerin 
aralarından seçtiği yirmidört komutan tarafından 
düzenleniyor. Tüm depoların anahtarları bu komutanların 
elinde. Çalışma planlarını bunlar hazırlıyor, işleri düzene 
koyuyor ve kendi işkollarındaki yoldaşlarıyla birlikte 
kendilerine hiçbir ayrıcalık tanımadan, onların yanısıra 
çalışıyorlar. Topluluğa katılmak isteyenlerin alınıp 
alınmaması konusundaki kararları, Komutanlar Kurulu verir; aynı kurul, "gelenekler"e ve disipline 
uyulmaması halinde ya da çalışanlardan birinin işini savsaklaması durumunda yoldaşlarını 
yargılama görevini yüklenmiştir. Komutanlar Kurulunun kararı -ağır iş cezası- Topluluğun 
başsorumlusu olan A.S. Makarenko tarafından ve tüm üyelerin önünde suçluya açıklanır. 
Tembellik, ağır işlerden sürekli olarak kaçma, bir yoldaşa karşı onur kırıcı davranışlarda, ya da 
topluluğa zarar verici herhangi bir harekette bulunma gibi suçları bir kaç kez işlemenin cezası, 
Topluluktan çıkarılmaktır. Ancak böyle ağır cezaların verildiği çok seyrektir." 

"Yaşamın böylesine kaba ve acımasız davrandığı yüzlerce çocuğu yeniden eğitmekle böylesi 
olağanüstü değişikliklerin gerçekleşmesini sağlayan kimdi? Topluluğun örgütleyicisi ve yöneticisi 
A. S. Makarenko. Çok yetenekli bir eğitimci olduğu kuşku götürmez. Toplulukta bulunanlar onu 
gerçekten seviyor ve bu eşsiz insanı kendileri yaratmış gibi gurur duyuyorlar, ondan sözederken 
böbürlenmeli bir sesle konuşuyorlar nerdeyse. Kırkın üstünde, sert bakışlı, gergin dudaklı, 
konuşmayı pek sevmeyen, iri burunlu bir adam kendisi; gözlerinden akıl fışkırıyor . . .  Toplulukta 
olan biten herşeyi görüyor, herkesi birer birer tanıyor; tanımaktan öte, .  bir kaç sözcükle her 
birinin tüm özelliğini gösteren kişilikler çizebiliyor size. Küçüklere karşı çok sevecen, "teklifsiz" 
davranmak, onlarla rahat ilişkiler içinde bulunmak da Makarenko'nun doğasının bir parçası 
anlaşılan." 

"Komutanlar Kurulu toplantısında, Topluluğun işleriyle, yiyecek sorunlarıyla ilgili tartışmalar 
yapılıyor, ya da her komutan, kendi · bölümünde çeşitli nedenlerle, yanlış ya da savsaklamalar 
sonucu gerektiği gibi gelişmeyen çalışmaları öteki arkadaşlarına anlatarak o konularda herkesin 
görüşünü alıyor; bu toplantılara katılan Anton Makarenko'nun bir kenarda kendi halinde oturduğu, 
yalnızca arada bir, bir iki sözcükle konuşmalara katıldığı görülüyor. Bu sözcükler birer azarlama 
aslında ama onun ağzından çıkınca, deneyimli bir eğitimcinin öğütleri niteliğine bürünüyor. 
Toplulukta yaşayanlar onu can kulağıyla dinliyor, onunla tartışmaktan hiç çekinmiyorlar; orada 
bulunan 

.
Yirmi dört komutanın kendilerinden datıa zeki ve daha deneyimli bir kimse olarak 

gördüğü bir yirmibeşinci komutanmış gibi tartışıyorlar onunla." 


