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‹‹ÇÇ‹‹NNDDEEKK‹‹LLEERR
6 Kasım eylem alanlarının dinmeyen sıcaklığıyla merhaba;

Bu sayımızla birlikte Ekim Gençliği’nin yeni kampanyası da

başlamış oluyor. Yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz ve kuşkusuz

kampanya boyunca yayınlarımızın kullanımı özel bir anlam taşıyor.

Yerel kampanya çalışmalarının kolektife mal olabilmesi için tüm

okurlarımızın ve yoldaşlarımızın çalışma haber ve deneyimlerini

günlük olarak ve olabildiğince ayrıntılı biçimde iletmeleri gerekiyor.

Diğer bir başlık ise 10. yıl. Evet, Ekim Gençliği 10. yaş gününe

hazırlanıyor. Büyük bir coşku içindeyiz, dile kolay baskınlara,

tutuklamalara, toplatmalara, yayın durdurma cezalarına rağmen

geride bırakılan 10 yıl. Bu gururu bizimle paylaşan tüm

okurlarımızdan 10. yıla ilişkin yazılar, kısa da olsa doğum günü

mesajları bekliyoruz. Dah güçlü bir Ekim Gençliği’nin yaratılması

için gelecek eleştiri ve önerileri ise özel olarak önemsiyoruz. Tüm

bunları aylık periyodu beklemeden Kızıl Bayrak sayfalarında

yayınlayacağız. Dolayısıyla kağıdı kalemi almak için gecikmeyelim. 

Yaş günümüz öncesi tüm okurlarımızı bir kez daha devrimci

sıcaklımızla selamlıyoruz; 17 Aralık’ta İstanbul’da görüşmek

üzere...

***

Liseli gençlik yeni

bir yayına yeni bir

kürsüye kavuştu. Aylık

olarak yayın hayatına

başlayan Liselilerin

Sesi dergisi liseli
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mücadelesinde yeni

bir soluk olacaktır.

Liselilerin Sesi’ne ses

katmak, Liselilerin

Sesi’ni liseli gençliğe

ulaştırmak sorumluğu;

liseli yoldaşlarımızın

ve okurlarımızın

olduğu kadar tüm

Ekim Gençliği

okurlarının da

görevidir. Liselilerin

Sesi’ni büyütelim ve

liseli gençliğin

mücadele bayrağı

haline getirelim.
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Bu y›l 6 Kas›m eylemleri her aç›dan son derece
da¤›n›k gerçekleflti. Bu da¤›n›kl›¤›n tali k›sm› takvime
iliflkin. Ekim Gençli¤i yay›na girdi¤i s›rada hala eylemler
tamamlanm›fl de¤ildi. Kuflkusuz bu bir de¤erlendirme
yapmay› zorlaflt›r›yor. Ancak ‹zmir ve Eskiflehir d›fl›nda
büyük flehirlerde planlanan eylemler gerçekleflti ve dahas›
toplam tabloyu görmemizi sa¤layan yeterince veri de
ortaya ç›kt›. 

Bafltan k›sa ve aç›k biçimde belirtelim; bu y›l›n 6
Kas›m çal›flmalar›, belki de son on y›l›n en s›k›nt›l›
hareket zemini üzerinden yürütüldü. Bir yanda neden ve
nas›l ayr›ld›¤› belli olmayan dar ve grup eksenli eylemler,
bir yanda tam bir bulan›kl›k ortam› ve di¤er yanda gençlik
hareketini giderek daha da s›k›flt›ran sald›r›lar ve
tahribat... 

Sonuçta ortaya ç›kansa parçal› ve zay›f bir eylemler
tablosu oldu.

Hareketin yeni dönemde karfl›laflt›¤› sald›r›lar›
biliyoruz. Özellikle soruflturma terörünün ve polis-idare-
faflist iflbirli¤inin geldi¤i düzey önemli bir zorlanma
noktas› yaratm›fl durumda. Öte yandan gelinen yerde bu
sald›r›lar hareketin öznelerinde ciddi bir tahribat
yaratm›flt›r ki, bu da sald›r›lar›n püskürtülmesini,
sorunlar›n afl›lmas›n› iki kere güçlefltirmektedir. Hele de
politik bir temelden yoksun biçimde giderek uçlaflan ve
harekete yabanc›laflan grup e¤ilimleri, sorumsuzlukla da
birleflti¤inde açmazlar›n yeniden ve yeniden üretilmesi
kaç›n›lmaz bir hal al›yor. 

‹flte bu y›l›n 6 Kas›m eylemlerinin bir yüzü böyle
olufltu. ‹ç sayfalarda geniflçe biçimde ele ald›¤›m›z için
burada konuyu uzatmayaca¤›z. Art›k geleneksel hale
gelen kendinden menkul sözde militan eylemcili¤inin bu
sene varabilece¤i en uç noktaya vard›¤›n› söylemekle
yetinece¤iz. 

Bu iflin bir yan›d›r. Di¤er yanda ise bu tuhaf
tart›flmalar›n, dahas› tart›flman›n yap›lmad›¤› kararlar›n,
hatta son ana kadar süren belirsizliklerin toplam çal›flma
atmosferine olumsuz bir yans›mas› var. Böyle bir manzara
içinde yap›lan çal›flmalar›n etkili olabilmesi, ileri
unsurlar›n harekete duyduklar› güvensizli¤in sonuç al›c›
biçimde üzerine gidilmesi kolay olmuyor, kolay olmad›.
Fakat birçok yerelden gelen de¤erlendirmelere bakarak
söylüyoruz, bu yine de asgari ölçülerde baflar›ld›. Birçok
temel çal›flma alan›nda 6 Kas›m öncesinde ortaya

66  KKaass››mm  eeyylleemmlleerriinniinn  aarrdd››nnddaann......

GGeennççlliikk  ggeelleeccee¤¤iinnii  ddeevvrriimm
rruuhhuuyyllaa  yyaarraattaaccaakk!!
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koydu¤umuz perspektife uygun olarak kitle inisiyatifine
dayanan, sa¤ ya da sekter e¤ilimlere karfl› bu inisiyatif ile
mücadele eden bir çal›flma hatt› oluflturulabildi. 

Ankara’da çeflitli okullardaki birleflik ve geliflim
içindeki çal›flmalar›n alandaki duruflu, ‹stanbul’da
yakalanan ve eylem alan›na da yans›yan ortaklaflma ve
buradan al›nan güç, Adana’da sald›r›lar›n yo¤unlaflt›¤› bir
anda apolitik hareket tarz›ndan s›yr›lan ortak çal›flma,
‹zmir’de haz›rl›k eylemlerine yans›yan ortakl›k, dönemin
zorluklar›na karfl› tutarl› ve kararl› bir hat izlendi¤inde
yarat›labilecek bir birikim oldu¤unun kan›t›d›r. 

Gençlik hareketinin yeni dönemde karfl› karfl›ya
oldu¤u iki karfl›t e¤ilimin, gerileme ve yok olufl ile yeni
bir form kazanma ve yeniden ç›k›fl e¤ilimlerinin aynas›
olmufltur 2005 6 Kas›m’›. Evet, reformistlerin art›k
eylemsizli¤i aç›ktan savunan, her tür sokak hareketine
karfl› kapal› salonlar› gösteren teslimiyetçi tutumlar›, dar
grupçulu¤u ve apolitizmi sekterlikle perdelemeye
çal›flanlar›n hareketi kendinden ibaret ele alan bak›fllar›,
eylem tarzlar› vard› bu y›l. 

Ama öte yandan perspektiflerini kararl›l›kla hayata
geçirmeye çal›flanlar, ilkelerini aç›kl›kla her platformda
ortaya koyanlar, kitle çal›flmas› içerisinde farkl›l›klar›n›
belirginlefltirenler, eylem alanlar›n› yeni bir coflkuyla
özgürlefltirmeye giriflenler de vard›. Biz, ikinci e¤ilimin
temsilcisiyiz. ‹steyenler, bunu geçmiflten beri ortaya
koydu¤umuz ve tutarl›l›¤› ile bugün sonuçlar›n› ald›¤›m›z
politik platformumuza bakarak görebilirler. Belki yavafl,
belki zor ama gençlik hareketinin, üstelik birleflik
devrimci bir temelde yeniden ayaklar› üzerine dikilmesi
için harcad›¤›m›z çaba, bu y›l›n 6 Kas›m’›na damgas›n›
vurmufltur. Bu ad›mlar süreklilefltirildikçe ve örgütlülükle
sa¤lamlaflt›r›ld›kça, gelece¤i kazanmam›z›n önünde de
fazla bir engel kalmayacakt›r. 

Biz gençlik kitlelerine flimdiye kadar güvendik,
flimdiden sonra da güvenece¤iz. Zor dönemlerde kitleleri
korkakl›kla suçlamak küçük-burjuvalar›n ifli olsun, biz
yolumuzu gençlikle birlikte örgütleyece¤iz. Ne zorluklara
tak›l›p hareket alan›m›zdan taviz veririz, ne de kitlelerin
d›fl›nda bir hareket örgütlenebilece¤i hayalleri ile
çal›flmadan kaçar›z. Tarihsel bir inanç tafl›yoruz: Gençlik
gelecek, gelecek sosyalizmdir! Öyleyse kendimizi ve
gelece¤i bu temelde, kitlelerle birlikte, kitlelerin içinde
kuraca¤›z.

Gençlik gelece¤i için sosyalizm mücadelesine!

Bir kez daha aç›k yüreklilikle belirtelim; bu y›l›n 6
Kas›m sürecinde asgari bir baflar› kazan›lm›flt›r. Birleflik,
devrimci bir gençlik hareketinin pratik temeli olabilecek
bir perspektif ve çal›flma tarz› yarat›lm›flt›r. Ancak buna
ra¤men birçok yerde çal›flma düzeyi yeterli de¤ildir.
Elbette bu kadar s›k›nt›l› bir tabloda, böylesi bir
bölünmeler ortam›nda s›n›rlar daralabilir, zorlanmalar
yaflanabilir, moral motivasyon zay›flayabilir. Fakat
görülmesi gereken fludur: Hareket bir yol ayr›m›ndad›r;
iki e¤ilim vard›r ve biri flimdiden kendini tüketmektedir.

‹leri e¤ilimin öznelerinin ise daha fazla emek harcamalar›,
pratikte daha ileri ad›mlar atabilmeleri ve bu alanda
yaratacaklar› birikim ile devrimci güçleri kazanabilmeleri
gerekmektedir. Ortaya ç›kan bofllu¤un doldurulmas›n›n
biricik yolu budur. Geliflimi diyalektik seyri içinde
kazabilmenin belirleyici ihtiyac› böyle bir iradedir ve bu
irade art›k vard›r. 

Bu iradenin kendini gösterece¤i, çelikleflece¤i,
kazan›mlar›n› pekifltirerek daha ileri bir düzeyde
örgütlenece¤i bir çal›flma sürecine giriyoruz. Bu iradenin
kendi 10 y›ll›k geçmiflinin birikimi ile yeni dönemde daha
da ileriye at›lmas›n› sa¤layacak bir güçlenmenin
yaflanaca¤› bir kampanya dönemine giriyoruz. Kampanya
dönemi boyunca üzerinde duraca¤›m›z vurgu gençli¤in
mücadelesinin yeni bir at›l›m yapabilmesinin yolunun
mevcut karamsarl›k atmosferinin k›r›lmas› ve kendi
gücüne güvenden geçti¤i olacakt›r. Bunu yapabilmek her
fleyden önce bunu hayata geçirmekle, kitlelere inanan,
onlar›n dinamizmine dayanan etkili bir kitle çal›flmas›
yürütmekle olanakl›d›r. 

Yine karamsarl›¤›n karfl›s›na ç›kar›lacak olan
mücadelenin bir ç›kmaz de¤il, yaflam› anlaml› hale
getiren, güzellefltiren tek gerçek oldu¤unu kan›tlamakt›r.
Gelece¤e devredilecek de¤erler yarat›lacaksa, gençlik
kendisine duyulan güveni, umudu hak edecekse bu sadece
devrim ruhuyla, devrimin coflkusu ve devrimci olman›n
büyük onuruyla gerçeklefltirilebilir. Tüm dünyadan öfke
sesleri yükselirken toplumsal devrim seçene¤ini gençlik
kitlelerinin gündemine tafl›mak, at›lan her ad›m›n bu
gerçeklikle birlikte anlam›n› buldu¤unu göstermek özel
bir anlam ve önem tafl›yor. 

Önümüzde hareket için zorlu bir dönem var. Gençlik
hareketi kabu¤unu yenileyecek, a¤›rl›klar›n› atacak ve
yeni bir dirilme yaflayacak. Ama bunun için önce bunun
baflar›lmas›n› sa¤layacak iradenin sahiplerinin
kenetlenmesi gerekiyor. Politik bir kenetlenme için politik
bir kampanya, en genifl y›¤›nlarla perspektifimizi
ortaklaflt›rabilmek, ç›k›fl noktalar›n› var etmek, bir hat
çizmek için politik çal›flma ve etkinlikler... Aslolan
birikimi bir kal›ba dökebilmek ve bu ifli kampanyam›zla
baflaraca¤›z.

***
Baflaracaksak devrim davas› için baflaraca¤›z,

hareketin zaaflar› ile mücadele edeceksek devrimci
sorumluluk duygusu gere¤i tavizsiz olaca¤›z,
ilerleyeceksek tarihimizi içsellefltirerek mesafe alaca¤›z.
Ekim Devrimi’ni, dünyan›n tepeden t›rna¤a sars›ld›¤› bu
depremi, ezilenlerin kendi geleceklerini diflle t›rnakla
kazanmalar›n› anlataca¤›z. Bir masal de¤il, geride kalm›fl
bir an› de¤il, hemen yan› bafl›m›zdaki, bir ad›m ilerimizde
duran özgürlü¤ü gösterece¤iz. Bir de bu özgürlü¤ün
yarat›c›s› olanlar›, 10 y›l›n birikimi ile daha da güçlü,
daha da dikkatli, daha da at›lgan ve daha da iddial› bir
döneme girenlerin saf›nda gelece¤i yaratmaya
ça¤›raca¤›z. 

Gelece¤i, yeni Ekimler’i devrim ruhuyla yarataca¤›z!
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Bu y›l›n 6 kas›m eylemlerinde son y›llardaki parçal›l›k ve
darl›¤›n yeni bir  örne¤ini yaflad›. Geçti¤imiz y›llarda
eylemlerde yaflan›lan bölünmeler bu y›lda da kendini farkl›
biçimlerde gösterdi. Ancak bu y›l›n 6 Kas›m eylemleri geçmifl
y›llardan daha zay›f bir kitle taban› üzerinden gerçekleflti.
Gerek eylem alan›na yans›yan tablo gerekse de ön çal›flmalar
sürecinde ortaya ç›kan sonuçlar, bu y›l›n 6 kas›m eylemlerinin
kitle taban›n›n oldukça dar oldu¤unu aç›k bir biçimde
göstermektedir. Burada geçmifl y›llardan bugüne tafl›nan
sorunlar›n pay› elbette ki büyüktür. Zira gençlik hareketi
y›llard›r debelenip durdu¤u sorunlar› çözememekte, bu ise
hareketin daha güçlü bir ç›k›fl yapmas›n› engellemektedir.
Bugün yaflan›lan ise geliflemeyen herhangi birfleyin yaflad›¤›
do¤al sonuçtur.

Bugünün gençlik hareketi tablosuna bak›ld›¤›nda ortaya
ç›kan tablo kolayc› çözümlerin hareketin biriken sorunlar›
karfl›s›nda bir fley ifade etmedi¤ini aç›k bir biçimde
görünmektedir. Sorunlar çok yönlüdür ve bu çok yönlü
sorunlara çözüm oluflturacak hedefli ve soluklu bir kitle
faaliyeti bugünün en yak›c› ihtiyac› olarak devrimci gençlik
gruplar›n›n karfl›s›nda durmaktad›r. 

6 Kas›m süreci ve gençlik hareketi

6 Kas›m eylemlerini eylem alan›ndan ibaret gören ve
eylemlerin kitle taban› üzerinden yap›lan tart›flmalar aç›k ki bir
s›¤l›k tafl›yacakt›r. Zira genç komünistlerin dönemin bafl›ndan
bu yana ifade ettikleri gibi 6 kas›m bir süreç olarak ele al›nmal›
ve bu temelde tan›mlanmal›d›r. Bu aç›dan ortaya koyaca¤›m›z
de¤erlendirmede 6 kas›m eylemlerini öncesi ve sonras› ile
beraber tan›mlamaya ve tart›flmaya çal›flaca¤›z.

6 Kas›m eylemlerini önceleyen süreç gençlik hareketi
aç›s›ndan oldukça önemli bir efli¤i iflaret etmekteydi. Geçmifl
y›llarda okullar›n aç›lmas› ile beraber çeflitli gündemler
üzerinden gerçeklefltirilen kitle eylemleri bu y›l›n bafl›ndan bu
yana yaflanmam›flt›. Yine devrimci gençlik gruplar›n›n
harcad›¤› çabadan ba¤›ms›z olarak üniversitelerde ortaya
ç›kan sorunlar üzerinden kendili¤inden bir eylemsel ç›k›fl›n
yafland›¤› bir dönem de¤ildi, üniversitelerin aç›ld›¤› dönem.
‹stanbul Üniversitesi’nde ve ‹TÜ’de yap›lan eylemler ve
flenlikler d›flta tutulursa neredeyse hareketsiz bir bafllang›çt›
üniversitelerde söz konusu olan. 6 Kas›m süreci ise bu
tablonun da¤›t›lmas› hedefi ile eylemli bir kitle çal›flmas› süreci
olarak tan›mlanmak zorundayd›. Genç komünistler aç›s›ndan
sorunun öncelikli yan›n› buras› oluflturmaktad›. Ve 6 Kas›m
sürecini bu tabloyu de¤ifltirmek için önemli bir kald›raç olarak
tan›mlad›k.

Bu tablonun öteki yan›n› ise gençli¤e dönük çok yönlü bir
sald›r› dalgas› oluflturmaktayd›. Gerileyen ve da¤›n›k
durumdaki hareket karfl›s›nda sermayenin sald›r›lar›

boyutland›rmas›nda akla ayk›r› bir yan bulunmamaktad›r. Öyle
de oldu. Ülkenin dört bir yan›nda üniversite gençli¤ini
sistematik ve çok yönlü bir k›skaç alt›na alan sald›r›lar
yafland›. Üniversitelere yaz dönemi yerlefltirilen kamera
sistemi bunun en aç›k örne¤i idi. Üniversite gençli¤ini bask›
alt›na almak ve sindirmek için bu kadar aç›k bir uygulama
bafllat›lamazd› herhalde. Ancak sald›r›n›n bu kadar yayg›n ve
pervas›zca yap›labilmesinin, neredeyse hiçbir ön haz›rl›k
sürecine ihtiyaç duyulmamas›n›n gerisinde tam da gençlik
hareketinin yaflad›¤› darl›k ve da¤›n›kl›k bulunmaktad›r. Bu
sald›r›lar okullar›n aç›lmas› ile beraber devreye sokulan
soruflturma sald›r›s› ile birlefltirildi. Y›llard›r belki de sermaye
devletinin en kolay sonuç ald›¤› akademik k›skaç gerileyen
hareketin karfl›s›nda bir sopa misali durmaktad›r. Ve üniversite
aç›l›fllar›ndan bu yana onlarca devrimci ö¤renci soruflturma
terörü ile karfl›laflt›.

Bu sald›r› dalgas› gerileyen ö¤renci hareketinden güç
almakta ancak çok daha kapsaml› bir neo-liberal sald›r›
dalgas› öncesinde hayata geçirilmektedir. Zira bugün e¤itim
sisteminde yaflan›lan ticari dönüflümlerin yasa oluflturmak
aç›s›ndan yaflad›¤› t›kanma hiç de ticari e¤itim sürecinin tüm
h›z›yla devam etmedi¤i anlam›na gelmemektedir. Bugün
üniversiteler en yal›n haliyle sermayenin ve idarenin elinde bir
rant alan› haline gelmektedir. Üniversiteler ticari bir iflletme
mant›¤› ile iflleyen kurumlar haline çoktan gelmiflti. fiimdi ise
bu ad›mlar›n yayg›nlaflt›¤› bir süreç yaflanmaktad›r. E¤er
yaflan›lan bu sald›r› dalgas›na kapsaml› bir yan›t hedefli ve
uzun soluklu bir mücadele içersinde verilmezse sermayenin,
att›¤› ad›mlar›n tüm h›z› ile devam edece¤inden kuflku
duyulmamal›d›r.

6 Kas›m eylemleri ve eylemleri önceleyen sürecin bir di¤er
önemli yan› ise hareket içersindeki siyasal öznelerin yaflad›¤›
daralma ve iddias›zlaflmad›r. Geçmifl y›llarda dönemin
bafl›nda en az›ndan siyasal gençlik gruplar› nezlinde görünen
hareketlili¤e bu y›l rastlamak mümkün olmad›. S›n›rl› bir
propaganda çal›flmas›n›n ötesinde siyasal gençlik gruplar›
aç›s›ndan sürece müdahale edecek bir kitle çal›flmas› prati¤i
neredeyse bulunmamaktayd›. Bunun bir yan›n› siyasal gençlik
gruplar›n›n yaflad›¤› daralma oluflturuyorken, öteki ve daha
önemli yan›n› yine bu gruplar›n yaflad›¤› politikas›zl›k,
hedeften yoksunluk ve bunlar›n kaç›n›lmaz ürünü olarak da
da¤›lma süreci oluflturmaktad›r. Birleflik mücadelenin gençlik
hareketi için tafl›d›¤› önem düflünüldü¤ünde, siyasal
örgütlenmelerin bir ço¤unun düfltü¤ü bugünkü durumun
sorunlar›n afl›lmas›na yönelik çabalar› k›s›r bir döngü içerisine
soktu¤unu da tüm aç›kl›¤› ile ifade etmek gerekiyor. Zira bizim
birleflik mücadeleden anlad›¤›m›z; soluklu, hedefli ve
hareketin sorunlar›na çözüm oluflturacak çerçeveye sahip bir
birleflik mücadeledir. Bugün gençlik gruplar› aç›s›ndan
yaflan›lan apolitizm, dar grupçuluk ve iddias›zlaflma bu imkan›
önemli ölçüde zora sokmaktad›r. 

66  KKaass››mm  eeyylleemmlleerriinniinn  aarrdd››nnddaann......

KKeennddii  ggüüccüünnee  ggüüvveenneenn
hheeddeeffllii  bbiirr  kkiittllee  ffaaaalliiyyeettii!!
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6 Kas›m eylemlerinden yans›yanlar

6 Kas›m süreci hareketin yaflad›¤› s›k›flmaya çözüm
oluflturabilecek bir ç›k›fl›n ilk imkanlar›n› oluflturmaktan bugün
için uzakt›r. ‹stanbul ve Ankara’da yaflanan bölünmeler ve yine
bu bölünmelerin sonucunda alana yans›yan tablo, son y›llar›n
en dar eylemlerinin oluflmas›na neden olmufltur. Bu darl›¤›n
yan›nda bugün için ortaya ç›kan ve anlaml› sonuçlar›na
ulaflt›rmak için mutlaka çaba harcanmas› gereken Ankara
prati¤ini d›flta tutarsak, di¤er illerde 6 Kas›m eylemlerini
önceleyen sürecin sonras›na anlaml› bir birikim b›rakt›¤›n›
söylemek ne yaz›k ki olanaks›zd›r. Zira eylemlerin ön haz›rl›k
süreci önemli ölçüde zay›f geçmifl ve hareketin biriken
sorunlar›na birleflik bir yan›t oluflturma perspektifi istenilen
düzeyde oluflturulamam›flt›r.

Bu nokta özellikle önem tafl›maktad›r. Genç komünistler
olarak dönemin bafl›ndan bu yana 6 Kas›m eylemlerini
hareketin biriken sorunlar› karfl›s›nda oynad›¤› rol üzerinden
tan›mlam›flt›k. Zira bugün etkili bir politik kitle çal›flmas›na
dayanmayan, att›¤› her ad›mla ö¤renci gençli¤i sürecin öznesi
haline getirmeye çal›flmayan, bu çerçevede çeflitli esnek
örgütler oluflturmaya kilitlenmeyen, 6 Kas›m’› bir eylem tarihi
olarak de¤il hareketin biriken sorunlar›n çözümünde temel bir
süreç olarak tan›mlamayan herhangi bir sürecin baflar›
oluflturma flans› bulunmad›¤›n› döne döne ifade ettik. Ancak
ne yaz›k ki siyasal gençlik gruplar›n›n yaflad›¤› daralma ve
iddias›zlaflma, öte taraftan ise eylemlerde yaflan›lan
bölünmeler 6 kas›m eylemlerinin tan›mlad›¤›m›z sonuçlar›
oluflturmas›n› engellemifl oldu. 

‹lk olarak eylemlerde yaflan›lan bölünmelere k›saca
de¤inmekte fayda var. Geçmifl y›llarda birçok vesile ile
tekrarlad›¤›m›z nedenler bu y›l›n 6 Kas›m eylemlerinde çok
daha derinleflmifl bir biçimde bölünmelerin nedenlerini
oluflturmufltur. Bir k›s›m siyaset merkezi bir 6 Kas›m eylemi
üzerinden tart›flmalara kat›lm›fl, bunun d›fl›ndaki hiçbir
tart›flmay› ise gündemlerine dahi olmam›flt›r. Ancak bu y›l›n bir
di¤er ilginç yan› ise merkezi eylem hedefleyen siyasetlerin de
kendi aralar›nda yaflad›klar› bölünmedir. Bu bölünmedeki
nedenler ise yer ve tarih tart›flmalar› gibi oldukça “politik”
nedenler olabilmifltir. Tek bafl›na bu bile bölünmelerin gençlik
hareketinin ihtiyaçlar›ndan do¤an politik tart›flmalardan veya
tutumlardan kaynaklanmad›¤›n› aç›k bir biçimde
göstermektedir. Yaflan›lan en aç›k ifade ile tipik bir apolitizm
ve bunun sonucu olan dar grupçuluk ve buna efllik eden
sorumsuzluktur. Zira siyasal gençlik gruplar›n›n sayfalar›na
yans›yan elle tutulur bir de¤erlendirmeye ve
gerekçelendirmeye rastlamak ne yaz›k ki süreç boyunca
neredeyse olanaks›zd›.

Geçmifl y›llarda ortaya konulan K›z›lay tart›flmalar›n bir
tekrar›n› yaflam›fl olmak ve bu tart›flmalardan do¤an bir
bölünmenin ortaya ç›kmas› bizi flafl›rtm›yor. K›z›lay elbette ki

tekrarlaya geldi¤imiz gibi gençlik hareketinin daha güçlü bir
at›l›m yapmas›n›n önemli bir ad›m›d›r. Ancak bu at›l›m›
oluflturacak olan aç›k ki siyasal gençlik gruplar›n›n kendi son
derece s›n›rl› güçleri ile örgütledikleri sonuçsuz, hedefsiz ama
flaflal› bir eylem de¤il, hareketin biriken sorunlar›n›n
çözümünde etkili bir kald›raç olarak tan›mlanabilecek bir
K›z›lay ç›k›fl›d›r. K›z›lay’a girmek ve 6 Kas›m eylemini burada
gerçeklefltirmek kendi bafl›na gençlik hareketi için özel bir
amaç olamaz. Bu hareketin militan ve güçlü bir ç›k›fl
yapmas›n›n yaln›zca bir imkan›d›r ve buna hizmet etti¤i ölçüde
bir anlam tafl›yacakt›r. Burada K›z›lay eylemini tart›flmas›z bir
biçimde siyasal gençlik gruplar›n›n önüne koyan ve tek bir
politik gerekçelendirme yapma ihtiyac› dahi duymayan siyasal
gençlik gruplar›na sormak gerekiyor; s›n›rl› bir afifl çal›flmas›
d›fl›nda kitle çal›flmas› çabas› ile dahi desteklenmeyen bir
K›z›lay ç›k›fl›, gençlik hareketinin biriken sorunlar›na nas›l bir
çözüm oluflturacakt›r?

Bu y›l için bölünmenin bir taraf› da SGD ve Özgür Gençlik
çevresidir. Bu çevre kendi merkezi Ankara gerekçelerini dahi
kuru bir ajitasyon ve kekelemeler d›fl›nda ifade edemedi¤i bir
metinde bizi bölünmenin sorumlular› aras›nda
gösterebilmektedir. Bunu yaparken ise kara çalma ve iftira
d›fl›nda bir yönteme sahip de¤illerdir. Baflka bir yönteme sahip
olmalar›n› da beklemiyoruz zaten. Hiçbir gerekçeye
dayand›r›lmadan iftiray› ve kara çalmay› siyaset sananlara bir
kez daha hat›rlatmak isteriz; bu çürüme ve iddias›zlaflmad›r. 

‹çinde debelendi¤i apolitizm bata¤›ndan bize hesap sorma
cesareti bulanlara bizim de sormam›z gereken sorular
olacakt›r. Geçti¤imiz y›l kulland›¤›n›z argümanlar›n bu sene
de¤iflmesinin, eylem biçiminizin “hak al›c›”, “düflman›n üzerine
yürüyen” bir tarzdan “bar›flç›l” bir tarza dönüflmesinin maddi
sebeplerini, kendi ifadenizle “dönemin koflullar›n›” kamuoyuyla
paylaflacak m›s›n›z? 27 Ekim eylemine kat›lmaman›z›n eylem
öncesinde ifade etti¤iniz eylemin zaman›na iliflkin pek “politik”
nedenler d›fl›nda bir nedeni bulunuyor mu? Ankara eylemi
herkesin kendi pankart› ile ç›kmas›na uygun bir eylem
olmas›na karfl›l›k ve eylem yerine iliflkin tart›flmalar halen
sonlanmam›flken tart›flmalardan çekilmeniz dar
grupçulu¤unuzun ve kaba sorumsuzlu¤unuzun yeni bir
göstergesi de¤il mi? En geri mücadele biçimlerine
s›k›flt›¤›m›z› ve devrimci gençlik gruplar›ndan uzak
durdu¤umuzu iddia eden (düflünün ki bunu bize son y›llarda
reformist hareketin kuyru¤undan ayr›lmayan ve platformu
gitgide onlara daha çok yaklaflan bir siyasetin mensuplar›
söylüyor!) SGD neden Gençlik Derne¤i ve YDG ile eylemini
ortaklaflt›ramam›flt›r?

Parçal› tablonun hareketi zay›flatan etkisinin d›fl›nda
siyasal gençlik gruplar›n›n önemli bir k›sm›n›n içerisinde
bulundu¤u atalet tablosu da bölünmeler d›fl›nda 6 Kas›m›n
sonras›na tafl›nabilecek daha güçlü bir süreç oluflturmas›n›
önemli ölçüde engellemifltir. Zira bir k›s›m siyaset ortaya
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koydu¤umuz politik platformun bir parças› olmalar›na karfl›l›k,
bu politikan›n baflar›ya ulaflmas› için üzerine düflen
sorumluluklar› yerine getirmekten özenle geri durmufltur. Bu
bir tercihin ötesinde siyasal gençlik gruplar›n›n girdi¤i
iddias›zlaflman›n ve da¤›lman›n bir göstergesi say›lmal›d›r.
Zira ortaklafl›lan bir politik platformun baflar›l› bir sonuç
oluflturmas› için üzerine düflen asgari çabay› harcamam›fl
olman›n bizim aç›m›zdan baflka bir tan›m› bulunmuyor. 

Yine bu 6 Kas›m sürecinde bir k›s›m reformist örgütlenme
ise alandaki “varl›¤›n›n” d›fl›nda neredeyse tümüyle örgütlenen
eylemleri d›flar›dan seyretmifltir. Bu aç›dan Ankara ve ‹stanbul
gibi illerde üniversite ö¤rencilerine dayanan ç›k›fllar hiç de bu
eylemler içindeki öznelerin soruna ayn› biçimde yaklaflt›¤›n›
göstermemektedir. Bir k›s›m reformist örgütlenme bu eylemleri
kendi politikas›zl›¤›na paravan olarak kullanmak, eylemlerin
politik içeri¤ini daraltmaya çal›flmak d›fl›nda hiçbir amaç
tafl›mamaktad›r. Emek Gençli¤i’nin Ankara ve ‹stanbul
eylemlerinde ald›¤› tutum reformizmin dönemsel çizgisini ve
geldi¤i apolitik iflas noktas›n› en aç›k biçimde ortaya
koymaktad›r.

Taflra üniversitelerinden yans›yan tablo bu y›l›n 6 Kas›m
eylemlerinin bu üniversitelerde de beklenilen sonuçlar›
oluflturulamad›¤›n› göstermektedir. Zira taflra üniversiteleri
hareketin kitle taban›n›n kayd›¤› üniversitelerdir. Ve iflçi
emekçi gençli¤in e¤itim sistemi karfl›s›nda derinleflen
sorunlar›n›n bu üniversitelerde yank› oluflturmas› ise do¤al bir
beklentidir. Ancak bu y›l›n 6 Kas›m eylemlerinde
üniversitelerindeki bu potansiyel imkan›n bir dizi nesnel ve
öznel nedenden kaynakl› yeterince hayata geçirilememifltir. 

Bu nesnel olanaks›zl›klar›n bafl›nda taflra üniversitelerinde
merkez üniversitelerinden çok daha a¤›r bir biçimde hissedilen
a¤›r bask› koflullar› gelmektedir. Bu bask› koflullar›n› y›rtacak
bir politik faaliyete dayanmayan 6 Kas›m eylemlerinin ise -
metropol üniversitelerinde bu üniversiteleri etkileyebilecek bir
hareketlilik oluflmad›¤› koflullarda- taflra üniversitelerinde etkili
sonuçlar oluflturabilme flans› bulunmamaktad›r. 

Kendi gücüne güvenen çok yönlü 
bir politik faaliyet!

Bugünün bu atalet tablosunu k›racak hedefli ve soluklu bir
çal›flma tarz›n› hayata geçirmek gençlik hareketine karfl›
güncel sorumluluklar›n bafl›nda gelmektedir. Siyasal gençlik
gruplar›n›n bu ölçüde darald›¤› ve apolitizme sürüklendi¤i bir
tabloda, bunu k›racak bir politik perspektif oluflturmak, ama
herfleyden önce kendi güçlerini di¤er anlay›fllar›n tablosuna
tak›lmadan seferber etmek günün en yak›c› devrimci
sorumlulu¤udur. Zira “gerekti¤inde kendi bafl›na yürümek güç
ve iradesi gösteremeyenler, baflkalar›n› birlikte yürüyüfle
çekmek güç ve iradesi zaten gösteremezler. Politik yaflam›n
genelinde geçerli olan bu ilke, bugünün gençlik hareketi
gerçekli¤i gözetildi¤inde özellikle önemli ve geçerlidir. Temel
hedef ile günün gerçekleri aras›nda do¤ru, amaca uygun
düflen bir iliflki ve bütünlük kurabilmektir burada sözkonusu
olan. Do¤ru bir politikan›n hayata geçirilmesi mücadelesinde
bütünsel hedefi flaflmaz bir güven ve kararl›l›kla gözetmek ile,
bu de¤iflmez hedefe günün henüz s›n›rl› ve k›smi kalabilen
olanaklar›ndan hareketle ulaflmaya çal›flmak iki ayr› fleydir.
‹lkine ulaflmak tam da ikincisinden hareket etmeyi gerektirir.” 

6 Kas›m eylemlerinin ortaya ç›kartt›¤› tablo bunu tüm
aç›kl›¤› ile bir kez daha gözler önüne sermifl bulunuyor. Bugün
gençlik kitlelerine giderken solu¤u kesilen, kitle çal›flmas›ndan
kaçan, politikas›zl›¤› bir yaflam biçimi haline getirmifl
siyasetler tablosu içersinde sonuç al›c› bir mücadele ancak bu

mücadelenin gerekleri konusunda sürükleyici bir rol
oynanabildi¤i koflullarda baflar›l› olacakt›r. Bu aç›dan yerel
çal›flma deneyimlerinin s›n›rl› da olsa kendi sonuçlar›n›
oluflturdu¤u Ankara gibi çal›flmalarda mutlaka bu çal›flmalar›
güçlendirecek bir politik perspektif ile sürece as›lmal›d›rlar.
Zira bugün harekete yönünü oluflturmas›n› sa¤layacak özgün
deneyimler öncelikle yerel ölçekte ortaya ç›kan sonuçlar
üzerinden gerçekleflecektir.

Unutulmamal›d›r ki bugün hareketin yaflad›¤› parçal›
tablonun sadece bir yan›n› siyasal gençlik gruplar›n›n yaflad›¤›
parçal›l›k oluflturmaktad›r. Ancak bundan çok daha önemli
olan üniversitelerde hedefli ve sonuç al›c› bir biçimde genifl
ö¤renci y›¤›nlar›na yönelen bir faaliyetin örgütlenmiyor
olmas›d›r. Bizim aç›m›zdan sorunun can al›c› halkas›n›n
buras› oldu¤unu ifade ediyorsak, çözüm için olanakl› oldukça
birlikte, gerekti¤inde ise yaln›z bir biçimde as›l soruna
yüklenmeliyiz.

Genifl örgütsüz gençlik y›¤›nlar›n karfl›s›na çok yönlü bir
politik faaliyet düzeyi ile ç›kmak bugünün gençlik hareketine
karfl› en önemli sorumluluklar›m›zdan birisini oluflturmaktad›r.
Zira hareketin politikleflmesinde mesafe al›nmad›kça onun
daha güçlü örgütsel aç›l›mlar oluflturmas›n› sa¤lama flans›m›z
bulunmamaktad›r. Ancak burada dikkat edilmesi gereken
nokta faaliyetin çok yönlü bir politik faaliyet olarak
örgütlenmesidir. Zira genifl gençlik y›¤›nlar›n›n aray›fllar›n›n
çok yönlü olmas› kapsay›c› bir politik faaliyetin de böyle
örgütlenmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bu çok yönlü faaliyet
içerisine kültür sanat çal›flmalar›ndan akademik sorunlara,
ülkenin ve gençli¤in politik sorunlar›ndan devrimin ve
sosyalizmin güncelli¤ine kadar bir dizi bafll›k girmektedir.
Ancak bu sorunlar›n çok yönlü bir çal›flmaya konu edildi¤i
koflullarda çal›flman›n baflar›l› sonuçlar oluflturma flans›
bulunmaktad›r.

Yine bu çal›flmalar içerisinde her ad›mdan örgütsel
sonuçlar oluflturmaya kilitlenmemiz gerekiyor. “Gençlik
hareketi her dönem hareketin düzeyiyle uyumlu ve
ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen çeflitli kitlesel örgüt biçimleri ortaya
ç›kartmak potansiyeline sahiptir. Subjektivizme ve grupçulu¤a
düflmeden bu biçimleri somutlamak, hareketin durumunu ve
olanaklar›n› en do¤ru bir biçimde de¤erlendirerek örgüt
sorununa uygun çözümler bulmak devrimci önderlik
sorumlulu¤u kapsam›ndad›r. 

“Gençlik içerisinde bir kitle çal›flmas› yap›yorsunuz. Bu
çal›flma ilk sonuçlar›n› üretmeye bafllad›¤› andan itibaren, bu
ilk ileri unsurlar bir araç aray›fl›na gireceklerdir. E¤er ortada
buna uygun bir örgütlenme varsa, bu örgüt kendi önderli¤ini
gerçeklefltirir. Ancak böyle bir örgütlenmenin olmad›¤›
koflullarda bu arac› oluflturmakla yükümlüsünüz demektir.
Böyle bir araç izledi¤iniz politik çizgi çerçevesinde hedef
kitleye daha güçlü ve kolay biçimde ulaflman›z› sa¤layacakt›r.
Bu aç›dan her politika kendine bir araç do¤urur ve ortaya
ç›kan her araç o politikay› daha güçlü temellerde hayata
geçirmenizi sa¤lar. Bu aç›dan bugün var olan örgüt modelleri
tart›flmas›n›n sorunu çözen bir yan› bulunmad›¤›n› bilmek,
ancak kitle hareketinin her somut düzeyinden çeflitli (geçici ya
da kal›c›, birimsel/yerel ya da giderek genelleflen ve
merkezileflen) örgüt ve/veya örgüt ad›mlar› ile ç›kmak
zorunday›z” 

6 Kas›m eylemleri harekete devrimci önderlik
sorumlulu¤unun yak›c›l›¤›n› bir kez daha gözler önüne
sermifltir. Öyleyse bu onurlu görevi yerine getirebilmek için
görev bafl›na!



99  KKaass››mm  BBeeyyaazz››tt  eeyylleemmii......

DDeevvrriimmccii  bbiirr  ggeennççlliikk  hhaarreekkeettii  iiççiinn
ddaahhaa  ffaazzllaa  ››ssrraarr  vvee  iirraaddee!!

Bu y›l›n bafl›ndan beri hareketin yaflad›¤› darl›k ve
kitlelerden kopukluk derinleflerek sürüyor. Böylesi bir
dönemde düzen cephesindense sald›r›lar ayn› ölçüde
güçlendiriliyor. Üniversitelerin yeniden yap›land›r›lmas› ve
neoliberal politikalara daha h›zl› bir geçifl sürecinin
örgütlenebilmesi için bir yandan üniversitelerdeki muhalefet
hedef tahtas›na konuyor, di¤er yandansa belirlenen hedefler
çerçevesinde üniversitelerin kap›lar› sermayeye aç›l›yor.
‹stanbul özelinde bu sald›r›lar birkaç senedir yayg›n bir
biçimde sürdürülmekte. Bu sene at›lan somut ad›mlarla
birlikte, (kameralar, turnike sistemi, özel güvenlik birimleri
vs...) üniversite sermaye iflbirli¤inin zemini güçlendirilmek
istenmekte. 

Hareketin yaflad›¤› daralma ve geri çekilmenin yaratt›¤›
uygun zeminse, sermaye güçlerinin ekme¤ine ya¤ sürüyor.
Üniversitenin yeniden yap›land›r›lmas› sürecinin karfl›s›na
ç›kma ihtimali olan sesler de kimi zaman sivil faflist
sald›r›larla, kimi zamansa soruflturma, hukuk terörü gibi
araçlarla bast›r›lmaya çal›fl›l›yor. 

Bu sene ‹stanbul gençlik hareketi aç›s›ndan 6 Kas›m
sürecini önemli k›lan noktalardan birini de buras›
oluflturuyordu. Çünkü ‹stanbul genelinde öne ç›kan yerel
sorunlar ve üniversitelerdeki devrimci demokrat güçleri hedef
olan sald›r›lar›n yo¤unlu¤u karfl›s›nda hareket bir soluk
borusuna ihtiyaç duyuyordu. Bu aç›dan daha önce de
vurgulad›¤›m›z gibi bütünlüklü olan bu sald›r›lar›n karfl›s›nda
topyekün bir mücadele hatt› örgütleyebilmek her
zamankinden daha yak›c› bir ihtiyaç olarak karfl›m›za
ç›k›yordu.

Bu ba¤lamda gerçekleflen 9 Kas›m eyleminin ana
gündemini YÖK ve ticari e¤itim oluflturuyordu.
Üniversitelerdeki neoliberal dönüflümleri merkezine alan ve
yerel sorunlarla bunun ba¤›n› kuran bir çal›flma hatt›
öngörüldü. Bu aç›dan 9 Kas›m eyleminin bugün
üniversitelerdeki temel sorun alan›n› yakalad›¤› ve gündemi

do¤ru tespit etti¤ini söylemek gerekiyor. Ayn› zamanda
üniversitelerde bugün yaflanan sorunlar›n toplumun topyekün
içine sokuldu¤u reorganizasyon sürecinden ba¤›ms›z
olmad›¤›n›n vurgusu da yap›lmaya çal›fl›ld›. 

‹stanbul’da birleflik bir 6 Kas›m örgütlendi!

‹stanbul’da 6 Kas›m tart›flmalar›na dair ayr›nt›l›
de¤erlendirmelerde bulunmufltuk. Bu tart›flmalarda öne ç›kan
bir çok bafll›k olmakla beraber, ‹stanbul’daki süreci belirleyen
bafll›k merkezi eylem-yerel eylem tart›flmas› oldu. Ayr›flma
Ankara merkezli yaflanm›fl olsa da, ortaya ç›kan parçal›
tablonun yans›malar› ‹stanbul’da da etki buldu. 

Bu tart›flmaya iliflkin bak›fl›m›z› daha önce ifade etmifltik.
Burada salt k›sa bir al›nt›yla yetinece¤iz: “6 Kas›m'›n
yerellerde örgütlenerek yerel eylemlere konu edilmesi
gereklili¤i tart›flmas›, hiçbir koflulda merkezi bir eylemi
tart›flmas›z reddetmek anlam›na gelmemektedir. Aksine güçlü
yerel çal›flmalara ve eylemlere dayanan, bu çal›flmalarla
uygun bir içerik ve biçimle örgütlenen birleflik ve kitlesel bir
merkezi eylem güçlendirici bir etki yarat›r. Ancak söz konusu
merkezi eylem yerellerden tümüyle kopuk, kitleyi
öznelefltirme kayg›s›ndan uzak, siyasal gençlik gruplar›na
daralm›fl bir eylem olacaksa, gençlik hareketinin güncel
sorunlar›na çözücü bir ad›m olmak bir yana, en iyi ihtimalle
hareketin yerinde saymas›na sebep olacakt›r.”

Bu tart›flma ‹stanbul’da süreci belirlemekle beraber,
sürecin esas›nda birleflik örgütlenmesinin önüne geçemedi.
Zira 6 Kas›m sürecinin birleflik örgütlenmesi kayg›s›n› tafl›yan
bir çok siyasal gençlik grubu, bu kayg›lar›n› metinlerde ifade
etmekle s›n›rl› kalmayarak hayata geçirmeye çal›flt›lar.
Elbette ‹stanbul 6 Kas›m’›n›n tüm bilefleni için bunu ifade
etmek güç. Gerçekten birleflik bir 6 kas›m örgütlenmesinin
çabas›yla hareket edenlerin yan›nda, esas›nda sorunun bu
yan›na iliflkin bir tart›flma yürütme gere¤i duymayanlar,
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sürecin çeflitli noktalar›nda çal›flman›n önünde bir soruna
dönüflmeseler bile, oluflturabilece¤i sonuçlar›n daha farkl› bir
düzeye ulaflmas› imkan›n›n önünü t›kam›fl oldular. Ancak
merkezi düzeyde yaflanan ayr›flman›n temel sorumlusu bugün
gençlik hareketinin ihtiyaçlar›n›n karfl›s›na kendi dar grup
ihtiyaçlar›n› koyanlar ve bu ihtiyaçlar do¤rultusunda bir eylem
hatt› kurgulayanlard›r. Zira bu gruplardan biri olan Sosyalist
Gençlik Derne¤i ‹stanbul 6 Kas›m’›na “üniversite ö¤rencileri”
olarak örgütlenmesinin ötesinde bir elefltiri getirememifltir. ,

Bu tart›flma ekseninde flunu söylemek gerekiyor.
‹stanbul’da 6 Kas›m süreci tüm aksakl›klar›na, zaaflar›na
karfl›n birleflik bir tarzda örgütlenmifltir. Eylem alan›nda
belirgin bir biçimde hissedilen coflkunun temel kayna¤› da
buras›d›r. 

9 Kas›m eyleminin ön çal›flmas› 
ve yaflanan sorunlar

9 Kas›m eyleminin tart›flmalar›n›n bafl›ndan sonuna dek
vurgu yapt›¤›m›z nokta 6 Kas›m’›n bir takvim olarak
alg›lanmas›ndan uzak durularak aksine önceli ve sonral› bir
süreç olarak ele al›nmas›yd›. Yay›n›m›zda daha önce ifade
etti¤imiz nokta aç›kt›r: “6  Kas›m'› bir süreç olarak alg›lamak
demek, baflka hiçbir tart›flmaya tak›lmaks›z›n, eylemin
öncesini ve sonras›n› tart›flmak, planlamak ve eylemi
güçlendirmek için ortaya konulan her çaban›n özünde gençlik
hareketinin yaflad›¤› t›kanmay› aflmay› hedefleyen bir çaba
oldu¤unu kavramak demektir. Yoksa bu tart›flmalardan
ba¤›ms›z örgütlenen 6 Kas›m eylemleri hangi bileflenle ve
hangi tarzla örgütlenirse örgütlensin, 6 Kas›m'› bir takvim
olarak alg›laman›n ötesinde bir anlam tafl›may›p, sürecin
yaratabilece¤i imkanlar› bafltan kaybetmek anlam›na
gelecektir. 

Bu çerçevede ele al›nd›¤›nda, geçti¤imiz senelerin 6
Kas›mlar'›n› aflan bir 6 Kas›m eylemi örgütleyebilmenin temel
koflulu, bu sene eylemin yeri ve biçimi merkezli tart›flmalardan
kaç›narak “nas›l bir ön haz›rl›k süreci?” sorusuna yan›t
aranmas› ve bu soru merkezinde tart›fl›lmas›d›r”

Bu ba¤lamda yürüttü¤ümüz tart›flmalar, eylem
bileflenlerinin hemen hemen bütünü taraf›ndan olumlanmakla
birlikte, ön çal›flmalar›n örülmesi sürecinde bir dizi siyasal
gençlik grubunun ça¤r› amaçl› bas›n aç›klamalar›na
kat›lmamaya varan ilgisizli¤i ve sorumsuzlu¤u ile karfl›laflt›k. 

9 Kas›m öncesini hedef alan bir dizi eylem ve etkinlik
planland›. Bu planlamalar›n asgari ölçüde hayata geçirildi¤ini
söyleyebiliriz. ‹stanbul genelinde bir genel toplant›, iki ça¤r›
bas›n aç›klamas›, ortak bildiri da¤›t›m› gerçeklefltirildi. Bütün
bunlar ‹stanbul çal›flmas› aç›s›ndan oldukça anlaml› bir yerde
durmaktad›r. Ortak örgütlenen bir eylemin ön çal›flmas›n›n
propaganda aya¤›n›n da beraber örülebilmesi bizce olumlu bir
deneyim oldu¤u kadar, kendi içinde tutarl› bir tarza da iflaret
etmektedir. 

Ancak ön çal›flma tart›flmalar›m›zda gençlik hareketinin
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› aç›s›ndan temel bir yere
koydu¤umuz kitle inisiyatiflerinin aç›¤a ç›karmaya ve yerel
dinamikleri yaratmaya dönük çal›flmalar›n yürütülmesi ve
mümkün olan her yerelde esnek örgütsel formlar›n yarat›lmas›
ihtiyac› karfl›lanamad›.  Yerellerde ortak çal›flmalar örülmekle
beraber, bu çal›flmalar bir çok fakültede ortak afifl ve bildiri
kullanman›n, etkinlik örgütlemenin ötesine geçemedi. Tek bir
ayr›ks› örnek olarak ‹.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde örülen
kamera karfl›t› çal›flma gösterilebilir. Ancak bu çal›flma da ileri
gençlik kesimlerini öznelefltirme yolunda bir ad›m atabilmifl

de¤il. Siyasal gençlik gruplar›n›n kendi güçlerine daralm›fl bir
biçimde yürütülen bu çal›flman›n 9 Kas›m sürecine iliflkin
di¤er bir sorun alan›ysa, var olan yerel gündemin 6 Kas›m ile
iliflkisinin güçlü bir biçimde kurulamam›fl olmas›d›r. 

6 Kas›m ön çal›flmas›n›n gösterdikleri

Gençlik hareketinin darl›¤›, kitlelerle kopuklu¤u sorunu
oldu¤u yerde durmaktad›r. Bu sorunlar› aflabilmenin yolu ise
aç›k ki kitlelerle birlikte mücadele yürütülebilecek araçlar›n
yarat›labilmesinden geçmektedir. Gençlik kesimlerini
kucaklayacak bir tarz içine girebilmek ve karfl›l›kl› olarak
y›pranm›fl güven iliflkisini yeniden infla edebilmek gençlik
hareketinin t›kan›kl›¤›n› aflabilecek tek yoldur. Birleflik bir
gençlik hareketi ile kastedilen de esas›nda salt siyasal gençlik
gruplar›n›n birli¤i de¤il, bunu da kapsamak üzere ama as›l
olarak gençlik kesimleri ile birleflik bir mücadele kanal›n›n
yarat›labilmesidir.

9 Kas›m ön çal›flmas› için olmazsa olmaz diyerek vurgu
yapt›¤›m›z çal›flma kurgusu iflte tam da bu ihtiyaçtan
kaynaklanmaktad›r. Elbette 9 kas›m sürecinin hareketin
sorunlar›n› aflmas›n› sa¤layaca¤›n› düflünmüyorduk. Ancak
niyetimiz bu sürecin kendisinin asgari de olsa bir imkan
yaratabilmesi ve sözkonusu ihtiyac›n karfl›lanmas› yönündeki
ilk ad›mlar›n at›labilmesiydi. Ancak süreç yaz›k ki bu s›n›rl›
imkanlar› dahi yaratmaktan oldukça uzak kald›. 

Gençlik hareketinin sorunlar› noktas›nda bir aç›kl›¤a sahip
olduktan sonra, çözümün de 9 Kas›m sürecinde öne
sürdü¤ümüz biçimde olmas› gerekti¤i aç›kt›r. Ancak bu
sürecin gösterdi¤i, bugün hareketin geldi¤i düzeyin kendi
ihtiyaçlar›n› dahi karfl›layabilme imkanlar›ndan yoksun
oldu¤udur. Bu durumda bugün bize düflen görev, öncelikle söz
konusu imkanlar› yaratabilmenin çabas›n› harcamakt›r. 

Bugün tan›mlad›¤›m›z tablo aç›k bir k›s›r döngüye iflaret
etmektedir. Bir yanda afl›lmas› flart sorunlar, di¤er yanda bu
sorunlar› aflmaktan yoksun bir hareket. Bu k›s›r döngüyü
aflman›n yolu ise aç›k ki genifl gençlik kesimleriyle
buluflabilecek örgütsel araçlar› yaratman›n ›srar›n›
göstermektir. 9 Kas›m süreci bir kez daha göstermifltir ki,
gençlik kesimlerini özne olarak tan›mlamayan ya da özne
olarak tan›mlasa da bunun gerçekçi prati¤ini ortaya koymayan
bir çal›flma tarz›n›n bugünün hareketinin önünü açma imkan›
yoktur. 

9 Kas›m eylemi ön süreci aç›s›ndan bütün
olumsuzluklar›na karfl›n ortak çaba aç›s›ndan anlaml› bir
yerde durmakta, ancak sonras›na dair bir pratikten öte acilen
hayata geçirilmesi gereken bir perspektif ortaya koymaktad›r.
9 Kas›m eylemi ise tüm bu tart›flmalar içerisinde asl›nda
hareketin hala daha önemli imkanlar bar›nd›rd›¤›na iflaret
etmek aç›s›ndan anlaml› bir yerde durmaktad›r. Eylem
alan›nda ‹stanbul Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi,
‹stanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar
Sinan Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi ve lise ö¤rencileri
yerel sorunlar›n› ifade ettikleri pankartlar›yla yer almalar› bu
imkan›n aç›k bir göstergesidir. Yaklafl›k 600 ö¤rencinin büyük
bir coflkuyla sahiplendikleri 9 Kas›m eyleminin ortaya ç›kard›¤›
imkanlar, ancak ön çal›flmas›ndaki eksiklik ve zaaf alanlar›yla
beraber de¤erlendirildi¤inde anlaml› bir yere oturacakt›r.
Bugün gençlik hareketi içerisinde yer alan tüm güçlerin
üzerine düflen sorumluluk aç›k ki 9 Kas›m sürecinin olumlu
olumsuz yanlar›yla ortaya ç›kard›¤› perspektife uygun bir
politika üretebilmektir. 

‹stanbul Ekim Gençli¤i

E
k
i
m

G
e
n
ç
l
i
¤
i

9



‹stanbul’da örgütlenen 9 Kas›m eyleminin ön çal›flmas›
olarak ortaya ç›kart›lan takvim, çeflitli aksakl›klarla
karfl›lafl›lmas›na ra¤men, büyük oranda hayata geçirildi. 9
Kas›m Çarflamba günü, yerel sorunlar› iflleyen ve birleflik
tarzda örülmüfl yerel çal›flmalar›n birikimlerine dayanan bir
çal›flma hatt› gelifltirilmesi gereklili¤i üzerinde ortaklaflan
siyasal gençlik gruplar›, bu gereklili¤i karfl›lamaya dönük bir
çok planlama içerisine girmiflti. Bu planlamalarda temel
kayg›y›, gençlik kitleleriyle kurulan ba¤› güçlendirebilmek,
‹stanbul toplam›nda 6 Kas›m’› gündemlefltirmek ve eylemin
ön çal›flmas›n› gerçekçi k›labilmek oluflturuyordu. Bu
ba¤lamda birbirinden farkl› ihtiyaçlar› karfl›layan ama bütün
bir süreci bütünleyen ‹stanbul merkezli bir çal›flma program›
oluflturuldu. Yerellerse bu takvime ba¤l› kalarak, yerel
çal›flmalar ve etkinliklerle faaliyetlerini ördüler. Bu program
çerçevesinde düzenlenen merkezi etkinlikler: 

27 Ekim Perflembe günü ‹.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
önünde bas›n aç›klamas›:

Celal Bayar Üniversitesi’nde okuyan bir ö¤rencinin harç
paras›n› ödeyemedi¤i için intihar etmesi haberinin üzerine
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde bir bas›n aç›klamas›
gerçeklefltirildi. Bas›n aç›klamas›n›n ana gündemini intihar
olay› oluflturmakla beraber, bas›n aç›klamas› 9 Kas›m
eylemine yap›lan ça¤r›yla sonland›. “Önder’in katili, YÖK
düzeni!” slogan›n›n at›ld›¤› bas›n aç›klamas›na yaklafl›k 50
kifli kat›ld›. 

27 Ekim Perflembe günü ‹stanbul merkezli bir toplant›:
9 Kas›m eyleminin gündemlerini ve yerellerde yürütülen

faaliyetler ve bu faaliyetlerde gündemlefltirilen yerel sorunlar›
tart›flmak için ‹stanbul genelinde bir toplant› örgütlendi. Bütün
yerelleri bir araya getirmesi planlanan bu toplant›, ön
çal›flmas›n›n zay›fl›¤›ndan kaynaklanan sebeplerle yaklafl›k
60’a yak›n ö¤renci kat›ld›. Kat›l›m›n s›n›rl›l›¤›na karfl›n
‹stanbul’da son dönemde bir ilk olan toplant›da, oldukça
anlaml› tart›flmalar yap›ld›. Hareketin bugün yaflad›¤›
sorunlar›n da tart›fl›ld›¤› toplant›da, bir dizi
yerel kendi sorunlar›n› ve 6 Kas›m’› ele
al›fl biçimini aktard›. Toplant›n›n ortaya
ç›kard›¤› en önemli sonuç örgütlü ve ileri
gençlik kesimleri için siyasal gündemlere
ve gençlik hareketine iliflkin tart›flmalar›n
yürütülece¤i platformlar›n bir ihtiyaç
oldu¤uydu. 

6 Kas›m Pazar günü bir ça¤r› bas›n
aç›klamas›:

6 Kas›m günü Taksim tramvay
duraklar›nda 9 Kas›m eylemine ça¤r›
amaçl› bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi.
Yaklafl›k 150 kiflinin kat›ld›¤› bas›n

aç›klamas›nda, 12 Eylül’ün üniversitelerdeki ve toplumsal
yaflamdaki yans›malar›, YÖK’ün tarihsel misyonu,
üniversitelerde son dönemde öne ç›kan sald›r›lar ve
üniversitelerin neoliberal politikalar ekseninde dönüfltürülmesi
gündemlerine vurgu yap›l›rken, beraberinde ülke gündeminde
yer tutan, terörle mücadele yasas›, cezaevlerinde yaflanan
tecrit, özellefltirmeler, y›k›mlar, Kürt halk›n› hedef alan
kimliksizlefltirme politikalar›ndan da bahsedildi. 

Oldukça coflkulu geçen bas›n aç›klamas› “YÖK’e ve ticari
e¤itime hay›r!/9 Kas›m’da Beyaz›t’tay›z” pankart›yla
gerçekleflti. Bas›n metninin okunmas›n›n ard›ndan Beyaz›t
Marfl›n›n söylenmesi ile bas›n aç›klamas› son buldu. 6 Kas›m
öncesine denk gelen bayram tatili dolay›s›yla 9 Kas›m’a
ertelenen eyleme, YÖK’ün kurulufl gününde alanlardan yan›t
verilmifl olmas› oldukça anlaml› oldu. 

7 Kas›m Pazartesi günü Taksim’de bildiri da¤›t›m› 
9 Kas›m eylemi ön çal›flmas› kapsam›nda ç›kart›lan ortak

bildirinin bayram tatili süresince Taksim gibi merkezi yerlerde
da¤›t›lmas› planlan›yordu. Ama teknik sorunlardan kaynakl›
bu plan hayata geçirilemedi. Bunun yerine Pazartesi
akflamüzeri ortak bir biçimde üzerinde 9 Kas›m’a ça¤r›
yap›lm›fl önlüklerle bildiri da¤›t›ld›. ‹nsanlar›n oldukça ilgi
gösterdi¤i da¤›t›ma tramvay dura¤›ndan baflland› ve ‹stiklal’e
do¤ru yürüyüfle geçilerek devam edildi. Taksim’de
ö¤rencilerin yo¤un olarak gittikleri kafeler de dolafl›ld›. 

Ön çal›flmalar ciddi bir s›n›rl›l›k tafl›makla beraber, ortak
bir eyleme dönük haz›rl›¤›n birleflik çal›flmalar dizisiyle
birlefltirilmifl olmas› anlaml› ve önemliydi. Yerellerin merkezi
planlamalara dönük faaliyetleri güçlü örememesi, bir dizi
materyalin geç haz›rlanmas› ve kullan›mlar›na geç
bafllanmas› gibi bir dizi sorundan dolay› eylem ve etkinlikler
hedeflenen etkiyi yaratamam›fl olsa da, eylem öncesi örülen
ortak çal›flmalara yöntem plan›nda deneyim b›rakabilmek
ad›na anlaml› oldu¤unu düflünüyoruz. 

‹stanbul Ekim Gençli¤i
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99  KKaass››mm  eeyylleemmiinniinn  öönn  ççaall››flflmmaallaarr››

DDeevvrriimmccii  bbiirr  ggeennççlliikk
hhaarreekkeettii  iiççiinn!!



Ülke genelinde Samsun ile birlikte en erken tarihte yap›lan
YÖK karfl›t› eylemlerden biri olan 27 Ekim Ankara eylemi, çok
çeflitli boyutlar›yla gençlik hareketinin güncel sorunlar›n›,
zaaflar›n›, olumlu-olumsuz tüm yönlerini gözler önüne seren
bir süreç olarak yafland›. Bu süreç, tüm boyutlar›yla, 6 Kas›m
sonras› dönemin örgütlenmesi aç›s›ndan da zengin derslerle
dolu.

Ankara 6 Kas›m süreci, Eylül sonundan itibaren yap›lan
toplant›larla örülmeye baflland›. Siyasal gençlik gruplar›n›n
büyük ço¤unlu¤unun kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›larda,
gençlik hareketinin birçok kez tekrarlanan sorunlar› bir kez
daha ortaya kondu. Neredeyse tüm siyasal gruplar birleflik
mücadele ve ortak çal›flmaya vurgular yaparken, hangi
siyasal gruplar›n gerçekte ne kadar bu perspektifte
ortaklaflt›¤›, bu arada gençlik kitlelerine güvensizli¤in nas›l
teorize edildi¤i aç›k bir biçimde görüldü.

Toplant›lar süreci boyunca genç komünistler olarak,
gençlik hareketinin parçal›, da¤›n›k ve örgütsüz tablosunun
afl›labilmesi, bu konuda  özellikle devrimci gençlik güçlerine
düflen sorumluluklar üzerinde durduk. Bu çerçevede 2005
Ankara 1 May›s eylem deneyiminin gençlik hareketine mal
edilmifl bir deneyim olarak tart›fl›lmas›, daha genifl bir kitle
çal›flmas›na ve genifl gençlik örgütlenmelerine evrilmesi
gereklili¤ine dikkat çektik. Bu noktada ortaklaflabildi¤imiz baz›
siyasal gruplar›n varl›¤› bir yana, ciddi anlamda
politikas›zlaflm›fl ve gençlik kitlelerine güvensizleflmifl bir
ittifakla da karfl› karfl›ya kald›k.

Ekim Gençli¤i’nin Eylül ve Ekim say›lar›nda çizilen
perspektif, Ankara 6 Kas›m’›na önerdi¤imiz program›n ve
eylem/çal›flma çizgisinin de temel gövdesini oluflturmaktayd›.
6 Kas›m eylemlili¤inin bir günden öte, bütünlüklü bir süreç
olarak örülmesi gereklili¤i, bölünmelerden ar›nm›fl, birleflik bir
6 Kas›m eylemi, bu eylemin örülmesinde öne ç›kar›lmas›
gereken esas yön olarak kitle inisiyatifi ve kitle inisiyatifinin
aç›¤a ç›kar›ld›¤› esnek kitle örgütlenmeleri, bizim Ankara 6
Kas›m’›na dair temel önerilerimizi oluflturmaktayd›. Bunlar
bizim önerilerimizdi, ancak bu önerilerin yan› s›ra, yine çizilen
perspektife uygun olarak eyleme dair her öneriyi de
tart›flmaya aç›k olarak tart›flmalar›n bilefleni olduk. Yaflanan
darl›k ve t›kan›kl›¤a ra¤men gençlik hareketini bölme
sorumsuzlu¤una ortak olmamak bizim için temel bir e¤ilimdi.
“Biz eylemimizi kurgulad›k, gelecekseniz siz de gelin”
tutumunun karfl›s›nda gündemin politik zemini üzerinden
tart›flmak ve birlikte müdahalenin olanaklar›n› aramak
çabas›ndayd›k. Yer, zaman gibi sorunlar›n ilkesel sorunlar
olamayaca¤›n›, bizim için tali sorunlar oldu¤unu, tart›flmaya
aç›k oldu¤umuzu defalarca tekrarlad›k. 

Ancak sürecin bafl›nda dillendirilmeye bafllanan merkezi
eylem tart›flmalar›, bir tak›m siyasal gruplar›n kendi

eylemlerini örgütlemeleri süreci bafltan bölen e¤ilimler oldu.
Ayr›ca eylemin tarihine dair yap›lan biçimsel tart›flmalar ve
dayatmac› tutumlar, tam da bizim tart›flabilece¤imiz ama
baflka siyasal gruplar›n tart›flmad›¤› ve ayr›flt›¤› alanlar
oldular. Eylemin tarihine dair fikrimiz, yayg›n bir kitle
çal›flmas›na dayanan bir sürecin doruk noktas› olarak 27
Ekim oldu. Karfl›m›za eylemi, tarih üzerinden tart›flan “Eylem
mutlaka 7 ya da 8 Kas›m’da yap›lmal›d›r” diyen ve bunun
d›fl›nda hiçbir öneriyle uzlaflmayan bir çizgi ç›kt›. Bunun
üzerine 27 Ekim ve bu tarihin gerekçelendirilmesinde
ortaklaflan siyasetler bir ayr›flma yaflad›lar. 

27 Ekim eyleminin örgütlenmesinde de art›k
biçimselleflmifl ve niyetleri sorgulat›r hale gelmifl tart›flmalar
yafland›. Sürecin Üniversite Ö¤rencileri imzas›yla örülmesi
gereklili¤ini savunan siyasetlerle art›k s›k›c› hale gelmifl
ajitasyon-propaganda özgürlü¤ü ve ö¤renciler imzalar›n›n
örgütsüzlü¤ü tart›flmalar›n›n sözcüleri aras›nda yap›lan
tart›flmalar derinlefltikçe, bu biçimsel tart›flmalar›n harekete
zarar verdi¤i tespitiyle, dileyen siyasetlerin kendilerini
pankartlar›yla ifade edebilmesinin önü aç›ld›. Süreci
Üniversite Ö¤rencileri imzas›yla örmekte ortaklaflan 5 siyasal
grup (Ekim Gençli¤i, Devrimci Gençlik, Demokratik Gençlik
Hareketi, Sosyalist Demokrasi Gençli¤i, Ö¤renci Muhalefeti),
ortak bir çal›flmaya bafllayarak alanda da kendilerini
üniversite pankartlar› ile ifade etmeye karar verdiler. Bu
süreçte, okullarda ortak çal›flmalar›n örülmesi için harcanan
çabalar, istenilen düzeyde bir çal›flma temposunu
sa¤layamasa da, yine de anlaml› bir ortaklaflma zeminini
ifade etmekteydi. Tüm okullarda yap›lan kitle toplant›lar›, bu
toplant›lardan ç›kar›lan eylem ve etkinlik takvimleri, ö¤rencileri
s›n›rl› düzeylerde de olsa faaliyetin bir bilefleni haline getiren
çal›flma tarz›, tüm okullarda ortaklaflt›r›lan bir yöntem haline
getirildi. 

Kimi yerellerde ajitasyon-propaganda faaliyetinin ötesine
de geçen, s›n›rl› bir çapta da olsa baz› eylemliliklerin örülmesi
aç›s›ndan önemli bir süreç geçirildi. Özellikle ODTÜ, DTCF,
Beytepe ve Cebeci kampüslerinde baz› yerel sorunlarla
birleflen bir tak›m çal›flma ve eylemliliklerle örgütlenen
dönem, ba¤›ms›z ö¤rencilerin eylemlilik süreçlerine kat›lmas›
bak›m›ndan önemli deneyimler biriktirmemizi sa¤lad›. Ayr›ca
Fen-Mühendislik Fakültesi ve Gazi Üniversitesi’nde s›n›rl›
olanaklarla ve çal›flmalarla aç›¤a ç›kar›lan potansiyel,
üniversite kortejlerinin alandaki duruflunu da etkileyen
imkânlar oldular. 2005 Ankara 1 May›s deneyiminden kalan
olumlu bir çal›flma olarak yine iki kez ortak Üniversite
Ö¤rencileri toplant›s› yap›ld›. Eylemin pratik planlamalar›,
ortak afifller, yerellerin çal›flmalar› gibi konular, toplant›lar›n
gündemleri oldular. Üniversite Ö¤rencileri imzas›yla derslere
girmeme ve YÖK protestosuna kat›lma ça¤r›s› yapan yaklafl›k
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HHaarreekkeettiinn  ssoorruunnllaarr››nnaa  vvee  ddüüzzeenniinn  ssaalldd››rr››llaarr››nnaa  kkaarrflfl››

ggeennççlliikk  mmüüccaaddeelleeyyii  iinnaattllaa  yyüükksseelltteecceekk……

GGeennççlliikk  hhaarreekkeettiinniinn  öönnüünnddeekkii  ttüümm
bbaarriikkaattllaarr  aaflfl››llaaccaakk!!



1000 afifl tüm kampüslerde yayg›nca kullan›ld›. Yine
yerellerde kullan›lan çeflitli bildiri, afifl ve el ilanlar›yla yayg›n
denilebilecek bir ajitasyon-propaganda faaliyeti yürütüldü.
S›n›f, amfi ve kantin konuflmalar›yla, etkinliklerle
zenginlefltirilen duyuru süreci de kampüslerdeki çal›flmalar
aç›s›ndan olumlu yönler tafl›yor.

Eylem alan› ve an›

6 Kas›m eylemlilik alan›nda yaflananlar, 6 Kas›m ön
sürecinin örülmesinden ba¤›ms›z olmad›. Yürütülen biçimsel
tart›flmalar, dar grupçu ve reklâmc› kayg›lar, eylemin ele
al›n›fl›na dair ciddiyetsiz tutumlar ve bunlar›n toplam›n›n
gençlik hareketinde yaratt›¤› parçalanma ve da¤›n›kl›k etkisi,
somut bir biçimde alanda da gözlemlenebildi. Üniversite
kortejlerinin örgütsüzlü¤üne, gerili¤ine dair ortaya konulan
tart›flma ve argümanlar, üniversite kortejlerinin polis
sald›r›s›na karfl› burjuva medyaya dahi yans›yan kararl›
tutumu, barikat önündeki coflkusu ile paramparça oldu. Zay›f
da kalsa ortak yürütülen ön çal›flman›n sonucu, üniversite
kortejlerinde gözlemlenen disiplin, ortak ruh ve coflkuda
somutland›. Polis sald›r›s›na üniversite kortejlerinden verilen
tok yan›t da bu ortakl›k zemininin baflka bir yönüydü. Buna
ra¤men, hala da üniversite kortejlerinin polis barikat›n›n
önünde da¤›n›kl›k yaratt›¤›n› iddia eden çeflitli siyasal
çevrelerin de sürece dair bak›fllar› ve art›k samimiyetin
zorland›¤› siyasal de¤erlendirmeleri, bu gruplar› ö¤renciler
nazar›nda tart›flmal› hale getirmektedir. Gençlik hareketinin
birlefltirilmesi, hiç de ilkesizlikler üzerine kurulu, ortak hukukun
çi¤nendi¤i bir platformda de¤il, tam da hareketin sorunlar›na
ve gelece¤ine dair tespitlerde ve yöntemlerde asgari düzeyde
uzlafl›ld›¤› oranda hayat bulabilecektir. Bu anlamda, gerek ön
çal›flmada, gerekse de alanda birtak›m siyasal çevrelerin
ald›¤› geri, dar grupçu tutumlar,
ö¤renci kortejlerine yöneltilen
örgütsüzlük ve gerilik elefltirilerinin
bizzat sahiplerince alanda ortaya
konulan örgütsüz, geri ve da¤›n›k
tutumlar ortadad›r, söze gerek
b›rakmamaktad›r.

Sürecin bir baflka boyutu da,
reformist çevrelerin bir k›sm›n›n, hiçbir
biçimde tart›flmalar›n bilefleni
olmay›fl›yd›. ÖDP ve Emek Gençli¤i
süreç boyunca tart›flmalara özellikle
uzak durdular, çal›flmalar›n tamamen
d›fl›nda kald›lar. Bu iki siyasal
çevrenin içinden yaln›zca ÖDP, 26
Ekim tarihinde yapt›¤› panelle 6
Kas›m gündemine “müdahale” etmifl
oldu, bunun d›fl›nda herhangi bir
eylem ça¤r›lar› da olmad›. 

Ön çal›flmas›n›n beklenen
düzeyde gerçekleflememesi, istenilir
düzeyde etkin bir kitle çal›flmas›yla
birlefltirilememesi ve tüm bunlar›n
alana kararl›l›k düzeyi, kitlenin niceli¤i
gibi noktalarda zay›fl›k olarak
yans›mas› sonucu, eylem bekledi¤imiz
düzeyde bir eylem olamad›. Bu
konuda kuflkusuz ki kendimize düflen
eksiklikler, sorumluluklar ve görevler
vard›r. Ancak toplam olarak hareketin
tablosuna dair olumsuzluklar, Ankara

6 Kas›m eylemine bir kez daha damgas›n› vurmufl bulunuyor.
Temel nokta, bu sorunlar›n art›k bilince ç›kar›lmas› ve
sorunlar›n afl›lmas› noktas›nda Ankara’da güçlü bir inisiyatif
konulmas› gereklili¤idir.

Bu eyleme dair bir saptama elbette. Eylem süreci daha iyi
örgütlenebilir, alandaki durufl daha güçlü olabilirdi. Ama
esasen Ankara 6 Kas›m’› bizim aç›m›zdan bir politik baflar›y›
ifade etmektedir. Zira Ankara, 6 Kas›m’›n örgütlenmesinde
kitle inisiyatifinin kullan›m› aç›s›ndan bir kez daha örnek
olmufltur. Üniversite Ö¤rencileri, girdi¤i bu ikinci s›navdan da
baflar›yla ç›km›flt›r. Üstelik bu sefer siyasal gruplar›n daha
güçlü bir ortaklaflmas›, ö¤rencilerin daha ileriden bir kat›l›m›
ile gerçekleflen bir fleydir bu. Sorun hareketin bölünmüfllük,
örgütsüzlük ve daralma sorunlar›n›n çözümünde Üniversite
Ö¤rencileri oluflumunun daha h›zl› büyümesi, geliflmesi ve
güçlenmesi sorunudur. Bu sorun pratikte çözülecektir,
Üniversite Ö¤rencileri her süreçte biraz daha ilerleyeceklerdir.

Gerek eylem alan›nda, gerekse de eylem ön süreçlerinde,
Üniversite Ö¤rencileri çal›flmas›n›n önümüze koydu¤u ciddi
olumluluklar vard›r. Tam da bu olumluluklara yaslanarak, art›k
önümüzdeki sürece iliflkin daha kararl›, daha iddial› ad›mlar
atmak sorumlulu¤uyla karfl› karfl›yay›z. Bu sorumluluk,
Ankara 6 Kas›m eyleminin aç›kça gösterdi¤i gibi, gençlik
hareketinin siyasal öznelerinin yaflad›¤› zaaflar, içe
kapanmalar ve mücadeleden geri duran tutumlar› sebebiyle,
gençlik hareketinin sorunlar› üzerinde samimiyetle duran,
kitlesel bir devrimci gençlik hareketi yaratma hedefini önüne
koyan s›n›rl› say›da öznenin ve özellikle genç komünistlerin
üzerindedir. Bu sorumlulu¤un hakk›n› vermek için 6 Kas›m
sonras›nda ad›mlar›m›z› s›klaflt›raca¤›z.

Birleflik ve devrimci bir gençlik hareketi için ileri!

Ankara Ekim Gençli¤i
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GGeenneellggee  ssookkaakkttaa  yy››rrtt››llaaccaakk!!
‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n üniversitelere dönük yeni operasyonu olan son

genelgesi, çeflitli siyasal gruplar taraf›ndan protesto edildi. ‹çiflleri
Bakanl›¤›, Ekim ay› ortalar›nda yay›nlad›¤› genelgeyle bir yandan
üniversitelilerin tam bir devlet denetimi alt›na al›nmalar›n›, “uygunsuz
vaziyet” çirkinli¤i ile üniversitelilerin tepesinde sopa sallamay› hedeflerken,
öte yandan da çeflitli siyasal örgütlenmeleri, ö¤renci örgütlerini ve ö¤renci
gençlik içerisindeki ileri unsurlar› tehdit eden, hedef gösteren ve kendince
terörist ilan eden bir sald›r› hatt› çizmiflti. Bu genelgeye karfl› Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde aralar›nda Ekim Gençli¤i’nin de
bulundu¤u bir dizi siyasal grup 21 Ekim tarihinde ortak bir eylem
düzenledi.

Ö¤len saatlerinde Hukuk Fakültesi’nden bafllayan eylem, tek tek tüm
fakültelerin gezilmesiyle devam etti. Fakültelerde ve yemekhanelerde
kitleye yönelik konuflmalar yap›ld› ve bu konuflmalarda genelgenin gerçek
hedefleri ö¤renci gençli¤e aç›klanmaya çal›fl›ld› ve ö¤rencilere, genelgeye
tepki göstermeleri için bas›n aç›klamas›na kat›lmalar› ça¤r›s›nda bulunuldu.
Daha sonra Cebeci Kampüsü önüne inen yaklafl›k 60 ö¤renci ad›na yap›lan
ortak aç›klamada genelgenin gerçek yüzü teflhir edildi, üniversitede her
türlü tehdide inat mücadelenin sürece¤i vurgusu yap›ld›. Sloganlar›n
ard›ndan eylem bitirildi.

Ankara Ekim Gençli¤i 



Ankara 6 Kas›m YÖK protestosu, 27 Ekim tarihinde
yap›ld›. Yaklafl›k bir ayd›r haz›rl›¤› yap›lmakta olan eylem,
polis sald›r›s›na u¤rad›, baz› ö¤renciler yaraland›.

Eylemde kimi siyasal gruplar kendi pankartlar›n› açarken,
Üniversite Ö¤rencileri kendilerini kampüs pankartlar› alt›nda
ifade ettiler. Eylem alan›nda BDSP de “Gençlik gelecek,
gelecek sosyalizm!” fliarl› pankart›yla yer ald›.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nün önünde toplanan
ö¤renciler, önde üniversite pankartlar› olmak üzere, Ziya
Gökalp Caddesi üzerinden SSK ‹flhan› önüne yürümek için
haz›rland›lar. En önde imzas›z “12 Eylül ve YÖK karanl›¤›n›
y›rtaca¤›z!” pankart›, arkas›nda “Ne YÖK, ne AKP,
Üniversiteler Bizimdir!” fliarl› Üniversite Ö¤rencileri pankart› ve
arkas›nda “YÖK
da¤›t›ls›n! Söz, yetki
karar hakk› istiyoruz!”
fliar›yla Cebeci
Kampüsü Ö¤rencileri,
“YÖK YOK olana dek!”
fliar›yla DTCF
Ö¤rencileri, “Müflteri
de¤il ö¤renciyiz!”
fliar›yla Beytepe
Ö¤rencileri, “Kara bir
buluttur YÖK, günefli
görece¤iz!” fliar›yla
ODTÜ Ö¤rencileri,
“Ayr›cal›¤›m›z faflizm
de¤il direnifl olacak!”
fliar›yla Gazi
Ö¤rencileri ve “Polis-
idare iflbirli¤ine son!”
fliar›yla Fen-
Mühendislik Fakültesi
Ö¤rencileri’nin fakülte
pankartlar›
bulunmaktayd›. Bu
kortejleri ö¤renci dernekleri korteji ve çeflitli siyasal çevrelerin
pankartlar› takip etti. 

Cebeci Kampüsü önünde toplanan yaklafl›k 300 kiflilik kitle
hareket eder etmez kampüs kap›s›n›n önünde polis barikat›yla
karfl› karfl›ya kald›. Bu arada d›flar›da bekleyen ö¤renciler
içeriye giremediler. Bu eylemin kat›l›m›n› düflüren bir etken
oldu.

Barikat›n kuruldu¤u anda polisle yaflanan ilk arbedenin
ard›ndan uzun bir görüflme süresi yafland›. Bu s›rada polis
kitleyi oyalayarak coflkusunu düflürmeye çal›flt›ysa da kitle
kararl› bir flekilde barikat önünde beklemeye devam etti.
Özellikle sürekli bir biçimde polis barikat›na ad›m ad›m
yaklaflan üniversite kortejlerinin coflkusu dikkat çekiciydi. Hiç
susmayan sloganlarla polis barikat›na karfl› kararl›l›kla
duruldu; üniversite ö¤rencileri, eylemlerinin ve taleplerinin
arkas›nda olduklar›n› gösterdiler. Zaman uzad›kça gerilen
eylem, ö¤rencilerin barikata yüklenmesiyle çat›flmaya dönüfltü.

Polis kitleye biber gazlar›yla müdahale etti. Ancak geri
çekilmeyen ö¤renciler, pankartlar›yla tekrar polis barikat›na
do¤ru yönelmeye bafllay›nca, polis kitleyi hedef alarak gaz
bombalar›yla sald›r›ya geçti, gaz bombalar›n›n isabet etmesi
sebebiyle yaralanan ö¤renciler oldu, baz› ö¤renci pankartlar›
yand›. E¤itim Fakültesi’nin önüne çekilen ö¤renciler,
aç›klamalar›n› burada yapt›lar. 

Eylemin kurgusunda yer alan Alternatif Üniversite, her
üniversite ve fakülteden ö¤renciler ad›na yap›lan konuflmalar›n
ard›ndan ö¤renci dernekleri konuflmalar› ile gerçekleflti. Temel
Demirer ve Sibel Özbudun’un yapt›klar› konuflmalar›n
ard›ndan eylemin örgütleyicisi siyasetler ad›na bir metin
okundu. Daha sonra da ÇHD bir aç›klama yapt›. Ö¤renciler

ad›na yap›lan
tüm
aç›klamalarda
yerel sorunlar
çeflitli yönleriyle
ifllenirken, polis
sald›r›s› da teflhir
edildi, birleflik
mücadeleye ça¤r›
yap›ld›. Son
olarak müzik
dinletisi ve
halaylarla eylem
bitirildi. 

Eylem
kurguland›¤›
biçimde
bafllamad›¤› ve
eylemcilerin bir
bölümü barikat›n
di¤er yan›nda
kald›¤› için çok
net olmasalar da
kortjlerin say›lar›

flöyle: Cebeci Ö¤rencileri:  50, DTCF Ö¤rencileri: 40, Gazi
Ö¤rencileri: 60, Beytepe Ö¤rencileri: 40, Fen ve Müh. Fak.
Ö¤rencileri: 40 ODTÜ Ö¤rencileri: 75.

Akflam saat 17.00’de polis sald›r›s›n›n protesto edildi¤i bir
bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Aç›klamada siyasal gruplar
ad›na ortak metin okundu, polis sald›r›s› teflhir edildi. Ard›ndan
ÇHD üyesi bir avukat ve Nakliyat-‹fl ad›na yap›lan
konuflmalarla eylem bitirildi.

AB kriterlerinin ç›¤›rtkanl›¤›n›n yap›ld›¤›, YÖK-AKP
geriliminin üst düzeyde yafland›¤› ve bu çat›flman›n demokrasi
masallar›yla perdelendi¤i flu dönemde 27 Ekim eylemi,
demokrasinin yaln›zca bir masal oldu¤unu aç›kça gösterdi.
Üniversiteye polis müdahalesi ve yaralanan ö¤renciler,
üniversitede demokrasinin s›n›rlar›n›n canl› kan›tlar› oldular.

Ankara Ekim Gençli¤i
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YYÖÖKK  pprrootteessttoossuunnddaa  öö¤¤rreenncciilleerr  hhaayykk››rrdd››......

ÜÜnniivveerrssiitteelleerr  bbiizziimmddiirr,,  bbiizziimmllee
öözzggüürrlleeflfleecceekk!!



OODDTTÜÜ  öö¤¤rreenncciilleerrii;;

TTiiccaarrii  ee¤¤iittiimmee  ggeeççiitt  yyookk!!
6 Kas›m’a yaklafl›rken YÖK’e karfl› bir çal›flma yürütmek için
ve ODTÜ’deki bütün ö¤rencileri bu çal›flmaya katmak için
harekete geçtik. 17 Ekim günü ODTÜ Ö¤rencileri olarak bir
toplant›yla ifle koyulduk. Taleplerimizin yaz›l› oldu¤u bir afifl
çal›flmas›yla neden YÖK’e karfl› oldu¤umuzu anlatmaya
çal›flt›k. Ancak tek bir afiflle bir çal›flman›n yürümeyece¤i
aç›kt›. Biz de önümüze birçok etkinlik ve eylemlilik koyduk.

20 Ekim günü Cebeci’de gerçeklefltirilen Üniversite
Ö¤rencileri toplant›s›na kat›ld›k. 21 Ekim günü Radikal yazar›
ve eski bir ODTÜ ö¤rencisi olan Hakan Gülseven’in kat›ld›¤›,
“ON’lar›n ODTÜ’sü, B‹Z’im ODTÜ’müz!” bafll›kl› bir panel
düzenledik. Panelde ODTÜ’deki
ö¤renci hareketini tart›flma
imkan› bulduk. Geçmiflteki
hareketlilikler üzerinden bugüne
ç›karsamalar yap›ld›. Özellikle
bilinç, eylem ve örgütlülük
kavramlar› üzerinde duruldu.
Etkinlik birleflik bir mücadele ve
27 Ekim YÖK eylemine ça¤r› ile
sona erdirildi.

24 Ekim günü U¤ur
Kaymaz’›n katillerinin
yarg›land›¤› davay›
gündemlefltirdik. Ast›¤›m›z afifller
ve da¤›tt›¤›m›z bildirilerle olay›
teflhir ettik. Bu olay›n tek bir olay
olmad›¤›n›, bir politika olarak on
y›llard›r uyguland›¤›n› vurgulad›k.
Geçen sene U¤ur’un an›s›na
dikti¤imiz fidan›n yerinde olmad›¤›n›, düzenin U¤ur Kaymaz
an›s›na dikilen fidana dahi tahammül edemedi¤ini söyledik.
Bunlar›n d›fl›nda yüzlerce afifl asarak, binlerce bildiri
da¤›tarak, yüzlerce insanla konuflup YÖK’ü teflhir ederek bir
çal›flma yürütmeye çal›flt›k. 

27 Ekim sabah› erkenden okulda buluflarak eylem
haz›rl›klar›na bafllad›k. Pankart›m›z› ve dövizlerimizi fizik
bölümü önüne açarak buluflma yerinde bir hava yaratmaya
çal›flt›k. Okulu dolaflarak bildirilerimizi da¤›tt›k ve insanlar›
eyleme ça¤›rd›k.

Son iki haftal›k pratik süreç gösterdi ki, sorun bir tak›m
ifllerin yap›labilmesi de¤il, bu iflleri ortak bir flekilde
yapabilmektir. ‹nsanlar çal›flmay› sahiplenip kendilerini de bir
parças› olarak hissedebildi¤i oranda bir gençlik hareketi
yarat›labilir. Çözüm mücadelede ve kendimize do¤ru hedefler
belirleyip insanlar› harekete geçirebilmektedir. Bunun için çaba
harcayaca¤›z.

Ekim Gençli¤i/ ODTÜ 

CCeebbeeccii  öö¤¤rreenncciilleerrii;;

YYÖÖKK  ddaa¤¤››tt››llss››nn!!  SSöözz,,  yyeettkkii,,

kkaarraarr  hhaakkkk››  iissttiiyyoorruuzz!!

Geçti¤imiz y›l rektörler, dekanlar ve emniyetin
gerçeklefltirdi¤i toplant›larda ç›kan kararlardan biri olan
duvarlar›n ve demir parmakl›klar›n yükseltilmesi, kimlik
kontrollerinin s›k›laflt›r›lmas›, özetle üniversitelerin zindanlara
çevrilmesi uygulamalar›, bu y›l Cebeci Kampüsü’nde
karfl›l›¤›n› buldu. Ayr›ca, üniversitede siyasal çal›flmaya
tahammülsüzlüklerle bafllayan, devrimci ve ilerici ö¤rencilerin

tehdit edilmesiyle süren
süreç, üniversiteye
yönelik devlet sald›r›s›n›n
sivri ucuydu. Böyle bir
sald›r› ö¤renci hareketinin
parçal› tablosuyla da
birleflince, gençlik
hareketi için tehlikeli bir
döneme girildi¤ini
iflaretliyor.

Tam da böylesi bir
dönemde, gençli¤in ilk
büyük eyleminin
haz›rl›klar› bizim
cephemizden bafllad›.
Geçti¤imiz y›l 1 May›s
prati¤iyle edindi¤imiz
birikim ve deneyime
yaslanarak, yine baz›
siyasi gruplar ve di¤er

ileri unsurlarla gençli¤in ilk büyük eylemine haz›rlanma karar›
ald›k. Bu y›l da kampüsümüzdeki çal›flmay› art›k giderek
kurumsallaflan Cebeci Ö¤rencileri olarak yürüttük. Bu y›l,
geçti¤imiz y›la oranla çal›flmada gelifltirmek istedi¤imiz nokta,
dar bir ajitasyon-propaganda faaliyetini aflan, fiili ve eylemli
süreçlerle, ça¤r›larla ö¤renci gençli¤e seslenen bir tarz
gelifltirmekti. Buna uygun olarak tiyatro gösterimleri, etkinlikler
vb. planlamalar yapt›k. Yemekhane zamlar›na karfl›
yemekhanede yapt›¤›m›z bofl tepsilerle yemekhanede oturma
ve 27 Ekim ça¤r›s›n› böyle bir eylemlilikle ö¤rencilere duyurma
çal›flmam›zla, kimlik kontrollerini protesto etmek için
boynumuza büyük kimlikler as›p kap›dan girifl ç›k›fl yaparak
ö¤rencilere üniversitenin gerçek sahipleri olan bizlere
kapat›ld›¤›n›, bize bin türlü zorluk ç›kar›l›rken polislerin rahatça
okulumuzda gezebildi¤ini anlatt›¤›m›z eylemliliklerle 27 Ekim
eyleminin duyurusunu yapmaya çal›flt›k. Bu çal›flma tarz›,
sonras›nda da gelifltirmeye çal›flaca¤›m›z bir tarz olacak.
Bildiri ve afifle s›k›flmayan bir çal›flman›n daha verimli
oldu¤unu düflünüyoruz.
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AAnnkkaarraa’’ddaa  66  KKaass››mm  hhaazz››rrll››kkllaarr››......

ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  ggeerrççeekk  ssaahhiipplleerrii
kkoonnuuflfluuyyoorr!!



Bunun yan› s›ra, yayg›n
bir afifl ve bildiri çal›flmas›
da gerçeklefltirdik.
Üniversite Ö¤rencileri
imzal› afifllerle, 27 Ekim’de
derslere girmeme ve
eyleme kat›lma ça¤r›s›
yapt›¤›m›z kokartlar›m›zla,
yerel bildirilerimizle, eylem
günü yapt›¤›m›z kitlesel
bildiri da¤›t›mlar›yla, amfi
ve kantin konuflmalar›yla
gençli¤i YÖK’ü protesto
etmeye, üniversitemize
sahip ç›kmaya ça¤›rd›k.

Eylem günü, “YÖK
da¤›t›ls›n! Söz, yetki, karar
hakk› istiyoruz!” yaz›l›
pankart›m›zla Cebeci
Kampüsü ç›k›fl›nda eyleme
dahil olduk. Polis sald›r›s›n›
cepheden gö¤üsleyen
kortejlerden biri de
kortejimizdi, polis
sald›r›s›na karfl› kararl› bir
tutum sergiledik. Bu
sald›r›da da gördük ki,
talepler etraf›nda
birlefltirebildi¤imiz oranda ö¤renciler gerekli tutumu ve tavr›
rahatl›kla gösterebilmekteler. 

Ekim Gençli¤i/A.Ü. Cebeci Kampüsü

BBeeyytteeppee  öö¤¤rreenncciilleerrii;;

ÜÜnniivveerrssiitteelleerr  bbiizziimmddiirr!!

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü son y›llarda
yükselen e¤itimin ticarilefltirilmesi sald›r›s›ndan çok yo¤un
etkilenen bir okuldur. Okulumuz, her geçen gün daha da
tan›nmayacak bir çehreye büründürülmeye çal›fl›l›yor. Bir
yanda okullumuzun arka taraf›nda içinde ne üretildi¤ini dahi
net olarak ö¤renemedi¤imiz “araflt›rma merkezleri!”, yeni
aç›lan teknokent, di¤er yanda ö¤renciler üzerinden fahifl
karlar elde eden kantinler, yetmezmifl gibi bu kantinlerin de
kapat›lmas› ve al›flverifl merkezi tarz› yerlere tafl›nmalar›. En
klasik uygulama olarak kimlik ve benzeri her fleyden al›nan on
milyonlar› hiç saym›yoruz. Ve pahal›laflan yurtlar… Tüm bu
sald›r›lar› güvenceye alacak olan da gençli¤in tepkisini,
muhalefetini engellemek için gittikçe a¤›rlaflan “güvenlik”
önlemleri. Yani ardarda aç›lan soruflturmalar, verilen cezalar,
kameralar, kap›da s›k› kimlik kontrolleri…

Bu dönem bafl›ndan beri yürüyen sald›r›lar karfl›s›nda
yan›t olabilecek ortak bir çal›flma, muhalefet örgütlemeye
çal›flt›k. Tam bu dönemde baz› arkadafllar›m›z›n kantinlerin
kapat›lmas›na karfl› birlikte çay yapma teklifi önemli bir f›rsatt›.
Edebiyat Fakültesi’ne aç›lan çay stand› bir çok insan›n gelip
gitmesine, dolayl› olarak da olsa çal›flmalara kat›lmalar›na
yard›mc› oldu. Bununla birlikte çal›flman›n kantinlerin
kapat›lmas›na karfl› çay verme noktas›na daralma tehlikesi de
var. Ama bu konunun kendisi bu dönem Beytepe’de ilk ortak

ve verimli bir çal›flmam›z oldu. Biraz da bu gündemin
yo¤unlu¤u, yaln›zca bizim üzerimizdeki yan› de¤il, kitlelerin
politik ilgilerini baflka alanla çekmeleri de bizim için bir
yo¤unluk anlam›na geliyordu. 

27 Ekim’e birkaç gün kala Beytepe’deki arkadafllarla
toplanarak alana nas›l ç›k›lmas› gerekti¤i üzerine bir sohbet
gerçeklefltirdik. Bu sohbette okulda mevcut sald›r›lar› ve bu
sald›r›lar karfl›s›nda parçal› ve daralm›fl bir tablo sergileyen
hareketin sorunlar›n› tart›flt›k. Ve sonras›nda Beytepe’de
özellikle bundan sonra yap›lacak olan çal›flmalarda bu
birlikteli¤i güçlü bir flekilde sürdürmek kayd›yla, alana birlikte
ortak bir pankart ve duruflla ç›kt›k. 

Okulumuzu pazarlayan, ö¤rencilere sald›ran zihniyetle
önümüzdeki süreçte hesaplaflaca¤›z. Parolam›z: Daha fazla
irade, daha fazla enerji, daha fazla inisiyatif!

Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleflecek!

Ekim Gençli¤i/Beytepe

FFeenn  vvee  MMüühheennddiisslliikk

FFaakküülltteessii  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii;;

PPoolliiss  iiddaarree  iiflflbbiirrllii¤¤iinnee  ssoonn!!

Bu y›l 6 Kas›m için Fen ve Mühendislik Fakültesi
Ö¤rencileri olarak çal›flmalara erken bafllad›k. Geçti¤imiz y›l 1
May›s’a kat›larak gösterdi¤imiz iradeyi, sa¤lad›¤›m›z birlikteli¤i
sürdürmekte iddial› oldu¤umuzu 6 Kas›m’da da gösterdik. Fen
ve Mühendislik Fakültesi’ndeki çal›flmalar›m›z› düzenli ve
kal›c› bir zemine oturtmak için fakültemizde sürekli bir faaliyet
içerisindeyiz.

Bu dönem fakültemizde sürdürmüfl oldu¤umuz
çal›flmalarda dikkat çeken, birçok ö¤rencinin s›klaflt›r›lan
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kimlik kontrolleri, yükseltilen demir parmakl›klara,
zamlanan yemekhane ücretlerine göstermifl olduklar›
tepkidir. Öncesinde de var olan sivil polis gözetimi,
soruflturma terörü, not çizelgesi, ö¤renci belgesi,
ö¤renci kimli¤i ve sosyal hizmet paras› ad› alt›nda
toplanan haraçlara bugüne kadar tepkisiz kalan
ö¤renciler, art›k bu sald›r›lara daha fazla duyars›z
kal›namayaca¤›n› göstermifl oldular. Bu talepler
do¤rultusunda 27 Ekim’de Fen ve Mühendislik
Fakültesi Ö¤rencileri olarak alana ç›kt›k; hapishane
de¤il üniversite istedi¤imizi, demir parmakl›k de¤il
e¤itim hakk› istedi¤imizi dile getirdik. Polis gözetimi
alt›nda derslere girip ç›kmak de¤il, düflünen bireyler
olarak soruflturma terörüne maruz kalmak de¤il bizim
istedi¤imiz. Bütün bunlar do¤rultusunda 27 Ekim’de
alana Fen ve Mühendislik Fakültesi Ö¤rencileri olarak
“Polis- ‹dare iflbirli¤ine son!” pankart›yla yer ald›k. 

Yaklafl›k bir ay öncesinden bafllad›¤›m›z
tart›flmalar›m›zda bu talepler ortaya konuldu. Erken
bafllay›p k›sa bir zaman dilimine s›k›flt›rd›¤›m›z pratik
faaliyetimiz ile hedefimiz olan› gerçeklefltirdik. 27
Ekim’de Fen ve Mühendislik Fakültesi Ö¤rencileri
olarak taleplerimizi ve YÖK karfl›tl›¤›m›z› alanlarda
hayk›rd›k. Böylece uzun y›llard›r Ankara’da ö¤renci
hareketine pek katk› sa¤lamayan okullardan biri olarak bilinen
Tando¤an Kampüsü’nde hareketin giderek yükseldi¤ini bir kez
daha gösterdik.

 Ekim Gençli¤i/A. Ü. Fen ve Mühendislik
Fakültesi

GGaazzii  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii;;

““AAyyrr››ccaall››¤¤››mm››zz  ffaaflfliizzmm  ddee¤¤iill,,

ddiirreenniiflfl  oollaaccaakk!!””
12 Eylül karfl›-devriminin ürünü YÖK’e karfl› Gazi

Ö¤rencileri olarak kat›ld›¤›m›z 27 Ekim’de gerçekleflen
eylemin ön çal›flmalar› bir dizi sorun yüzünden ancak bir
hafta kala bafllayabildi. Gazi ö¤rencilerinin kendilerini ifade
edebilecekleri aç›k toplant›lar yap›p, çal›flmalar› ve
tart›flmalar› mümkün olan en genifl bileflimle yürütme
teklifimiz kabul görmedi. Bunun yerine kendini ikame eden
tutum öne ç›kt›, süreç boyunca ortak çal›flma konusunda
bir pratik sergilenemedi. Bu, 6 Kas›m’› bir günlük eyleme
hapseden al›fl›lageldik dar bak›fl›n bir yans›mas› idi.

Üniversitemizin koflullar› da göz önüne al›nd›¤›nda, bir
haftal›k süre içerisinde yapabilece¤imiz s›n›rl› say›da
çal›flma kal›yordu. Öncelikle ö¤rencilerle yüz yüze
görüfltük ve üniversitede yaflad›¤›m›z sorunlar›
konufltu¤umuz toplant›lar yapt›k. Tüm ba¤›ms›z ö¤rencileri
bu toplant›lara davet ettik. Toplant›larda istedi¤imiz kat›l›m
sa¤lanamasa da çal›flmalar›m›za devam ettik. Gazi
Üniversitesi ö¤rencileri olarak bafll›ca sorunumuz
Ramazan ay›nda katlanarak artan faflist bask›lard›. Bu
sorunu ö¤rencilerle tart›flt›k. 

“Ayr›cal›¤›m›z faflizm de¤il direnifl olacak!” fliar›yla
açt›¤›m›z pankart›m›z›n arkas›nda elliye yak›n
arkadafl›m›zla eylem alan›nda YÖK’e olan öfkemizi
sloganlar›m›zla dile getirdik. Eylem alan›nda faflist devletin
kolluk kuvvetlerinin ö¤rencilere att›¤› gaz bombalar›, baz›
arkadafllar›m›z›n devletin gençli¤e karfl› olan tutumunu
anlamas›n› kolaylaflt›rd›.

Tüm olumsuzluklara ra¤men, üniversitemizin slogan›
olan “Gazili olmak ayr›cal›kt›r” safsatas›na karfl›,
“ayr›cal›¤›m›z faflizm mi?” sorusuna direnifl cevab›n›
alanlarda yine Gazi Ö¤rencileri olarak verdik, verece¤iz.

Ekim Gençli¤i/ Gazi Üniversitesi



Bu y›l üniversitemizde oluflan ayr›flmalar, çal›flmalarda
yaflan›lan yetersizlik ve bunlar›n do¤al sonucu olarak eyleme
kat›l›m›n düflük olmas› bizlere tekrar “Birleflik, kitlesel, devrimci
bir gençlik hareketi için ileri!” slogan›n›n nereye oturdu¤unu
hat›rlatt›. Siyasetlerin politik olarak ne durumda oldu¤unu ve uzun
soluklu düflünmek yerine günü kurtarmaktan ibaret bak›fl aç›lar›n›
daha net anlamam›z› sa¤lad›.

Dönemin bafl›nda Ekim Gençli¤i olarak yapt›¤›m›z toplant›
ça¤r›s› sonunda, hemen bir toplant› ald›k. Toplant›da gençlik
hareketine dair, siyasetlerin bak›fl aç›s›n›, alternatif aç›l›fl
flenli¤ini, 6 Kas›m’› ve 6 Kas›m sonras›na oluflturulacak birikimin
nas›l tafl›naca¤› yönünde tart›flmalar yürüttük. Tart›flmalar sonraki
birkaç toplant›da da devam etti. Alternatif aç›l›fl flenli¤i BAGEH’in
“Biz flenlikte kendi önderli¤imizi ön plana ç›karan sloganlar ve
pankartlar açaca¤›z” demesi üzerine bölündü. Biz de kalan di¤er
siyasetlerle iki alternatif flenlik yap›lmas›ndansa yapaca¤›m›z
flenli¤i 6 Kas›m sürecinin bir parças› olarak kurgulama yönünde
karar ald›k. 

Bu ayr›flmadan sonra di¤er siyasetlerle birlikte 6 Kas›m
sürecini tart›flmak üzere bir toplant› daha ald›k. Bu toplant›da
DGD, geçen y›ldan beri çal›flmas› yürütülen ve yeni kurulan kolun

kendi çal›flmalar› oldu¤u ve BAGEH’in daha sonradan gelerek
kolun yönetimine girmek istedi¤i için, biz bu kola örgütsel misyon
biçtik ve bu kol bizim çal›flmam›z, BAGEH’in gelerek bu kol
içerisinde çal›flma yürütmek istemesi ve yönetime aday ç›kartmak
istemeleri, devrimci ahlaka s›¤maz diyerek ÇÜ’de BAGEH’e tav›r
ald›klar›n› ve bundan sonra hiçbir platformda yan yana
gelmeyeceklerini belirttiler. Di¤er siyasetlerden de bu duruma
karfl› tav›r almalar›n› istediklerini söylediler. 

Biz Ekim Gençli¤i olarak kola olan bak›flta ayn› fleyleri
düflünmedi¤imizi ve bu tart›flmada taraf olmad›¤›m›z› belirttik.
Di¤er siyasetler de genel itibariyle ayn› fleyleri dile getirdiler.
Bunun üzerine DGD, 6 Kas›m tart›flmalar›ndan çekildi. Ayn›
toplant›da DGD’den sonra Koordinasyon ve Kald›raç, geçmiflte
yaflan›lan deneyimlerden dolay› BAGEH’e güvenmediklerini, 6
Kas›m eyleminin yaklaflt›¤› günlerde kendi platformlar›n›
dayatarak eylemi böleceklerini ya da eylem s›ras›nda kendi
sloganlar›n› atacaklar›n› düflündüklerini söyleyerek ayr›ld›lar. 

Biz toplant›lar›n bafl›ndan beri sorunun gençlik hareketine
bak›fltan kaynakland›¤›n›, ayr›flmalar›n yaflanacaksa politik bir
zemin üzerinden yaflanmas› gerekti¤ini vurgulad›k. Ama okulda
yaflan›lan politik gerilik genel itibariyle siyasetlere de hakim bir

tablo. Sürece gençlik hareketinin
mevcut tablosu, ihtiyaçlar› üzerinden
bakmak, yaflan›lan süreci iyi analiz
ederek uzun soluklu düflünmek
yerine, günü kurtarma kayg›s›
siyasetlerin bir bölümünde olan
e¤ilimdi. Bizim ›srarla gençli¤e dair
bak›fl›, süreci nas›l, hangi tarzda ve
hangi politik bak›fl aç›s›yla
örgütleyece¤imizi tart›flma
çabalar›m›za ra¤men, pratik
planlaman›n d›fl›nda bir program
sunulamamas› ve özellikle DGD’nin
kol üzerinden çarp›k bak›fl aç›s›
yüzünden ayr›lmas› ve
Koordinasyon’la Kald›raç’›n, ›srarla
anlatma ve birlefltirme çabalar›m›za
ra¤men süreçten çekilmeleri sürecin
bafl›nda bizlere parçal›l›¤› dayatt›.
Ortaya konulan ve genel hatlar›yla
tart›fl›lan eylem ve haz›rl›k tarz›n›n
ayn› olmas›, yaflan›lan ayr›flman›n
hareketi bölmekten baflka bir amaca
hizmet etmedi¤i aç›k. Ayr›flmadan
sonra Koordinasyon ve Kald›raç’la
yapt›¤›m›z ikili görüflmelerde,
sorunun genel gençlik y›¤›nlar›n›
harekete geçirmekte oldu¤unu,
kurgulanan esnek ÇÜ Ö¤rencileri
çal›flmas›n›n yaflama geçirilmesiyle,
sürecin genifl toplant›larla, ortak
kararlar alarak örgütlendi¤inde
slogan ya da pankart tart›flmas›ndan
kaynakl› yaflan›lacak s›k›nt›lar›n
afl›laca¤›n›, önemli olan›n bugün
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AAddaannaa’’ddaa  66  KKaass››mm  eeyylleemmii  ppaarrççaall››  ggeerrççeekklleeflflttii......

BBiirrlleeflfliikk,,  kkiittlleesseell,,  ddeevvrriimmccii  bbiirr
ggeennççlliikk  hhaarreekkeettii  iiççiinn  iilleerrii!!

2244..  YY››ll››nnddaa  YYÖÖKK  kkaarraannll››¤¤››nn››  ddaa¤¤››ttaall››mm!!
6 Kas›m Pazar günü saat 12.30’da ‹nönü Park›’nda gerçeklefltirdi¤imiz bas›n

aç›klamas›yla YÖK’ü ve YÖK zihniyetini protesto ettik. Eylemimizi, bayram tatilinin son
gününe denk geldi¤i için, yayg›n bir çal›flmaya konu edemedik. Eylem öncesinde
ç›kartt›¤›m›z ça¤r› afifllerimizle devrimci kurumlar›, kitle örgütlerini aç›klamam›za
ça¤›rd›k.

6 Kas›m günü ESP’nin de ayn› saatte ve ayn› yerde bas›n aç›klamas› yapaca¤›n›
ö¤rendik. ‹lk önce ESP bas›n aç›klamas›n› okudu ve biz de Ekim Gençli¤i olarak
destek verdik. Aç›klaman›n hemen ard›ndan Ekim Gençli¤i’nin aç›klamas› okundu. 

Aç›klamam›zda flu görüfllere yer verildi: “12 Eylül karfl› devriminin
üniversitelerimizdeki postal› YÖK 24. y›l›na giriyor. 6 Kas›m 1982’den beri,
üniversitelerimizi k›fllaya çeviren, bizleri bask› alt›nda tutmaya ve bu yolla sistemin
istedi¤i gençlik tipini yaratmaya çal›flan YÖK’e karfl› mücadelemiz sürecek ve YÖK
sisteminin bizlere dayatt›¤› geleceksizli¤i kabul etmeyece¤iz. (…) Üniversitelerimizi
ticarethaneye çevirmek isteyen, 12 Eylül faflist darbesinin üniversitelerimizdeki postal›
olan YÖK’ün alt›nda bizleri ezmek, sindirmek, kendi ihtiyaçlar› do¤rultusunda
flekillendirmek isteyen güçlere karfl› mücadelemiz dün de vard›, bugün de sürecek.
E¤itimin paral› hale getirilip ticarileflmesine izin vermeyece¤iz. Üniversitelerimize
yönelen faflist çetelerin karfl›s›nda y›lmayaca¤›z ve üniversitelerimizi onlara teslim
etmeyece¤iz. Bizlere hiçbir gelecek vermeyen burjuva e¤itim düzeninin hedefledi¤i
bireyler olmayacak, düflünen, sorgulayan, hesap soran insanlar olmaya devam
edece¤iz. Eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim, özerk-demokratik üniversite fliar›m›z›
her zamankinden daha güçlü hayk›raca¤›z. Çetelere, tüccarlara üniversitelerimizi
teslim etmeyecek, 24. y›l›na giren YÖK’e ve üniversitelerimizde YÖK flahs›nda temsil
edilen sisteme karfl› mücadelemizi sürdürece¤iz...” 

Yaklafl›k 30 kiflinin kat›ld›¤›, DGH ve ESP’nin de destek verdi¤i bas›n aç›klamam›z›
sloganlar›m›zla sonland›rd›k.

Adana Ekim Gençli¤i
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Çukurova Üniversitesi’nde kitleleri de
içerisine katabilen, karar alma
süreçleri de dahil bütün çal›flmalar›n
genifl toplant›larda planlanmas› ve
bu yolla oluflturulacak çal›flma
tarz›n›n oturtulabilmesi oldu¤unu
vurgulad›k. Yaflan›lan ayr›flman›n 6
Kas›m’›n güçsüz geçmesine neden
olaca¤›n› dile getirdik. 

Bu iki siyaset süreci
gözlemleyeceklerini söylediler ve
böylece süreç ayr›flm›fl oldu.
BAGEH’in eylemde kendi
sloganlar›n› ataca¤› gerekçesiyle
ayr›lan bu iki siyaset, DGD ile
beraber örgütledikleri flenlikte
DGD’nin kendi propagandas›n›
yapmas›na ne diyecekler ya da
bizimle ayr›flma zemini olan bu
gerekçe karfl›s›nda DGD’ye nas›l
tutum alacaklar merak ediyoruz.
Bizim de içerisinde oldu¤umuz ÇÜ
Ö¤rencileri çal›flmas›nda hiçbir
flekilde böyle bir tavr›n olmamas›
bizce yukar›da söyledi¤imiz gibi
politik bak›fl aç›s›n›n ve bu
e¤ilimlerin karfl›s›na ç›kabilecek bir
irade olabilmenin ürünü. Sonuç
olarak bu e¤ilim ve bak›fl aç›s›
üniversitemizde 6 Kas›m sürecini
bölen ve eylemlere kat›l›m›nda
gösterdi¤i zay›fl›¤›n önemli ölçüde
nedenidir.

Burada ayr›ca ÇÜ Ö¤rencileri
çal›flmas›na da de¤inmek gerekiyor.
Sürecin bafl›nda tart›flt›¤›m›z ve
ortaya ç›kartt›¤›m›z politik hat
yerelimizde ileri bir ç›k›fl› ifade
ediyordu. Ama süreç içerisinde
kurgulanan planlar›n hayata
geçirilmesinde yaflan›lan eksiklikler
ve ileri unsurlar›n genifl bölümünün
sürecin bir parças› haline
getirilememesi bizim aç›m›zdan bir
zaaf alan›yd›. ÇÜ Ö¤rencileri
çal›flmas› esnek bir çal›flmayd›, ama
9 Kas›m’da yapaca¤›m›z eyleme
do¤ru yine siyasetlere daralmaya
bafllad›. Bu da eylemdeki zay›fl›kla
yans›mas›n› buldu. Ayr›ca bundan
önceki senelerde belirli gündemler
üzerinden yürütülen esnek
çal›flman›n sadece imzada kalmas›,
süreklilik arz etmedi¤i gerçe¤inden
yola ç›karak bunun ö¤renciler
üzerindeki yans›mas›n›n, ba¤›ms›z
bir çal›flma de¤il de örgütlerin bir
araya gelerek yapt›¤› günübirlik
çal›flma fleklinde alg›lanmas›
yukar›da söyledi¤imizin gerekçesi
olabilecek gerçeklikler. Ama ortaya
koyulan düflüncenin ve e¤ilimin bir
ilk ad›m olarak alg›lanmas› ve
önümüzdeki dönemlerde bu bak›fl›n
prati¤e yans›mas› için çaba
harcan›laca¤›n›n göstergesidir.

Adana Ekim Gençli¤i

ÇÇuukkuurroovvaa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee  66  KKaass››mm  eeyylleemm  vvee

eettkkiinnlliikklleerrii......

PPaarraass››zz,,  bbiilliimmsseell,,  ddeemmookkrraattiikk,,  
aannaaddiillddee  ee¤¤iittiimm  iissttiiyyoorruuzz!!

Ekim ay›n›n ortalar›nda Ekim Gençli¤i, YDG,
Gençlik Derne¤i, SGD, Emek Gençli¤i, BAGEH,
SDP Gençli¤i olarak ÇÜ Ö¤rencileri  çal›flmas›n›
bafllatt›k. Genifl kitle toplant›lar›yla, kitle inisiyatifini
aç›¤a ç›karacak, bölümlere dönük bir çal›flma
tarz›yla süreci örgütleyecek ve ba¤›ms›z
ö¤rencileri de çal›flmalara katabilece¤imiz bir
planlamada ortaklaflarak çal›flmalara bafllad›k.
Ç›kartt›¤›m›z ÇÜ Ö¤rencileri imzal› afifllerimizi
okula yayg›n bir flekilde yaparak aç›k kitle
toplant›s› için ça¤r› yapt›k. S›n›flar› tek tek
dolaflarak ça¤r›lar›m›z› sürdürdük. 

Gerçeklefltirdi¤imiz ilk toplant›ya yaklafl›k 70
kifli kat›ld›. Üniversitemizde yaflan›lan sorunlar›,
bölümlerin yaflad›¤› sorunlar› ve YÖK’ü
tart›flt›¤›m›z toplant›dan sonra ikinci bir toplant›
ça¤r›s›yla toplant›y› bitirdik. Afifllerle de ça¤r›
yapt›¤›m›z ikinci toplant›ya yaklafl›k 40 ö¤renci
kat›ld›. Bu toplant›da somut planlamalar›m›z›

yaparak hemen çal›flmalara bafllama karar› al›nd›. Okulda yayg›n bir ajitasyon-propaganda
faaliyetinin yan› s›ra, bölümlerden do¤ru çal›flmalar› örmek ve bayram tatilinden önce “YÖK’e
hay›r” etkinli¤i yapma karar› al›nd›. Eylem ise 9 Kas›m olarak planland›. 

27 Ekim’de gerçeklefltirdi¤imiz etkinlikten önce okulun her taraf›na yayg›n bir flekilde ÇÜ
Ö¤rencileri imzal›, etkinlik ça¤r›s› afifllerimizi ast›k. Fakültelerde birebir insanlarla konuflarak
ça¤r›lar›m›z› sürdürdük. Ç›kartt›¤›m›z küçük ilanlar› da¤›tarak etkinli¤in duyurusunu yapt›k. 27
Ekim günü saat 12.00’da bafllayan etkinli¤imiz öncesinde R1-R2 aras›ndaki çimleri
dövizlerimiz ve afifllerimizle süsledik. Haz›rlad›¤›m›z metnin okunmas›yla bafllayan etkinlik bir
iktisat ö¤rencisinin yapt›¤› konuflmayla devam etti. Müziklerle, halaylarla devam eden
etkinli¤imiz saat 13.30’da derslerin bafllamas›yla son buldu. Yaflan›lan teknik aksakl›klar
yüzünden planlad›¤›m›z türden bir etkinlik gerçeklefltiremedik. Etkinli¤e yaklafl›k 200 ö¤renci
kat›ld›. 

Bayram tatilinden hemen sonra 9 Kas›m Çarflamba günü yapaca¤›m›z eyleme
yo¤unlaflt›k. Pazartesi günü ç›kartt›¤›m›z ça¤r› afifllerini okulun her taraf›na yayg›n bir flekilde
yapt›k. Okulda birebir sohbetlerle eylemimizin duyurusuna devam ettik. Sal› sabah› afifllerimizi
tekrar yayg›n olarak yapt›ktan sonra ç›kartt›¤›m›z, “Eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim
hakk›m›z için Fen-Edebiyat Fakültesi’nden rektörlü¤e yürüyoruz!” fliarl› ça¤r›lar›m›z›
fakültelerde, s›n›flarda ö¤rencilerle sohbet ederek da¤›tt›k. Eylemi yapaca¤›m›z 9 Kas›m
Çarflamba sabah› dövizlerimizi hep beraber haz›rlad›k. Eylem güzergah›n› afifllerimizle
donatt›k. Daha sonra yemekhanede ve okulun içerisinde megafonlar›m›zla dolaflarak saat
12.00’da yapaca¤›m›z eyleme sloganlar›m›z eflli¤inde ça¤r› yapt›k. Saat 12.00’de R1
kantininin önünde “Paras›z, bilimsel, demokratik, anadilde e¤itim istiyoruz/ÇÜ ö¤rencileri” ve
“YÖK’e hay›r!” fliarl› pankartlar›m›z› açarak, sloganlar›m›zla Fen Edebiyat Fakültesine
yürüdük. Burada bulunan kitleyle birlefltik. Konuflmalar eflli¤inde kortejlerimizi oluflturarak
yürüyüfle geçtik. Sloganlar›m›zla, fakülteler önünde yapt›¤›m›z ajitasyon konuflmalar›yla
rektörlü¤ün önüne geldik. Burada yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›ndan sonra tekrar ayn›
coflkumuzla R1 Kantini’ne döndük. Burada YÖK’e karfl› çekti¤imiz halaylardan sonra
sloganlar›m›zla eylemimizi bitirdik. 

S›k s›k “Sermaye defol üniversiteler bizimdir”, “Ne AKP, ne YÖK demokratik üniversite!”,
“YÖK’e hay›r!”, “YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleflecek!”, “Biji
zimane day›kame!” sloganlar›n› hayk›rd›¤›m›z eyleme yaklafl›k 110 ö¤renci kat›l›d›.

Di¤er platformda bulunan DGD, Kald›raç ve Ö¤renci Koordinasyonu ise 8 Kas›m’da Fen
Edebiyat Fakültesinden R1’e yürüdükleri ve yaklafl›k 40 kiflinin kat›ld›¤› eylemden sonra bir
bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler. Bas›n aç›klamas›ndan sonra YÖK’ e karfl› düzenledikleri ve
yaklafl›k 150 kiflinin kat›ld›¤› bir flenlik gerçeklefltirdiler. fienli¤in sonlar›na do¤ru okula çevik
kuvvet polisleri ve çok say›da sivil getirildi. fienli¤in yap›ld›¤› yerin karfl›s›na s›ralanan polisler,
flenli¤in “Polis defol üniversiteler bizimdir!” slogan›yla bitirilmesinin ard›ndan okuldan gittiler.

Ekim Gençli¤i / Çukurova Üniversitesi
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SSeerrmmaayyee,,  YYÖÖKK,,  ppoolliiss  ddeeffooll!!

ÜÜnniivveerrssiitteelleerr  BBiizziimmddiirr!!
Bu sene 6 Kasım’ın bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle

YÖK protestosu 27 Ekim günü üniversitede gerçeklefltirildi.
Tatile denk gelmesinin yarataca¤ı olumsuzlukları göz önünde
bulundurarak 27 Ekim’den yaklaflık iki hafta önce YÖK karflıtı
çalıflmayı üniversitedeki gençlik gruplarının gündemine
taflımaya çalıfltık ve bir toplantı önerisinde bulunduk. Ancak
üniversite bileflenlerinden yanıt alamadık. 20 Ekim günü
siyasal gruplarla yapılan bu toplantının karflılıksız bırakılması
sonucu eylemi Ekim Gençli¤i olarak tek baflımıza yapma kararı
aldık ve çalıflmamızı kurguladık. Tek baflımıza flehirde
yapaca¤ımız eylemin duyurusunu yaptık ve devrimci gruplar
destekleyeceklerini söylediler.

Faaliyetimizi bafllattı¤ımız süre içerisinde di¤er üniversite
bileflenlerinin 24 Ekim günü üniversitede yapacakları toplantıya
ça¤rıldık. Bu bileflenlere olan sorumlulu¤umuzdan dolayı
üniversitedeki kufllama çalıflmasını durdurduk.
Katıldı¤ımız toplantıda YÖK karflıtı eylemin sadece
basın açıklamasından ibaret olmadı¤ını ve bunun bir
çalıflmaya konu edilmesi gerekti¤ini belirttik.
Eylemden üç gün önce alınan bu kararın ö¤renci
hareketi için kazanımlı bir süreç olamayaca¤ını ve
yaklaflık iki hafta önce yaptı¤ımız ça¤rıların neden
yanıtsız bırakıldı¤ını sorduk. Aldı¤ımız yanıtlar da
bizi tatmin edecek bir yan bulunmamasına ra¤men
YÖK karflıtı politikalarımızı ve nasıl bir eylemlilik
süreci olması gerekti¤ini ortaya koyduk. 

Aynı gün yapılan ikinci toplantıda 27 Ekim günü
üniversitede bir eylem yapma kararı alındı. Böylece
27 Ekim günü biri flehirde, di¤eri üniversitede olmak
üzere iki ayrı eylem kararı verilmifl oldu. Bize de
OMÜ Ö¤rencileri olarak tanımlanan bu süreçle
birleflme önerisinde bulunuldu. Biz de parçalı
görüntüden yana olmadı¤ımızı, ancak zorunluluktan
kaynaklı, YÖK protestosunun bir çalıflmaya konu
edilmesi gerekti¤i için önceden böyle bir
karar aldı¤ımızı belirttik. Bu anlamda
ö¤renci hareketinin ihtiyaçlarına ve kendi
politikalarımıza ters düflmemek için kendi
eylemimizi iptal etme kararı aldık. Ancak
verdi¤imiz bu tavizin tersinden bizi
zorladı¤ını ve elefltirilerimizin dikkate
alınması gerekti¤ini belirttik. Bu toplantıda
bayram dönüflüne dair bir takım kararlar
alınması, sorunlara dair ortak bir bakıfl
açısıyla hareket edilebilmesi bizim için umut
verici oldu.

27 Ekim günü Kurupelit Kampüsü,
E¤itim Fakültesi önünde bir araya gelen
SGD, Devrimci Gençlik, TÖP, Kaldıraç,
Hayalet, Ekim Gençli¤i bileflenleri olarak
“Müflteri de¤il ö¤renciyiz; sermaye, YÖK,
polis defol, Üniversiteler Bizimdir/ÖMÜ
Ö¤rencileri” imzalı pankart arkasında bir
araya geldik. Sloganlar eflli¤inde E¤itim
Fakültesi önünden Fen-Edebiyat Fakültesi
önüne do¤ru yürüyüfle geçtik. Yürüyüfl
boyunca sık sık “Sermaye, YÖK, polis

defol, üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleflecek!”, “YÖK’e kar,
sermayeye diyar olmayaca¤ız!”, “12 Eylül postalı YÖK’ü
da¤ıtaca¤ız!” vb. sloganlarını attık. Fen-Edebiyat Fakültesi
önünde ÖGB’yle kısa süreli bir tartıflma yaflandı. Yaflanan
tartıflmanın ardından dolmufl dura¤ını arkasında basın
açıklaması gerçeklefltirildi. 60 kiflinin katıldı¤ı basın
açıklamasından sonra bahçede halaylar çekilerek eyleme son
verildi.

Ayrıca 27 Ekim günü Ekim Gençli¤i olarak Süleymaniye
Geçidi’nde yapaca¤ımız basın açıklamasının iptal edildi¤ini
haber veremedi¤imiz insanlardan yaflanan aksaklıktan dolayı
özür diliyoruz. Yukarıda açıkladı¤ımız eylem sürecinin buna bir
aç›klama olaca¤ını umuyoruz.

Samsun Ekim Gençli¤i

66  KKaass››mm’’ddaa  YYÖÖKK’’ee  kkaarrflfl››  bbiirr  sseess  ddee
BBuurrssaa’’ddaann!!

6 Kas›m YÖK protestosu bayram tatili nedeniyle 9 Kas›m günü iki ayr›
eylemle gerçeklefltirildi. Uluda¤ Üniversitesi Kampüsü’nde ö¤len yap›lan eyleme
yaklafl›k 50 ö¤renci kat›ld›. SDG, DPG, SGD, DGH, Emek Gençli¤i, Devrimci
Gençlik taraf›ndan örgütlenen eylemde, “Paras›z, bilimsel, demokratik, anadilde
e¤itim için YÖK'ü kald›raca¤›z -Uluda¤ Üniversitesi Ö¤rencileri” imzal› bir
pankart tafl›nd›. Kütüphaneden Mediko-Sosyal önüne kadar yap›lan yürüyüfl
sonras› burada bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. 

Çekilen halay sonras› Mühendislik Fakültesi önüne kadar marfllar ve
sloganlarla yüründü. “Yaflas›n demokratik üniversite mücadelemiz!”, “YÖK
kalkacak, asker gidecek, üniversiteler bizimle özgürleflecek!” gibi sloganlar›n
at›ld›¤› eylemde faflistlerin sözlü tacizine “Faflizmi döktü¤ü kanda bo¤aca¤›z!”
slogan›yla karfl›l›k verildi. 

Ön çal›flmas› yok denecek kadar zay›f olan eylem bütünü itibariyle sönük ve
etkisizdi. Di¤er eylem ise akflam saatlerinde Bursaray Osmangazi ‹stasyonu’nda
yap›ld›. Devrimci kurumlar›n da destek verdi¤i eyleme yaklafl›k 100 kifli kat›ld›.

K›z›l Bayrak/Bursa

KKooccaaeellii  ÜÜnniivveerrssiitteessii  öö¤¤rreenncciilleerrii  hhaayykk››rrdd››;;

““ÜÜnniivveerrssiitteelleerr  bbiizziimmllee
öözzggüürrlleeflfleecceekk””

Kocaeli Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan oluflturulan ‘YÖK Karfl›t›
Birlik’, ‹zmit Merkez Bankas›’ndan Kocaeli Üniversitesi Merkez
Kampüsü’ne yürüdü. Eyleme 200’ün üzerinde ö¤renci kat›ld›.

Ekim Gençli¤i, Emek Gençli¤i, EHP Gençli¤i, Ba¤›ms›z Gençlik
Hareketi, Devrimci Gençlik Hareketi, TMMOB gençli¤i, Sosyalist
Gençlik Derne¤i, taraf›ndan yap›lan eylemde, “F Tipi üniversite
istemiyoruz”, “YÖK’e hay›r”, “YÖK, polis, medya bu abluka
da¤›t›lacak”, ”YÖK kalkacak, üniversiteler bizimle özgürleflecek” ,
“Soruflturmalar, tutuklamalar, bask›lar bizi y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.

‹zmit Ekim Gençli¤i
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Bu yıl, Sakarya’da 6 Kasım ve YÖK, 6 Kasım tarihinin
bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle erken sayılabilecek bir
tarihte gündemlefltirildi. Biz genç komünistler de dahil olmak
üzere, içerisinde; YDG, Gençlik Derne¤i, Sosyalist Barikat,
Kaldıraç ve Devrimci Mücadele bileflenlerinden oluflan bir 6
Kasım Platformu örgütlendi.

‹lk olarak, YÖK flahsında sermaye düzeninin kısa bir
teflhirini yaptı¤ımız bildirilerimizin duraklarda ve ö¤renci
yurdu önünde da¤ıtımını gerçeklefltirdik. Bildiride; “Bizler
Sakarya Üniversiteli ilerici-demokrat ö¤renciler olarak;
demokratik ve akademik bir temele oturmufl, parasız,
bilimsel bir üniversiteden yanayız. YÖK’ü tartıflmak,
tartıfltırmak için bir araya geliyoruz. Salt yakınmaktan
yana de¤il, çözümden yana olan tüm SAÜ’lü ö¤rencileri
panelimize bekliyoruz” ça¤rısı da yer aldı.

6 Kasım sürecini, panele ve basın açıklamasına
sıkıflmayan bir süreç ekseninde örgütleme hedefine uygun
olarak SAÜ Merkez Kampüsü’nde “YÖK’e ve Paralı
E¤itime Hayır!” yazılı kufllamalar yaptık, afifllerimizi astık.
Böylece baflarılı bir ön hazırlık süreci gerçeklefltirmifl
olduk.

YÖK’ü Tartıflıyoruz bafllıklı panel; 26
Ekim Çarflamba günü SAÜ-DER’de
düzenlendi. Yaklaflık 70 kiflinin katılımıyla
gerçekleflen panelde, YÖK’ün,
kuruluflundan bugüne nasıl bir seyir
izledi¤i, taflıdı¤ı misyonun ne oldu¤u
aktarıldı, ardından tartıflmaya konu edildi.
Ö¤rencilerin yo¤un katılımıyla birlikte,
yapılan etkinlik panelden çok forum
havasında gerçekleflti. 6 Kasım platformu
bileflenleri olarak, panel öncesi nasıl bir
üniversite istedi¤imize dair öntartıflma
platformu düzenlememiz belli sıkıntılara
yol açtı. ‹ki ayrı oturum sonrası müzik
dinletisi gerçeklefltirildi. Basın açıklaması
ça¤rısıyla etkinlik sona erdirildi.

27 Ekim Perflembe günü ise Hilmi
Kayın ‹fl Merkezi önünde bir basın
açıklaması gerçeklefltirdik. Basın
açıklamasında; YÖK’ün kurulufluyla
birlikte, emperyalist politikalara uygun bir
flekilde üniversite-sermaye iflbirli¤inin
artırıldı¤ı, YÖK’ün uyguladı¤ı katı disiplin
yönetmelikleriyle binlerce ö¤rencinin
e¤itim hakkının elinden alındı¤ı
vurgulandı. Ayrıca basın açıklaması
metninde “Üniversite kapıları, iflçi-emekçi
çocuklarına bütünüyle kapatılmak
istenmektedir, böylece kapitalist sömürü
düzenini ayakta tutabilecek ‘yedek iflsiz
ordusu’ yaratılarak, muhalif güçlerin hak
taleplerinin engellenmesi
amaçlanmaktadır” görüfllerine de yer
verildi. Basın açıklaması; tüm ö¤rencileri
ve e¤itim emekçilerini, üniversitelerdeki
ÖGB terörüne, polis-idare iflbirli¤ine,

paralı e¤itime, anti-bilimsel,
ezberci e¤itim sistemine karflı
örgütlü, birleflik bir mücadele
hattı örme ça¤rısıyla son buldu.

“YÖK kalkacak, polis gidecek
üniversiteler bizimle
özgürleflecek!”, “Yaflasın parasız,
bilimsel, anadilde e¤itim!”,

“Soruflturmalar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!”, “YÖK,
polis, medya, bu abluka da¤ıtılacak!”, “Ulaflım, barınma
sorununa son!”, “Polis-idare iflbirli¤ine son!”, “YÖK’e hayır!”
sloganlarının atıldı¤ı basın açıklaması herhangi bir sorun
yaflanmadan gerçeklefltirilmifl oldu.

Sakarya Ekim Geçli¤i

MMeerrssiinn’’ddee  YYÖÖKK  kkaarrflfl››tt››  pprrootteessttoo......

BBaasskk››llaarraa  bbooyyuunn  ee¤¤mmiiyyoorruuzz!!
YÖK'ün sald›rgan ve sistematik tavr›n›n bugün daha da art›r›lmas› Mersin’de

6 Kas›m YÖK protestosunu engelleyemedi. 9 Kas›m Çarflamba günü YÖK
Karfl›t› Ö¤renci Platformu’nun örgütleyicisi oldu¤u YÖK karfl›t› protesto
gerçeklefltirildi. Saat 12:00 da Çiftlikköy Kampüsü (merkez kampüs) Fen-
Edebiyat Fakültesi’nde toplan›ld›.

Fen-Edebiyat Fakültesi'nden bafllayan yürüyüflte 40 civar›nda kat›l›m vard›.
Yürüyüfl esnas›nda di¤er fakültelerden ve meslek yüksek okulundan kat›l›m
sa¤lamak amaçl› güzergah›m›z› fakülteler ve yüksek okul önü olarak belirledik ve
bekledi¤imiz gibi di¤er fakültelerde kat›l›m art›. ‹ktisat Fakültesi önünde 70’i aflan
kat›l›m yüksek okulda tekrar düflmeye bafllad›. Eylem boyunca alk›fllar eflli¤inde
ortak sloganlar at›ld› ve bu da ö¤renci kitlesi üzerinde etkili rol oynad›.

Daha önceden planlanm›fl bir flekilde kampüs kap›s›nda Demokrasi
Platformu ile bulufluldu. Buluflman›n ard›ndan YÖK Karfl›t› Ö¤renciler 60,
Demokrasi Platformu da 50 civar›nda bir kat›l›ma sahipti. Yürüyüfl en bastan
coflkulu ve disiplinli bir flekilde gerçekleflti. Demokrasi Platformuyla bir araya
gelerek önce Mersin YÖK Karfl›t› Ö¤renciler, daha sonra da Demokrasi Platformu
bas›n metnini okudu ve eylem alk›fllarla son buldu.

Her iki platformun da bas›n metninde önemle vurgulanan YÖK'ün üniversite
gençli¤i üzerindeki sindirme çabalar› ve uygulad›¤› politika idi. Ve biz
üniversitelerin biz ö¤rencilerin oldu¤unu bir kez daha dosta düflmana duyurduk.

Eylem boyunca at›lan ortak sloganlar:
“YÖK'e hay›r!”, “YÖK, polis, medya, bu abluka da¤›t›lacak!”, “YÖK kalkacak,

polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleflecek!”, “Faflizme kars› omuz omuza!”,
“Eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim!”, “Sermaye defol, üniversiteler bizimdir!”,
“Kurtulufl yok tek bas›na; ya hep beraber, ya hiçbirimiz!”

Mersin YÖK Karfl›t› Ö¤renciler çal›flmas›nda Ekim Gençli¤i, YDG, HKP
Gençli¤i, DPG, SGD, TÜM-‹GD, Devrimci Gençlik yer al›yor.

Mersin Ekim Gençli¤i

SSaakkaarryyaa  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee  
66  KKaass››mm  eettkkiinnlliikklleerrii
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‹ki hafta önce Paris’in banliyösü olan Clichy sous Bois’da
iki gencin ölümü sonucu patlak veren ve ard›ndan ülkenin dört
bir yan›na yay›lan olaylar, Fransa’n›n ve bütün Avrupa’n›n
gündemine yerleflmifl bulunuyor. Son günlerde benzer olaylar
Belçika ve Almanya’ya da s›çrad› ve tüm çevrelerde bir
tedirginlik yaratmaya bafllad›. Ne hükümetin, ne de gençlerin
tahmin edebilece¤i bir seyir kazanan tepki tam bir sosyal
patlaman›n bafllamas›n› sa¤lad› ve can al›c› sorunlar› bir kez
daha su yüzüne ç›kartt›. Öte yandan, bu olaylar›n yay›lmas›,
baflka ülkelere taflmas›, yaflanan sorunlar›n sadece Fransa’ya
ait olmad›¤›n› ve daha derin sosyo-ekonomik, kültürel k›sacas›
sistemin sorunu oldu¤unu bir kez daha gösterdi. Ülkenin dört
bir yan›nda arabalar›n, ma¤azalar›n, iflyerlerinin yak›lmas›
hükümeti çok zor bir duruma soktu. Oysa, bu tür bir olay tam
tersine sa¤c› hükümet ve onun temsil etti¤i sistem için iyi bir
malzeme olma özelli¤i tafl›yordu. Fakat bu sefer hükümet
istedi¤i gibi olaylara hakim olamad› ve hesaplayamad›¤›
ola¤anüstü bir durumla yüzyüze kald›. 

Yaflananlar›n bu boyuta ulaflmas›n› ve gitgide yay›lmas›n›
anlamak için alt›nda yatan gerçek nedenlere k›saca de¤inmek
gerekiyor. Bugün tam bir isyan düzeyi kazanan olaylara
asl›nda iki gencin ölümü vesile oldu. Çünkü banliyölerde
patlamaya haz›r bir bomba y›llard›r bekliyordu. Bunun için adli
bir vaka olarak örülebilecek bir olay yetti. ‹lk günlerde olaylar›n
sadece bir asayifl sorunu oldu¤u öne sürüldü ve sadece
yüzeysel bir flekilde ele al›nd›, hatta k›smen çarpt›r›ld›. ‹syan
ülkenin dört bir yan›nda patlak verince, sorunun asl›nda
sadece bir polisiye olay olmad›¤› anlafl›ld›.

Olaylar, Paris’in banliyösünde küçük bir mahalle olan,
ço¤unlukla göçmenlerin bulundu¤u ve bütün toplumsal
sorunlar›n birikti¤i Clichy sous Bois’da üç gencin, hala tam
olarak bilinemeyen bir nedenden dolay›, polis taraf›ndan
kovalan›rken bir elektrik trafosunun içine gizlenmesiyle
bafllad›. Burada iki genç elektrik çarpmas› sonucunda hayat›n›
kaybetti, bir genç ise a¤›r yaraland›. Ölenlerin biri Arap
kökenli, di¤eri Afrikal› siyahi. Yaral› olan ise Türkiye’den bir
Kürt genci, yani mahallede a¤›rl›kl› bulunan göçmen
topluluklar. Ölüm haberini alan mahallenin gençlerine, bu
olayda polisin hiçbir suçu olmad›¤› ve hatta olay yerine
sonradan geldikleri aç›kland›¤›nda tansiyon yükselmeye
bafllad›. 

Olaylar›n geliflimi flöyle. Tüm yaflamlar› boyu
adaletsizlikle, eflitsizlikle ve d›fllanmayla karfl›laflan mahallenin
gençleri tepkilerini bildikleri tek ifade biçimiyle göstermeye
bafll›yorlar. Mahallede arabalar ve iflyerleri yak›l›yor, polisle
çat›flmalar bafll›yor. ‹lk anlarda polisler olay yerine
geldiklerinde sürekli provokatif davran›fllar sergiliyorlar. Hatta
mahallede müslümanlar›n yo¤un oldu¤unu bile bile caminin
içine gaz bombas› at›l›yor. Bütün bunlar öfkenin doru¤a
ç›kmas›n› sa¤l›yor ve yavafl yavafl olaylar baflka mahallelere,
baflka kentlere yay›l›yor. Medya aral›ks›z görüntüleri veriyor,
gençli¤in bu tepkili hareketlerini ön plana ç›kar›yor ve teflhir
etmeye çal›fl›yor.

Bu arada hükümet yetkilileri hiçbir görüflme giriflimini kabul
etmeyerek, sadece polise yetki vererek, sert bir tutum
sergiliyor. Olaylar›n patlak vermesinin ard›ndan hükümet azg›n
fliddet uygulama politikas›ndan baflka bir çözüm görmek
istemiyor. Liberal ve bazen faflizan söz ve yapt›r›mlar›yla
bilinen ‹çiflleri Bakan› Nicolas Sarkozy, Fransa’y› “haydut ve
çapulculardan” temizleyece¤ini aç›klayarak, bütün yabanc›
gençli¤i hedef gösteriyor. Bu sözleri kendilerine karfl› yap›lan
bir hakaret olarak alg›layan banliyö gençleri her tarafta
tepkilerini araba yakarak gösteriyorlar. Ard›ndan Sarkozy
“Suçlular cezas›n› bulacak. Cumhuriyet, fliddeti kabul edemez”
diyerek, polis ve askerlerin art›k olaylar›n bitirilmesi için her
türlü yola baflvuraca¤›n›n haberini veriyor. Binlerce polis
mahallelerde genç av›na ç›k›yor ve onlarcas› mahkemeye
ç›kart›l›p hapishanelere gönderiliyor. Baz› çevreler, özellikle
hükümetin yayd›¤› mesaj› onaylayanlar, bu banliyö gençlerine
karfl› meflru flidetti kullanarak, polis, mahkeme, hapishane gibi
kurumlar›n bu ifli çözece¤ini öne sürerek fliddeti savunuyorlar.
Olaylar›n patlak verdi¤i sosyo-ekonomik zemini görmezden
geliyorlar.

Di¤er taraftan muhalefet ve sol çevreler bu tür olaylar›n
engellenmesi için mahallelerde bulunan dernek ve kurulufllarla
diyalog kurulmas›n› ve bu diyalogda rol oynayabilecek semt
polislerini öne sürüyorlar. Sorunun özü ve kayna¤›yla hiç
kimse ilgilenme cesareti gösteremiyor.

Yaflanan olaylar iki olguyu ortaya koymufl bulunuyor.
Birincisi, ilk anlarda bu olaylar› kendi lehine kullanmak isteyen
hükümetin ilerleyen aflamada içine düfltü¤ü acz durumu.
‹kincisi ise, bu olaylar›n beklemedikleri bir flekilde toplumsal
patlamaya neden olmas› ve hükümetin ötesinde sistemin
sorunlar›n› ortaya ç›karmas›.

Büyük flehirlerin banliyölerinde ,1950 ve 1960’l› y›llarda,
sanayide çal›flmak için gelen göçmen iflçilere yönelik
mahalleler kuruldu. Mant›k asl›nda iflgücünü satmak için gelen
iflçileri bir yerlere yerlefltirmekti, bu da ancak flehir d›fl›nda
olabilirdi. Dev binalar kuruldu ve binlerce iflçi bu sitelere
sonradan getirdikleri aileleriyle birlikte yerlefltirildiler. Fakat
‘70’li y›llarda ekonomik krizin patlak vermesiyle birçok sanayi
iflçisi iflsiz kald›. Eskiden proleter siteleri olarak bilinen ve
Frans›z iflçilerinin de bulundu¤u bu mahalleler yavafl yavafl
Frans›zlar’›n da terketti¤i ve sadece yabanc›larin kald›¤›
iflsizler siteleri haline gelmeye bafllad›. Bu semtler
yoksullaflmayla devlet taraf›ndan terkedilmeyi birarada yaflad›.
1980’li ve ‘90’l› y›llarda ekonomik durumun daha da
a¤›rlaflmas›yla, burada yaflayanlar ister istemez toplumun
d›fl›nda bir hayat sürdürmeye bafllad›lar. Ekonomik olarak zor
durumda olan bu insanlar “tavflan kafesine” benzeyen
bak›ms›z lojmanlarda yaflamak zorunda kald›lar. Hiçbir sosyal
aktivitenin olmad›¤› bu mahallelerde gençler uyuflturucuya ve
kapitalizmin yozlaflt›ran kültürüne terkedildiler. Olaylar›
bafllatan gençli¤in hepsi Fransa’da do¤mufl göçmen as›ll›
Frans›z vatandafl› gençler. Kültür ve kimlik bocalamas›
yafl›yorlar. Ve daha da önemlisi, büyük bir kesim kendisini

FFrraannssaa  bbaannlliiyyöölleerriinnddee
““öötteekkii””lleerriinn  iissyyaann››



tüketim toplumunun d›fl›nda buluyor. Bu durum ister istemez,
bu semtleri ayn› zamanda birer suç alan› haline getirdi.
‹flsizlikle bo¤uflan gençler esrar sat›fl›, h›rs›zl›k, ve mahalle
çetecili¤ine yöneldiler. Bu mahallelerde bazen de medyan›n
katk›s›yla yoz bir mahalle kültürü yay›ld›. Resmen bir lümpen
proletarya yarat›ld›.

Bütün bu d›fllanmalardan ve eksikliklerden dolay› e¤itim
hakk›ndan faydalanamayan ve baflar›s›z olan bu gençlik
gelecekten umutsuz. Son yaflanan olaylar her fleye tepkili ve
öfkeli olan gençli¤in patlama noktas› oldu. Arabalar›,
iflyerlerini, okullar›, otobüsleri yakmalar›, asl›nda d›fl›nda
olduklar› tüketim toplumuna duyulan bir tepkiyi anlat›yor.
Kendileri tüketim topluma karfl› olduklar› için de¤il, bunun
d›fl›nda olduklar› için bilinçsiz bir tepki gösteriyorlar. Sonuçta
yak›p y›k›lan yerler bu gençlerin oturdu¤u semtlerde
bulunuyor. Bu durum, gösterilen tepkiyi toplumun gündemine
tafl›d› ve toplumda tart›fl›l›r hale gelmesine neden oldu.
Elbette daha çok bir güvenlik meselesi olarak sunuldu.

Büyük kentlerin kenar mahalleleri olan bu semtler asl›nda
kapitalizmin yaratt›¤› eflitsizli¤in, haks›zl›¤›n, k›sacas› bütün
sorunlar›n birikti¤i yerler. Baz› semtlerde iflsizlik oran› %40 ile
%50’ye kadar ulafl›yor ve bu insanlar sistemin ilk kurbanlar›
oluyorlar. Göçmenler ayn› zamanda konut sorunuyla yüz
yüzeler. Kalabal›k aileler olan göçmen aileleri bulabildikleri
darac›k, bak›ms›z evlere s›¤mak zorunda kal›yorlar. Bu
mahallelerde imkan› k›s›tl›, s›n›rl› say›da dernek d›fl›nda hiçbir
kurum kültürel ve e¤itsel hizmet sunam›yor. Yabanc›
topluluklar kendi içlerine kapan›yor. Burada yaflayanlar,
özellikle de gençler, kendilerine hiçbir kimlik bulam›yorlar ve
anonim bir s›fatla yafl›yorlar. 

Üstelik hükümetin bütçe k›s›tlamalar› ilk bu semtleri vurdu.
Buradaki okullar›n imkanlar› k›s›tlan›p, e¤itimin kalitesi
düflürüldü. Ayr›ca partiler, sendikalar, demokratik kurulufllar bu
alanlar› tamamen terkederek yaln›zlaflt›rmay› a¤›rlaflt›rd›lar. 

Öte yandan, ayn› mahallede yaflayan insanlara verilen
zarar da tart›flma konusu oldu. Bu fliddetin ne kadar meflru
oldu¤u tart›fl›ld›. Fakat sistemin uygulad›¤› gizli fliddet hiçbir
flekilde ifade edilmedi. Toplumdan ekonomik, politik ve sosyal
d›fllanman›n da farkl› bir fliddet oldu¤u küçümsendi. Üstelik
y›llard›r sistemin kendisi medya arac›l›¤›yla topluma genel
olarak fliddeti yayd›. En büyük sorun, olaylar›n politik bilinç
tafl›yan insanlar›n sisteme yönelmifl tepkisi de¤il, tersine
tamamen örgütsüz, biliçsiz bir öfkenin d›flavurumu olmas›d›r.

Bu olaylarda ikinci önemli nokta ise, hükümetin ilk baflta
bu olaylar› kullanmak istemesidir. Yaflananlar polis devletine

yönelik bir ad›m daha at›ld›¤›n› gösterdi. Bundan üç y›l önce,
2002 cumhubaflkanl›k seçimlerini önceleyen günlerde ayn›
flekilde arabalar yak›lm›fl, medya da sisteme sad›k görevini
yerine getirerek, Fransa’da Frans›zlar için güvenlik olmad›¤›n›
yayarak faflist Le Pen’in ikinci tura kalmas›n› sa¤lam›flt›.
Böylece Frans›z halk›n› bölmek için ›rkç› duygular›n tohumlar›
ekilmiflti. Her türlü sorunlar›n içinde olan ve ayn› zamanda
politik bilinçten uzak göçmen gençli¤i bu flekilde kullanmak
pek de zor olmam›flt›. Çünkü kendi mahallesini, kardefllerinin
gitti¤i okulu, jimnastik salonlar›n› ve komflusunun arabas›n›
yakarak tepki gösteren bu gençlik asl›nda içinde bulundu¤u
sistemin ürünüdür ve verilen tepki de bununla ba¤lant›l›d›r.
Fakat beklenmeyen flu ki, bugün bu gençli¤i kontrol etmekte
de zorluklar yaflan›yor.

Hükümet, t›pk› 2002’de oldu¤u gibi, olaylara önce pek
müdahale etmemek, belirli bir noktaya kadar yaflananlar›
kullanmak gibi bir tutum sergiledi. Böylece, birkaç y›ld›r iflçi ve
emekçilerin büyük öfkesine neden olan hükümetin nefes
alabilece¤i hesaplan›yodu. Avrupa Anayasas›’n›n reddedilmesi
ve ard›ndan yüzbinlerce iflçi ve emekçinin greve ç›kmas›
sosyal bir hareketlilik yaratt›. Bu sosyal hareketlili¤in önünü
kesmek ve gündemi sapt›rmak amac›yla olaylar› kullanmak
hükümet için bir f›rsat olarak gözüküyor, toplumu bölmek
gerekiyordu. Fakat sosyal patlamay› önlemek için kullan›lmas›
gereken bir olay beklenilenin tam tersine isyan olarak ifadesini
buldu ve hükümeti daha zor bir duruma soktu.

Bu olay patlak vermeden bir gün önce, Sarkozy’nin
sundu¤u anti-terrör yasas›n› sorunsuz ve tart›flmas›z topluma
kabullendirmek için iyi bir zemin de haz›rlad›. Bu tür zorluklar,
en son 1955’de uygulanan ola¤anüstü hal yasas›n›n tekrar
uygulanmas›n› getirdi. Cezayir’in ba¤›ms›zl›k savafl›
döneminde uygulanan yasa ile soka¤a ç›kma yasa¤› yerel
yöneticilerin inisiyatifine b›rak›ld›. Yan› s›ra polise birçok yetki
tan›nd›, dolayl› bir flekilde anti-terör yasas› uygulamaya geçti.

Son olarak, her ne kadar bu olaylar biçimsiz ve bilinçsiz bir
tepki olsa da, kapitalist sistemin sorunlar›n›n ne kadar derin
ve çözümsüz oldu¤unu ortaya koydu. Ayr›ca, y›llard›r suskun
olan göçmenler önemli bir dinamik olmay› baflard›lar.
Olaylar›n di¤er Avrupa ülkelerine yay›lmas› alt tabakalar›n
y›llard›r bast›r›lm›fl tepkilerini ifade etmifl bulunuyor. Bu
tepkilerin flimdilik örgütsüz olmas› sistemin biraz daha zaman
kazanmas› anlam›na geliyor. Ancak kapitalizm varoldukça bu
sorunlara çözüm bulmas› imkans›zd›r.

(Bu yaz› Sosyalizm ‹çin K›z›l Bayrak’›n 12 Kas›m 2005
tarihli say›s›ndan al›nm›flt›r.)

E
k
i
m

G
e
n
ç
l
i
¤
i

22



Türkiye 17 Ekim 2005 Perflembe günü akflam
haberlerinde Malatya çocuk yuvas›ndan gelen haberlerle bir
kez daha sars›ld›. Malatya 0-6 yafl çocuk yuvas›nda yaflanan
insanl›k d›fl› muamele görüntülerinden sonra herkes bir günah
keçisi aramaya koyuldu.

Kimine göre sorumlu Malatya valisiydi, kimine göre minicik
çocuklar› hunharca döven bak›c› annelerdi. Olay›n vahametini
‘daha genifl bir bak›fl aç›s›yla görebilen’ kimilerine göre ise
suçlu, Kad›n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan› Nimet
Çubukçu ve hatta Baflbakan Tayyip Erdo¤an’d›. 

Olay›n haber edilmesi s›ras›nda yurtd›fl›nda bulunan Nimet
Çubukçu istifaya ça¤r›ld›. Malatya Valisi hakk›nda soruflturma
bafllat›ld›. Bak›c› anneler tutukland›. Çocuklar derhal
Malatya’dan al›n›p daha iyi koflullarda oldu¤u söylenen baflka
yuvalara gönderildi. 

Bu olay ilk de¤ildir, son da olmayacakt›r. Çocukluklar›
esirgeme yurtlar›nda, yat›l› bölge okullar›nda, yurtlarda geçmifl
birçok insan yaflam›flt›r bu olaylar›. Y›lmaz Güney’in y›llar
öncesinde Duvar adl› filminde belgeledi¤i gibi dayak, iflkence,
taciz hatta tecavüz bu düzenin bütün kurumlar›nda kullan›lan
terbiye yöntemleridir.

En iyi dayak k›z›lc›k sopas›yla at›l›r. Çocukken annenin
korkutma arac› kendi daya¤›d›r; o da yetmezse, baba eve
geldi¤inde yiyece¤i dayakla korkutulur çocuklar... Çocuklar›n›
okula veya ustabafl›n›n eline teslim edenler “Eti senin, kemi¤i
benim” demezler mi? 

Dayak okuldaki e¤itim süresiyle s›n›rl› de¤ildir. “Baba
oca¤›nda” gördü¤ümüz fliddet fabrikada, “asker oca¤›nda”
devam eder. 

2003 y›l›nda, E¤itim Sen’in ö¤retmenler, lise ö¤rencileri,
ö¤retim üyeleri ve e¤itim fakültesi ö¤rencileri aras›nda yapt›¤›
araflt›rmaya göre, Türkiye’deki her yüz ö¤renciden 40’› okulda

ö¤retmenlerince dövülüyor.
E¤itim Sen’in daha önce gerçeklefltirdi¤i çeflitli

araflt›rmalar da Türkiye’de çocu¤a uygulanan fliddeti gözler
önüne sermiflti. E¤itim Sen’in verilerine göre, Türkiye’de her
iki aileden biri çocu¤unu döverken, her dört ö¤retmenden biri
de ö¤rencisine çeflitli biçimlerde fliddet uyguluyor.

Her ailede fliddet yayg›n bir e¤itim arac› olarak kullan›l›yor.
Çocuklar ve kad›nlar bu fliddetin en büyük hedefi, ama
yetiflkin erkekler de fliddeti tan›yor ve tad›yor. fiimdilerde
Malatya’da yaflananlar› k›nayanlar daya¤› baflka yerlerde
kullanmam›fllar m›d›r? Daya¤›n cennetten ç›kt›¤›n› hiç mi
söylememifllerdir? fiiddet eflitsizlikle birlikte varoldu, ilkel
iflbölümü ile ortaya ç›kt›, s›n›fsal ayr›flma ve yabanc›laflma ile
birlikte insan›n ayr›lmaz bir parças› oldu. Emperyalist
savafllarda milyonlar›n cephede öldükleri bir dünyada çocuklar
fliddetsiz büyüyemezler. Rize’de ailelere sald›rmay› hüner
sayanlar, akflam kahvede ya da evde otururken Malatya’daki
bak›c›lara küfretmeyi de erkeklik erdemi sayarlar. Kapitalizmin
ezme kültürüdür bu. ‘Vurmazsan vururlar, ezmezsen
ezerler’dir. Ve güçlü olan güçsüzü sindirir, döver, k›rar,
dayakla ya da daha meflru say›lan fliddet araçlar›yla erkini
kan›tlar. 

Bu fliddete son verecek olansa iflçi s›n›f›n›n devrimci
kalk›flmas›d›r. Kuflku yok ki devrimler de fliddeti kullan›rlar,
ancak yok ettikleri kokuflmufllu¤un yerine yeni ve güzel olan›
yaratabilmek için. Bu devrimci fliddettir, insanl›¤›n meflru
kazanma yoludur.

fiiddetin kayna¤› eflitsizliktir. Eflitsizli¤in oldu¤u her yerde
fliddet uygulan›r. Hem de bu eflitsizli¤in sürmesinden ç›kar›
olanlar taraf›ndan, onlar›n bekçi köpekli¤ini yapt›¤› düzen
taraf›ndan uygulan›r. Malatya’da yaflananlar burjuva devlet
tarihinde bir ilk de¤ildir. Daha önce birçok yat›l› okulda,

yetifltirme yurdunda,
›slahevinde, iflyerlerinde,
cezaevinde bu tür olaylar
yafland›. Burjuva medya
her zamanki gibi, yani
ifline geldi¤i gibi, feryatlar
kopard›. Dönemin
muhalefetini göreve,
kendince sorumlu buldu¤u
kiflileri istifaya ça¤›rd›.
Ama her dönemde
eflitsizli¤in yaratt›¤› fliddet
uygulamalar› devam etti.
Ve eflitsizli¤in kayna¤›
kapitalist düzen
y›k›lmad›kça da devam
edecek! Ve düzen fliddetin
ezilenlerce ezenlere karfl›
meflru kullan›m› ile
y›k›lacak, yerine baflka bir
dünya, insan›n insan›
ezmedi¤i, iflkence
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‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi yeni e¤itim
ve ö¤retim
döneminde
üniversitenin dört bir
yan›na yerlefltirilen
kameralar ve
turnikelerle aç›ld›.
Yeni dönemin
bafl›nda üniversite
yine geçmifl y›llar›
aratmayan tarzda bir
sald›r› dalgas› ile
karfl› karfl›yayd›.
Henüz yaz aylar›nda
aç›lan soruflturmalar
ve ya¤d›r›lan cezalar
yeni dönemde de
sald›r›lar›n yo¤un bir
flekilde devam
edece¤inin
göstergesiydi. Bu
soruflturma sald›r›s›
daha yayg›n ve
kapsaml› bir sermaye
sald›r›s›n›n da ilk
aya¤›n›
oluflturmaktayd›. Binlerce dolar harcanarak üniversitenin dört
bir yan›na yerlefltirilen kameralar, girifllere koyulan turnikeler
ve kap›lara dikilen özel güvenlik görevlileri, yemekhanelerde
bankalarla anlaflmal› olarak turnike sistemine geçilmesi, hem
geçmifl y›l›n sald›r›lar› hem de yaz dönemindeki soruflturma
sald›r›s›yla birleflince, yeni dönemde sermayenin bütünlüklü
bir sald›r› politikas› olarak karfl›m›za ç›km›fl oluyor. 

Di¤er üniversitelere nazaran daha farkl› bir yere sahip olan
‹stanbul Üniversitesi, geçen dönemde paral›laflt›rma
uygulamas›n›n ilk ad›mlar›n› yaz okulu uygulamas›yla
bafllatm›flt›. Koltu¤a oturan rektör, hiç vakit kaybetmeden
efendilerinin politikalar›n› uygulamaya koyulmufl ve ayn›
zamanda da üniversiteden yükselen muhalif sesleri bask›
alt›na almak için birçok ad›m atm›flt›. Rektörlü¤ün aç›kça
destekledi¤i faflist sald›r›larla bu dönemin bask› politikalar›n›n
zemini döflenmiflti. Tüm bu yaflananlar kap›lardaki s›k› kimlik
kontrollerini, turnikeli geçiflleri ve yerlefltirilen kameralar›
meflrulaflt›rman›n da bir di¤er halkas›n› oluflturuyordu. 

Kuflkusuz üniversitemizin ticarilefltirilmesi yönlü ad›mlar›n
h›zl› bir biçimde at›lmas› sald›r›lar›n kapsam›n›n artaca¤›n›n
göstergesidir. Kantinden yemekhaneye, koridorlardan
Hergele’ye kadar ö¤rencilerin gözetlenmesi de bunun içindir.

Asl›nda son derece masum görünen turnikeler,
kameralar, özel güvenlik birimleri, senaryosu
sermayedarlar taraf›ndan haz›rlanm›fl ve
yönetmeni rektör olan bir filmin dekorlar›d›r.
Ö¤rencilerse fark›nda olmadan bu filmde figüran
oyuncu konumundad›r. Sermayenin derdi binlerce
‹Ü ö¤rencisini gözetlemek de¤ildir, zaten bu
olanakl› da de¤ildir. Fakat as›l amaç, üniversite
ö¤rencilerini bu biçimde sürekli izlendi¤i
psikolojisine sokmakt›r. Bu ise sistematik bir bask›
uygulamas›n›n yan› s›ra ö¤renci gençli¤i
üniversiteye yabanc›laflt›rmak gibi dolays›z bir
sonuç üretmektedir. 

Üniversitemizin ticarilefltirilmesine 
karfl› mücadeleye!

Sald›r›lar›n bu denli yo¤un oldu¤u bir dönemde
Edebiyat Fakültesi ö¤rencileri olarak bu kapsaml›
sald›r›lara tok bir yan›t oluflturabilmek için
yerelimizde zaman kaybetmeden tart›flmalara
bafllad›k. 6 Kas›m tart›flmalar›n›n merkezi düzeyde
olgunlaflmas›n› beklemeksizin yerelimizde ortaya
ç›kan sorunlar› bir çal›flmaya konu edebilmek
durumundayd›k. Bu düflünce do¤rultusunda
öncelikle Edebiyat Fakültesi’nde yaflanan temel
sorunlar› ve bu sorunlara karfl› birleflik bir çal›flma

örmenin önemini siyasal gençlik gruplar›yla bir tart›flmaya
konu ettik. Bu tart›flmalarda çal›flman›n tarz›na iliflkin bir dizi
vurgu yapt›k. Çal›flma her koflulda genifl ö¤renci kitleleriyle
buluflmay› hedeflemeli, çal›flman›n ulaflabildi¤i her bir unsuru
çal›flmay› sahiplenen birer özneye dönüfltürebilme çabas›n›
göstermeliydi. Bunun anlam› siyasetlerden menkul bir
propaganda çal›flmas› örmek yerine, kitle inisiyatifini gelifltirici
ve kitlelere ulaflabilecek her türlü arac› kullanan bir kampanya
örmekti. 

Yereldeki tart›flmalar›n çal›flman›n önünü t›kamamas› için
6 Kas›m’a belirli bir hat ç›kmas›n› beklemeden çal›flmalar›m›z›
bafllatt›k. Öncesinde farkl› siyasal gençlik gruplar›n›n yereldeki
gündeme dair kulland›klar› araçlar› ortaklaflt›rarak çal›flmaya
bafllad›k. ‹lk olarak üniversiteye yerlefltirilen kameralar›n
yo¤un bir teflhirini yapt›k. Duvar gazeteleri ve haz›rlad›¤›m›z
“YÖK seni izliyor” afiflleriyle fakültemizin her yan›n› donatt›k.
Ayr›ca kameralar›n oldu¤u yerleri daha dikkat çekici hale
getirmek için onlar›n hemen alt›na duvar gazeteleri ast›k, ok
iflaretleri ile kameralar› gösterdik. Ö¤rencilerin fark›na
varmalar›n› ve ayn› zamanda bu tepkinin aç›¤a ç›kmas›n›
sa¤lamak için bir referandum haz›rlad›k. Referandumla paralel
olarak bir de anket çal›flmas› yapt›k.Yaklafl›k 150 anket yapt›k
ve 500 referandum oyu ald›k. Referanduma kat›lan
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ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unun kameraya hay›r dedi¤ini
gördük. Anket sonuçlar›ysa oldukça anlaml›yd›. Kameralara
ayr›lan bütçe yerine fakültedeki ›s›nma, derslik sorununun
çözülmesi yönlü talepler anketlerde büyük bir ço¤unluk
taraf›ndan dile getirilmiflti. Bir hafta boyunca yürüttü¤ümüz
anket ve referandum çal›flmalar›n›, sonuçlar›
aç›klayaca¤›m›z aç›k ça¤r›l› bir toplant›yla sonland›rd›k.
Yapt›¤›m›z bu ilk toplant›da gündemin yak›c›l›¤›ndan, bu
uygulamalar›n çok aç›k bir biçimde sermayenin hedefli
sald›r›lar›n›n bir parças› oldu¤undan bahsettik. Ayn›
zamanda kamera ve turnike uygulamas›n›n YÖK’ün yeni
dönem uygulamalar›n›n birer parças› oldu¤u ve bu nedenle
tüm bunlar›n alt›nda yatan gerçe¤in YÖK düzeni oldu¤u,
üniversitelerin neo-liberal politikalar çerçevesinde yeniden
yap›land›r›lma sürecinde tek bafl›na kamera karfl›tl›¤›ndan da
öte tüm bu hedefli sald›r› dalgas›n›n aç›k bir teflhirinin
yap›lmas› gerekti¤ini vurgulad›k Duyurusunu, flenlik ve araya
giren tatiller nedeniyle, yo¤un bir çal›flmaya konu
edemedi¤imiz için toplaant› bizim aç›m›zdan istenen
sonuçlar› üretmedi. Buna ra¤men aç›k toplant›dan önümüze
bir program ç›kararak ayr›ld›k. Bir haftal›k bir etkinlik ve
eylem program› ç›kard›k. Kamera Önü Etkinlikleri bafll›¤›
alt›nda bir film gösterimi, tiyatro
gösterimi ve bir söylefli
kurgulad›k. Planlad›¤›m›z
etkinlikleri  yaflad›¤›m›z bir dizi
aksakl›¤a ra¤men
gerçeklefltirdik. Yap›lan ikinci
aç›k toplant›da hem yaflanan
aksakl›klar›n bir özelefltirisi
verildi, hem de önümüzdeki
dönemde kampanyan›n hangi
araçlarla sürdürülece¤i tart›fl›ld›.
Avukatlar›n yard›m›yla
haz›rlanacak olan bir dilekçe ve
karikatür sergisiyle kampanya
faaliyetimiz bayram sonras›nda
devam edecek. 

Bugüne kadar süren
çal›flma fakülte özelinde ileri
unsurlarda belirli bir ilgiye konu
oldu. Ancak bafl›ndan sonuna
vurgulad›¤›m›z ve temel bir
önem verdi¤imiz sahiplenme ve
çal›flmaya kat›lma sorunlar›
duruyor. Halihaz›rda çal›flma
ö¤rencilerin kendilerini ifade
edebilecekleri ve birebir
kat›labilecekleri bir tarz
yaratamam›fl oldu. Ancak uzun
vadeli düflünüldü¤ünde 6
Kas›m öncesi bir ortakl›k
yarat›labildi¤i söylenebilir.
Edebiyat Fakültesi’nde yaflanan
sorunlar›n 6 Kas›m sonras›nda
da kendini ayn› yak›c›l›¤› ile
hissettirece¤i düflünüldü¤ünde,
yap›lmas› gereken bu
çal›flmada yakalanan ortakl›¤› 6
Kas›m sonras›na tafl›mak,
ancak bu süre zarf›nda kitle
inisiyatifini öne ç›kartabilecek
yöntemleri daha güçlü hayata
geçirebilmek gerekmektedir. 

Sonuç yerine

Dönemin bafl›ndan bu yana at›l bir durumda olan
siyasetlerde kampanya çal›flmas› ve 6 Kas›m faaliyetini örme
noktas›nda ilgisiz ve duyars›zl›k, Edebiyat Fakültesi’nde de
kendisini gösteriyor. Yap›lmas› gereken yaln›zca ortaya bir
irade koymak ve bu iradeyi güçlendirerek hayata geçirmektir.
Bir dizi imkana sahip olan Edebiyat Fakültesi’nde çal›flmalar
güçsüz ve ço¤u kez zorlamalarla bugüne gelmifl durumda.
Tok ve güçlü bir muhalefet örgütlenebilecekken sorumsuzca
yaklafl›mlar sonucu ortaya c›l›z ve kendini tekrarlayan bir
tablo ç›km›fl durumda. Ancak henüz dönemin bafllar›nday›z
ve bu tutumlar terk edildi¤inde güçlü bir faaliyet örgütlemenin
önü aç›k olacakt›r. Bafl›nda da belirtti¤imiz gibi bugün yerel
inisiyatifleri aç›¤a ç›karan, yerel gündemler üzerinden
imkanlar oluflturabilen ve ileri güçlerin sahiplenebilece¤i bir
tarz yaratabilmek ve yarat›lacak olan çal›flman›n süreklili¤ini
denetleyecek mekanizmalar oluflturabilmek gençlik hareketi
aç›s›ndan kritik bir yerde durmaktad›r. Bu bilinç, sorumluluk
ve ›srarla çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz. Önümüzdeki sald›r›
dalgas›n› kitle mücadelesini gelifltirerek yan›tlayaca¤›z.

Ekim Gençli¤i/ ‹Ü Edebiyat Fakültesi 
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UU¤¤uurr  KKaayymmaazz  ddaavvaass››nnddaa  ppoolliiss
tteerröörrüü

21 Kas›m 2004'te Mardin'in K›z›ltepe ilçesinde faflist sermaye devletinin kolluk
kuvvetleri taraf›ndan katledilen 12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz ve babas› Ahmet Kaymaz
ile ilgili Eskiflehir'de görülen davan›n 2. duruflmas›na bir kez daha polis terörü
damgas›n› vurdu. Hat›rlanaca¤› gibi ilk duruflmay› izlemek isteyenlere polis
denetimindeki sivil faflistler tafl ve sopalarla sald›rm›flt›.

24 Ekim günü mahkemenin bafllama saatinde davay› izlemek için yola ç›kan SDP,
DEHAP, Halkevleri, ESP, Mücadele Birli¤i ve Ekim Gençli¤i'nden oluflan grup polis
engeliyle karfl›laflt›. ‹lk baflta davan›n izlenmesinde bir sak›nca görmeyen, üst
aramalar› yap›ld›ktan sonra davay› izleyebilece¤imizi söyleyen polis, birden karar
de¤ifltirerek davay› sadece birinci dereceden akraba ve kimi kurum temsilcilerinin
kendi kimliklerini belgelemek flart›yla izleyebilece¤ini söylemeye bafllad›. Davay›
izlememizin yasal hakk›m›z oldu¤unu söylememiz üzerine polisin azg›nca sald›r›s›
bafllad›. Sald›r› üzerine ara sokaklara girildi ve “Katil devlet hesap verecek!” slogan›
hayk›r›ld›.

Yap›lan müdahale sonucu iki okurumuzun da aralar›nda bulundu¤u 11 kifli, sivil
polis ve çevik kuvvet taraf›ndan coplar ve tekmelerle dövülerek gözalt›na al›nd›. Çevik
kuvvet otobüslerinde kasklarla ve coplarla dövülerek Çarfl› Karakolu'na götürüldük.
Karakolda da tekme ve yumruklarla a¤›r hakaretlere u¤rad›k. Kad›n arkadafllar›m›za
yönelik tacizde bulunan düzenin bekçi köpeklerinin sald›r›lar› burada da devam etti.
Sa¤l›k kontrolünden sonra götürüldü¤ümüz Emniyet Müdürlü¤ü'nde normal üst
aramas› yap›ld›ktan sonra keyfi bir flekilde uygunsuz üst aramas› dayat›lan Ekim
Gençli¤i okuru bir arkadafl›m›z, uygunsuz üst aramas›n› kabul etmedi¤i için burada da
azg›nca dövüldü ve bu flekilde arama yap›lmaya çal›fl›ld›. Gözalt›na al›nan 11 kifli ayn›
gün ç›kar›ld›klar› savc›l›k taraf›ndan saat 19.30'da serbest b›rak›ld›. Savc›l›kta ifade
verdikten sonra kötü muamelede bulunan polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunuldu.

12 yafl›ndaki bir çocu¤u “terör örgütü” üyesi oldu¤u gerekçesiyle katleden zihniyet,
davay› izlemek için orada bulunan devrimci, demokratlara karfl› vahfli bir sald›r›
gerçeklefltirmifltir. Bizler biliyoruz ki; sokak ortas›nda gerçeklefltirilen katliamlar›n, “faili
meçhul”lerin ve iflkencede katletmelerin tek sorumlusu sermayenin faflist devletidir ve
bu düzen y›k›l›p yerine sosyalizm kurulmad›kça sermaye devletinin bu katliamlar›
devam edecektir.

Ekim Gençli¤i/Eskiflehir



ÖÖzzeell  ÖÖ¤¤rreettiimm  KKuurruummllaarr››  YYaassaa  TTaassllaa¤¤››  BBaakkaannllaarr  KKuurruulluu''nnddaa……

EE¤¤iittiimm  hhaakkkk››nn››nn  ggaasspp››nnaa
kkaarrflfl››  mmüüccaaddeelleeyyee!!

Hükümete geliflinin hemen ard›ndan özel okullar›
desteklemek ad›na, kamu kaynaklar›yla “10 bin yoksul
ö¤renciyi” özel okullarda okutmak için yasal düzenleme yapan
AKP hükümeti, flimdi de paral› e¤itimi özendirmek için özel
okullara çeflitli mali kolayl›klar getirmeye haz›rlan›yor. Özel
Ö¤retim Kurumlar› Yasa Tasla¤› geçti¤imiz günlerde Bakanlar
Kurulu'nda imzaya aç›ld›. Yasa, e¤itimi paral› hale getirme
sürecinin temel bir halkas›. Bunun en aç›k ifadesini bakanl›k,
yasan›n gerekçelendirilmesini yaparken hükümet program›na
baflvurarak yap›yor. Özel e¤itim kurumlar›n›n e¤itimdeki pay›n›
%1.9'dan %10'a ç›karmak hükümet program›n›n bir
bölümüydü. ‹flte bu yasayla uygulamaya sokulmak istenen
budur. E¤itimi tümüyle de¤ilse de önemli ölçüde özel okullara
devretmek temel amaçt›r, dönüflüm yöntemi ise neo-liberal
politik aç›l›mlard›r.

Geçmiflte s›k s›k bu konuyu ele ald›k. Sermayenin küresel
yeniden yap›lanma sürecinin en belirgin özelli¤i neo-
liberalizmdir. Neo-liberal dönüflümlerle kamu hizmeti olarak
adland›r›lan ve do¤rudan vergilerle karfl›lanan her tür hizmet
özellefltirilmekte, sermayenin ya¤mas›na aç›lmaktad›r. Bu yolla
emekçiler bir soygun alan›yla daha karfl›laflmaktad›rlar. Ücretli
eme¤in günlük sömürüsünün yan› s›ra ücretler de sermayenin
cebine gitmektedir. Bunun sonucunda emekçilerin yaflam
standard› düflmekte, sefalet koflullar›nda yaflamaya
bafllamaktad›rlar. Burjuva devrimleri sonras›nda ve kuflkusuz
yine de emekçilerin özel çabalar›yla temel insan haklar› içine
yerleflen e¤itim ve sa¤l›k gibi alanlar ise giderek birer soygun
alan› olmakta, emekçiler bu haklar›n› yitirmektedirler.

Özel okullara k›yak, emekçi çocuklar›na
yasak!

Gerçekten de sözkonusu yasal düzenlemeler ve onlar›
beklemeyen fiili uygulamalar ile e¤itim her geçen gün daha da
paral› ve pahal› hale geliyor. Yak›n zamanda aç›klanan ‹MF

bütçesinin en az pay ay›rd›¤›
kalemlerin bafl›nda e¤itim
geliyor. Bu bakanl›¤›n tüm

resmi

aç›klamalar›na ra¤men zorunlu ba¤›fl ve aidat sisteminin
uygulamada kalmas›n› ve sürekli daha da artan miktarlar›n
ö¤renci velilerine, emekçilere yüklenmesini beraberinde
getiriyor. ‹lkö¤retim alan›nda giderek yayg›nlaflan paral› e¤itim
uygulamalar› emekçi çocuklar›na sadece üniversite kap›lar›n›n
de¤il, tüm okul kap›lar›n›n kapal› kalmas›n› beraberinde
getiriyor.

Özel okullar ise bu talan›n d›fl›nda kalmak istemiyor ve
paylar›n› sürekli art›rmak istiyorlar. Zaten sistemin sürekli
teflvik etti¤i ve ilkö¤retimden bafllayarak her ö¤rencinin birkaç
y›l boyunca devam etmek zorunda b›rak›ld›¤› dershanelerle
pasta pay›n› art›ran sermaye, bununla yetinmeyerek özel
okullar için de daha fazla destek bekliyor.

Bu beklenti ve daha do¤ru bir ifade ile buyruklar Mart
2000'de özel e¤itim kurumu sahiplerini temsil eden kurulufllar›n
Silivri'de yapt›klar› kongre niteli¤indeki görüflmede aç›kça ifade
edilmiflti. Bu görüflmede 1965'ten beri de¤iflmeyen 625 say›l›
Özel Ö¤retim Kurumlar› Yasas›'n›n günümüz flartlar›na
uyarlanmas› istenmiflti. Ayn› yerde oluflturulan komisyonlar›n
har›l har›l çal›flmas›yla bakanl›¤a sunulmak üzere yeni bir
taslak oluflturulmufltu.

Komisyonun haz›rlad›¤› taslak bugün Bakanlar Kurulu'na
getirilen yasa tasla¤›n›n temeli niteli¤inde. Bu tasla¤› sunarken
Özel Okullar Derne¤i Baflkan› Rüstem Eyübo¤lu, “Bu ceket
bize dar geliyor” demifl ve devam etmiflti, “Milli E¤itim
Bakanl›¤›'na gönderilen taslakla, elbisenin geniflletilmesi
amaçlan›yor. Bakanl›k elbiseyi nas›l biçecek, hep beraber
görece¤iz.”

K›z›l Bayrak ve Ekim Gençli¤i’nin yak›n tarihli say›lar›nda
bu konuyu ele alm›fl ve bakanl›¤›n yönü belli oldu yorumunu
yapm›flt›k. Nitekim o kongreden bir süre sonra “E¤itime %100
Destek” kampanyas› bafllam›fl ve devlet 10 bin ö¤renciyi
ücretini emekçilerin s›rt›na y›karak özel okullara göndermiflti.
Bu kampanyay› da ele al›rken yine Silivri toplant›s›na
gönderme yapm›fl ve komisyonun haz›rlad›¤› yasa tasla¤›
önerisinde yeralan “Devlet, özel ö¤retim
kurumlar›na mali yard›mda bulunabilir.
Özel ö¤retim
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kurumlar›na yard›m amac› ile Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesinde
Özel Ö¤retim Kurumlar› Destekleme Fonu ad› alt›nda bir fon
oluflturulur” ifadesini hat›rlatm›flt›k.

Geçmifli bu kadar fazla hat›rlatmam›z›n nedeni bugünkü
yasan›n evriminin görülebilmesini sa¤lamak. Hükümet gerçek
iktidar sahiplerinin buyruklar›n› uygulamakta hiç gecikmiyor.
Beri yandan devlet okullar›n›n ö¤retmen aç›¤› karfl›lanm›yor,
okullar›n en ufak bak›m-onar›m ihtiyaçlar› bile görmezden
geliniyor. Tüm bu sorunlar› da bakanl›k Maliye'nin izin verdi¤i
ölçülerde kaynak ay›rabildiklerini söyleyerek gündeminden
ç›kar›yor. Peki bunlara kaynak ay›ramayan Maliye, nas›l
oluyor da en düflü¤ü 15 milyar olan özel okullarda 10 bin
ö¤rencinin okutulmas›na kaynak ay›r›yor? Bu sorunun yan›t›
e¤itimin bir sektör olarak alg›land›¤›n› bir kez daha gösteriyor.

fiimdi sadece 10 bin ö¤rencinin de¤il, ilk elden 250 bin
kadar ö¤rencinin özel okullara kayd›r›lmas›n› getirecek bir
yasal düzenleme ile karfl› karfl›yay›z. Bu düzenlemenin
asl›n›n özel okullar taraf›ndan haz›rland›¤›n› art›k biliyoruz.
Bildi¤imiz ikinci nokta ise e¤itimde f›rsat eflitli¤inin bu
düzenleme yoluyla devlet eliyle yokedildi¤i.

Özel okullar için ya¤ma alan›

Yasan›n en çarp›c› maddelerinden biri olarak 21. madde
bas›nda da ele al›n›yor. Bu madde ile özel okul masraflar›
vergiden düflecek. Yani “herkes” vergi ödemek yerine
çocu¤unu özel okula göndermeyi tercih edebilecek. Elbette
çal›flanlar›n %20'sinin sigortal› olmad›¤›, önemli bir
bölümünün primlerinin ödenmedi¤i, dahas› sosyal güvence
sisteminin tasfiyesine soyunulmufl bir ülkede kimlerin bu
haktan yararlanabileceklerini biliyoruz. Halihaz›rda neredeyse
tüm vergilerin dolayl› hale geldi¤i, gelir vergisinin ise artan
oranl› de¤il, aksine gelire ters oranl› oldu¤u sermaye
düzeninde, burjuvalar›n ve orta s›n›flar›n ödedikleri s›n›rl›
vergi de bu yolla kendilerine iade ediliyor.

Bir kez daha hat›rlatal›m; 21. madde ile tan›nan haktan
ancak ve ancak verginiz belli bir miktar›n üzerinde ise
yararlanabiliyorsunuz. Zira en düflük özel okulun fiyat› y›ll›k 15

milyar, buna ek olarak yemek ve ulafl›m ücretleri ekleniyor.
K›saca bakanl›¤›n dedi¤i gibi “her isteyen” çocu¤unu özel
okula gönderemez. Ama emekçiler için de bir hak ayn›
maddede tan›nmakta. Buna göre devlet paras› olmad›¤› halde
çocu¤unu özel okullarda okutmak isteyenlere “düflük faizli”
kredi imkan› sunuyor. Demek ki emekçilerin soygununda
gelinen aflamada art›k al›nacak bir fley kalmad›¤› için
borçland›rma sistemine baflvuruluyor. Peki kredi borçlar› nas›l
ödenecek? Cevab› okurumuz biliyor.

Günlerdir sermaye bas›n› bunu iflliyor dedik. Fakat ayn›
sermaye bas›n› nas›l bir tesadüftür ki yasan›n geri kalan› ile
hiç ilgilenmiyor. Acaba bu da o özel politikalardan biri mi?
San›yoruz öyle, daha önce yap›ld›¤› gibi yasan›n bir yan› öne
ç›kar›larak di¤er bölümleri saklanmaya çal›fl›l›yor. Sonucunda
bu madde de¤ifltirilirse –ki bu yüksek bir olas›l›k- sorunlar da
ortadan kalkm›fl olacak: ‹flte demokrasi! Geçmiflte benzer bir
maddenin cumhurbaflkan› taraf›ndan veto edildi¤i
düflünülürse, bu madde üzerinde fazla durmak yerine di¤er
yanlara bakmal›y›z.

Yasa tasar›s›, özel okul açmak isteyenlere 20 bin dönüme
kadar arazi verilmesi ve vergi al›nmamas›n› da içeriyor. Yine
%8 olan özel okul fiyatlar›ndaki KDV oran› yar› yar›ya
düflürülecek. %18 olan yemeklerdeki KDV oranlar› %8'e
indirilecek. Önemli husus flu; devlet okullar›nda böyle bir
indirim yok. Emekçi çocuklar› özel okullara gitmek için kredi
al(a)mad›klar› için devlet okullar›na gidecek ve yemekleri
daha pahal› olacak. E¤itim araçlar›n›n KDV oran› ise %18,
hatta baz›lar›nda %21. Yani emekçi çocuklar› önlük al›rken
%18 vergi ödeyecekler, ama bu vergiyi ödeyemeyecek
durumda olduklar› için olsa gerek özel okullara gidenler
sadece %4 KDV ödeyecekler. Yasa buna benzer aç›k ifadeler
içerdi¤i gibi her alanda özel e¤itim kurumlar›n›n önlerinin
aç›lmas›, devletin buralara ihale ile ö¤renci vermesi gibi daha
genel sald›r› hükümleri de içeriyor.

Emekçiler ve gençlik mücadeleye!

Yasan›n kapsam› gençli¤i kuflkusuz fazlas›yla
ilgilendiriyor. E¤itimin paral› hale
getirilmesi ve ticarilefltirilmesi
süreçleri bir bütünlük tafl›yorlar
ve ilkö¤retimden yüksek
ö¤retime kadar her alanda efl
güdümlü olarak devreye
sokuluyorlar. Ancak sözkonusu
yasa emekçilerin mücadelesini
gerektiriyor. Sendikalar›
arac›l›¤›yla ücretleri için
mücadele eden emekçiler,
ald›klar› ücretin dolayl› gasp›
olan bu tür uygulamalara karfl›
da savaflmal›d›rlar. Bu iflçi
s›n›f›n›n ve emekçileri en güncel
görevidir. Gençlik bu
mücadelede onlar›n yan›nda
olacakt›r. 

‹flçiler ve emekçiler ile
ö¤renciler ve e¤itim emekçileri,
bu yeni sald›r›ya karfl› omuz
omuza olmal›d›rlar.

Ekim Gençli¤i

E
k
i
m

G
e
n
ç
l
i
¤
i

27

BBuu  ddeerrggii  bbiizziimm  ddeerrggiimmiizzddiirr!!
Biz Çukurova Üniversitesi’nden Ekim Gençli¤i okurlar›y›z. Öncelikle bu

dergide eme¤i geçen bütün arkadafllar›m›z› selaml›yoruz. Bu dergi bizim
dergimizdir. Bu yüzden elefltiri hakk›n› kendimizde görüyoruz. Üniversitede
okudu¤umuz bölüm itibariyle elefltirilerimiz de daha çok resim ve grafik üzerine
yo¤unlaflt›k ve dergimizin bu konuda yetersizlikleri oldu¤una karar verdik. Logo
ile bafllamak istiyoruz. Baz› say›lar›m›zda logo ile kapak renklerinin birbirini
tamamlamad›¤›n›, uyumsuz oldu¤unu düflünüyoruz. Kapaklarda mesaj› do¤rudan
veren resimler kullan›labilir, ayn› zamanda resme uygun bloklama yap›labilir. Arka
iç kapaktaki resimler ço¤u zaman ön kapaktaki resimden daha güzel ve etkili
oluyor. Derginin iç sayfalar›nda genellikle ayn› resimler kullan›l›yor. Bazen resmin
boyutlar›yla oynan›rken resim deforme oluyor. Sayfa düzeninde de daha farkl›
renklere yer verilebilir. 

Yaz›lara gelince orta sayfalar gerçekten çok güzel ç›k›yor. Anlafl›l›r ve sade
bir dille anlat›lmas› yararl› oluyor. Yaz›larda kültür-sanat vb. alanlardaki yaz›lara
daha çok yer verilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Örne¤in bir kitap elefltirisi ya da
önerisi olabilir. S. Kurtulufl, H. Ezgi, A. Eylül gibi yazarlar›m›z›n yaz›lar›n› ve
anlat›m tarzlar›n› çok be¤eniyoruz. Bu önerilerimizi dikkate al›rsan›z seviniriz.
Hepinize teflekkür ediyoruz. Bütün Ekim Gençli¤i okurlar›na selamlar.

ÇÜ Resim Bölümü’nden EG okurlar›  



Sermaye düzeninin muhalif güçlere
karfl› yürütece¤i terörün hukuksal aya¤›n›
yeni Terörle Mücadele Yasa Tasar›s›
oluflturuyor. Toplumsal aya¤› ise, teröre
karfl› mücadelenin ulusal düzeyde olmas›
gerekti¤i söylenerek ve linç giriflimlerine
ön ayak olunarak örülmeye çal›fl›l›yor.

Özellikle 11 Eylül’ün ard›ndan
emperyalist ülkelerce terör yaygaras›
kopart›larak dünya burjuvazisinin
ç›karlar› u¤runa tüm dünyadaki ezilen
halklar›n ve sömürülenlerin her türlü
eylemi terördür diye baltalanmaya, bu
söylemlerle ç›kar savafl›mlar›
meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor.
Emperyalistler ve yardakç›lar› tüm dünyada mücadeleye
yönelik olarak yeni yasalar ve düzenlemelerle kendilerine
hukuksal dayanak yarat›yorlar. En temel demokratik
kazan›mlar› yok etmeyi, bask› ve suskunluk ortam›
yaratmay› hedefleyen sermaye iktidar› da, ABD ve
‹ngiltere gibi ülkelerde “terörle mücadele” ile ilgili
al›nmak istenen önlemleri örnek al›yor. Yeni Terörle
Mücadele Yasa Tasar›s› bu çerçevede flekillenmifl
bulunuyor. 

Terörle Mücadele Kanunu’nun ilk maddesinde terörü
bask›, fliddet, korkutma, y›ld›rma ve tehdit yöntemlerinin
kullan›lmas› olarak tan›mlayan devlet, gerçekte kendi
devlet terörünün yöntemlerini adland›rm›fl oluyor. 

Dünya burjuvazisinin sald›r› konseptine uygun yeni
yasa de¤iflikli¤inin en can al›c› noktas› terör ve terörist
tan›mlamalar›n›n içeri¤inin geniflletilmesi. Hiçbir fliddet
eylemi gerçeklefltirmemifl olsa dahi slogan atmas›,
gösteriye kat›lmas›, örgütün herhangi bir yaz›s›n›
okumas›, bulundurmas› o kifliyi örgüt üyeli¤i ile
suçlamaya yetiyor. Yasada örgütün meflru ve hakl›
amaçlar için çal›flt›¤›na kanaat getirmifl olmak bile,
kiflinin örgüt üyesi olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n hapis
cezas› ile cezaland›r›lmas› için yeterli bir neden. Mesela
siz e¤itimin bir hak oldu¤unu ve paras›z olmas›
gerekti¤ini söyleseniz ve bu herhangi bir örgütün de
söylemi olsa, buna yönelik bir eylemlilik içinde iseniz, bu
örgüt üyeli¤inden yarg›lanman›z için yeterli yasal
dayanak bulunabilir. Böylece her türlü hak aramaya
yönelen fiilin önü kesilmeye çal›fl›l›yor. 

Tüm muhalif unsurlar›n ötesinde as›l hedefin iflçi
s›n›f› mücadelesi oldu¤una gelince. Terörle mücadele
dedikleri gerçekte iflçi ve emekçilere sald›r› ça¤r›s›d›r.

Örgütlenmeye ve örgütlere karfl› ç›kar›lan yasalar iflçi
s›n›f›n›n mücadele örgütlerine karfl› kullan›lacak ve
mücadelenin ad›mlar›n› çelmeleye yönelik olacakt›r. Grev
ve sendikal haklara yönelik k›s›tlamalar bu sald›r›
ça¤r›s›n›n do¤rulay›c›s›d›r. 

Bugün TMY’nin yenilenmesi ve daha bask›c› bir
yasan›n ç›kar›lmak istenmesi, toplumda y›lg›nl›k,
suskunluk, sinmifllik yaratmak içindir. Bir avuç az›nl›¤›n
ç›kar›na iflleyen bu berbat düzenin bekas› toplumsal
denetimi sa¤lamaktan geçiyorsa, bu denetim
mekanizmas›n›n ifllevini gelifltirecek araçlar› da
gelifltirebilmek gerekecektir. Terörle mücadeleye yönelik
yeni önlemler; s›n›rs›z telefon dinleme hakk›, internetin
gözetimini içeren yeni düzenlemeler, okudu¤umuz
okuldan sokaklara kadar güvenlik gerekçesiyle
yerlefltirilen kameralar bu araçlardan bir kaç›. Bunun
aç›ktan bir fiflleme sistemi oldu¤u ve izlenme ortam›nda
korku sal›nmaya çal›fl›ld›¤› aç›k. 

George Orwell’›n 1984’de kurgulad›¤› toplumda en
büyük suç, bilmek ve düflünmekti. Henüz düflüncelerimiz
okunam›yor, ancak iletiflim kanallar›yla aç›klad›¤›m›z
düflüncelerimiz, yazd›klar›m›z, ast›¤›m›z afiflimiz,
pankart›m›z biliniyor. Büyük Birader ile bugün bizleri
izleyenlerin ortak inançlar› flu: Cehalet güçtür. Bugün
ç›kar›lan ve mücadele edilmezse gelecekte dayat›lacak
yeni uygulamalarla yarat›lmak istenen, yeni dünya
düzeninin insan tipolojisi; bilgisiz, sorgulamayan,
düflünmekten korkan, düflüncelerini aç›klamay› suç kabul
etmifl, kafas›na vurup ekme¤ini alsan sesini ç›karmayacak
bireylerdir. 

Bu tablo karfl›s›nda “Bask›lar bizi y›ld›ramaz!” fliar›n›
gür bir sesle hayk›rmal› ve gerçek terör olan devlet
terörüne karfl› mücadeleyi yükseltmeliyiz.
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““TTeerröörrllee  mmüüccaaddeellee””  ddee¤¤iill
ddeevvlleett  tteerröörrüü!!
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Geçti¤imiz günlerde ‹çiflleri
Bakanl›¤›, valiliklere, üniversite
ö¤rencilerinin “uygunsuz
davran›fllar›”n› önlemeyi ve
gençli¤i “terör örgütleri”nin
a¤›na düflmekten kurtarmay›
amaçlad›¤›n› iddia etti¤i bir
genelge gönderdi. Genelgenin bir
bölümünü “uygunsuz
davran›fllar” ad› alt›nda, gençli¤in
kötü al›flkanl›klardan korunmas›,
bar, pavyon vb. yerlerin sürekli
denetlenmesi gibi ifadelere yer
verilirken, önemli bir bölümünü
Terörle Mücadele Daire
Baflkanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› ve
“Üniversitelerde al›nacak
güvenlik önlemleri” bafll›¤›
alt›nda YÖK, Kredi ve Yurtlar
Kurumu, Jandarma Genel
Komutanl›¤› ve Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na gönderilen k›sm›
oluflturuyor. Bu genelgeyle
düzen, gençli¤in en ufak bir hak
talebi u¤runda mücadelesine bile
azg›nca sald›rarak “terörle
mücadele” demagojisiyle muhalif
kesimleri sindirmeye çal›flacak. 

Gençli¤e yönelik sald›r›lar

YÖK düzeni taraf›ndan uzun bir süredir uygulanan
kamera sistemi, her dönem s›kça gündeme gelen
soruflturma terörü ve faflist sald›r›lar, zaten özelde
gençli¤in en diri kesimlerini teslim almaya, genelde ise
geliflebilecek bir gençlik hareketinin önüne geçmeye
yönelik politikalard›. fiimdi de polis-idare iflbirli¤inin bir
sonucu olarak üniversitelerde cirit atan sivil polisler art›k
“terörle mücadele” ad› alt›nda peflimizden ayr›lmayacak.
“Uygunsuz davran›fllar›m›z” tespit edilecek ve disiplin
soruflturmalar› aç›lacak. Y›llard›r gençli¤e yönelik bu
sald›r›lar art›k daha sistemli bir flekilde karfl›m›za
ç›kacak. Üniversitelerde kay›t s›ras›nda bildiri da¤›tanlar
için “terör örgütü” tan›m› yapan sermaye devleti, bu
genelgede de üniversitelerdeki meflru siyasal örgütleri
illegal örgütlerin üniversitelerdeki uzant›lar› olarak
nitelendirerek, bask› politikalar›n› daha aç›ktan
uygulamak istiyor. Düflünüp sorgulamayan bireyler
yetifltirmek isteyen, paral› e¤itim politikalar› ile iflçi-

emekçi çocuklar›n›n üniversiteye
dönük hayallerini suya düflüren
ve gençli¤e geleceksizlikten
baflka hiçbir alternatif sunmayan
düzene karfl› mücadele eden
devrimci güçleri “terörist” olarak
nitelendirmek sistemin her
zamanki söylemlerinden biri. 

Üniversite ö¤rencilerinin
üzerindeki bask›y› artt›rmak için
haz›rlanan genelgenin Terörle
Mücadele Yasa Tasar›s› ile
ba¤›n› da belirtmek gerekiyor.
Çünkü kitlelerin biriken
tepkisinin devrimci kanallara
yönelmesini istemeyen sermaye
devleti toplumun her kesimi
üzerindeki bask›y› artt›rmak
gere¤i duyuyor. TMY’nin ve
üniversitelere yönelik ç›kan bu
genelgenin arkas›ndaki gerçek
ortadad›r. Amaç sermayenin her
alandaki sald›r›lar›na karfl›
geliflebilecek muhalefeti
dizginlemek ve tüm muhalif
güçleri sindirmektir. 

Çözüm mücadelede!

Sermaye iktidar› tüm bu yasalar› ç›kar›rken, bir
yandan da AB kisvesi alt›nda demokratiklefliyoruz
söylemleriyle iflçi ve emekçilerin karfl›s›na ç›k›yor.
Türkiye’nin iyi yolda oldu¤undan, demokrasinin ülkede
oturdu¤undan bahsedenler, sermaye uflaklar›, di¤er
taraftan yap›lan her türlü demokratik eyleme sald›rarak
demokrasiden ne anlad›klar›n› gösteriyor. ‹ngiltere’deki
infazdan, ABD’deki bask› politikalar›ndan bahsedilerek,
“Bak›n di¤er ülkeler neler yap›yor, bizim elimiz kolumuz
ba¤l›” denilerek, yasal düzenlemeler için k›l›f
uyduruluyor. 

Sistemin bu sald›r›lar›n› püskürtmenin yolu hak ve
özgürlüklerimiz için mücadeleyi yükseltmekten geçiyor.
Son süreçte yarat›lan YÖK-AKP suni gündemiyle,
sistemin iki kurumu da hakl› taraf oldu¤unu iddia ediyor.
Ama biz biliyoruz ki, ikisi de gençli¤e hiçbir fley
sunamaz. Çözüm, sermayenin yaratt›¤› suni
gündemlerden ç›kacak “hakl›” tarafta de¤il, tüm bu bask›
politikalar›na karfl› mücadelededir.

““TTeerröörrllee  mmüüccaaddeellee””  aadd››  aalltt››nnddaa  ddeevvlleett  tteerröörrüü  bbooyyuuttllaann››yyoorr!!

““UUyygguunnssuuzz””  ggeenneellggee



Geçti¤imiz günlerde hepimiz bir haberle sars›ld›k. Manisa
Celal Bayar Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i Fakültesi ö¤rencisi
Özkan fiiflman har(a)ç paras›n› yat›rmad›¤› için intihar etti.

Özkan 25 yafl›ndayd›. Ömrünün bahar›nda daha yaflayacak
çok fleyi varken hayata veda etmeyi tercih etti. Neydi onu bu
dereceye kadar getiren fley?

Özkan bütün emekçi çocuklar› gibi hayata dair küçük
umutlar tafl›yordu. Y›llarca emek verdi¤i okul hayat›n›
üniversiteyi okuyarak tamamlamak, daha sonra meslek sahibi
olup hem ailesine yard›mc› olmak, hem de kendisine bir yuva
kurmak istiyordu. En önemlisi Özkan, babas› gibi ezilmemek ve
sömürülmemek istiyordu. Fakat küçük umutlar bile bu düzen
içinde gerçekleflmiyor. 

Özkan’›n ailesi kendi
geçimini zor sa¤larken bir de
üniversitede çocuk okutmak
onlar için büyük bir s›k›nt› idi.
Bir süre sonra bu yük daha da
a¤›rlafl›nca Özkan için
üniversitede okumak imkans›z
hale geldi. Sonuçta har(a)ç
paras› yat›rma zaman›
geldi¤inde onu ödeyecek
durumu yoktu. Kendisi için çok
önemli okulu olmadan
anlams›zlaflan hayat›na son
verdi. 

Ülkemizdede Özkan gibi
üniversite kap›lar› yüzüne
kapat›lan binlerce insan var.
Onlar ya çocuk yaflta ifl
hayat›na at›l›yorlar ya da aç
susuz kalarak okumaya devam
ediyorlar. Fakat bir süre sonra
yenilgiye u¤rayarak okula veda
etmek zorunda kal›yorlar.

E¤itim hakk› biz emekçi
çocuklar› için gitgide daha çok
imkans›z hale geliyor. Düzen
ailemizi sömürmek ve eme¤in
karfl›l›¤›n› vermemek için
elinden geleni yap›yor. ‹fl
böyleyken bizim okumamam›z
için her f›rsatta bizden para
yolmaya çal›fl›yor. Kapitalist
sistem ö¤rencileri tepkisiz hale
getirmek için yozlaflt›r›p
yabanc›laflt›rarak bireyci
insanlar yapmaya çal›fl›yor.
Çünkü bir fleylerin fark›na
var›rsak onlar için tehlikeli
insan haline geliriz. 

YÖK’ün kuruluflunun 12
Eylül’ün hemen sonras›na denk
gelmesi rastlant› de¤il. YÖK’ün
kurulmas›yla birlikte e¤itimin

paral› hale gelmesinin önü aç›ld›. Ve düzen için “tehlikeli
ö¤renci” olan biz emekçi çocuklar›na üniversite bir hayal
olmaktan baflka bir fley ifade etmemeye bafllad›. Bu yüzden
umutsuzlu¤a kap›larak intihar bile edebiliyoruz. T›pk› Özkan
gibi. Fakat intihar hiçbir zaman bizim için tercih olmamal›. 

Bireysel çözümsüzlükler yerine hepimiz birleflerek sorunlara
karfl› mücadele bayra¤›n› yükseltelim. Sorunun bu kapitalist
sistem oldu¤unu, bu sistem y›k›lmadan bizlerin eflit, paras›z,
bilimsel e¤itim alamayaca¤›m›z› bilip kapitalist sisteme karfl›
savaflarak kendimize onurluca yaflamlar seçmeliyiz. Hepimiz
tek a¤›zdan hayk›rmal›y›z: 

Ya barbarl›k, ya sosyalizm!

HHaarr((aa))cc››nn››  ööddeeyyeemmeeddii¤¤ii  iiççiinn
ööllüümmüü  sseeççttii!!
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‹‹ÜÜ  EEddeebbiiyyaatt  FFaakküülltteessii’’nnddee  ppaarraall››  ee¤¤iittiimmee  kkaarrflfl››  bbaass››nn

aaçç››kkllaammaass››........

ÖÖzzkkaann’’››nn  kkaattiillii  YYÖÖKK  ddüüzzeennii!!
YÖK’ün kurulufl y›ldönümünün yaklaflt›¤› ve suni gündemlerle ö¤renci gençli¤e

dönük sald›r›lar›n üstünün örtüldü¤ü bir dönemde har(a)ç paras›n› ödeyemedi¤i için
intihar eden bir ö¤renci, kokuflmufl YÖK düzenin aç›k bir göstergesi olmufltur.
Ö¤rencilere daha nitelikli bir e¤itim vermenin olanaklar›n› yaratt›klar›n› iddia eden
YÖK ve onun temsilcileri rektörlerin maskesi bir kez daha aç›¤a ç›km›flt›r. Yolsuzluk
iddialar›yla soruflturulan rektörlere arka ç›kan, üniversitelerin kap›lar›n› sermayeye
ard›na kadar açmakta ›srarc› ad›mlar atan YÖK temsilcilerinin ö¤rencilere dönük tek
bir kayg›s› olmad›¤› aç›kça gözler önüne serilmifltir. 

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde 27 Ekim Perflembe günü Manisa
Celal Bayar Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i ö¤rencisi Özkan fiiflman’›n harç
paras›n› yat›ramay›p, kayd›n› yapt›ramad›¤› için intihar etmesine kendi cephemizden
bir yan›t verebilmek için bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltik. Üniversitede toplanan
yaklafl›k 50 kifliyle birlikte Edebiyat Fakültesi kantininde bir konuflma
gerçeklefltirerek tüm duyarl› ö¤rencileri bas›n aç›klamam›za destek olmaya ça¤›rd›k.
“Sermaye defol, üniversiteler bizimdir!”, “Özkan’›n katili YÖK düzeni!”, “YÖK, polis,
medya, bu abluka da¤›t›lacak!”, “Soruflturmalar, tutuklamalar, bask›lar bizi
y›ld›ramaz!”, “Paral› e¤itim istemiyoruz!” sloganlar›yla yürüyerek, d›flar›da
cezaland›r›lan ve üniversiteye al›nmayan arkadafllar›m›zla buluflarak bas›n
aç›klamam›z› gerçeklefltirdik. Aç›klamada: “Sald›r›lar sistemli ve planl› bir flekilde
sürüyor. Bilime ve bilimsel düflünceye birbiri ard›na darbeler indiriliyor. E¤itim
ticarilefltiriliyor, ö¤renciler soruflturmalarla, gözetlenme düzenekleriyle, maddi
sömürüyle s›k›flt›r›l›yor. Üniversitelerde bilim, siyaset, felsefe, sanat üretmek, hak
aramak ‘terör’ olarak adland›r›l›yor. YÖK sald›r›yor, cezaland›r›yor. Harç paras›n›
ödeyemedi¤i için intihar eden bir ö¤renci YÖK için bir anlam ifade etmiyor. Bu
intihar›n alt›nda tüm bu gerçekler yat›yor (...) YÖK cevaps›z kalmayacak, YÖK’ün
tüm bask›lar›na karfl› y›llard›r y›lamadan, susmadan, kabullenmeden sürdürdü¤ümüz
mücadelemize devam ede¤iz” denildi. Bas›n aç›klamas› 9 Kas›m Beyaz›t eyleminin
ça¤r›s› yap›larak, at›lan sloganlarla sona erdi.

Ekim Gençli¤i/‹Ü Fen-Edebiyat Fakültesi 



YÖK'ün gözde rektörlerinden Van Yüzüncü Y›l
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aflk›n tutukland›.
Yaz aylar›nda tarihi eser kaçakç›l›¤› ile gündeme gelen
Aflk›n, bu kez “ihaleye fesat kar›flt›rmak ve tam
teflekküllü suç örgütü oluflturmak” suçlamas› ile
tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne konuldu. ‹spanyol
Expansion firmas›ndan 25 milyon dolarl›k t›bbi cihaz
al›m›yla ilgili suçlanan Prof. Dr. Aflk›n'›n evinde temmuz
ay›nda yap›lan aramada 738 adet kay›ts›z tarihi eser
bulunmufltu. Bu süreçte YÖK ile hükümet karfl› karfl›ya
gelmiflti. Rektöre destek veren Üniversite Senatosu,
hükümetin üniversitenin içifllerine kar›flt›¤›n› iddia
etmekle kalmam›fl, ilk kez yeni e¤itim y›l›nda resmi
tören yapmayarak durumu protesto etmiflti.

Yaz aylar›nda yaflananlara Ekim Gençli¤i sayfalar›nda
yer vermifltik. O zaman rektöre sahip ç›karken asl›nda
kendi koltuklar›n› korumay› hesaba katan di¤er rektörler,
Aflk›n'›n ne kadar demokrat oldu¤undan dem
vuruyorlard›. Biz de buna Van'da olay›n sadece bir ay
öncesinde flenlikleri yasaklayan, okula kolluk güçlerini
sokarak ö¤rencilere gaz bombalar› ile sald›rtan, yüzlerce
(abartm›yoruz!) ö¤renciye soruflturma açan rektörün bu
büyük demokratl›¤›n›n örneklerini anlatarak yan›t
vermifltik.

fiimdi rektörün tutuklanmas›n›n ard›ndan da benzer
bir tablo yaflan›yor. Sözde laik ve demokrat üniversite
rektörleri, köfle yazarlar›, eski ve yeni politikac›lar,
k›sacas› üniversite simsarlar›n›n laik “bölü¤ü” rektöre
sahip ç›kmak için seferber oldular. Rektörler ola¤anüstü
toplant› yapt›. YÖK Genel Baflkanvekili ‹sa Eflme Van'a
kadar giderek rektörü ziyaret etti ve YÖK Baflkan› Teziç
bunun bir komplo oldu¤unu, içlerine sindiremediklerini,
rektör Aflk›n'›n arkas›nda olduklar›n› söyledi. ‹flte
koromuz bir kez daha hep bir a¤›zdan hayk›r›yor:

“Ayr›cal›klar›m›za dokunamazs›n›z, biz senyörlerin kutsal
topraklar›na, derebeyliklerimize, kampüslere
giremezseniz!”

Biz rektörün bu suçlar› iflleyip ifllemedi¤ini
bilemiyoruz. Y›llard›r bu türden ifli yapan rektörlerin
içinde neden kendisinin -kimbilir hangi ç›kar çat›flmalar›
söz konusu- kurban edildi¤ini de bilemeyiz. Dahas› en az
rektörler kadar kirli yöntemler kullananlar›n nelere kadir
olabilece¤i de ortada. Dolay›s›yla biz rektörün at›l› suçu
ile flu aflamada ilgilenmiyoruz.

Biz konuya dair kendi iddianamemizi oluflturaca¤›z:
Rektör Aflk›n'›n YÖK'ün ve 12 Eylül'ün tan›nan bir

maflas›d›r. Van'da ö¤renci muhalefetinin her
k›p›rdan›fl›nda tüm bask› araçlar›n› devreye sokmaktad›r.
Son bahar flenlikleri s›ras›nda tutuklanan Van Yüzüncü
Y›l Üniversitesi ö¤rencilerinin vebali de üzerindedir.

Rektör Aflk›n asl›nda ö¤rendiklerini uygulamaktad›r.
Hat›rlanaca¤› gibi kendisinin hocas› olan ‹hsan
Do¤ramac› bu tür dolaplar›n da ustas›d›r. Hiçbir dönem
tutuklanmam›flt›r. Ancak Hacettepe Üniversitesi'nin tüm
ihalelerine fesat kar›flt›rd›¤› tahmin edilmektedir. Kendisi

VVaann  YYüüzzüünnccüü  YY››ll  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RReekkttöörrüü  AAflflkk››nn  ttuuttuukkllaanndd››!!....

DDGGMM””ddee  bbuu  kkeezz  bbiirr  rreekkttöörr  vvaarr!!
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bugün Türkiye'nin en tan›nan flirketlerinden olan Tepe
Holding'in kurucusudur. Holding'in resmi sahibi hala
Bilkent Rektörü Ali Do¤ramac›'d›r. Tepe bünyesindeki
50'ye yak›n flirket, üniversitelerle en fazla ifl yapan
kurulufllar olarak bilinmektedir.

Rektörlerin ve YÖK'ün tüm itirazlar›, ba¤›r›fl
ça¤›r›fllar›nda sözkonusu edilen üniversite kurumudur,
ancak bu rektörler üniversite kurumunu zerre kadar
korumazlar. Onlar›n bugün için tüm sorunlar›n› ifade
eden flu cümledir: “Aflk›n'›n arkas›nday›z.” Evet, s›rada
onlar vard›r, Aflk›n'›n ard›ndad›rlar, s›ra kendilerine
gelmektedir. ‹ncelendi¤inde görülecektir, kaynak
yetersizli¤inden yak›nan üniversiteler, hemen tüm al›m
ifllerde en yüksek ihale rakamlar›na sahiptirler.

YÖK ve rektörler, Aflk›n'a sahip ç›karlar, ama
kendileri ad›na hareket ettiklerini iddia ettikleri
üniversitenin di¤er bileflenleri için parmaklar›n›
k›p›rdatmazlar. Onlar›n s›n›f arkadafllar› düflünceleri
dolay›s›yla üniversitede ifllerine son verilen 1402'liklerdir
ve onlar bunu sevinçle karfl›lam›fl olanlard›r, ancak bu
sayede bugünkü koltuklar›na oturmaktad›rlar.

Aflk›n için yap›lanlar›n onda biri herhangi bir
üniversite bilefleni için yap›lmam›flt›r. Sadece geçen y›l
yüze yak›n üniversite ö¤rencisi çeflitli kentlerde siyasal
nedenlerle tutuklanm›flt›r. ‹sa Eflme ya da daha düflük
rütbeli herhangi bir YÖK görevlisi, bu ö¤rencilerin bir
tekini bile ziyaret etmemifltir. Ayr›ca tutuklanan
ö¤rencilere soruflturmalar aç›lm›flt›r.

Rektörün yarg›land›¤› 4. A¤›r Ceza Mahkemesi
bildi¤imiz DGM'nin ad› de¤ifltirilmifl halidir. Bu
mahkemeler daha önce çok üniversiteli yarg›lam›fllard›r.
Hatta bir dönemin
“Çeteler mecliste,
ö¤renciler hapiste!”
slogan› bunu
anlatmaktad›r. fiimdi bir
çetenin bu mahkemede
yarg›lanmas› ise çok çok
bu slogan›n grotesk bir
hat›ras›d›r.

Yine YÖK taraf›ndan
yap›lan aç›klamada
“Aflk›n'›n mevcutlu olarak
götürülmesi esnas›nda,
görevlilerin rektörümüze
karfl› s›n›r› ve amac› hayli
aflan davran›fllar›,
yüksekö¤retim camias›nda
büyük bir infial
uyand›rm›flt›r” ifadesini
kullan›lm›flt›r. Bu kast›
aflan davran›fl dedikleri,
kelepçe takmak ve ayakta
bekletmedir. Ö¤rencilerin
her eylemde yerlerde
sürüklendiklerini

hat›rlatal›m, kendileri bu konuda iç rahatl›¤›na sahiptirler.
Eski YÖK Baflkan›'n›n dedi¤i gibi, “Ö¤renci de olsa
teröristse güvenlik güçleri nas›l davranacaklar›n›
bilirler.” (2001 6 Kas›m eylemlerinin ard›ndan). Rektör
Aflk›n, sadece y›llard›r iflbirli¤i yapmay› görev bildi¤i
kollu¤un genel al›flkanl›klar› ile karfl›laflm›flt›r.

Rektörler tutuklan›nca bunun ancak YÖK'ün yetki
alan›nda oldu¤u söylenmifl, bir kez daha özerklikten
bahsedilmifltir. Efendiler, biz y›llard›r alanlarda özerk
üniversite isterken koltuklar›n› geniflletmeye
çal›fl›yorlard›, bugün keyifleri kaç›yor. Biz kendi
platformumuzu yeniden aktaral›m: Bizim özerk-
demokratik üniversite talebimizin bununla bir ilgisi
yoktur. Bizce özerkli¤in bir parças› da bu senyörlerden
kurtulmufl üniversitedir.

Aflk›n, flu haliyle önemli ölçüde rahatlam›fl durumda.
4. A¤›r Ceza Mahkemesi dosyay› YÖK’e geri gönderdi.
Bu demek oluyor ki Aflk›n cansiperane korundu¤u
dostlar› taraf›ndan aklanacakt›r. Elbette hukuki sonuçlar
gerçekleri de¤ifltirmiyor. Biz ne Aflk›n’› ne de çetenin
di¤er üyelerini affetmedik, affetmeyece¤iz. Zira bu
paflalar›n bafl›na ne gelirse gelsin ve bu nas›l bir siyasal
çekiflme konusu edilirse edilsin, bunun ö¤renci gençli¤in
talep ve özlemleri ile ilgili hiçbir sonucu olmayacakt›r.
Özerk-demokratik üniversitenin yolu alanlardan
geçmektedir. O alanlar ki, sadece üniversitelerin yeniden
kurulaca¤› yerler de¤il, ama ayn› zamanda bu
derebeyliklerinin y›k›laca¤› ve rektörlerin tüm
günahlar›n›n vebalini ödeyece¤i Arafat olacaklard›r.

Ekim Gençli¤i
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RReekkttöörrüünn  ooyyuunnccaakkllaarr››
Koltu¤una oturmadan önce kendince bir cennet vaat eden say›n(!) rektör

koltu¤una oturur oturmaz verdi¤i sözü tutmak istercesine bir tak›m eylemlere
giriflmifltir. Edebiyat Fakültesi’ne kameralar›n koydurulmas›yla bafllayan süreç
Merkez Kampüs’teki turnikeler ve özel güvenlik birimleriyle iyice doru¤a ç›km›fl,
faflizan bask›n›n solu¤u tüm s›cakl›¤›yla kendini hissettirmeye bafllam›flt›r. Böylece
rektör oyununa bir bak›ma çeflitlilik katmak istemifltir. Bu tür eylemlere giriflirken de
kendisine “üniversitede siyaseti bitirece¤im” cümlesini maske edinmifltir. Sözde
ö¤rencilerin can güvenli¤ini sa¤lamak istedi¤ini aç›klayan rektörün as›l amac› çok
geçmeden ö¤rencilerce fark edilmiflti. Okulda ›s›nmak için kaloriferlerin yanmad›¤›
bir ortamda fiyat› yüzlerce dolarla ifade edilen kameralar›n okulun her köflesine
koydurulmas›ndaki amaç baflka ne olabilir? Elbette ö¤rencileri kontrol alt›nda tutup
koltu¤unu sa¤lama almak. Ancak say›n rektör flunu unutuyorlar. Üniversitenin
koridorlar›nda direncin ve zaferin simgesi olan Denizler’in sesi hala yank›lanmakta.
Onlar ölüme giderken tereddüt etmediler ve asla teslim olmad›lar. Biz de teslim
olmayaca¤›z. Kendince oyunlar haz›rlayan rektöre yine en güzel cevab› biz verece¤iz.
Çünkü bu üniversiteler bizim. Çünkü bizler bu ülkenin gelece¤ini isteyen gençleriyiz.
Ve zafere giden bu yolda emin ad›mlarla ilerleyece¤iz. Üniversitemizi bu çapulculara
teslim etmeyece¤iz. Onlar› kendi oyunlar›nda bo¤al›m. Susmak onaylamakt›r. 

Susma hayk›r: Üniversiteler bizim!

‹Ü Edebiyat Fakültesi’nden bir Ekim Gençli¤i Okuru



12 Eylül hukuku Van YYÜ’de tüm sa¤laml›¤›yla ve
öte yandan k›r›lmaya haz›r bir flekilde varl›¤›n› koruyor.
Bu cümlede bir çeliflki oldu¤u düflünülmesin.
Ö¤rencilerinin büyük bir bölümünün uzun y›llardan beri
bask› ve sömürüye maruz kalan Kürt kökenli iflçi-emekçi
çoçuklar› olmas›, o sa¤lam zincirleri ve onu koruyan
kampüs s›n›rlar› içindeki askeri karakolu (sistemi) yerle
bir edecek potansiyel gücü tafl›yor. Yeter ki art›k
ö¤renciler beyinlerindeki zincirleri k›rmay› ve YYÜ’de
çok etkili olan, zihinleri uyuflturan gerici, dinci,
teslimiyetçi düflüncelerden kurtulmay› baflars›n.

YYÜ’de kampüse girifl

YYÜ’de sistem her ö¤renciye potansiyel bölücü
gözüyle bakar. Tüm ö¤renciler bunu çok aç›k bir flekilde
hisseder. Ö¤renciler kampüse girerken kimlik
kontrolünden geçer. Bu da yetmezmifl gibi fakülte
girifllerinde de bu tekrarlan›r. Ö¤renciler
koridorda, kantinde, kütüphanede,
yemekhanede k›sacas› kampüsün her
yerinde askerlerle karfl›lafl›r. Fakat sistem
bu bask›, sindirme ve teslim alma
politikas›ndan meyve alsa da 2004/2005
döneminin eylemlerinde ortaya ç›kan
görüntü sistemin istedi¤i düzeyde verim
alamad›¤›n›n göstergesidir.

Hayal k›r›kl›klar›n›n baflkenti
Van

Türkiye’nin her yerinde oldu¤u gibi
üniversiteye büyük hayallerle gelen ve
hayallerinin karfl›l›¤›n› bulamayan
ö¤renciler YYÜ’de bunu ileri düzeyde
yafl›yor. Tamamen anti-demokratik bir
yap›ya sahip olmas›n›n, anti-bilimsel
e¤itim verilmesinin üstüne 4 y›l gibi uzun
bir süre bunlara katland›ktan sonra ifl
sahibi olman›n flans oldu¤u bir yerde,
‘Hayal k›r›klar›n›n baflkenti’ sözü de
YYÜ’de karfl›l›¤›n› buluyor.

K›l›çla yaflayan, k›l›çla ölür!

Rektör Aflk›n hizmet etti¤i sistem
gere¤i her sene yüzlerce ilerici-demokrat
ö¤renciyi okuldan uzaklaflt›rmas› ve
atmas›yla madalya üstüne madalya
takm›fl ve YÖK’ün en önemli adamlar›

aras›na girmiflti. En son 2004-2005 dönemi eylemlerinin
ard›ndan sudan sebeplerle (bunlardan biri ‘Hernepefl
marfl›n› söylemek’) 26 ö¤renciyi okuldan atm›fl ve
100’den fazla ö¤reciye de uzaklaflt›rma cezas› vermiflti. 

Fakat hizmetçili¤inin zirvesinde madalyonun öbür
yüzü gözüktü. Tarikatç›lar, daha iyi hizmet ederiz ve k›l›ç
çekeriz iddas›yla, y›llard›r YYÜ’de oyunlar›n› bozan
(bakan Çelik de görev yapt›¤› dönemden iyi bilir)
Kemalist’in koltu¤una el att›. Fakat biz ö¤renciler için,
örgütlü bir flekilde, özgürlük anlay›fl›n› bar›nd›ran,
demokratik isteklerimizi sistemin yüzüne vurmad›kça ve
onlar› tepe taklak etmedikçe hiçbir fley de¤iflmeyecek.  

YYÜ’ye çal›flmam›z› güçlü biçimde tafl›yabilme
dile¤iyle…

Biji zaningida azad!
Yaflas›n özgür üniversiteler!

Ekim Gençli¤i/Van

VVaann  YYüüzzüünnccüü  YY››ll  ÜÜnniivveerrssiitteessii

OOlluupp  bbiitteenniinn  aannllaamm››  nnee??
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KKTTÜÜ  ffaaflfliizzmmee  mmeezzaarr
oollaaccaakk!!

20 Ekim günü saat 12:00 civar›nda Trabzon ‹ktisadi ‹dari Bilimler
Fakültesi kantininde Gencay ad›nda demokrat bir arkadafl›m›z sivil
faflistlerin sözlü tehditlerine maruz kald›. Arkadafl›m›zdan sigaras›n›
söndürmesini istediler. Fakat arkadafl›m›z bu tehditlere gereken yan›t›
verdi.

Ayn› gün akflam saatlerinde (iftar zaman›) yine ayn› kantinde
herkesin yemek yedi¤i s›rada, 5 sivil faflist, arkadafl›m›z› yüzlerce
insan›n aras›nda tehdit etmeye devam ettiler. Daha sonra
arkadafl›m›za sald›rd›lar. Kafas›na silah dayayarak ölümle tehdit
ettiler ve silah›n kabzas›yla birkaç darbe indirdiler. Arkadafl›m›z
faflistlerin karfl›s›nda dik durarak onlar›n tehditlerine boyun e¤medi.

Bu olaydan sonra dekan›n yan›na gitti, ancak bir yan›t alamad›.
Faflistler bu sald›r› için Ramazan ay›n› seçtiler. Onlar YÖK

çal›flmalar›n›n bafllamas› ve s›navlar›n yaklaflmas›ndan rahats›z
oluyorlar. Hem çal›flmalar› engellemek, hem de insanlara korku
salarak onlar› demokratik üniversite mücadelesinden uzaklaflt›rmak
istiyorlar.

Ancak devrimci mücadeleyi kimsenin engelleyemeyece¤i
gerçe¤ini unutuyorlar. Burada bir kez daha yineliyoruz, ne sivil faflist
kudurganl›k ne devlet terörü devrimci faaliyetimizi engelleyebilir.

Bask›lar bizi y›ld›ramaz!
Üniversitelerimizi çetelere ve tüccarlara teslim etmeyece¤iz!

KTÜ/Ekim Gençli¤i



GGeennççlliikk  iiççiinnddee  yyeennii  ssoolluukk  

YYeennii  EEkkiimm
Yeni bir kampanya dönemine giriyoruz. ‹ki evreden oluflan kampanyam›z›n ilk

evresini Ekim Devrimi ve Parti Haftas› oluflturuyor. ‹kinci evresinde ise Ekim
Gençli¤i’nin 10. y›l› vesilesiyle gençlik kitlelerini parti ve devrim davas›na ça¤›ran bir
süreç örgütleyece¤iz. ‹ki ayr› bafll›k var gibi görünse de asl›nda bunlar›n ikisini
tamamlayan tek bir fliar›n üzerine kurularak birlefliyorlar: Yeni Ekimler için ileri! 

Sözkonusu kampanyam›z bir yan›yla Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin, onun
açt›¤› ça¤›n, sosyalizm mücadelesinin ve EEkkiimm’in özelliklerinin gençlik kitlelerine
anlat›lmas›, di¤er yan›yla EEkkiimm’in açt›¤› yolda yürüyenlerle birleflme ça¤r›s›n›n
yap›lmas› ve gençlik içinde yegâne kurtulufl seçene¤i olan sosyalizmin
bayraktarl›¤›n› yapan Ekim Gençli¤i’ne yeni güçlerin kazan›lmas› temelinde
yürüyecek bir çal›flmay› gerektiriyor.

6 Kas›m eylemlerinin bu y›lki takviminin farkl›l›¤› nedeniyle kas›m ay›n›n
ortas›nda bafllayacak olan çal›flmam›z, 17 Aral›k’ta ‹stanbul’da yap›lacak olan
merkezi etkinli¤imizle son bulacak. Bu süre zarf›nda yerel çal›flmalar›m›za düflen ise
gençli¤in gündemlerine ilgisiz kalmamakla beraber bütün dikkatini bu noktaya
yo¤unlaflt›rmas›, örgütleyece¤imiz bu sürecin sonuç üretebilmesi için azami bir çaba
göstermesidir. Aç›k ki bugün öngünlerinde oldu¤umuz kampanya herhangi bir
çal›flma bafll›¤› de¤il, aksine tümüyle kilitlenece¤imiz bir gündemdir. Biz
kampanyam›z süresince 150 y›ll›k bir davay›, milyonlarca insan›n can›na mal olmufl
bir mücadeleyi, gençli¤in taleplerinin sosyalizmle olan ba¤›n› ve nice fedakarl›klarla,
bedellerle on y›ld›r tafl›d›¤›m›z bayra¤›m›z›, Ekim Gençli¤i’ni anlataca¤›z. Bu
bafll›klar›n kendisi en ufak bir esnemeye izin vermiyor. Kampanyan›n bafll›¤›na
uygun bir çal›flma tarz› ve disiplini gösterilece¤ine, kararl›, iddial›, sonuç al›c›
biçimde önümüzdeki bir ayl›k sürece yüklenilece¤ine eminiz.

Hareketin ç›karlar› ile bütünleflen bir çal›flma

Kampanya, hatt›n› ve bafll›¤›n› bu biçimde ifade etti¤imiz yerde, ilk elden içe
kapal› bir çal›flma alg›s› yaratabilir. Ancak bu kesinlikle do¤ru bir alg› olmad›¤› gibi,
kampanya süresi boyunca da özel bir hassasiyet gösterilerek meydan verilmemesi
gereken bir durumdur. Zira Ekim Gençli¤i’nin tüm yerel örgütlü güçleri, kampanya
süresi boyunca geçmifl deneyimlerini aflacak bir biçimde kitlelere gitmeli, kitlelerle
buluflacak kanallar› yaratmal›d›r. Özellikle kampanya gündeminin ele al›n›fl biçimi ve
hayata geçirilecek olan çal›flmalar›n tarz› bu noktada oldukça önemli bir yerde
duruyor. Ekim Gençli¤i’nin 10. y›l› ve Ekim Devrimi’nin anlat›m› hak ve taleplerden
ba¤›ms›z bir sosyalizm propagandas› olmad›¤›na göre, yap›lmas› gereken
sosyalizmin gençlik kitlelerini ilgilendiren sorunlar aç›s›ndan tafl›d›¤› çözücü misyonu
en genifl bileflene anlatabilmektir. 

Bu kampanya dönemi ayn› zamanda, bir süredir enerjimizi yo¤unlaflt›rd›¤›m›z
birleflik, devrimci bir gençlik hareketinin inflas› ekseninde düflünülmeli. Kampanya
ça¤r›s›n›n do¤ru bir zemine oturabilmesi ve ortaya konan enerjiden verim
al›nabilmesi ancak bu yolla mümkün olacakt›r. Geçti¤imiz y›l bütün enerjimizi
hasrederek, eme¤imizi yo¤unlaflt›rarak ele ald›¤›m›z birleflik gençlik hareketinin
inflas› süreci, aç›k ki yaratmas› gereken sonuçlar›n› asgari planda ortaya ç›kard›.
Ancak ortaya ç›kan asgari sonuçlar gençlik hareketinin güncel t›kan›kl›klar›n›n
afl›labilece¤i bir noktaya iflaret etmemekteydi. Hala örgütsüzlük, darl›k ve
reformizmin politik planda etkisi a¤›rl›¤›n› hissettiriyor.

Bugün halihaz›rda on beflin üzerinde gençlik grubunun gençlik hareketinin
sorunlar›n› tart›fl›yor oluflu ve yerellerde sorunlar› aflmaya dönük bir perspektifle ilk
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örnekleri oluflturma çabalar› bir baflar›ya iflaret etmekle
beraber, elde edilebilecek sonuçlar›n s›n›r›n› da
göstermektedir. Bahsetti¤imiz s›n›r, bize iliflkin de¤il,
hareketin s›ralad›¤›m›z mevcut açmazlar›na iliflkindir. Bugün
bu açmazlar›n gelip dü¤ümlendi¤i noktada ise siyasal gruplar
pay›na atalet, içe kapal›l›k, apolitizm, ileri unsurlar pay›na da
karamsarl›k ve güvensizlik kendini hissettirmekte ve hareketi
gerisin geri ayn› zaaflarla yüz yüze getirmektedir.

Baflka baz› de¤erlendirmelerimizde ayr›nt›l› ele ald›¤›m›z
bu tablo, aç›k ki bir k›s›r döngüyü ifade ediyor. Ancak
kuflkusuz biz bu döngünün böyle sürmeyece¤ini biliyoruz.
Sorun kuflatmay› yarabilece¤imiz noktalar› tespit etmek ve
uygun biçimde yüklenmekle çözülebilir. ‹flte, önümüzdeki
dönemdeki kampanyam›z da esas›nda bu yüklenmenin yol
haritas›n› ç›kar›yor. 

Kampanyam›z vesilesiyle gençlik hareketinin bugünkü
tablosuna müdahalenin imkanlar›n› yaratmak zorunday›z. Bu
çerçevede gençlik hareketinin parçal› tablosu karfl›s›nda
birlefltirici bir irade olabilmek temel önemde bir yerde
durmaktad›r. Bugün gençlik hareketine hakim olan bölünme
bambaflka bir boyut kazanm›flt›r. Dar grupçuluk belirgin bir
tutuma dönüflmüfltür, ancak en kötüsü, tüm bu ve benzer
tutumlar›n ard›nda asl›nda politik inançs›zl›¤›n ve bunun
besledi¤i içe kapanman›n yat›yor olmas›d›r. Bizim
cephemizden kampanya arac›l›¤›yla bu tablonun k›r›laca¤›
nokta bellidir. En net, yal›n ve aç›k platformumuzla kitlelerin
karfl›s›na ç›karak gösterece¤imiz irade olacakt›r bu; tüm öteki
gençlik gruplar› ile aram›zdaki en temel fark› aç›kça ortaya
koyan bir sosyalizm ve proleter devrimcilik bayraktarl›¤›,
kendi bayra¤›m›z alt›nda biriktirdi¤imiz gücün birlefltirici bir
irade olarak devreye sokulmas› demektir bu.

Di¤er bir konu kronikleflmifl darl›k ve bunun afl›lmas›
zorunlulu¤udur. Darl›¤›n afl›lmas› kuflkusuz devrimci bir iflçi
s›n›f› hareketine yedeklenmifl, onunla kaynaflm›fl, siyasal bir
gençlik hareketinin varl›¤›ndan geçiyor. Ancak bu haliyle
güncel planda darl›¤›n ortadan kald›r›lmas›nda etkili bir kitle
çal›flmas› yürütmek ve ifllevsel kitle örgütlenmeleri
oluflturabilmek büyük önem tafl›yor. Bu çal›flmay› ve
örgütlenmeleri her ad›mda eylemli süreçlerle birlefltirmek, bu
süreçler içinde gelifltirip güçlendirmek ve nihayet, politik
temsilcisi oldu¤umuz s›n›f›n toplumsal saflaflma eksenini
gençlik içinde de güçlendirmek bunu tamamlamak
durumundad›r. 

Burada alt›n› çizdiklerimiz kampanyam›z›n görevleri
aras›ndad›r. 

Yine örgütsüzlük gerçe¤inin bir yan› gençli¤in ileri
unsurlar›n›n bütününü kucaklayabilecek bir örgütsel form
oluflturmaksa, di¤er yan› en ileri unsurlar› komünist saflarda
devrimci mücadeleye katabilmektir. Biz en genifl gençlik
güçlerine kendilerini açabilecekleri, yeteneklerini devrim için

kullanabilecekleri, emeklerinin güvence alt›na al›nd›¤› ve son
olarak insana yak›fl›r bir yaflam biçiminin var edildi¤i bir
örgütlülük sunuyoruz; kendimizi gençli¤e aç›yoruz. Aç›k ki bu
alanda al›nacak mesafe birleflik bir gençlik hareketinin
yarat›lmas› mücadelesinin örgütlenmesi sürecine daha etkin
müdahalenin imkan›n› do¤uracakt›r. Bu noktada siyasal
misyonumuzla, teorik-politik üstünlüklerimizle, her yönden
devrimci bir yenilenmeyi yaratan kültürümüzle, iç
yaflam›m›zla, iliflkilerimizle, politikalar›m›zla Ekim Gençli¤i’ni
yeterince anlatabilmek, çözücü halkay› teflkil ediyor. Bunu
uygun biçimde yapt›¤›m›zda ve meflru bir zeminde genç
güçleri ça¤›rd›¤›m›zda yan›t alamamam›z için bir neden yok.

Son olarak kampanyam›z reformizmin giderek
belirginleflen etkisine karfl› da en güçlü mücadele arac›
olacakt›r. Okullarda özellikle son iki y›ld›r daha da belirgin bir
hal alan ve devrimci gruplar›n üzerinde de bir tortu oluflturan
reformist cereyana karfl› komünistlerin, gerçek devrimcilerin
as›l sözleri devrime iliflkindir. Bu etkiyi k›rmak, mücadelenin
sonal amaçlar›n› ortaya koyarak ayr›flma temelini aç›¤a
ç›karmakla mümkündür. Ancak bu temelde ortaya
kondu¤unda araç ve yöntemler üzerinden gerçekleflen
farkl›laflma anlam›n› bulacakt›r. Bizler elbette paras›z ya da
anadilde e¤itim için mücadele edece¤iz, hatta son derece
k›smi, yerel talepler için büyük bedelleri göze alarak kavgaya
at›laca¤›z. Ama tüm bunlar› devrimci iktidar savafl›m›
ekseninde ele al›r›z ve bu temele hizmet edecek biçimde
örgütleriz. Sosyalizm ve yeni Ekimler mücadelesini
anlatabilmek, günlük mücadeleyi bu perspektif ve gelecekle,
devrimci iktidar savafl›m› tutumuyla birlefltirebilmek bu
nedenle de temel bir öneme sahiptir. 

“Türkiye’nin devrimci gelece¤ini
örgütlüyoruz!”

Bugün aç›k ki gençlik güçlerinin yeni bir at›l›ma, moral
güce ihtiyac› vard›r. Burada dayan›lacak nokta ise
sosyalizmin meflrulu¤u, insanl›k için ifade ettikleri ve kuflaklar
boyunca bu mücadele içinde yarat›lm›fl devrimci de¤erlerdir.
Ortada duran ve giderek kendi bafl›na bir engele dönüflen
olumsuz ruh halinin gerisindeki ufuksuzlu¤u aflman›n biricik
yolu kitleleri bu gelecek etraf›nda birlefltirebilmek, harcanan
tüm emeklerin buraya kanalize oldu¤una ikna etmektir.
Yaflanan k›r›lma noktalar›na tak›lmamak gerekti¤ini tekrar
tekrar hat›rlatmak gerekiyor. Biz eylemimizi bugünün s›n›rlar›
içinde düflünemeyiz, tüm çal›flmalar›m›z ayn› do¤rultuda bir
okyanusa akmaktad›r. Bizim parolam›z budur: “Türkiye’nin
devrimci gelece¤ini örgütlüyoruz!” Bugün elde edece¤imiz
tüm kazan›mlar, birikimler bu fliarla birlikte anlam
kazanmaktad›r. ‹flte biz kampanyam›zla birlikte buradan güç
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alaca¤›z, önümüzdeki zorluklar› bu güçle yenece¤iz.
Elbette burada söylenen sosyalizmi bir laf›z haline getirmek, kuru bir ajitasyon olarak kullanmak de¤ildir. Bizim için önemli

olan sosyalizm ile gençli¤in sorunlar› aras›nda ba¤ kurabilen bir çal›flma tarz› yaratabilmektir. Günlük sorunlar›n›n çözümünü
bulabilecekleri bir gelecek hedefi gösterebilmek, onlar› bu gelece¤in bir parças› haline getirmek için ilk ad›md›r. Ayn› flekilde
tek tek genç insanlar›n yaflad›klar› bunalma ve s›k›flman›n, kendilerini bu düzende ifade edememelerinin, insan olman›n asgari
gereklerine bile sahip olamay›fllar›n›n kayna¤› ve çözümü konusunda önlerine güçlü bir platformla ç›kmak gerekiyor. Bunlar
dedi¤imiz gibi ilk ad›md›r. ‹kinci ad›m ise onlar› bu gelece¤in inflas›na katabilmektir.

Kampanyam›z›n araçlar›n› tan›mlarken üzerinde durmam›z gereken de bu ikinci ad›m›n, örgütlenmenin, devrimci
dönüflümün gerekleri olacakt›r. Kampanyay› içe kapal› bir propaganda faaliyeti olmaktan ç›karacak olan da esasen budur. Zira
kampanya genifl bir kitle çal›flmas›na dayanmad›¤› ölçüde sonuçlar›n›n aç›k ki bir s›n›r› olacakt›r. Bu do¤rultuda yap›lmas›
gereken en küçük birikimi bile atlamadan örgütsel bir platforma dönüfltürebilmektir. Her yerelde ve her ad›mda kampanya
çal›flmas›na ve ihtiyaçlara paralel esnek örgütlülükler oluflturmal›, yerel yay›nlar, faaliyet gündemleri, etkinlikler, toplant›lar,
çal›flma planlar›yla bunlar› beslemeli, verimli hale getirmeli ve gelifltirmeliyiz. Bu tür platformlar çok farkl› biçimlerde ve çok
farkl› temellerde örgütlenebilirler. Mesela bir yerelde sosyalizmin belli sorun ve konular›n›n tart›fl›ld›¤› bir araflt›rma kolektifi
olabilir, bir baflka yerelde merkezi etkinli¤ine haz›rlanan bir müzik grubu, ç›kart›lan bir kültür sanat bülteni olabilir. Önemli olan
bunlar›n mutlaka oluflmas› ve bofl b›rak›lmadan planl› çal›flmalarla ilerletilmesidir. Bu tür bir çaba hem ileri unsurlar›n
kendilerini gelifltirmelerine ve ifade etmelerine olanak sa¤layacak, hem de do¤rudan çal›flmalara kat›lanlara ve daha genifl bir
kesime sosyalizmi yaflam›n canl› bütünlü¤ü içerisinde gösterecek, tan›tacakt›r. ‹nsanl›¤›n gelece¤inin bir parças› olanlar
bugünden bu gelece¤i yaflamlar›n›n içerisinde var edebilmeliler. Yine bu oluflturulacak çal›flmalar yoluyla genifl bir kesime
seslenebilmenin ve bir bilinç kazand›rman›n, devrimin, yeni Ekimler’in tarih bilincini verebilmenin önemi büyüktür. Burjuva
demagoglar›n›n sesleri bir parça k›s›lsa da sosyalizmi kolay›ndan mahkum ettikleri bir ortamda geçmifli ve gelece¤i ile
sosyalizmin bilinmesini sa¤lamak bu görevle do¤rudan ba¤lant›l›d›r.

Bu uzun aç›klamalar sonras›nda kampanya çal›flmas›nda ortaya iki tarz›n iç içe
geçirilerek kullan›lmas› zorunlulu¤u ç›kmaktad›r. Bir yandan yayg›n bir
propaganda ve ajitasyon çal›flmas› ile gençlik kitlelerine sosyalizmin bir
gelecek sorunu oldu¤unu güçlü bir biçimde anlatmak, di¤er yandan
yerellerimizde imkan›na kavufltu¤umuz her konuyu örgütlü birer
çal›flma formuna kavuflturabilmek. 

‹lk belirtti¤imiz nokta aç›s›ndan merkezi materyallerimiz yeterli
imkan› sunmaktad›r. “‹nsanl›¤›n kurtuluflu sosyalizmde!” fliar›n›, öne
ç›kard›¤›m›z afifllerle, bildiriler ve tümüyle bu konuya ayr›lm›fl olan özel
say›m›zla gençlik kesimlerinin bilincine kaz›mak sorumlulu¤u ile karfl›
karfl›yay›z. Ayn› zamanda Ekim Devrimi ve Parti Haftas› olarak
planlad›¤›m›z ilk hafta içerisinde her yerelde imkanlar›m›z ölçüsünde
merkezi materyallerimizle ifade ettiklerimiz do¤rultusunda etkinlikler,
eylemler, seminerler örgütleyebilmeliyiz. 

Kampanyan›n ikinci evresi olarak
kurgulad›¤›m›z k›s›mda da sürecin eylemli ve
etkinliklerle örülebilmesinin önemi
aç›s›ndan bir farkl›l›k mevcut
de¤ildir. Ancak bu noktada
farkl›laflmas› gereken, at›lan
her ad›mda gençlik
kesimleri ile ba¤
kurabilen
örgütlülükleri
yaratman›n
çabas›n›
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harcamakt›r. Üzerinde durulmas› gereken iki nokta vard›r.
Birincisi yerelin ihtiyaçlar›ndan kopmadan kampanyayla ba¤
kuran ama sonras›n› da hedefleyen örgütlülükler
oluflturabilmektir. ‹kincisi ise bugün zaten var olan
örgütlülüklerimizi kampanya için seferber edebilmektir.

Kampanya ilk elden sosyalizmin güçlü bir propagandas›
ve Ekim Gençli¤i’nin tan›t›m› olarak alg›lansa da aç›k ki
gençlik gündemlerinden kopuk bir gündemi iflliyor de¤iliz. En
az›ndan hedefledi¤imiz bu de¤il. Aksine tüm bu süre zarf›nda
gençlik kesimlerinin tüm taleplerini, geleceklerini belirleyecek
olan noktaya iflaret etmek ve yan› s›ra gençli¤e sosyalizmi
tümüyle bir yaflam alternatifi olarak benimsetmek iddias›n›
tafl›mak durumunday›z. Bunun yolu, ajitasyon ve
propaganday› yo¤un kullanmakla beraber onlar›n s›n›rlar›n›
aflm›fl, kitle ile ba¤lar›n› kurabilmifl bir kampanya
örgütlemektir. 

Çal›flman›n araçlar›na dair bir yaklafl›m sunmuflken,
planlanma sürecine dair de birkaç noktay› aç›kl›¤a ç›kartmak
durumunday›z. Öncelikle belirledi¤imiz kampanyan›n bir
merkezi etkinlikle sonlanaca¤›n› hat›rlatarak, tüm yerel
çal›flmalar›m›z›n da bu noktay› dikkate almas› gerekti¤ini
ifade edelim. Yerellerde bu etkinli¤i de içine alan bir biçimde,
kampanyan›n toplam›n› örgütleme sorumlulu¤unu üstlenmifl
etkinlik örgütleme komiteleri oluflturmak sorumlulu¤unu
tafl›yoruz. Bu komiteler bizim örgütlü güçlerimize daralm›fl bir
bileflenle s›n›rl› kurgulanmak yerine, yak›n çevremizde
bulunan herkesi ve dahas› bizimle beraber sosyalizm
propagandas› yürütmek isteyen tüm gençlik güçlerini içinde
bar›nd›rabilecek bir biçimde kurgulanmal›. Bu haliyle
kampanyan›n gençlik kesimleriyle ba¤ kurmas›n›n bir arac›
olarak ele al›nmal›, tam da bu yüzden düzenli iflleyiflinden,
ciddiyetine kadar bir çok noktada hassasiyet gösterilmeli. 

Kampanya örgütleme komitelerinin ve do¤all›¤›nda yerel
örgütlerimizin özellikle dikkat etmeleri gereken nokta,
kampanyan›n bafllad›¤› tarihle, son buldu¤u etkinli¤e kadar
geçen sürenin bafl›ndan sonuna kadar planlam›fl olmas›d›r.
Her yerel çal›flman›n elinde ayl›k bir program olmal› ancak
bununla da s›n›rl› kal›nmayarak, her gün kullan›lacak
materyallerden yap›lacak ajitasyon konuflmas›na kadar tüm
ayr›nt›lar›n üzerinden geçilmelidir. Çal›flmam›z›n örgütsel
alanda bir sonuç üretebilmesi ve yerellerde bir birikim
yaratabilmesi aç›k ki böyle bir tarz›n kullan›lmas›na ba¤l›d›r. 

10. y›lda daha güçlü bir Ekim Gençli¤i için

Kampanyam›z içerisinde di¤er bir önemli bir vurgu
noktas›n› ise 10. y›l›m›z oluflturacak. Geride b›rakt›¤›m›z on
y›la s›¤d›rd›klar›m›z, ürettiklerimiz en genifl gençlik
y›¤›nlar›n›n önüne konulacak. 10 y›l›n birikimi ile daha da
ileriye gidece¤imizin iddias› ve göstergesi olarak örgütlenecek
bir kampanya dönemi olmal› bu. Bunu yaratabilecek
özgüvene ve imkanlara sahibiz. Biz gençli¤in karfl›s›na 10
y›ll›k bir örgütün deneyimi, güveni ve politik aç›kl›¤›yla
ç›k›yoruz. Bu gücü göstermeli ve kullanmal›y›z. Hareketin
bunca sorunla bo¤ufltu¤u bir dönemde bu birikimden
yararlanman›n önemi tart›flmas›zd›r. Gençlik kitlelerinin
tan›d›¤› ve güven duydu¤u, politikalar› özel süreçlerini izledi¤i
bir Ekim Gençli¤i çal›flmas› yaratmak için 10. y›l sadece bir
vesiledir. As›l önemli olan sosyalizmin gençlik içinde öncü
birli¤i olarak Ekim Gençli¤i çal›flmas›n› daha da
güçlendirmektir.

10. y›l çal›flmas›n›n iki temel aya¤› var. ‹lk olarak yay›n›
güçlendirecek, kullan›m› yayg›nlaflt›racak bir çaban›n
harcanmas› gerekmektedir. Yay›na dair ilk temel görev
yay›n›n içeri¤inin güçlendirilmesi, alan çal›flmalar›n›n
ihtiyac›na uygun bir geliflim çizgisi yarat›lmas›d›r. Bunun için
bir süredir ›srarla üzerinde durdu¤umuz yay›n
de¤erlendirmelerinin gerekti¤i gibi yap›lmas› öncelikli bir ifltir.
Ulaflabildi¤imiz en genifl okur kitlesinden yay›na dair
de¤erlendirmeler almak gerekiyor. Okurlar›m›za bununla ilgili
bir anket sunuyoruz. Fakat bunu yeterli kabul etmeden tüm
yerel çal›flmalar›m›z›n daha ayr›nt›l› de¤erlendirmeler
yollamalar›, okur yaz›lar›n› yans›tmalar›, olabildi¤ince fazla
miktarda 10. y›l yaz›s› ve mesaj›n› bize ulaflt›rmalar›n›
bekliyoruz. 

‹kinci bir bafll›k yay›n›n kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›d›r.
Kampanya dönemi boyunca yerellerdeki yay›n sat›fl›n›
artt›rmay› hedefliyoruz. Yay›n sat›fl›n› art›rmak için çeflitli
araçlar› bu dönemde devreye sokmal›, dahas› bu araçlar›
kal›c› hale getirebilmeliyiz. Militan sat›fllar, elden sat›fl›n
yayg›nlaflt›r›lmas› ve düzenli hale getirilmesi, tan›t›m
toplant›lar› ilk elde akla gelenler. Bunlar›n yan› s›ra geçmiflte
ihmal edilen okur toplant›lar›n› ve okur kolektiflerini mutlaka
hayata geçirmeliyiz. Okurlar›m›z› flu ya da bu düzeyde bir
örgütlülük içinde tan›mlayabildi¤imiz oranda bu çal›flmalardan
verim alabilece¤imizi unutmayal›m. Bu örgütlülükler yoluyla
okurlar›m›z›n aktif birer yazar ve da¤›t›mc› hale geleceklerini,
kampanyan›n baflar›s›n›n da bu eksen üzerine kurulu
oldu¤unu ak›ldan ç›karmayal›m.

10. y›l çal›flmas›n›n di¤er bafll›¤› ise bir bütün olarak Ekim
Gençli¤i çal›flmas›n› ve örgütlenmesini tan›tabilmektir. Esas
olarak üzerinde durulacak nokta da budur. Bu süreç bizim için
ayn› zamanda bir örgütlenme sürecidir, kampanyam›z
örgütlülü¤e ça¤r› yapaca¤›m›z bir çal›flmad›r. Ekim Gençli¤i
çal›flmas›n› olabildi¤ince genifl alg›layarak çevremizdeki
herkesi bu çal›flmada tan›mlayabilmeliyiz. Yetenekleri,
iddialar› ölçüsünde insanlar› mutlaka çal›flman›n bir bilefleni
haline getirmeliyiz. Bir yan›yla program›m›z›n daha yayg›n
kullan›m›n› ve di¤er yan›yla da kazand›¤›m›z güçleri
konumland›rabilece¤imiz pratik süreçlerin ortaya ç›kar›lmas›n›
gerektiren bir görevdir bu. 

Son olarak kampanyan›n finalinden, merkezi
etkinli¤imizden bahsedelim. Merkezi etkinlikle hedeflenen
kampanyan›n yaratt›¤› birikimi görmek ve ortaya ç›kacak güç
ile bizim ve gençlik hareketinin bir sonraki dönemi için enerji
yaratmakt›r. Bununla birlikte bir sonraki dönemin
çal›flmalar›n›n tart›fl›lmas› ve bu çal›flmalar için en genifl
güçlerin aktif deste¤inin al›nmas› da merkezi etkinlikle birlikte
yerli yerine oturacakt›r. Merkezi etkinli¤in program›
yay›n›m›zdan daha sonra ayr›nt›l› bir biçimde duyurulacakt›r.
Ancak flimdiden flu noktay› ifade etmek gerekir ki,
kampanyan›n baflar›s›n›n belirleyeni olan yerel çal›flmalar›m›z
ayn› zamanda merkezi etkinli¤in nicel ve nitel planda
güçlendirilmesi, program›n yerel üretimlerle çeflitlendirilmesi
aç›s›ndan da belirleyici olacakt›r. 

Görüldü¤ü üzere, kampanya sürecinde bizleri yo¤un bir
politik faaliyet, kitle çal›flmas› bekliyor. Tüm kampanyan›n
esas›na ise sosyalizm oturuyor, sosyalizmin tüm dünyada
oldu¤u gibi burada da yeniden gündemlefltirilmesi, pusulas›n›
kaybeden gençli¤in tekrar yönlendirilmesi, umut ve güven
kazand›r›lmas› oturuyor. 

Yoldafllar, aç›k ki bizler de bu süreçte yenilenece¤iz.
Geçmiflimizden ald›¤›m›z güçle, gelece¤i kurman›n
mücadelesinde yeni mevziler edinmenin ad›mlar›n› ataca¤›z. 

Dostlar, size devrimi sunuyoruz, bir parça emek daha!..
Yar›nlar› kurabilmek, yeni Ekimler’i yaratabilmek için ileri!
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Tarihte baz› özel dönemler, tarihin k›z›l sayfalar›nda
düflen notlar, tarihsel ç›k›fllar, yenilenmeler, direnifller zaferler
ve elbette ki yenilgiler vard›r. ‹flçi s›n›f›n›n tarih sahnesine ilk
ç›k›fl›n› temsil eden 1848 Haziran ayaklanmalar› böyle bir
dönemdir. Gökyüzünü fethe ç›kan Komünarlar›n Paris’te
Frans›z burjuvazisi ve Avrupa’n›n en güçlü iki ordusu
karfl›s›nda 72 gün savunduklar› ve ilk kez üretenlerin
yönettikleri, sömürüye son veren bir düzen olarak Komün
böyle bir deneyimdir. Ve elbette ki, insanl›¤›n önüne yeni bir
pencere açan bin y›llard›r süren s›n›fl› toplumlar tarihinin
sonunu müjdeleyen muzaffer Ekim Devrimi… Sars›lmaz
yi¤itliklerle kuflanan, emperyalizme ve sömürüye karfl› iflçi-
emekçilerin saflar›nda onlarla birlikte yükselen ve ‘70’li y›llara
damgas›n› vuran ‘68 hareketi böyle bir yükselifltir. Bu
zaferlerin, yaflanan yenilgilerin hepsi bugün yeni bir dünya
özlemine, savafls›z, s›n›fs›z ve s›n›rs›z bir dünyay› kazanma
kavgas›na ›fl›k tutmakta, bu kavga bugün bilimsel sosyalizmin
verileri ile birlikte bu deneyimlerin ›fl›¤›nda sürmekte,
güçlenmektedir. Ve bu özlemin, kavgan›n, mücadelenin içinde
yeni ç›k›fllar, ilerlemeler, yaflanmakta, umut kendini sürekli
üretmektedir.

Genç komünistlerin birikimi ve inisiyatifine dayanan
periyodik bir yay›n olarak Ekim Gençli¤i’nin yay›n hayat›na
girifli de böylesi bir ç›k›fl› ve iddiay› ifade etmektedir. Bu
ç›k›fl›n dayand›¤› birikim, 12 Eylül yenilgisi ve modern
revizyonizmin çözülüflünün ard›ndan gericilik rüzgârlar›n›n
esti¤i bir dönemde “Herkes kendi bayra¤› alt›na!” ça¤r›s›yla
ç›kan ve proleter sosyalizmin k›z›l bayra¤›n› yükselten
komünistlerin, komünist hareketin, gençlik alan›nda yaratt›¤›
birikimdir. O iddia, gö¤ü fethe ç›kan Komünarlar’›n, 1917
Ekim’inin yaratanlar›n ve on y›llard›r dünyada ve bu
topraklarda devrim ve sosyalizm için ileri at›lanlar›n iddias›d›r.
Ekim Gençli¤i bu iddian›n, düzenin ona sundu¤u geleceksizlik
ve çürüme karfl›s›nda gençli¤i sosyalizme tafl›ma hedefiyle
somutlanmas›d›r. Bu hedef bugünün genç kuflaklar›na
ideolojik, politik ve örgütsel bir önderli¤i, kitlelere yol
göstermeyi ifade etmektedir. Ekim Gençli¤i’nin 10 y›l›, bu

birikimin yans›t›ld›¤› ve mücadelenin yol göstericili¤i içerisinde
her gün yeniden üretildi¤i, gelifltirildi¤i bir dönemi ifade eder.
Ekim Gençli¤i’nin on y›l› nihai hedef olarak
komünizm yolunda bask›lara,
zorluklara,
eksikliklere
ra¤men süren
yürüyüflle bu
iddian›n
somutlanmas›d›r.

Ekim
Gençli¤i’nin Kas›m
1995’te ç›kan ilk
say›s›nda, genç
komünistler
“Dönemin devrimci
önderli¤ini
yaratabilmek” bafll›kl›
yaz›da, devrimin zaferi
için gençli¤i düzene
karfl› verilen
mücadeleye kazanmak
hedefini aç›k bir flekilde
koydular. Ve ard›ndan flu iddiay› eklediler: “Devrimin zaferini
kendi cephemizden örgütlemek için baflarmaya mecburuz.
Baflaraca¤›z da!” ‘95 sonras› gençlik hareketinin yaflad›¤›
yükseliflte, iflgal ve boykotlarda, zindanlarda yürüyen
sald›r›lar ve zindan direnifllerinde, Kürt halk›na yönelik inkar
ve imha politikalar›nda, emperyalist iflgal ve katliamlarda,
okullarda yo¤unlaflan paral› e¤itim sald›r›lar›nda ve gençli¤in
farkl› yerellerde yaflad›¤› bir çok farkl› sorunda, genç
komünistler gençli¤in devrimci önderlik misyonunu yerine
getirmeye çal›flt›lar. Kitlelerle birlikte, daha da kitleselleflerek,
tart›flman›n, alternatif yaratman›n ve o alternatif için
mücadelenin örgütleyicisi oldular. Geride kalan 10 y›la ve
günümüze bakt›¤›m›zda bu iddian›n mevcut olanaklar
dahilinde gerçeklefltirildi¤ini, onun prati¤e geçirilmesi için

GGeelleeccee¤¤ee  uuzzaannaann  sseessiimmiizz  1100  yyaaflfl››nnddaa……

DDaahhaa  ffaazzllaa  ››ssrraarr,,  iirraaddee
vvee  eenneerrjjii  iillee  ddeevvrriimmee,,

ssoossyyaalliizzmmee!!
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›srarla yüklenildi¤ini görmekteyiz. fiüphesiz devrimi ve yeni
bir dünyay› hedefleyenlerin önlerinde bu konuda daha
al›nacak koca mesafeler vard›r. Bu mesafe, kitlelerle birlikte,
o zengin mirastan beslenerek bu iddia ve ›srarla yürünecektir.

Ekim Gençli¤i, yeni bir dünya özlemindeki gençli¤in politik
önderli¤inin yan› s›ra do¤acak olan yeni bir dünyan›n,
komünizmin sesini bugünlere tafl›mak görevine sahiptir.
Yaln›z politik önderli¤in de¤il yeni bir dünya ve yaflam›n
ihtiyaç duydu¤u yeni kültürün tafl›y›c›s› olunmal›d›r ve
olunmufltur da. Düzenin gençli¤e sundu¤u yozlaflma ve
yabanc›laflma karfl›s›nda düzeni teflhir etmek, düflünen,
üreten ve savaflan gençli¤in yaratt›¤› kültürü kitlelere tafl›mak
genç komünistler için temel bir görevdi. Bu görevi yerine
getirirken beslendi¤imiz kaynak on y›llard›r süren
mücadele içerisinde üretilen
Mayakovskiler’in,

Nerudalar’›n,
Eluardlar’›n, Naz›m Hikmet,

Ruhi Su ve Y›lmaz Güneyler’in yaratt›¤› ve
bugüne b›rakt›¤› miras olmufltur. Bu topraklarda bir gelene¤i
bafllatan Mustafa Suphiler’in, dara¤açlar›nda bafl e¤meyen
Denizler’in, Mahirler’in, Erdal Erenler’in, “Ölürüz ama teslim
olmay›z” diyenlerin sesini bugüne, bugünün genç kuflaklar›na
tafl›m›flt›r. Sanatsal birikimle, yarat›lan de¤erlerle yeni bir
kültürü ortaya koymufltur. fiüphesiz ki yeni bir kültür yeni bir
dünya ile birlikte do¤acakt›r. Bu konudaki birikimimiz,
görece¤imiz güneflli günlerin kavgas›nda damla damla
dam›t›larak oluflacakt›r. Ekim Gençli¤i bu kavgan›n içinde bu
kültürün bu dünyan›n genç sesi, nefesi olmufltur, olacakt›r. 

Konulan hedefler, gerçeklefltirilen baflar›lar ve
eksiklikler… Bütün bunlar de¤erlendirilirken ilk say›m›zda da
söyledi¤imiz flu sözler unutulmamal›d›r: “Ekim Gençli¤i
tümüyle gençlik alan›ndaki birikimin ve inisiyatifin ürünüdür.”
Genç komünistler, uzun ve çetin bir yol yürüyorlar. Zor
dönemin koflullar› düflünüldü¤ünde bu yolun zorluklar› daha
da belirginlefliyor. Ama önemli olan flu ki tam da bu

yürüyüflün içinde solu¤umuz gelifliyor, ad›mlar›m›z
güçleniyor, ad›mlar›m›z h›zlan›yor. Ekim Gençli¤i’nin 10 y›l›,
üzerinde yükseldi¤i, komünist gençli¤in birikim ve iradesinin
geliflimini ifade etmektedir. Naz›m’›n da dedi¤i gibi ustalaflt›k
tafl› k›rmakta ve ustalaflt›kça daha da h›zl› vuraca¤›z kayalar›
yol etmek için. Bugün yay›n›m›z›n ve çal›flmam›z›n eksikleri
düflünüldü¤ünde bu göz önünde bulundurulmal›d›r. Ama bu
eksikleri olumlamak, kabul etmek için de¤il, tam da onlar›n
üzerine giderek, kendimizi her gün yeniden aflmak,
yenilemek için. Bundan sonraki birikimimizi, e¤itimimizi
bugünkü eksiklerimizi aç›kça ortaya koyarak
onlar› aflma iradesi ile
birlikte

gerçeklefltirece¤iz. 
Komünistler, gelece¤i hedefliyorlar,

bin y›llard›r süren s›n›fl› toplumlar tarihine son vermek, yeni
bir dünyay› birlikte örgütlemek hedefi ve azmi ile ilerliyorlar.
Bu hedef do¤rultusunda, 10 y›l›n da birikimiyle, 10 y›lda
geldi¤imiz düzeyi yine genç komünistlerin birikim ve inisiyatifi
ile aflaca¤›z. 

Genç komünistlerin ellerinde bugün 10 y›l önce olmayan
bir olanak, bir silah, hedeflerini yükselten bir düzey var: Parti.
Partili düzeyde bir çal›flma inisiyatifi ile bugünü aflarak
gelece¤i kazanaca¤›z. Önümüzde yeni on y›llara, zaferler ile
süslenecek bir ufka, gelece¤e, devrime ve sosyalizme
yürüyüflümüz devam edecektir ve 10 y›l önce söylediklerimiz
temel parolam›z olacakt›r: 

“Elbette ki komünist hareketin ideolojik-politik yol
göstericili¤i, yönlendiricili¤i ve pratik deste¤i sayesinde bu
baflar› mümkün olabilmektedir. Ekim Gençli¤i, yay›n
yaflam›nda, komünist hareketin ideolojik gücünü, politik
önderlik kapasitesi ve deneyimini, komünist gençli¤in
dinamizmi ve pratik inisiyatifi ile birlefltirmek
kararl›l›¤›ndad›r… Devrimin zaferini kendi cephemizden
örgütlemek için baflarmaya mecburuz. Baflaraca¤›z da!” 

Yeni Ekimler için ileri!
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“Günümüze dek bütün
toplumlar›n tarihi, s›n›f
savafl›mlar›n›n tarihidir.”
diyorlard› Marx ve Engels
Komünist Manifesto’da. Ve
kapitalist topluma özgü,
toplumsal üretim ile bireysel
mülk edinme aras›ndaki,
onulmaz çeliflkiyi tahlil ederek
ekliyorlard›; “Ça¤›m›z›n,
burjuva ça¤›n›n, ay›rt edici
özelli¤i, s›n›f karfl›tl›klar›n›
yal›nlaflt›rm›fl olmas›d›r. Bir
bütün olarak toplum, gittikçe
artan biçimde, iki büyük düflman
kampa, do¤rudan birbirlerine
karfl› duran iki büyük s›n›fa
bölünmektedir: burjuvazi ve
proletarya.”

Ütopik ve Bilimsel
Sosyalizm’de Engels, modern
proletaryan›n tarihsel görevini
“Bu dünyay› kurtarma iflinin
üstesinden gelmek” olarak
tan›ml›yordu. Ve onlar, “Yazg›
ça¤›ndan özgürlük ça¤›na”
geçmek ad›na sözlerini tarihsel
bir ça¤r› ile ba¤lad›lar: 

“Proleterlerin zincirlerinden
baflka kaybedecek bir fleyleri

yoktur. Kazanacaklar› koca bir dünya var. Bütün ülkelerin iflçileri, birlefliniz!”
Bu ça¤r›ya ilk kulak veren Rusya iflçi s›n›f› oldu. Dünya ölçe¤inde tüm çeliflkileri keskinlefltiren I. emperyalist

paylafl›m savafl› ile birlikte devrim, emperyalist dünya zincirinin en zay›f halkas› olan, Rusya’da patlak verdi. 24 Ekim
1917'de, yani bundan tam 88 y›l önce silahl› ayaklanman›n tüm haz›rl›klar› tamamland›. Saatler gecenin üçünü
gösterirken Aurore z›rhl›s›n›n top at›fllar›yla K›fll›k Saraya sald›r› bafllad›. Ve birkaç saat içinde K›fll›k Saray ele
geçirildi. Sarayda bulunan Bakanlar tutukland›. Kerenski, ABD elçili¤inin özel arabas›yla saraydan kaçt›. 25 Ekim
sabah› Petrograd Devrimci Askeri Komitesi flu aç›klamay› yap›yordu: 

“Rusya Yurttafllar›na,
“Geçici Hükümet devrilmifltir. Proletarya ile Petrograd Garnizonunun bafl›nda olan Petrograd Asker ve ‹flçi

Temsilcileri Sovyeti’nin organ› olan Devrimci Askeri Komite iktidar› ele alm›flt›r. 
“Halk›n, u¤runda mücadele etti¤i dava -ivedi bir demokratik bar›fl›n önerilmesi, büyük toprak mülkiyetinin ortadan

kald›r›lmas›, üretimin iflçiler taraf›ndan denetlenmesi, bir Sovyet Hükümetinin kurulmas›- kesinlikle kazan›lm›flt›r. 
“Yaflas›n Asker-Köylü ve ‹flçi Devrimi!” 
Rusya iflçi s›n›f› teorik planda gerekçelendirilen sosyalizmi somut bir gerçekli¤e dönüfltürerek ona biçilen tarihsel

misyonu gerçeklefltirmiflti ve sömürünün, bask›n›n, savafllar›n olmad›¤› yeni bir dünya kurmaya yöneliyordu. Bu, Paris
Komünü gibi, günlerle hesap edilen önceki örnekler bir yana b›rak›ld›¤›nda, iflçi s›n›f›n›n, büyük bir at›lganl›k ve gözü

““““BBuuzz  BBuuzz  kk››rr››llmm››flflkk››rr››llmm››flfl
yyooll  aaçç››llyyooll  aaçç››llmm››flfltt››rr!!mm››flfltt››rr!! ””””
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peklikle sosyalizmin yeni dünyas›n›, yeni bir uygarl›¤›
infla etmeye giriflmesinin ilk örne¤i idi. 

Lenin, Ekim Devrimi’ni önceleyen bir tarihte, 1917
program tasla¤›nda, emperyalizme dair bir dizi iktisadi,
sosyal ve siyasal olguyu s›ralad›ktan, emperyalizmin
gericilik dönemi oldu¤unu ve savafl anlam›na geldi¤ini
söyledikten sonra sözlerine flunu ekliyordu; “…tüm
bunlar kapitalizmin flimdi ulafl›lm›fl olan geliflme
aflamas›n›, proleter sosyalist devrim ça¤› yapar. Bu ça¤
bafllam›flt›r.” 

Ve öyle de oldu, tarih Lenin’i do¤rulad›. Dünyay›
sarsan ve 20. yüzy›la damgas›n› vuran Ekim Devrimi,
emperyalist paylafl›m savafl›n›n olgunlaflt›rd›¤› çeliflkileri
derinlefltirerek Bat›’da proleter devrim süreçlerinin önünü
açt›. K›ta Avrupas› y›llarca süren devrimci çalkant›lar
içerisinde 1917-24 y›llar› aras›nda bir dizi ülkede
proletaryan›n iktidar giriflimine tan›kl›k etti. Do¤u’da ise,
ulusal kurtulufl mücadelelerinin habercisi oldu. Asya’n›n
ve Afrika’n›n ezilen ve sömürülen uluslar›, bu dönemde,
Ekim Devrimi’nden ald›klar› ilham ve güçle emperyalist
sömürüye ve köleli¤e karfl› ve kurtulufl mücadelesi
verdiler. 

Söz konusu olan art›k iflçi s›n›f› ve ezilen halklar
nezdinde dünya çap›nda emperyalizme karfl› topyekûn bir
seferberlikti. Dünyay› saran bu devrimci atmosfere bir de
1929 Buhran›’n›n eklenmesiyle birlikte iyice köfleye
s›k›flan burjuvazinin, dünyan›n ezilen halklar›na ve iflçi
s›n›f›na yan›t› faflizm oldu. Buhran, emperyalistler aras›
çeliflkileri keskinlefltirerek ikinci bir emperyalist paylafl›m
savafl›na neden oldu. Alt› y›l süren bu savaflta on
milyonlarca insan yaflam›n› yitirdi. Tek bafl›na Sovyet
halk› bu savaflta 20 milyon insan›n› flehit verdi. Sovyet
halklar›n›n ve Avrupa halklar›n›n y›llar› bulan ola¤anüstü
fedakarl›k ve özveri dolu savafl›mlar› sayesinde faflizmin
yenilgiye u¤rat›lmas› dünya genelinde komünizmin
prestijini daha da güçlendirdi. Savafl›n hemen ard›ndan
Do¤u Avrupa kapitalist sistemden koparken, ard›ndan da
Çin, Kore ve Vietnam devrimleri gerçekleflti. Ezilen
halklar›n ard› arkas›na emperyalizme karfl› baflkald›r›lar›,
klasik sömürgecili¤in sonunu getirdi. 

Sovyet proletaryas› geri bir ülkede yaln›z kalmas›na
ra¤men çok k›sa bir sürede bir dizi baflar›ya imza att›.
Sovyet proletaryas› çok de¤il, 1917’den emperyalist faflist
sald›rganl›¤›n gelip kap›ya dayand›¤› 1941’e kadar geçen
zaman aral›¤›nda, o dönemin emperyalist ülkelerinin 200
y›lda sa¤lad›¤› ilerlemeyi Sovyet insan›n›n ola¤anüstü
özverisi ve çabas›yla çok k›sa bir sürede gerçeklefltirdi.
Onlarca yeni kent, binlerce modern fabrika ve iflletme
infla etti. Kapitalizmin sömürüye dayal›, burjuvazinin
kar›na göre belirlenen ekonomiye son vererek ve üretimi
halk için planl› hale getirdi. 20 y›lda, sovyet ülkesi,sanayi
gücü olarak Avrupa’da birinci s›raya dünyada ikinci
s›raya yükseldi. 1929’da gerçekleflen ve halklar› büyük
bir y›k›ma ve sefalete sürükleyen emperyalizmin büyük
bunal›m›ndan Sovyet halklar›n›n etkilenmeden ç›kmas›
buradan bak›ld›¤›nda hiç de flafl›rt›c› de¤ildi. Üstelik

yaflanan geliflmeler hiç de ekonomi ile s›n›rl› de¤ildi.
Sanatta, kültürde, bilimde de inan›lmaz mesafeler
katedildi. 

Sosyalizm mücadelesi, insanl›k tarihine kazand›rd›¤›
bu zengin mirasla, dünya ölçe¤inde ç›¤ gibi büyüyordu.
Kapitalizm kelimenin tam anlam›yla savunmaya geçmiflti.
20. yüzy›l kapitalizmin içine girdi¤i bunal›mlara,
emperyalist paylafl›m savafllar›na, Ekim Devrimi’ne ve
Ekim Devrimi’nin açt›¤› yolda ilerleyen bir dizi ülkede
gerçekleflen devrime tan›kl›k etmiflti. ‹flte ‘90’lar
sonras›nda ebedili¤i ilan edilen kapitalizmin yüzy›l›n ilk
yar›s›ndaki tablosu tam olarak bu idi. Do¤u Avrupa ve
Sovyetler’in çözülüflü ile y›lg›n ve dönek solcularda bile
yank› bulan “tarihin sonu” tezinin ve kapitalizmin
edebili¤inin Ekim Devrimi’nin kazan›mlar› karfl›s›ndaki
tablosu iflte bu idi. 

Sovyetler Birli¤i’nde sosyalizmin kurulufl prati¤inin
zaman içindeki akibeti ayr› bir konudur. Ancak Lenin’in
devrimin daha ilk y›llar›nda sarf etti¤i cümlelerin burada
bir kez daha an›lmas›n›n anlaml› oldu¤unu düflünüyoruz:
“Kapitalist rejim ça¤›n›n belge ve an›tlar›na torunlar›m›z,
antika bir eflya olarak bakacaklar. Günlük gereksinim
nesnelerinin ticaretinin nas›l özel ellerde bulunabildi¤ini,
fabrika ve iflyerlerinin nas›l bireylerin mal›
olabildiklerini, bir insan›n baflka bir insan› nas›l
sömürebildi¤ini, çal›flmayan insanlar›n nas›l
yaflayabildiklerini tasarlamakta güçlük çekecekler.
fiimdiye kadar çocuklar›m›z›n görecekleri fleylerden
ola¤anüstü bir masal gibi söz ediliyordu, ama flimdi
yoldafllar, temellerini att›¤›m›z sosyalist toplum yap›s›n›n
bir ütopya olmad›¤›n› aç›kça görüyorsunuz. Çocuklar›m›z
bu yap›y› artan bir çabayla kuracak.” 

“Biz bu eserin yap›m›na bafllad›k. Ne kadar zamanda,
ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna
vard›r›rlar bunun öze iliflkin bir önemi yok. Önemli olan
buzun k›r›lm›fl, yolun gösterilmifl ve aç›lm›fl olmas›d›r.”

Ekim Devrimi’nin ve sosyalizmin kazan›mlar› hala
dünyan›n ezilen halklar›na ve iflçi s›n›f›na ›fl›k tutmaya
devam ediyor. Ve sosyalizm insanl›¤›n önünde
kapitalizmin barbarl›¤› karfl›s›nda hala tek alternatif
olarak varl›¤›n› sürdürüyor. Sözlerimizi iflçi s›n›f›n›n
devrimci partisi TK‹P’nin program›ndan bir al›nt›yla
bitirmeyi anlaml› buluyoruz: 

“Günümüz kapitalizminin asalaklaflmas› ve çürümenin
ald›¤› bu korkunç ve y›k›c› boyutlar, ya barbarl›k içinde
çöküfl, ya sosyalizm ikilemini her zamankinden daha
yak›c› bir biçimde insanl›¤›n önüne koymaktad›r.
Uluslararas› proletarya önderli¤inde zafere
ulaflt›r›labilecek olan dünya devriminden baflka hiçbir
çözüm, insanl›¤› kapitalizmin barbarl›¤›ndan,
emperyalizmin bask› sömürü ve köleli¤inden, savafllar›n
y›k›m ve felaketinden kurtaramaz.” 

Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor,
önemli olan buzun k›r›lm›fl yolun aç›lm›fl olmas›d›r. 

Her fley yeni Ekimler için!
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Gerek dünya ölçe¤inde gerek ülkeler baz›nda
düflünüldü¤ünde, aç›k ki insanl›k tek bir ikilem aras›nda tercih
yapmakla karfl› karfl›yad›r. “Ya kapitalist barbarl›k içinde
çöküfl, ya sosyalizm!” formülasyonu ile özetlenebilen bu
ikilem, insanl›¤›n bir bütün olarak nas›l bir yaflam sürdürmek
istedi¤i sorusuna yan›t bulmas› gereklili¤ine iflaret etti¤i
kadar, tek tek insanlar›n düzen ve devrim aras›nda bir
tercihte bulunmas›n›n zorunlulu¤unu da gösterir. 

Kapitalist toplum, çürüyen ve kokuflan bir toplumdur.
Kendi geliflimini, süreklili¤ini, ald›¤› yaralar›n ilac›n› dahi,
genifl kesimler üzerinde uygulad›¤› sömürü politikalar›yla
sa¤lar. Sömürü politikalar› kimi zaman bir emperyalist iflgal
görünümünde en kaba haliyle ortaya ç›karken, kimi zaman
salt hak gasplar›n›n sonucu olarak yasal düzenlemelerle
kendini d›fla vurabilir. Bütünlüklü düflünüldü¤ünde ise
kolayl›kla flu sonuca var›l›r, kapitalizmi barbar k›lan salt kan
dökmesi, savafl ç›¤›rtkanl›¤› yapmas› ya da katliamc› yan›
de¤il, aksine bir bütün olarak kendi var olufludur. Zira
barbarl›k kavram› kullan›ld›¤› ça¤a uyarland›¤›nda onun kriteri
tek bafl›na dökülen kan olmay›p, açl›k ve sefalet
dayatmac›l›¤›, insan› metalaflt›rma olgusu gibi kapitalizmin
karakteristik bir dizi özelli¤i bu kavram içerisinde ele al›nmak
zorundad›r.

‹nsanl›¤›n yüzy›llar› bulan kapitalizm esareti, dünyay›
yaflanabilir bir yer olmaktan çoktan ç›kartm›flt›r. ‹nsani
de¤erlerin tümüne savafl açm›fl olan kapitalist de¤erler
bütünü, toplumsal yaflamda yozlaflma, yaln›zlaflma ve
yabanc›laflt›rmadan baflka hiçbir sonuç üretmeyip,
beraberinde bir dizi ruhsal hastal›¤› da üretmifltir. Bunun
do¤al sonucu kapitalizm illetinin tüm toplumlar için efl zamanl›
de¤il ama benzer biçimlerde bir çöküflü haz›rlad›¤›d›r. Bu
çöküfl genifl kesimlerde yaflanan açl›k ve sefalet oldu¤u
kadar, bu kesimleri saran yo¤un umutsuzluk hissi ve
çözümsüz ruh hali olarak kendini gösterir. Hem maddi hem
manevi temelde insana ve insani olan herfleye karfl›
süregelen savafl›n ad› olan kapitalizmin karfl›s›nda insanl›¤›n
kurtuluflu için sosyalizmden baflka ç›kar yol
görünmemektedir. 

Kapitalistlerin dünyas›nda çekilen 
her foto¤raf çöküflü belgeliyor

Henüz 20. yüzy›l›n bafl›nda Rosa Luxemburg taraf›ndan
dile getirilen “Ya barbarl›k içinde çöküfl, ya sosyalizm!” ikilemi,
yaflad›¤›m›z yüzy›l›n ortaya ç›kard›¤› verilerle ele al›nd›¤›nda,
gerçekli¤i tart›flma götürmez bir ça¤r›ya dönüflüyor. Ça¤r›n›n
muhatab› aç›k ki tercihi belirleyebilme gücüne sahip olan iflçi
s›n›f› ve beraberinde düzenin yaratt›¤› tahribattan nasip alan
tüm kesimlerdir. Ta 20. yüzy›l›n bafl›nda yap›lm›fl olan bu
ça¤r›, özünde insanl›¤›n kurtuluflu mücadelesine yap›lm›fl bir
ça¤r› olup, güncelli¤ini bir parça bile kaybetmemifltir. 

Bugünün dünyas›nda yaflanan her s›radan olay, esas›nda
bütün bir kapitalizm olgusunun parças› olup, fliddeti her
geçen gün artan s›n›f çat›flmas›n›n belgesidir. Burjuva
gazetelerin boflluk doldurma haberlerinin her birinin sat›r
aralar›nda kapitalizmin insanl›k için nas›l bir çöküflü ifade
etti¤ini görebilmek mümkün . Son y›llarda artan bebek
ölümleri, küresel ›s›nma ile dünyan›n do¤al dengesinin
bozulmas›, artan iflsizlik ve iflsizli¤in ekonomik sonuçlar›
kadar yak›c› olan ve onunla iliflkili bir biçimde türeyen
toplumsal sonuçlar, insanlar›n birbirlerine karfl›
güvensizleflmesi vb. bir dizi bafll›k kapitalist barbarl›¤›n
tahribat›n›n aç›k birer ürünüdür. 

Kapitalizmin yaratt›¤› ekonomik tahribat bir kenara
b›rak›ld›¤›nda, onunla paralel geliflen ve en az onun kadar
önemli baflka bir sorun alan› ile karfl› karfl›ya kal›n›r.
Kapitalizmin ekonomik gücünü de büyük ölçüde dayand›rd›¤›
bu alan, tümüyle sosyal, kültürel ve bilimsel olan alana iflaret
eder. Ki kapitalizm egemenli¤ini hiçbir zaman tek bafl›na
ekonomik alanda üretti¤i politikalarla sürdürmez. Aksine her
iktisadi politikas›n›n, yöneliminin beraberinde bir sosyo-
kültürel yaklafl›m›n kendisi mevcuttur. Bu kapitalizmin her
taktik politikas›nda böyledir. Irak iflgali s›ras›nda üretilen
“demokrasi ihracat›” masallar›, kapkaç ve gaspa çözüm
olarak öne sürülen kamera sistemi, her seçim döneminde
yeniden pazarlanan kurtulufl umutlar› birer örnek olarak
verilebilir. Azami kar elde etmeye kilitlenmifl bir sistem için
insani de¤erler en fazla bir propaganda malzemesi olarak
önem tafl›yabilir. Bugün de böyledir. Aksine kapitalizmin özü
insanl›¤›n özü ile en ufak bir uyum tafl›mad›¤› gibi, hayatta
kalmas› da insanl›ktan maddi-manevi sömürebildiklerine
ba¤l›d›r.

Kapitalizm tek tek bireylerden oluflan bir sistemdir.
Kapitalizmde dayan›flma, ba¤l›l›k, ortakl›klar vb. ç›kar
odaklaflmas›ndan ibarettir. Bu yüzden esnek de¤il ama her
an da¤›lmaya müsait birlikteliklerdir bunlar. Oysa insanl›¤›n
özünde bireyler de¤il ama toplum yer al›r. Bunun aç›k anlam›,
insanl›k dedi¤imiz birlikteli¤in ç›kar birlikteli¤i, kâr ortakl›¤›
de¤il, yaflam paylafl›m› oldu¤udur. Elbette kapitalizm
karfl›s›nda örgütlenmifl olan insanl›¤›n, bu örgütlülü¤ünde
ortak bir ç›kar mutlaka vard›r. Ancak bu ç›kar kapitalizmin
çöküflünün yarataca¤› yaflam›n sonuçlar›ndan ibarettir. Bu
durumda insanl›¤›n önündeki iki seçenek fludur, ya
kapitalizme boyun e¤erek her geçen gün kendi çöküflünü
seyredecek, ya da kapitalizmin çöküflünü yaratacak
mücadeleyi yürütecektir. 

’89’la beraber bütün dünyada yeni bir rüzgar estirilmeye
çal›fl›ld›. Berlin duvar›n›n y›k›lmas›yla biraz daha yüksek
ç›kmaya bafllayan sesler, Sovyetler’in da¤›lmas›yla art›k zafer
ç›¤l›klar› at›yordu. Kapitalizmin yenilmezli¤i propagandas›
canl› kalm›fl sosyalizm ba¤l›l›¤›n›n karfl›s›nda psikolojik bir
silah olarak dikilmiflken, namlunun yönü dünya iflçi ve

YYaa  kkaappiittaalliisstt  bbaarrbbaarrll››kk  iiççiinnddee  iinnssaannll››¤¤››nn  ççöökküüflflüü

sseeyyrreeddiilleecceekk,,  yyaa  ddaa  kkaappiittaalliizzmmiinn  ççöökküüflflüü  iiççiinn  mmüüccaaddeellee

eeddiilleecceekk!!

YYaa  bbaarrbbaarrll››kk,,  yyaa  ssoossyyaalliizzmm!!
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emekçilerine, ezilen halklar›na
çevrilmiflti. Dünya nüfusunun büyük
k›sm›n› oluflturan bu kesimlere Do¤u
Blo¤u’nun da¤›lmas›yla art›k
bambaflka bir dünyan›n
do¤du¤u, her fleyin daha
güzel olaca¤› anlat›l›yor,
genifl kitleler buna
inand›r›lmaya çal›fl›l›yordu. Bir
yandan da “bak›n sosyalizm bir
ütopya, zaten sosyalizmde var
oldu¤u söylenen fleyler insan›n
do¤as›na ayk›r›, ki gördünüz, olmad›”
diyerek, “kapitalizm sizin kaderiniz,
kaderinize boyun e¤in” mesaj›
verilmeye çal›fl›l›yordu. Ancak
kapitalistler kendi verdikleri mesajlar›n›
bir gün hatta bir saat bile gerçekçi k›lacak bir pratik
ortaya koyamad›lar. Çünkü hala borsalar›
çal›fl›yordu, hala fabrikalarda üretenlerin çocuklar›
açl›ktan ölüyordu, hatta onlar›n zafer ç›¤l›klar›
att›klar› saniyelerde dünyan›n farkl› köflelerinde
onlarca genç kollar›na uyuflturucu enjekte
ediyor, de¤iflik yafllarda bir sürü kad›n vücudunu
kar›n toklu¤una pazara ç›kart›yor ve yüzlerce
insan de¤iflik yöntemlerle ama ayn› umutsuz ruh
haliyle çözümü intiharda buluyordu. 

Do¤al afetler de do¤ay› soluksuz b›rakabilir
elbette, ama yeniden filizlenebilir yaflam bir flekilde,
yaralar›n› sarabilir, çiçek yeniden yeflerir, yine
mevsimler de¤iflir... Ama kapitalizm, insanl›¤›n bafl›na
gelmifl en büyük afettir ve yaralar›n› onulmaz k›lansa
tek bir parças›n›n dahi insan do¤as› için do¤al
olmay›fl›d›r. 

‹nsanl›¤›n sefaleti kapitalizmin ç›kar›d›r!

Sovyetler Birli¤i da¤›ld›ktan sonra, Sovyet rejiminin
bas›nc›yla sosyal devlet masallar› okuyan Avrupa, h›zl› bir
yeniden yap›lanma süreci içerisine girdi. Art›k iflçi s›n›f›n›n
yaslanabilece¤i bir dayanak kalmam›flt› ve bu durumda daha
önce verilenlerin her biri birer birer geri al›nabilirdi. Avrupa’da
sosyal devletin befli¤i say›lan  ülkelerde ard› ard›na sosyal
haklar gasp edildi ve neo-liberal politikalar ekseninde h›zl› bir
reorganizasyon süreci iflletilmeye baflland›. Sosyalizm
tehdidinden kurtuldu¤u düflüncesiyle, Avrupa burjuvazisi,
y›llarca bast›rmak mecburiyetinde kald›¤› kapitalist
dürtülerinin dizginlerini sald›. 

21. yüzy›l›n dünyas› k›saca de¤erlendirilirse, nas›l bir
geliflme e¤risi olufltu¤u gözlenebilir. Aç›k ki bilimsel
geliflmenin en ciddi teknik imkanlara sahip oldu¤u dönemi
yafl›yor dünya. Ama teknik imkanlar bilimsel geliflmeye de¤il,
tümüyle pazar ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya dönük kullan›ld›¤›
için, bugün halihaz›rda ne kansere, ne AIDS’e çözüm
üretilemiyor. Ancak birçok kimya laboratuvar› büyük kozmetik
flirketlerinin hizmetine aç›lm›fl durumda. 

Sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m gibi temel haklar gün geçtikçe
paral› hale getiriliyor. Bunun sonucu e¤itim hakk›ndan yoksun
onbinler, sa¤l›k hakk›ndan faydalanamad›¤› için hastane
kuyruklar›nda beklerken ya da ilaç bulamad›¤›ndan, özensiz
tedavi gördü¤ünden ölen yüzbinler oluyor. Yine bar›nma
hakk› da gasp edilen haklardan bir tanesi. ‹flçi ve emekçi
kesimlerinin yaflad›klar› gecekondu bölgeleri sermayeye
peflkefl çekiliyor. Sefalet dayatmac›l›¤›n›n devlet eliyle tescili

asgari
ücret, özünde milyonlar›n
yaflam hakk›n› hedef alan
bafll› bafl›na bir sald›r›ya iflaret
ediyor. Kapitalizm, temel haklara bu denli sald›r›rken, kültürel-
sosyal haklardan söz açman›n bir anlam› olmasa gerek, zira
zaten bu haklardan faydalanmak isteyenleri yüksek
faydalanma bedelleri bekliyor. 

Bugünün Rusyas› belki de en anlaml› örneklerden bir
tanesi. Sovyetler’in da¤›lmas›yla beraber ülkede genç ve
e¤itimli kad›nlar kad›n ticaretinin konusu olabilmifltir. H›zl› bir
biçimde kapitalist kültürün ak›n etti¤i Sovyet co¤rafyas›nda
yetiflen genç kuflaklar kapitalizmin yozlu¤unu tümüyle
benimsemifl, hatta ona öykünmüfllerdir. K›saca Sovyetler
da¤›ld›¤›ndan bu yana o co¤rafyalar›n bütününde yaflam
standard›n›n düflmesinin yan› s›ra, yaflanan insanlar›n
yozlaflmas›, toplumun çözülmesi olmufltur. Bunlar bir bütün
olarak ele al›nd›¤›nda, da¤›lan Sovyet co¤rafyas›nda
yaflanan aç›k ki, insanl›¤›n h›zl› bir çöküflünden baflka bir fley
de¤ildir.

Çözüm devrimde, kurtulufl sosyalizmde!

Kapitalizm insanl›¤›n çöküflünü haz›rlarken, bir yandan
aç›kça kendi mezar kaz›c›lar›n› ço¤altmatktad›r. Bugün
insanl›¤a düflense kendi de¤erlerine sahip ç›kmakt›r. Ça¤r›
aç›kt›r, “Ya kapitalist barbarl›k içinde çöküfl, ya sosyalizm!” Bu
ça¤r›ya yan›t vermek, ayn› zamanda insan›n kendi gelece¤i
için mücadele etmesidir. Ya dünyam›z dev bir çöplü¤e
dönüflecek, ya da kapitalizm tarihin çöplü¤üne gömülecek.
Kapitalist barbarl›¤› tarihin çöplü¤üne gömmek için
mücadeleye!

A. Eylül
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“Bu ilk zafer, nihai zafer de¤il henüz. Ekim devrimimiz
sadece bizim cephemizde emsalsiz cefalar ve güçlükler,
iflitilmemifl ac›lar içinde ve büyük baflar›s›zl›klar ve
hatalarla gerçeklefltirildi. Sanki baflar›s›zl›klar olmaks›z›n,
hata yapmaks›z›n tek bafl›na geri bir halk dünyan›n en
güçlü ve en ileri ülkelerinin emperyalist savafl›n›n
üstesinden gelebilirmifl gibi.

“Hatalar›m›z› söylemekten korkmuyoruz ve biz bunlar›,
bu hatalar› düzeltebilmesini ö¤renmek için so¤ukkanl›l›kla
de¤erlendirece¤iz. Ama gerçek olan de¤iflmez. Yüzlerce,
binlerce y›ld›r ilk kez, efendiler aras›ndaki savafla, kölelerin
bütün efendilere karfl› yapaca¤› savafl ile “cevap vermek”
için verilen söz tam› tam›na yerine getirildi ve tüm
güçlüklere ra¤men yerine getirilecek. 

“Biz bu eserin yap›m›na bafllad›k. Ne kadar zamanda,
ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna
vard›r›rlar, bunun önemi yok. Önemli olan buzun k›r›lm›fl,
yolun gösterilmifl ve aç›lm›fl olmas›d›r.” (Lenin, Ekim
Devrimi’nin 4. y›l› konuflmas›ndan...) 

1917 Kas›m’›nda Rus proleterleri bir eserin yap›m›na
bafllad›lar. 1848 y›l› Avrupas›’nda dolaflan hayalet art›k ete
kemi¤e bürünmeye ve insanl›¤›n kurtulufl umudu tüm
dünyay› sarmaya bafllad›. Fabrika çarklar› aras›nda lime
lime parçalanan, iliklerine kadar sömürülen iflçiler,
tarlalarda ekinlerle beraber ekilen ve biçilen köylüler ve
onlarla birlikte tüm ezilenler ve sömürülenler, tarihte ilk kez
kendi yönettikleri ülkelerinde, beraber kullanmak için
üretmeye bafllad›lar. Bir avuç asala¤›n dünyaya egemen
olan hükümdarl›klar zincirinin halkas›n›, Rusya’da
parçalayarak, emperyalist-kapitalist sisteme karfl›,
sosyalizmin orak-çekiçli k›z›l bayra¤›n› göndere çektiler. 1.
emperyalist paylafl›m savafl›n›, sosyalizmi zafere
ulaflt›rarak bitirdiler ve dünya halklar›na kurtulufl yolunu
gösterdiler.

Yeni bir dünyan›n ilk ad›mlar› at›l›yor!

Bütün dünyay› etkisi alt›na alan ve burjuvalar›n sömürü,
soygun ve insanl›¤› savafllara sürükleyen iktidar›n›n Rusya
halkas›, Rus iflçi emekçileri taraf›ndan Büyük Sosyalist Ekim
Devrimiyle parçalanarak, yeni bir dünyan›n ilk ad›m› at›lmaya
baflland›. Ekim Devrimi dünya tarihinde proleter devrimler
ça¤›n›n bafllang›c› oldu. Katliamlarla, sürgünlerle çarl›k
taraf›ndan engellenmeye çal›fl›lan devrim, Lenin
önderli¤indeki Bolflevik Partisi’nin devrimci Marksizm’i
içsellefltirmifl bak›fl aç›s›, Lenin’in güçlü önderlik kapasitesi,
yetene¤i, yaflan›lan tarihsel deneyimlerle beraber kendi
deneyimlerinden ö¤renerek, sorgulayarak ilerlemeleri ve
Bolflevik Parti’nin iflçi s›n›f›yla etle t›rnak gibi kenetlenmesi,
Ekim Devrimi’nin zafere ulaflmas›n›n temel nedenleriydi.

Sosyalizmin, tarihsel hakl›l›¤› ve iflçi s›n›f›n›n tek ve gerçek
kurtulufl yolu olmas› gerçeklili¤i ise devrimin
gerçekleflmesinin nesnel tarihsel güvencesiydi.

Art›k Rusya’da iflçi s›n›f›n›n sosyalist iktidar› vard› ve her
fley insanl›k için yap›larak, dünyay› nas›rl› elleriyle yaratanlar,
art›k kendi kendilerini yöneterek, dünyay› yeniden infla
etmeye bafllad›lar. “Burjuva devrimlerinin, onlar›n en ileri
örne¤i olan Frans›z Devrimi’nin 125 y›lda yapamad›klar›n› biz
birkaç y›lda yapt›k, bütün Ortaça¤ kal›nt›lar›n› silip süpürdük.
Köylülü¤ü serfli¤e, kad›n› afla¤›lanm›fll›¤a, ezilen uluslar›
köleli¤e, halk y›¤›nlar›n› dinsel taassuba mahkum eden
kurumlar› ve iliflkileri bir ç›rp›da parçalay›p att›k.” (Lenin)

Devrimden sonra bafllayan sosyalizmin infla süreci daha
zor ve sanc›l› günler anlam›na geliyordu. Yeni olan› var etmek
ve bunu bütün d›fl bask›lar› ve sald›r›lar› gö¤üsleyerek ve
Rusya’n›n varolan geri koflullar›nda yapmak, bir zorlanma
alan›yd›. Bu süreçten sonra da harcanan yo¤un ve kolektif
emek sayesinde bütün zorluklar bir bir afl›ld›. Fabrikalar,

8888..  yy››ll››nnddaa  EEkkiimm  DDeevvrriimmii  yyooll  ggöösstteerriiyyoorr......  YYeennii  EEkkiimmlleerr’’iinn

ppaarrttiissii  ggeelleeccee¤¤ee  yyüürrüüyyoorr!!  

GGeennççlliikk,,  ppaarrttiiyyee,,  ddeevvrriimmee,,
ssoossyyaalliizzmmee!!
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atölyeler, toprak, demiryollar›, bankalar kamu mülkü haline
getirilerek iflçi s›n›f› ve emekçilerinin ortak kullan›m›na
sunuldu. Burjuvazinin tekelinde bulunan bilim, teknik, kültür,
sanat tüm toplumun hizmetine sunularak, bir avuç asala¤›n
ayr›cal›¤›ndan ç›kar›ld›. ‹nsanlara bar›nma hakk›, nitelikli
sa¤l›k ve e¤itim hizmeti verildi. Yap›lan her fley insanl›¤›n
hizmetine sunuldu ve insanl›k için yap›ld›. Tüm dünyada
yaflan›lan geliflmelerde insanl›k yarar›na, proletaryan›n
yan›nda tutum al›nd›. Ekim Devrimi’nin açt›¤› yoldan gelerek,
kendi ülkelerinde kurtulufl mücadelesi veren hareketler
desteklendi ve emperyalist-kapitalist dünyaya karfl› amans›z
bir mücadele verildi. Sovyetler, 2. emperyalist paylafl›m
savafl›nda Alman faflizmini, 20 milyonu aflk›n insan›n›
kaybetmek pahas›na, parça parça yok etti. 

Ekim Devrimi bir uyan›flt›. Savafllara, açl›¤a, sömürüye ve
karanl›¤a mahkum edilmifl esirler dünyas›n›n bir uyan›fl›yd›.
Ve Ekim Devrimi, bugün halen bütün gerçekli¤i ve
güncelli¤iyle dünyadaki ezilenlerin umudu olmaya ve iflçi
s›n›f›na yol göstermeye devam ediyor. 

Yeni Ekimler’in Partisi gelece¤e yürüyor!

Türkiyeli komünistler ortaya ç›kt›klar› andan beri
yükselttikleri “Yeni Ekimler için ileri!” fliar›yla Ekim Devrimi
davas›n›n bugün hala yaflad›¤›n› ve iflçi s›n›f›na yol
göstermeye devam etti¤ini, proleter devrimler ça¤›n› açan, bu
proletaryan›n büyük rüyas›n›n sürece¤ini ve zaman›
geldi¤inde gerçekleflece¤ini söylediler. Komünistler, Büyük
Sosyalist Ekim Devrimi’nin ortaya ç›kard›¤› en büyük
derslerden birisinin, Ekim Devrimi’nin gerçekleflmesini
olanakl› k›lan ve en güçlü sebeplerinden birisi olarak, illegal-
ihtilalci, Marksist-Leninist ve iflçi s›n›f›yla et ve t›rnak misali
kenetlenmeyi baflarm›fl bir partinin yarat›lmas› olarak
gördüler. Bu gerçeklikle hareket ederek, 11 y›l boyunca
sürdürdükleri teorik, pratik bütün enerji ve çabalar›n› iflçi
s›n›f›n›n illegal-ihtilalci komünist partisini yaratma çabas›na
ba¤lad›lar. ‘98’de Türkiye topraklar›nda iflçi s›n›f›n›n davas›n›
temsil eden, iflçi s›n›f›n›n öncü müfrezesi olan partimizin
bayra¤› göndere çekildi. 

“Partimizin kuruluflu, insanl›¤› ve uygarl›¤› tükenifle ve
y›k›ma sürükleyen emperyalist-kapitalist dünya düzenine
karfl› kendi co¤rafyam›zdan yükseltilen militan bir mücadele
ça¤r›s›d›r. Partimizin kuruluflu, ony›llard›r y›k›lmay› bekleyen
Türkiye’nin kokuflmufl ve çeteleflmifl kapitalist sömürü
düzenine militan bir savafl ilan›d›r. Partimizin kuruluflu,
ony›llard›r bu topraklarda devrim ve sosyalizm davas› u¤runa
kavga vermifl, emek harcam›fl, ac› çekmifl, büyük yi¤itlik
örnekleri sergilemifl dünün ve bugünün devrimci kuflaklar›n›n
yaratt›¤› birikimin güvenceye al›nmas›d›r. Ve nihayet
partimizin kuruluflu, kapitalist sömürü düzenini tarihe
gömecek ve bu u¤urda tüm emekçilere önderlik edebilecek
yetenekteki tek gerçek toplumsal güç olan iflçi s›n›f›n›
devrimci önderlik ihtiyac›n›n somut olarak karfl›lanmas›d›r.”
(TTKK‹‹PP Kurulufl Bildirisi)

Sosyalizmin, Do¤u Blo¤u ve Sovyetler Birli¤i’nin
y›k›lmas›yla, dünya genelinde kaybetti¤i prestijin yaratt›¤›,
tasfiyeci dalgan›n Türkiye’de de kendini gösterdi¤i koflullarda,
geçmiflin devrimci örgütlerinin bir bir tasfiye oldu¤u, devrim
iddias›n›n kaybedildi¤i, dünyada sosyalizmin öldü¤ü, yeni ve
tek hakim sistemin küresel kapitalist dünya düzeni oldu¤u
yaygaralar›n›n kopar›ld›¤› bir dönemde, parti infla örgütümüz
olan EEKK‹‹MM, tutarl›, iddial›, sab›rl› ve iflçi s›n›f›na ve
sosyalizme olan güveninden bir nebze olsun geri ad›m
atmayarak, Ekim Devrimi’nin ›fl›¤›nda, onca güçlü¤e, zorlu¤a

ve sald›r›lara ra¤men ilk hedefimiz olan “Partiyi kazanaca¤›z!”
iddiam›z› yerine getirdi. EEKK‹‹MM ilk ç›karken söyledi¤i “Biz
sadece TDKP’den de¤il toplam geleneksel küçük burjuva
devrimci hareketten ayr›ld›k” cümlesiyle asl›nda yüklendi¤i
misyonu ve iddiay› da söylüyordu. Geçmiflte yap›lan
hatalar›n, zaaflar›n ve oluflturulan kimliklerin hesab›
verilmeden, gelecek kazan›lamaz, “Herkes kendi bayra¤›
alt›na!” diyecek kadar tok ve aç›k bir bilinç ve geçmiflte
harcanan emekleri, ödenen bedelleri sonuna kadar
sahiplenecek kadar sa¤lam bir bak›fl aç›s› EEKK‹‹MM’in bu
topraklarda temsil etti¤i kültürü bizlere gösteriyor. 

EEKK‹‹MM’e partiyi kazand›ran iddia ve cüret, ideolojik-politik
birikim, sosyalizme ve iflçi s›n›f›na varolan güven, Marksizm-
Leninizm’in yorumlanmas›yla oluflturulan sa¤lam ve tok bak›fl
aç›s› bugün partili mücadelemizde daha ileriden, partimiz
flahs›nda güvenceye al›nm›fl olarak temsil ediliyor. ‹flçi
s›n›f›n›n, emekçilerin ve gençli¤in kurtuluflu, yeni bir dünyan›n
ad› olan sosyalizmin, bu topraklarda ki temsilcisi ve
güvencesi olan partimiz, yaflan›lan bir çok sald›r›ya, özellikle
Parti Kurulufl Kongresi sonras› gereklefltirilen operasyonlarla
al›nan a¤›r darbelerden sonra, “Devirmeyen darbe
güçlendirir!” diyerek ve döne döne kitlelere giderek yüklendi¤i
misyonun bilincinde hareket etmifl ve bugünlere gelmifltir.
Devrimcili¤in rüzgâr›n esti¤i yönde politika yap›lmas›na
indirgendi¤i dönemde, ›srarla iflçi s›n›f›na gitmeyi, temel
olarak iflçi s›n›f›n›n örgütlenmesini ve bunun yan›nda di¤er
emekçi katmanlar› da almay› hedefleyen temelde ideolojik bir
platformla hareket etmifltir. Ç›kt›¤› andan itibaren,
sosyalizmden kaç›s›n yo¤un oldu¤u, sosyalizm kelimesinin
bile kullan›lmaktan uzak duruldu¤u bir dönemde ›srarla
“Yaflas›n devrim ve sosyalizm!” fliar›n› hayk›rm›flt›r. 

7. y›l›nda gençlik, partiye!

Gençlik gelecektir. Gelece¤imiz ise tüm insanl›¤›n
kurtuluflu olan sosyalizm.

Emperyalist-kapitalizm art›k tam anlam›yla milad›n›
doldurdu. Kendine yeni pazarlar bulabilmek, sömürüsünü
daha katmerlefltirerek art›rmak ve bununla beraber kendi
gelece¤ini güvenceye almak için insanl›¤› tam bir y›k›ma
sürüklüyor. Savafllarla, iflgallerle ezilen halklar› k›r›mdan
geçiriyor. Gerçeklefltirdi¤i paylafl›m savafllar›yla, Hiroflima’da,
Nagazaki’de kulland›¤› atom bombas›yla onbinlerce insan›
katletti. Do¤ay› kendi ç›karlar› için kullanarak tahrip etmeye
devam ediyor. Bilimi, tekni¤i insanl›k yarar›na de¤il de
savafllar için kullanarak insanl›¤› hiçe say›yor, mülkiyetini
gelifltirme kayg›s›yla hareket ediyor. Kendi kültürüyle insanlar›
çürütüyor, dünyay› kaosa sürüklüyor. Kendi geleceksizli¤inin
bilinciyle, iflçilerin, emekçilerin ve özellikle gençli¤in
gelece¤ini karart›yor ve onlara geleceksizlikten baflka bir fley
veremiyor.

Tarihsel olarak kendini kan›tlam›fl, insanl›¤›n gerçek
kurtuluflu olan ve emperyalist-kapitalist sistemin tek alternatifi
olan, bilimsel temellere dayanarak gücünü tarihinden alan
sosyalizm mücadelesi bu topraklarda partimiz flahs›nda
devam ediyor.Yap›lmas› gereken partiyi her alanda
gelifltirmek ve güçlendirmektir. Partimizin ça¤r›s› ortadad›r.
Genç komünistlerinde bu ça¤r›ya yan›tlar›, partiyle aralar›nda
ki mesafeyi kapatmak için her zamankinden daha fazla
çal›flmak ve gençlik kitlelerini devrime, sosyalizme ve partili
mücadeleye kazanmak olmal›. 

Sonuç olarak, Tuna yoldafl›n yapt›¤›, Parti Kurulufl
Kongresi Kapan›fl Konuflmas›’ndan bir bölümü sunmak
istiyoruz:
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‹talya’da onbinlerce ö¤renci e¤itimin yeniden
yap›land›r›lmas›na karfl› günlerdir sokaktayd›. 

‹talya E¤itim Bakan› Letizia Moratti’nin
e¤itim sistemine dönük reformlar› sert bir
muhalefet duvar›yla karfl›laflt›. Son olarak 26
Ekim’de 150 bin ö¤rencinin Roma’da yapt›¤›
dev eylemle doru¤a ulaflan ö¤renci muhalefeti,
burada polis sald›r›s› ile karfl›laflt› ama geri de
çekilmedi. Roma d›fl›nda Milano, Palermo,
Trieste, Floransa ve Napoli’nin de içinde oldu¤u
70 kentte daha eylemler gerçekleflti. Eylemlere
toplam kat›l›m›n 250 bin civar›nda oldu¤u tahmin ediliyor.

2004 y›l›nda ilk ve orta dereceli e¤itim kurumlar› için öne
sürülen dönüflümler kamuoyunun tepkisine yol açm›fl ve
durdurulmufltu. Bu y›l tekrar gündeme gelen “e¤itim sistemi
reformu” karfl›t› mücadele de ayn› kararl›l›kla ‹talya
üniversitelerinde ve sokaklar›nda, di¤er Avrupa ülkelerinden
destek için gelen binlerce ö¤rencinin de kat›l›m›yla
sürdürülüyor. 

Protestolar, yasan›n mecliste tart›fl›ld›¤› süreçte binlerce
ö¤renci taraf›ndan gerçeklefltirildi. Fakat binlerce insan›n
yasay› sokaklarda karfl›lamas›na ra¤men ‹talyan burjuvazisi
ve Berlusconi hükümeti reformlar› hayata geçirme konusunda
son derece kararl› görünüyor. Çünkü neo-liberal politikalar›n
birer izdüflümü olan bu reformlar dizisinin h›zla
gerçeklefltirilmesi her ülkede oldu¤u gibi ‹talya’da da sermaye
düzeninin olmazsa olmazlar›ndan birisidir. ‹talya’da yürürlü¤e
girecek olan reformlar›n do¤uraca¤› sonuçlar aç›kça ortada.
E¤itimi sermayenin aç›k bir pazar› haline getirmek, bizdeki
meslek liseleri ve yüksek okullar tarz› okullardan ucuz ifl gücü
elde etmek. 

Son günlerde ‹talya’da ve birçok ülkede yaflananlar›n
Türkiye’de yaflananlardan özünde bir fark› yok. Ülkemizde de
y›llard›r bir karabasan olarak üniversitelerin tepesinde duran
YÖK’ün uygulamalar› gibi Moratti’nin reformlar› da
sermayeye hizmet ediyor. Üniversiteler geçmiflten bu yana
her daim içlerinde bulunduklar› sistemin ihtiyaçlar›na göre
flekillenmifltir. Bugünkü sermaye düzeni de üniversiteleri
kendi ç›karlar› üzerinden di¤er birçok alanda oldu¤u gibi
yeniden yap›land›rmaktad›r. ‹talya, Türkiye ve benzer birçok
ülkede bu süreç böyle ifllemektedir.

‹talya’da örgütlenen ve yaklafl›k 150 bin ö¤renciyi,
ö¤retmeni, akademisyeni, aileyi soka¤a ç›karan eylem,

bugün sermayenin sald›r›lar›na karfl› yürütülen ve gelecekte
de yürütülecek mücadele aç›s›nda çok önemli bir yerde
duruyor. ‹lk elden sol görüfllü ö¤renci birlikleri taraf›ndan
örgütlenen süreç, gün geçtikçe birleflik bir hatta üniversitenin
tüm bileflenlerini içine katm›fl, reformlardan dolayl› dolays›z
etkilenecek tüm kesimler taraf›ndan sahiplenilmifltir. 

Ülkemizde de suni gündemlerle üstü örtülen YÖK’ün
yeniden yap›land›r›lma tart›flmalar›ndan önümüzdeki günlerde
ç›kacak sonuçlar da farkl› olmayacakt›r. Bugün ö¤renci
gençli¤in üzerine düflen görev, bu yasalar›n ve uygulamalar›n
karfl›s›nda güçlü bir muhalefet örmek ve gelece¤ine sahip
ç›kmak olmal›d›r.

AArraamm››zzddaakkii  mmeessaaffee  ddüüflfllleerriimmiizzii  eennggeelllleeyyeemmeezz!!
Bizler hepinizi Roma’ya yola ç›kmak üzere davet

ediyoruz, çünkü aram›zdaki mesafe düfllerimizi
engelleyemez! Baz›lar› umut olmad›¤›n› ve yenilgiyle
yüzleflmemiz gerekti¤ini ve ayn› zamanda iflgalin küçük
ve önemsiz oldu¤unu düflünebilir. Bizim cevab›m›z ise
fludur: Denemek için hiç de geç kal›nm›fl de¤il, çünkü
bizim dönemimiz as›l flimdi bafll›yor!

‹flgal edilen üniversitelerin ö¤rencileri, liseliler ve
araflt›rmac›lar olarak sizleri yasan›n mecliste tart›fl›laca¤›
gün Roma’da Moratti Yasas›’na karfl› protestoya
ça¤›r›yoruz. 

Soruyoruz: fiimdi de¤ilse ne zaman?
(Üniversiteli ‹syanc›lar adl› ö¤renci grubunun

da¤›tt›¤› bildiriden...)

“Bir iddiada bulunuyoruz, bir parti kurduk. Böylece ortaya tarihi önemde bir iddia koyduk. Parti, s›n›f›n siyasal temsili ve
devrim hedefi demektir. ‹lk temel de¤erlendirmelerimizden bafllayarak, devrimle aram›zda parti d›fl›nda bir aflama
tan›mlamad›k. Bizim için tüm sorunlar parti ve devrim davas›n›n sorunlar›yd›. Bizim için stratejik nitelikte olan bu iki hedeften
birini, partimizin kuruluflunu gerçeklefltirmekle kazand›k. Önümüzde devrim hedefi var. Ama bu sadece ka¤›t üzerinde bir iddia
olmayacaksa e¤er, bilmemiz ve anlamam›z gereken fludur ki, bu bir “cüret etme” de¤ildir yaln›zca. Bu ayn› zamanda, bu
mücadelenin güçlerinin partimizin saflar›nda ve bu ülkenin toplam devrimci birikimi içinde oldu¤unu bilebilmektir de...

“Partiyi kazand›k! Gerçekte gelece¤imizi, gözbebe¤imiz gibi korumam›z gereken temel bir tarihsel arac› kazand›k. Üzerine
art›k tereddütsüz ölece¤imiz bir davay› kazand›k. Art›k tereddütsüz ölece¤iz! Çünkü parti öncesindeki bütün birikim güvenceden
yoksundu. Parti infla süreci hep bir biçimde att›¤›m›z ad›mlar›n sallant›l› oldu¤u, güvenceli olmad›¤› ad›mlard›. fiimdi
tereddütsüz ölece¤iz! Çünkü parti, her ne olursa olsun, bundan sonra bu birikimin yok edilemeyece¤inin maddi bir karfl›l›¤›d›r. 

“Partiyi kazand›k! Önümüzde s›n›f› partiye kazanma, parti ve s›n›fa dayanarak devrimi kazanma sorumlulu¤u var!”
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‹‹ttaallyyaa’’ddaa  115500  bbiinn  öö¤¤rreennccii  nnnneeeeoooo---- llll iiiibbbbeeeerrrraaaallll     ddddöööönnnnüüüüflflflflüüüümmmmeeee    kkkkaaaarrrrflflflfl››››

ssookkaakkttaa!!

fifiiimmddii  ddee¤¤fifiiimmddii  ddee¤¤ iiii llll sssseeee     nnnneeee     zzzzaaaammmmaaaannnn!!!!



E
k
i
m

G
e
n
ç
l
i
¤
i

47

Yurtdıflında her yıl geleneksel olarak düzenledi¤imiz
merkezi gecemizi bu kez, 29 Ekim 2005’de Almanya’nın Köln
kentinde gerçeklefltirdik. Partimizin 7. kurulufl yıldönümü
vesilesiyle “‹flçi sınıfı savaflacak, sosyalizm kazanacak” ad›
alt›nda düzenledi¤imiz etkinli¤imize yaklaflık bin iflçi, emekçi
ve genç katıldı.

Devrimci hareketin rahatsız edici ölçüde da¤ınık, zayıf ve
etkisiz oldu¤u, devrimci politik çalıflmanın dibe vurdu¤u,
emekçi kitle ba¤larından yoksunlu¤un ifadesi bir daralmanın
yaflandı¤ı, en yakın taraftar ve sempatizan çeperin dahi
harekete geçirilmekte zorlanıldı¤ı koflullarda, tümü devrimci
bir politik-kültürel program temelinde bu kadar insanın
etkinli¤imize katılması asgari bir baflarının ifadesidir. Bunun,
yaklaflık bir aylık bir zaman dilimine sı¤dırılan yo¤un ve
yaygın bir politik çalıflmanın ürünü duyarlı ve politik bir kitle
olması ayrıca anlamlıdır.

Etkinli¤imize baflından sonuna dek belirgin bir devrimci
heyecan ve coflku hakimdi. Fakat daha da dikkate de¤er
olan, kendi taraftar ve sempatizanlarımızdan çok,
etkinli¤imize katılan emekçilerin, geleneksel devrimci
hareketten farklılı¤ımızın ifadesi olan, popüler piyasa
sanatçılardan yoksun ve dolayısıyla konser havasından
tümüyle uzak gece programımıza gösterdikleri ilgi ve
destekti. Bunu, tümüyle kendi öz çalıflmamızın ürünü olan
politik-kültürel etkinliklerimize alkıflları ile gösterdikleri ilgi ve
tepki ile de ortaya koydular.

Etkinli¤imize katılan herkesin dikkate de¤er buldu¤u ve
dile getirdi¤i bir di¤er husus ise, gecenin konuflmasının yanı
sıra, folklorundan fliir dinletisine, sinevizyon ve tiyatro
gösteriminden müzik grubuna kadar tüm öteki etkinliklere de
belirgin biçimde devrim ve sosyalizm temasının egemen
olmasıydı.

Yetersiz de olsa ilk kez baz› devrimci gruplar etkinli¤imize
katıld›lar ve ilgiyle izlediler. Yurtdıflında son dönemlerde gözle
görülür bir ayrıflma ve yeniden saflaflma yaflan›yor. Önceleri
bu tür etkinliklere katılan geçmifl dönemin ürünü pek çok kifli
ve çevre bizim etkinli¤imize de katılmadı. Buna karflın
etkinli¤imizde hatırı sayılır oranda yeni emekçiler vardı. En
çok da gençlerin katılımı dikkati çekti. Sözde kültürel, ama
gerçekte hepsi de yozlafltırma aracı olan pek çok etkinli¤e
ra¤mene onlar yerine tümüyle politik bir nitelik taflıyan bizim
etkinli¤imize gelmeleri ayr›ca sevindirici ve anlaml›d›r.

Baflarıyı güvenceleyen bir ön çalıflma

Merkezi gece erken bir tarihte yurtdıflı örgütümüzün
gündemine girdi. Çeflitli vesilelerle yapılan merkezi ve yerel
toplantılarda çok yönlü olarak ele alın›p tartıflıldı ve bu
do¤rultuda yürütülecek çalıflmalara iliflkin açıklıklar
sa¤lanmaya çalıflıldı. Özellikle geceler konusundaki
politikamızda ısrarın altı çizildi ve bunun, apolitizmin rahatsız

edici ölçüde yo¤un yaflandı¤ı bugünkü koflullarda, bizim
ölçülerimizde baflarının yegane flartı oldu¤u belirtildi. 

Geçmifl yıllardan farklı olarak, etkinli¤e bir aydan fazla bir
zaman kala materyaller, baflta gece bileti olmak üzere,
üzerinde “‹flçi sınıfı savaflacak, sosyalizm kazanacak!”,
“Devrimin ve sosyalizmin partisi 7. yılında” yazılı 7 bin gece
afifli, yanı sıra, kapitalizmi teflhir edip sosyalizm alternatifini
gösteren içerikte ve afiflle aynı fliarı taflıyan 30 bin el ilanı
hazırlandı. 

Gecenin yapıldı¤ı kent ve yakın çevresinde gerçekten
olumlu bir politik ve pratik bir çaba sergilendi. Özellikle
gecenin yapılaca¤ı kentte (Köln) geçmifl yıllardakini aflan
yo¤unluk ve yaygınlıkta bir propaganda/seslenme faaliyeti
yürütüldü. Köln’de emekçilerin yo¤un olarak oturdu¤u tüm
semtlerde birkaç kez afiflleme yapıldı, binlerce el ilanı
da¤ıtıldı. Büyük bloklarda oturan Türkiyeli emekçilerin posta
kutularına döne döne el ilanları atıldı. Bu yaygın seslenme
faaliyetinin yararlı oldu¤unu ve sonuç verdi¤ini geçmifl
deneyimlerimizden biliyorduk. Bunu bir kez daha, sınırlı da
olsa, geceye katılımda da gözlemledik. 

Özellikle, etkinli¤imize ev sahipli¤i yapacak olan Köln’de
düzenli, planlı ve hedefli bir çalıflma gerçeklefltirildi. Çalıflma,
bireysel çabalardan kurtarılıp bir ekip çalıflmasına
dönüfltürüldü. Bu yıl daha fazla sayıda emekçiyle yüzyüze
gelindi¤ini rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan, yöntemli
çabalar›m›z sonucunda, bu bölgelerde bazı taraftar ve
sempatizanlarımızı çalıflmaya dahil ettik ve yeniden
kazandık. Yine aynı bölgede yeni çalıflma alanları yaratmak
bir baflka kazanımımız oldu.  

Do¤ru bir politikada 
ısrarın karflılı¤ını aldık

Etkinli¤imiz kısa açılıfl konuflması ile baflladı. Bu özlü
konuflma, geceye damgasını vuran devrim ve sosyalizm
temasının adeta ilk iflareti niteli¤ini taflıyordu.

Bunu, Fransızca ve Almanca olarak okunan
Enternasyonal marflı eflli¤indeki saygı duruflu izledi. Saygı
duruflu, tüm devrim ve sosyalizm flehitlerine saygı ve
ba¤lılı¤ın bir ifadesi olarak, katılımcıların hep bir a¤ızdan
haykırdı¤ı “Devrim flehitleri ölümsüzdür!” fliarıyla
anlamlandırıldı.

Ardından, Düsseldorf’tan genç yoldafllarımızın hazırladı¤ı
Erzincan halk oyunları sergilendi. Onları, önceki
etkinliklerimizde oldu¤u gibi be¤eni ile dinlenen Alman müzik
grubu Zündstoff izledi. Bu dost devrimci grubun Almanca,
‹spanyolca ve Türkçe söyledi¤i devrimci türkü ve marfllar
geceye enternasyonal devrimci bir nitelik kazandırdı. Grup
Zündstoff’u Almanca atılan “Yaflasın enternasyonal
dayanıflma!” sloganı ile u¤urladık.

Etkinli¤imiz, 150 yılı aflkın tarihi mirasımızı, yanı sıra

““‹‹flflççii  ssıınnııffıı  ssaavvaaflflaaccaakk,,  ssoossyyaalliizzmm  kkaazzaannaaccaakk!!””  ggeecceessii  yyaakkllaaflflııkk  bbiinn  iiflflççii,,

eemmeekkççii  vvee  ggeenncciinn  kkaattııllıımmııyyllaa  ggeerrççeekklleeflflttii......

DDeevvrriimmccii  ppoolliittiikkaann››nn  üürrüünnüü  vvee
iiffaaddeessii  ccooflflkkuulluu  bbiirr  eettkkiinnlliikk!!



Türkiye’nin Mustafa Suphi’den bafllayarak günümüze gelen
devrimci birikimini anlatan özlü bir sinevizyon gösterimi ile
devam etti. Bu kısa gösterim partimizin sahiplendi¤i bütünsel
devrimci miras›n özlü bir sunumu idi ve büyük bir heyecan ve
coflku ile izlendi. Bu mirasa ba¤lılı¤ı ifade eden coflkulu
sloganlar at›ld›. 

Kısa sinevizyon gösteriminin ardından, bu kez Yurtdıflı
Örgütü adına bir yoldafl gecenin konuflmasını yapmak üzere
kürsüye geldi. “‹flçi sınıfı savaflacak, sosyalizm kazanacak!”
fliarının çerçevesini oluflturdu¤u, iflçi sınıfını devrimcilefltirip
savafltırma ve sosyalizm hedefine ulaflmada partimize düflen
yakıcı görev ve sorumluluklara iflaret eden konuflma sonuna
kadar özel bir ilgi ve dikkatle dinlendi. 

Gecenin konuflmasından sonra Salkımsö¤üt grubu fliir
dinletisini sunmak üzere sahneye ç›kt›. Salkımsö¤üt grubu, her
zamanki gibi, özenle seçilmifl, tok bir devrim ve sosyalizm
vurgusunun yapıldı¤ı
birbirinden de¤erli fliirleri
büyük bir bafları ile sundu ve
çok büyük bir be¤eni kazand›.
Hissederek ve hakkını
vererek okudukları fliirlerle
salondaki heyecan ve
coflkuyu tırmandıran grup
dinleyici kitle taraf›ndan
yo¤un biçimde alkıfllandı.

Etkinli¤in ilk bölümü,
dünyada ve tek tek ülkelerde
iflçi ve emekçilerin
burjuvazinin sosyal yıkım
saldırılarına, demokratik hak
ve özgürlükler üzerindeki
tehditlere ve emperyalist saldırganlık ve savafla karflı
mücadelesini anlatan ve sosyalizmi çözüm olarak gösteren
ikinci bir sinevizyon gösterimi ile sona erdi. 

Verilen aradan sonra etkinli¤imiz, devrimci hocamız Haluk
Gerger’in konuflmas›n› yapmak üzere kürsüye gelmesiyle
yeniden baflladı. Kapitalist barbarlı¤a ve emperyalist
saldırganlı¤a karflı tek çözümün yeniden devrim ve sosyalizm
oldu¤unu vurgulayan, döne döne iflçi sınıfının tarihsel devrimci
misyonunu hatırlatan ve bu konuda komünistlere düflen yakıcı
sorumlulu¤a dikkati çeken Haluk Gerger’in konuflması
gecelerimizde hep oldu¤u gibi büyük bir dikkatle dinlendi.
Haluk Hoca “Yaflasın devrim ve sosyalizm!” sloganı ile
u¤urlandı.

Ardından, Paris’in yoksul ve emekçi semtlerinde, burjuva
Avrupa’nın hemen her yerinde yaflanan sosyal, siyasal,
kültürel ve moral yozlaflmaya karflı mütevazi ve devrimci bir
bayrak kaldıran Grup Su sahneye ç›kt›. Duruflu ve geçen yılları
aflan performansıyla Grup Su etkinli¤imize renk kattı. Söyledi¤i
devrimci türkü ve marfllar kitle tarafından be¤eni ile dinlendi. 

Gecenin sürprizi ise, Köln Gece ‹le Batmayan Günefl
Tiyatro Grubu’nun hazırladı¤ı “Hartz IV Öldürür” oyunu oldu.
Köln’lü yoldaflların belli bir emek harcayarak hazırladıkları ve
büyük bir bafları ile sergiledikleri, Almaya’da sosyal yıkım
saldırısını teflhir eden oyunları oldukça be¤eni topladı.

Gecenin finalinde Grup Nüans isimli misafir müzik grubu
sahneye çıktı. Grubun Türkçe, Zazaca ve Kırmanci olarak
söyledi¤i türküler be¤eni ile dinlendi. Etkinli¤imiz, bu grubun
söyledi¤i hareketli türküler eflli¤inde çekilen halaylarla sona
erdi.

TK‹P Yurtd›fl› Komitesi

PPaarrttiillii
mmüüccaaddeelleeddee

yyeerriimmiizzii  aallaaccaa¤¤››zz!!
Gelece¤e, devrime, sosyalizme ve Parti’mize olan

inancımızın yarattı¤ı coflkuyla tüm yoldafllara merhaba,
Türkiyeli genç komünistler olarak Parti’mizin 7. yılında

düzenledi¤iniz etkinli¤i en içten devrimci duygularımızla
selamlıyoruz!

Komünist hareketin dünya çapında
yafladı¤ı sürece kendi co¤rafyalarından yanıt
veren Türkiyeli komünistler, yeni bir dönemin
müjdecili¤ini yapmıfllardır. Birikmifl sorunlar
karflısında geri adım atmamıfllar, Marksizm-
Leninizm’in en keskin silahlarını kuflanarak
bu sorunların üzerine gitmifller, sosyalizm
umutlarının tüm dünyada tükendi¤i bir
dönemde, bu co¤rafyada sosyalizm
umudunun tohumlarını ekmifllerdir. Gelece¤i
yaratma mücadelesi içerisinde aflılan her
sorun, atılan her adım bir birikime
dönüfltürülmüfl ve bu birikimin genç kuflaklara
aktarılması noktasında her daim azami bir
çaba içine girilmifltir. ‹flte biz bugün partimizin

yılları bulan deneyimi ve birikiminin ıflı¤ında, Marksizm-
Leninizm’in rehberli¤inde gençli¤in komünist mücadeleye
kazanılması misyonu ile hareket ediyoruz.

Partili mücadelenin gerektirdi¤i daha ileri
sorumlulukları taflıyabilecek güçte ve yetenekte olan genç
komünistlerin, partiyi güçlendirmek için yeni bir atefl
yakmaları gerekti¤i açıktır. Son bir kaç yıldır katetti¤imiz
mesafe ortadadır. Ancak bugün yapılması gereken
yaflanan ilerleme sürecini bir itkiye dönüfltürmek, yan›s›ra
eksikliklerimizi ve zaaf alanlarımızı tespit ederek daha ileri
adımlar atabilmeyi hedeflemek ve yeni bir atılım iddiası
tafl›yarak bunu bizzat haz›rlamaktır.

Bugün gençlik çalıflmamızın geldi¤i düzey açık ki
geçmifli çoktan aflmıfltır. Ancak yapılması gereken bu
düzeyle yetinmenin aksine, çıtayı yükseltme gayreti içinde
olmakt›r. Partimizin her dönem gençlik çalıflmasına net bir
bakıflı olmufltur. Bu bakıfl ve yönlendirmenin sonucu, genç
komünistlerin yo¤un çaba, ısrar ve iradesiyle birleflince
inanıyoruz ki yarın çok baflka bir düzeyi ifade edecektir.

Bugün genç komünistlerce yapılması gereken,
komünist iradeyi ve örgütlü mücadele yetene¤ini
kazanarak partiye yaraflan neferler olduklar›n› kanıtlamak,
Partili mücadeleyi her düzeyde yükseltme çabasını bugün
oldu¤undan daha yo¤un harcamaktır. 

Partimizin gençli¤e yöneltti¤i ça¤rı açıktır. Biz genç
komünistlerin bu ça¤rıya yanıtı da aynı tokluktadır:

Gün do¤aca¤ı anı bilir! Çelik aldı¤ı suyu tanır! Partili
mücadelede yerimizi alaca¤ız!

YYaaflflaassıınn  ddeevvrriimm  vvee  ssoossyyaalliizzmm!!  
YYaaflflaassıınn  TTüürrkkiiyyee  KKoommüünniisstt  ‹‹flflççii  PPaarrttiissii!!

Genç Komünistler
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Sevgili dostlar, yoldafllar!
Bugün burada partimizin 7. kurulufl y›ldönümünü

kutlaman›n sevincini ve coflkusunu yafl›yoruz. Bu sevinci ve
coflkuyu bizimle paylaflan sizleri Yurtd›fl› Örgütümüz ad›na
içten devrimci duygularla selaml›yorum... Bu y›l “‹flçi S›n›f›
Savaflacak, Sosyalizm Kazanacak!” fliar›yla düzenlemifl
bulundu¤umuz etkinli¤imize bir kez daha hoflgeldiniz!..

Dostlar, iflçi kardefller!
Gecemiz için bu y›l seçti¤imiz fliar› son derece anlaml›

buluyoruz ve parti olarak fazlas›yla önemsiyoruz. Bu fliar,
insanl›¤›n ve dünyam›z›n bugünkü en temel ve en acil
ihtiyac›n› vurgulamakla kalm›yor, bu ihtiyac›n karfl›lanmas›na
önderlik edebilecek biricik s›n›f›n, iflçi s›n›f›n›n er-geç bunu
baflaraca¤›na duyulan güçlü devrimci inanc› da dile getiriyor.

Sosyalizm sömürünün, bask›n›n, yoksullu¤un,
afla¤›lanman›n, gelecek güvencesinden yoksunlu¤un
pençesinde k›vranan iflçi s›n›f› ve emekçiler için yaflamsal bir
ihtiyaçt›r, bunu biliyoruz. Fakat sosyalizm bugün iflçi s›n›f› ve
emekçilerden öteye, insanl›¤›n bütünü için de yak›c› bir ihtiyaç
haline gelmifltir art›k. ‹nsanl›k bugünkü kapitalist barbarl›k
düzeninden kurtulacaksa e¤er, bu ancak sosyalizm sayesinde
olabilir, sosyalizm sayesinde olacakt›r. Kapitalizmin insanl›kla
birlikte gezegenimiz için de haz›rlad›¤› felaketli sondan
kurtulman›n bunun d›fl›nda bir yolu, bundan baflka bir olana¤›
yoktur. 

Kapitalizm savafllar, sosyal y›k›mlar, siyasal gericilik,
faflizm, ›rkç›l›k, ulusal bo¤azlaflmalar, kültürel kirlenme ve
insani yozlaflma vb. yollarla insanl›k için yüzy›l› aflk›n bir
süredir zaten büyük sorunlar, y›k›mlar ve ac›lar kayna¤› idi.
Fakat onun kâra dayal› düzeni ve plans›z anarflik yap›s›,
gelinen yerde art›k canl› yaflam koflullar›n› bile tehdit eder hale
gelmifltir. Gezegenimiz üzerinde milyarlarca y›ll›k bir evrimin
ürünü olan bugünkü canl› yaflam dengesi, bugün kapitalizmin
s›n›rs›z kâr ve ya¤ma h›rs›n›n büyük tehdidi alt›ndad›r. Bilim
adamlar› son zamanlarda özellikle s›klaflan, yayg›nlaflan ve
y›k›m gücü görülmemifl boyutlarda geniflleyen çevre
felaketlerini bu tehlikenin ilk iflaretleri say›yorlar. Önü
al›namad›¤› taktirde, kendi bafl›na küresel ›s›nman›n bile
gezegenimiz üzerindeki canl› yaflam›n sonunu
haz›rlayabilece¤ini önemle vurguluyorlar.

Bugün art›k tüm insan soyu için yak›c› bir ihtiyaç haline
gelmifl olsa bile, sosyalizm yine de temelde iflçi s›n›f›n›n ve
emekçilerin sorunudur, bu gerçe¤i hiçbir biçimde unutamay›z.
Sosyalizm ancak, iflçi s›n›f› ba¤›ms›z devrimci bir güç olarak
burjuvazinin karfl›s›na dikilir ve onu y›kmak üzere emekçileri
kendi etraf›nda birlefltirebilirse, bir özlem olmaktan ç›k›p bir
gerçek haline gelebilir. “‹flçi S›n›f› Savaflacak, Sosyalizm
Kazanacak!” fliar› iflte bu temel önemde gerçe¤i anlat›yor ve
iflçi s›n›f› devrimcileri olarak biz komünistlerin buna olan
sars›lmaz inanc›n› dile getiriyor. 

‹flçi s›n›f› savafl›rsa, sosyalizm kazanacak! Sosyalizm
kazan›rsa, tüm emekçiler, tüm ezilenler, bu düzen alt›nda ac›
çeken, afla¤›lan›p horlanan herkes kazanacak! Sosyalizm
kazan›rsa, iflçi s›n›f› ve emekçilerle birlikte tüm insanl›k
kazanacak! Sosyalizm kazan›rsa, sonsuz evrenin halihaz›rda
üzerinde canl› yaflam bulundu¤u bilinen tek gezegeni olan
dünyam›z kazanacak! 

Bunun bilinciyledir ki, biz komünistler as›l dikkatimizi iflçi
s›n›f›na veriyoruz, pratik çabam›z›n ve enerjimizin en büyük
bölümünü iflçi s›n›f›n› devrimcilefltirmeye, onu ba¤›ms›z ve
örgütlü bir güç olarak devrimci s›n›f savafl›na yöneltmeye
ay›r›yoruz. 

Çünkü bilimsel ve tarihsel gerçeklerin ›fl›¤›nda çok iyi
biliyoruz ki, iflçi s›n›f› savafl›rsa, sosyalizm kesin olarak
kazanacak!

Dostlar, iflçi kardefller!
Günümüz Türkiyesinde tam bir Amerikan düzeninin

egemen oldu¤unu biliyoruz. Tüm kesimleriyle iflbirlikçi Türk
burjuvazisinin Amerikas›z yapamad›¤›n› ve yapamayaca¤›n› da
biliyoruz. Bu temel önemde gerçek yak›n dönemin olaylar›yla
bir kez daha bütün aç›kl›¤›yla teyid edilmifl oldu. Irak iflgaliyle
birlikte bunal›ma giren Türkiye-ABD iliflkileri, Türkiye’yi
yönetenlerin tüm cephelerde geri ad›m atmas› ve yeni ABD
dayatmalar›na oldu¤u gibi boyun e¤mesi sayesinde yeniden ve
hiç de¤ilse biçimsel yönden normale döndü. Faflistinden
liberaline, dincisinden sosyal-demokrat›na kadar, birçok konuda
birbirleriyle dalaflma içinde olan bütün bir gericilik cephesi,
bunu ortak bir sevinçle karfl›lad› ve düzen pay›na rahatlat›c› bir
geliflme sayd›. Baflka türlü davranmalar› da beklenemezdi; zira
onlar beslendikleri düzenin bir Amerikan düzeni oldu¤unun, bu
düzen alt›nda ifllerin Amerikas›z yürüyemeyece¤inin, bask› ve
sömürü çarklar›n›n ABD vesayeti olmaks›z›n dönemeyece¤inin
kollektif bilinci içindedirler. 

ABD ile iliflkilerdeki bu normalleflmenin iç politikadaki
sonuçlar›na de¤inmemize ise gerek yok herhalde. Bu,
Amerikanc› bask› ve terör rejiminin pekiflmesi, sosyal y›k›m›n
sürdürülmesi, sömürü ve ya¤man›n katmerleflmesi, iflsizlik ve
yoksullu¤un büyümeye devam etmesi demektir. 60 y›ll›k
Amerikan düzeninde yaflad›klar›m›z bunlard›, bu düzen
y›k›lmad›¤› sürece de yaflamaya devam edeceklerimiz yine
bunlar olacak. 

Fakat ABD-Türkiye iliflkilerindeki normalleflmenin as›l
sonuçlar› kendini uluslararas› iliflkiler alan›nda gösterece¤ini
bilmek durumunday›z. ABD’li fleflerin ‹ncirlik Üssü’nün s›n›rs›z
kullan›m›na iliflkin yeni bir anlaflma ile ‹srail ziyaretini iliflkilerin
yeniden ray›na konulmas› için flart koflmalar› bile bafll› bafl›na
bunu anlatmaktad›r. Gerçekte iliflkiler sorunluyken de Türkiye,
emperyalizminin bölge halklar›na yönelik sald›r› ve savafl üssü
olmaya devam etti. Bunun böyle oldu¤unu Genelkurmay’dan
en yetkili generaller, ABD ile iliflkileri onarma gayreti
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GGüünnee  yyüükklleenniiyyoorr,,  ggeelleeccee¤¤ee  hhaazz››rrllaann››yyoorruuzz!!....

““‹‹flflççii  ss››nn››ff››  ssaavvaaflflaaccaakk,,  
ssoossyyaalliizzmm  kkaazzaannaaccaakk!!””

2299  EEkkiimm  ggüünnüü  AAllmmaannyyaa’’nn››nn  KKööllnn  kkeennttiinnddee  ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn  PPaarrttii  ggeecceessiinnddee  

TTKK‹‹PP  YYuurrdd››flfl››  ÖÖrrggüüttüü  aadd››nnaa  yyaapp››llaann  kkoonnuuflflmmaa......



içindeyken, utanç verici bir övünçle tüm dünya önünde ayr›ca
aç›klad›lar. Fakat Amerikan emperyalizmi gelinen yerde bu
kadar›yla yetinmiyor, yetinmek istemiyor art›k. Türk devletinin
ve ordusunun gerekti¤inde kendi emperyalist ç›karlar› için
bizzat savaflmas›n› da istiyor. Yular› Amerika’n›n elinde
bulunanlar› yeni dönemde bekleyen uflakl›k görevi tam›
tam›na budur. Dün Yugoslavya’da, halen Afganistan’da bunu
yapanlar›n yar›n bir baflka yerde bunu yapacaklar›ndan ya da
yapmak zorunda kalacaklar›ndan kuflku duymamak gerekir.

Bilindi¤i gibi iflbirlikçi Türkiye burjuvazisinin yular› öteki bir
koldan da Avrupal› emperyalistlerin elindedir. Türkiye’yi
yönetenler bunu bugüne kadar bir uygarl›k, demokrasi ve
refah projesi olarak sunduklar› AB’ye kat›l›m hedefiyle mazur
göstermeye çal›flt›lar. Bu büyük yalan›n gelinen yerde iler tutar
yan› kalmam›flt›r art›k. AB süreci kapsam›nda Türkiye’nin
bask› ve terör rejimine çekilen demokrasi cilas› daha flimdiden
dökülmeye bafllad› bile. Yeni yasal düzenlemeler ile buna efllik
eden dizginsiz bask› ve terör uygulamalar› bunu
göstermektedir. AB sürecine kapsaml› bir sosyal y›k›m›n efllik
etmesi, bu süreç ilerledikçe yoksullu¤un ve iflsizli¤in
büyümesi, sosyal haklar›n budanmas› ise refah projesi
iddias›n›n ne türden bir yalan ve aldatmaca oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Fakat AB projesiyle çizilen pembe hayallere en
büyük darbe yak›n zamanda bizzat Avrupa’n›n kendi içinde
geldi. Frans›z emekçileri AB anayasas›n› reddederek, AB’nin
refah de¤il, tam tersine, emperyalist tekellerin elinde
emekçilere karfl› kapsaml› bir s›n›fsal sald›r› ve sosyal y›k›m
projesi oldu¤unu tüm dünyaya adeta hayk›rarak göstermifl
oldular. 

Bu geliflmeler, demokrasiyi ve refah› emekçilerin devrimci
mücadelesinden de¤il fakat AB’ye kat›l›mdan bekleyen, bu
do¤rultuda bilerek ya da bilmeyerek düzene soldan omuz
veren reformist ak›mlara, onlar›n yayd›¤› zehirli hayallere de
önemli bir darbe olmufltur.

Dostlar, emekçi kardefller,
Geride b›rakt›¤›m›z dönem içerisinde y›k›lan bir baflka

dayanaks›z hayal, Kürt sorununu 80 y›ll›k inkarc› ve katliamc›
burjuva s›n›f düzeniyle bar›fl›p bütünleflerek çözmek çizgisi
oldu. Türkiye’nin kat› gerçeklerine gözlerini kapayarak bu
hayale kap›lanlar, Türk burjuvazisinin kat› inkarc› tutumuyla
yüzyüze kalman›n derin hayal k›r›kl›¤›n› yafl›yorlar flimdilerde.
Bu yanl›fl bir hesapt› ve her yanl›fl hesap gibi çok geçmeden
bofla ç›kmas› kaç›n›lmazd›. 

Bugün Türk ve Kürt halklar›n›n iliflkisi kudurgan bir
flovenizmin ve ona efllik eden faflist sald›rganl›¤›n a¤›r tehditi
alt›ndad›r. ‹mral› teslimiyetinin sundu¤u olanaklara ra¤men
Kürt halk›n›n özgürlük ve eflitlik istemini bo¤amayan Türk
burjuvazisi ve devleti, çözümü flovenist histeriyi körükleyerek
ve faflist sald›rganl›¤› azd›rarak Kürt halk›n› sindirmede ar›yor. 

Bu politikan›n sonuç vermesi kuflkusuz mümkün de¤ildir.
Özgürlük ve eflitlik özlemi ve istemi Kürt halk›n›n bilincinde ve
yüre¤inde art›k bu tür oyunlar ve politikalarla sökülüp
at›lamayacak kadar kökleflmifltir. Fakat bu, sözkonusu
politikan›n halklar›m›z aras› kardefllik iliflkilerini ciddi bir
biçimde tehdit etti¤i gerçe¤ini de ortadan kald›rm›yor.
Burjuvazi flovenizmi, toplumu zehirlemenin ve emekçileri
bölerek sahte bir kutuplaflma içerisine itmenin, bu yolla
devrimci s›n›f mücadelesini bofla ç›karman›n bir olana¤› olarak
da kullan›yor. Türkiye’deki siyasal özgürlük ve devrim
mücadelesinin önemli bir dayana¤› olabilecek Kürt sorunu,
burjuvazinin bu oyunu ve Kürt hareketinin bunu kolaylaflt›ran
politikalar› sayesinde, gericili¤i azd›rman›n, emekçileri
devrimci sosyal mücadeleden al›koyman›n bir olana¤›na
dönüflmüfl durumda y›llard›r. 

Bir NATO ülkesi olan Türkiye gibi bir ülkede, Kürt sorunu
kesin olarak bir devrim sorunudur. Bu gerçe¤i, Kürt
hareketinde gitgide daha çok güç kazanan emperyalizmin
deste¤i ve müdahalesiyle sorunu çözme hayallerine karfl›
temel önemde bir uyar› olarak bir kez daha hat›rlat›yoruz. Bu
da dayanaks›z bofl bir hayaldir ve t›pk› ‹mral› üzerinden
kurulan hayallerin çökmesi türünden y›k›lmaya mahkumdur. 

Kürt sorunu düzenle bar›fl ve uzlaflma arayarak, bu
olmay›nca da emperyalist müdahalelere bel ba¤layarak de¤il,
iki ulustan emekçilerin birleflik devrimci mücadelesi içerisinde
çözülebilir ancak. Komünistler olarak kesin inanc›m›z budur ve
son y›llar›n tüm deneyimi bizim bu inanc›m›z› bütün aç›kl›¤› ile
do¤rulam›fl bulunmaktad›r.

Dostlar, emekçi kardefller,
D›flta Ortado¤u halklar›n› hedef alan ABD-‹srail-Türkiye

ittifak›n›n yeniden güçlendirilmesi, Türk burjuvazisinin
emperyalizmin hizmetinde yeni maceralara haz›rlanmas›,
içerde bask› ve terör rejiminin tahkim edilmesi, sosyal y›k›m
sald›r›lar›n›n tüm pervas›zl›¤› ile sürmesi, ve nihayet, azd›r›lan
flovenizmin halklar aras› kardefllik iliflkilerini tehdit eder
düzeye ç›kmas›, tüm bunlar bir arada, devrimci hareketin
omuzlar›na büyük sorumluluklar yüklüyor. Fakat yaz›k ki
ülkemizin devrimci hareketi flu s›ralar tarihinin en güçsüz ve
etkisiz dönemlerinden birini yafl›yor. Devrimci hareket egemen
yap›sal zaaflar kadar, iflçi ve emekçi hareketinde sürmekte
olan zay›fl›k ile burjuvazinin bunu süreklilefltiren oyunlar› ve
manevralar›, tüm bunlar bir arada bu güçsüzlük durumunun alt
edilmesini zora sokuyor.

Fakat biz buna ra¤men devrimci bir iyimserlik içindeyiz.
Türk burjuvazisinin izledi¤i tüm politikalar orta ve uzun vadede
ona karfl› güçlü bir sosyal ç›k›fl›n koflullar›n› haz›rl›yor. Bu,
sorunlara ve görevlere soluklu ve uzun vadeli olarak
yaklaflmam›z gerekti¤ini gösteriyor. Türkiye’nin bugünkü
koflullar› içinde k›sa dönemli hesaplar bofla ç›kman›n ötesinde
büyük hayal k›r›kl›klar› ile sonuçlanma riski de tafl›maktad›r.
Türkiye solunda sonu gelmeyen tasfiyeci y›k›mlar›n bir nedeni
de bu türden dar görüfllü sab›rs›zl›klard›r. 

Yapmam›z gereken; bir yandan olanakl› oldu¤unca güncel
devrimci görevlere yan›t vermeye çal›flmak, fakat öte yandan
bunu as›l gelece¤in büyük ç›k›fllar›na yönelik bir perspektif,
soluk ve dayan›kl›l›k içinde ele almakt›r. Önemli olan,
gelece¤in büyük mücadelelerine bugünden en iyi biçimde
haz›rlanmak, gündeme gelmesi kaç›n›lmaz devrimci
patlamalar› yeterli bir ideolojik, politik ve örgütsel haz›rl›kla
karfl›layabilmektir.

Bütün bunlar› ayn› zamanda partimizin kendi görev ve
sorumluluklar›na nas›l yaklaflt›¤›n› vurgulamak için de
söylüyoruz. Türkiye Komünist ‹flçi Partisi gündelik çal›flma ve
mücadelesinde hummal› temposunu hiç bir biçimde
zay›flatmaks›z›n kendini gelece¤e haz›rl›yor, gelece¤in büyük
devrimci mücadelelerini kucaklamaya haz›rl›yor. Bugün her
koldan ve tüm olanaklar›yla iflçi s›n›f› içinde yo¤unlaflt›rd›¤›
çal›flmas›na yön veren çizgi, gelece¤i kucaklama ve kazanma
perspektifine dayal›d›r. ‹flçi s›n›f› devrimci bir çizgide
kazan›lmadan gelece¤i kazanabilmenin olana¤› yoktur. Bu
bilimin ve tarihin en büyük dersidir Yeni bir y›ldönümünü
kutlamakta oldu¤umuz Ekim Devrimi’nin kendi baflar›s›
flahs›nda kan›tlad›¤› da tam› tam›na budur.

Hepinizi içten devrimci duygularla
selaml›yorum...

Yaflas›n Türkiye Komünist ‹flçi Partisi!
Yaflas›n proletarya devrimi ve sosyalizm!
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Üniversitelerin aç›lmas›yla beraber ‹stanbul Ekim Gençli¤i
olarak, “üniversitelerimizi çetelere ve tüccarlara teslim
etmeyece¤iz!”fliar›yla yo¤unlaflm›fl bir çal›flma içerisine girdik.
Bu çal›flma kapsam›nda son dönemde yo¤unlaflan neoliberal
sald›r›lar ve geçen dönem 30’a yak›n üniversitede
karfl›laflt›¤›m›z sivil faflist sald›r›lara dönük politik tutumumuzu
yayg›n bir propaganda ajitasyon faaliyeti ile genifl ö¤renci
kesimlerine duyurmufl olduk. 

Üniversitelerin aç›ld›¤› dönem gösterdi ki, geçen sene
karfl›laflt›¤›m›z sorunlar ayn› yerde duruyordu. Gençlik
hareketinin sorunlar› ve bu sorunlar merkezli yaflad›¤›
t›kanma, bunun do¤al bir sonucu olarak fakültelerde,
kampüslerde esmeye bafllayan apolitik hava
bir yanda, yeni bir dizi uygulamayla düzen
cephesinden yarat›lmaya çal›fl›lan bask›
ortam› ve üniversitelerin neoliberal politikalar
çerçevesinde yeniden yap›land›r›lmas› süreci
di¤er yanda göze çarpmakta. Biz genç
komünistler bu tablo karfl›s›nda üzerimize
düflen sorumlulu¤un bilinci ve coflkusuyla
üniversitelerimizde yerimizi ald›k. 

Bugün gençli¤in kendisine alternatif bir
ç›k›fl yaratmak yerine sistemin çürümüfl
yan›yla beraber sürüklenmesi, gençli¤in
tercihi olmamal›. Bu tablo karfl›s›nda devrimci
olmak, dönüfltürücü olma misyonunu, siyasal
özne olmak politik müdahaleyi
gerektirmektedir. Bugün komünist bir taraf
olarak söz söylemek, sistemin planl› her
ad›m›na karfl› tok ve güçlü bir yan›t
oluflturmak sorumlulu¤unu tafl›mak demektir.

Bu bilinçle bu y›l›n bafl›nda üniversitelerimiz daha
kap›lar›n› açarken, biz genç komünistler bu kap›lar›n kimler
için aç›lmas›n›n hedeflendi¤ini ve kimlerin yüzüne
kapat›lmaya çal›fl›ld›¤›n› teflhir ettik. 

Üniversitelerimize sahip ç›kma ve devrimci bir taraflaflma
yaratmak hedefiyle bafllatt›¤›m›z “Üniversitelerimizi çetelere
ve tüccarlara teslim etmeyece¤iz” kampanyas›yla okulun ilk
günlerinden itibaren dönemsel müdahalemizi ve yeni dönem
mücadelemizi bafllatm›fl olduk. Üniversitelerimizdeki denetim
ve bask› araçlar›n›n turnikelerle ve kameralarla desteklendi¤i,
e¤itimin kar amaçl› bir meta olarak ö¤rencilere sat›fla
sunuldu¤u, iflçi- emekçi çocuklar›na üniversite kap›lar›n›n
kapat›lmaya çal›fl›larak “paran kadar oku” denildi¤i ve
üniversitelerimizin tüm imkanlar›n›n sermayeye peflkefl
çekildi¤i bugünkü tablo karfl›s›nda bir taraflaflma yaratmak ve
üniversitelerimize sahip ç›kman›n, eflit paras›z, bilimsel,
anadilde e¤itim hakk›m›z› savunman›n sesini ve gücünü
yükseltiyoruz.

Üniversitemize sahip ç›k›yoruz!

Yukar›da özetledi¤imiz ihtiyaçlar›n ürünü olarak
çal›flmalar›m›z› henüz üniversitelerin aç›lmad›¤› bir tarih olan
3 Ekim’de Taksim Galatasaray postanesinde bir bas›n

aç›klamas› düzenleyerek bafllatt›k. Yaklafl›k 25 kiflinin
kat›ld›¤› bas›n aç›klamam›zda hem çal›flmam›z›n ana fliar›
olan “üniversitelerimizi çetelere ve tüccarlara teslim
etmeyece¤iz!” fliar›n›n bugün tafl›d›¤› güncel anlam›, hem de
12 Eylül düzeninin bugüne b›rakt›¤› etkileri açarken, gençli¤i
gelece¤ine sahip ç›kmaya ça¤›rd›k. Bas›n aç›klamas› d›fl›nda
üniversitelerin henüz aç›lmad›¤› günlerde Taksim
Meydan›’nda Ekim Gençli¤i sat›fllar›yla beraber bildiri
da¤›t›mlar› yaparak, üniversitelere sahip ç›kma ça¤r›s›n›
genifl kesimlere duyurmufl olduk. Üniversiteler aç›ld›ktan
sonra da haftasonlar› dergi sat›fllar›m›z› ve bildiri
da¤›t›mlar›m›z› süreklilefltirdik. 

Üniversitelerin aç›lmas› ile beraber, 6
Kas›m’a s›n›rl› bir süre kalmas›ndan dolay›
iki hafta üzerinden kurgulad›¤›m›z
çal›flmam›z› hayata geçirmeye bafllad›k.
Bu kurgu do¤rultusunda, ilk günden
itibaren fakültelerimizde yayg›n bir afifl
çal›flmas› ve bildiri da¤›t›m› yapt›k.
Beraberinde kulland›¤›m›z anketlerle genifl
ö¤renci kesimleriyle tart›flma imkan›na
kavufltuk.

Gerçeklefltirdi¤imiz plan do¤rultusunda
tüm yerellerde yay›n sat›fl›n› art›rmaya
dönük özel bir çaba içerisine girdik.
Sistemli masa açma faaliyetleri
gerçeklefltirildi. Beraberinde
kampanyam›z›n yerel sorunlarla ba¤›n›
kurabilmek ad›na yerellerimize özel el
ilanlar›, afifller ç›kart›ld›. 

‹stanbul Üniversitesi Avc›lar Kampüsü’nde yayg›n bir afifl
çal›flmas› ve bine yak›n bildiri da¤›t›m›n›n yan› s›ra yerele
dair sorunlar› içeren el ilanlar› ve her gün aç›lan EkimGençli¤i
masas›yla destekledi¤imiz kampanyam›z›, 11 ekim günü
gerçeklefltirdi¤imiz etkinli¤imizle beraber sonland›rd›k. fiiir ve
müzik dinletisinden oluflan etkinli¤imizde ayr›ca neoliberal
e¤itim politikalar›na dair bir tart›flma da gerçeklefltirdik. 

‹stanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Kampüsü’nde de yine
yayg›n kulland›¤›m›z materyallerimizin ard›ndan 12 Ekim’de
bir etkinlik gerçeklefltirdik. Kampanyam›z›n gerekçesini ve
önümüzdeki döneme iliflkin politikalar›m›z› ifade edebilmemiz
aç›s›ndan anlaml› bir araç olan bu etkinli¤imizde, ayr›ca 6
Kas›m sürecine iliflkin vurgular da yapt›k. 

Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde ise 10 günlük kampanya
süresince üniversitelerimizin tüccarlara peflkefl çekilmesinin
karfl›s›nda oldu¤umuzu, üniversitemizde bulunan kameralar›n
ve sermayedarlara kiralanan laboratuarlar›m›z›n teflhirini
içeren yerel afifller kullanarak, YTÜ’nün as›l sahiplerinin
ö¤renciler oldu¤unu vurgulam›fl olduk. 

Aç›k ki üniversitelerimiz sahipsiz de¤ildir. Sermaye
devletinin her türlü sald›r›s› karfl›s›nda gençlik içerisinde
politik bir taraflaflma yaratman›n tüm imkanlar›n› yarataca¤›z. 

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

‹stanbul Ekim Gençli¤i
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‹‹ssttaannbbuull  EEkkiimm  GGeennççllii¤¤ii  yyeennii  ddöönneemmiinn  iillkk  ssöözzüünnüü  ssööyylleeddii::

““ÜÜnniivveerrssiitteelleerriimmiizz  ççeetteelleerree  
vvee  ttüüccccaarrllaarraa  tteesslliimm  eettmmeeyyeeccee¤¤iizz!!””



““EE¤¤iittiimmddee  ff››rrssaatt  eeflfliittssiizzllii¤¤iinnee  ssoonn””  eettkkiinnllii¤¤ii......

ÖÖnnüümmüüzzddeekkii  ddöönneemmii
kkaazzaannmmaakk  iiççiinn  iilleerrii!!

‹stanbul Liseli Gençlik Platformu olarak dönem
bafl›nda çal›flmalar›na bafllad›¤›m›z “E¤itimde f›rsat
eflitsizli¤ine son!” bafll›kl› etkinli¤imizi 29 Ekim günü
gerçeklefltirdik. Oldukça baflar›l› geçen etkinli¤imiz,
dönem bafl›ndan bu yana sürdürdü¤ümüz çal›flmalar›n
karfl›l›¤›n› görebilmemiz aç›s›ndan oldukça anlaml›yd›. 

Etkinli¤imizi liselerde oluflturdu¤umuz etkinlik
örgütleme komitelerimiz örgütledi. Her komite, hem
etkinli¤e kendi sunabilece¤i katk›y› planlamak, hem de
ek olarak kendi lisesinde yaflad›¤› sorunlara iliflkin bir
tebli¤ sunmakla sorumluydu. Örgütleme komitelerimizin
bir k›sm› düflündü¤ümüz düzeyde iflleyemese de oldukça
verimli sonuçlara ulaflt›¤›m›z› ifade edebiliriz. 

Etkinli¤imize bütün devrim flehitleri için sayg› duruflu
ile bafllad›k. Ard›ndan bir ‹LGP’li arkadafl›m›z etkinli¤in
anlam› ve ‹LGP çal›flmas›n›n gelece¤imiz aç›s›ndan
tafl›d›¤› önemi anlatan bir konuflma gerçeklefltirdi. 

Bu konuflman›n ard›ndan Refhan Tümer Lisesi’nden
bir ‹LGP’li arkadafl›m›z Naz›m Hikmet’in Vatan Haini
fliirini okudu. 

Daha sonra Türkiye’de gençlik hareketi tarihi ve
‹LGP konulu bir sinevizyon gösterimi gerçeklefltirdik.
Sinevizyonun sonunu, ‹LGP çal›flmas›n›n bafllamas›ndan
bu yana ç›kan bültenlerin kapaklar›na, afifllerimize,
eylem görüntülerimize ve son olarak merkezi lise
yay›n›m›z olan Liselilerin Sesi’ne ay›rd›k ve bu
fazlas›yla ilgi çekti. 

Sinevizyon’dan sonra Eyüp Lisesi’nden ‹LGP’li bir
arkadafl›m›z fliir okudu. 

Okunan fliirlerin ard›ndan 15 dakika ara verildi. ‹kinci
bölümde Çemberlitafl K›z Lisesi’nden ‹LGP’lilerin
haz›rlad›¤› tiyatro gösterisi sunuldu. Oldukça baflar›l›
olan bu oyun Ah fiu Gençler adl› tiyatronun belirli
bölümlerinden derleme yap›larak oyuncu arkadafllarca
düzenlenmiflti. Ard›ndan ‹smet Aktar Lisesi’nden bir
arkadafl›m›z yine Naz›m Hikmet’ten bir fliir okudu. Daha
sonra serbest kürsü bölümüne geçildi. Serbest kürsüde
birçok liseden ‹LGP’liler ç›k›p düflüncelerini paylaflt›lar. 

Eyüp Lisesi, Refhan Tümer Lisesi, Ertu¤rul Gazi
Lisesi, Orhan Cemal Fersoy Lisesi, Vefa Poyraz Lisesi,
‹ncirtepe Lisesi, Çemberlitafl Lisesi, ‹smet Aktar Lisesi
ve Hatice Bayraktar Lisesi ad›na birer konuflma yap›ld›.
Özellikle ‹ncirtepe Lisesi’nin geçen sene yaflad›¤› eylem
deneyimini aktarmas› oldukça ilgi çekiciydi. Çemberlitafl
Lisesi okullar›nda yaflanan bask› politikalar› ve
gelifltirdikleri tutumu aktar›rken, Eyüp Lisesi okullar›nda

para veremeyenlerin velilerinin temizlikçi olarak
çal›flt›r›lmak istendi¤ini ve okullar›nda örgütlenen ülkü
ocaklar›n› anlatt›. Vefa Poyraz Lisesi’nden konuflan
‹LGP’li arkadafl›m›z e¤itimin genel sorunlar›na
de¤inmeyi tercih ederken, anadilde e¤itim sorununa özel
bir vurgu yapt›. ‹smet Aktar Lisesi’nden konuflan ‹LGP’li
arkadafl›m›z ise meslek liselerinin sorunlar›na de¤inerek,
bu alanda yaflanan ucuz emek sömürüsüne vurgu yapt›. 

Serbest kürsünün ard›ndan baflka bir ‹LGP’li
arkadafl›m›z, YÖK ve 6 Kas›m gündemi üzerine bir
konuflma yaparak, ‹LGP’nin de 9 Kas›m’da Beyaz›t’ta
olaca¤›n› ifade ederek, etkinli¤e kat›lan tüm ‹LGP’lileri
alanda aç›lacak olan lise pankart› arkas›na güç katmaya
davet etti. 

Konuflmalar›n ard›ndan Grup Eksen sahne ald› ve hep
bir a¤›zdan marfllar ve türküler söylendi. Ard›ndan bir
‹LGP’li arkadafl›m›z›n çald›¤› ve söyledi¤i türküler
eflli¤inde halaylar çekildi. Etkinli¤imizi “Gençlik
gelecek, gelecek sosyalizm!” slogan› eflli¤inde bitirdik. 

Yaklafl›k 70 kiflinin kat›ld›¤› etkinli¤imiz oldukça
baflar›l›yd›. ‹LGP’liler olarak kendi güçlerimize
dayanarak bir etkinlik örgütleyebilmenin hakl› gururunu
yafl›yor ve bunun yaratt›¤› güvenle önümüzdeki dönemi
planl›yoruz. Önümüzde yak›n vadede bir 9 Kas›m eylemi
var. Bu eylemi kendi cephemizden güçlendirebilmek için
elimizden gelen tüm gücü sarf edecek ve liseli gençli¤in
gelece¤ine sahip ç›kma bilincine kavuflabilmesi, ö¤renci
gençlik hareketine güç katabilmesi için azami çaba
harcayaca¤›z. Etkinli¤imizden ald›¤›m›z güçle daha
güçlü ad›mlar ataca¤›m›z› biliyoruz. 

‹stanbul Liseli Gençlik Platformu
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Üniversiteye girifllerde uygulanan eleme s›nav› düzen
taraf›ndan ayn› zamanda bir sömürü arac›na da
dönüfltürülmektedir. S›nav sistemindeki de¤ifliklerle s›nav›n
daha zorlu k›l›nmas›na ba¤l› olarak, s›nava haz›rl›k alan›nda
dönen paralar daha da artm›flt›r. Dershane, özel ders,
yard›mc› kitap, soru bankas› derken sermaye bu alanda çok
ciddi bir Pazar yaratmaktad›r. Bu alan›n tamamen bir rant
alan›na dönüfltü¤ünü art›k herkes biliyor. Eskiden paral›
ö¤rencilere hitap eden dershaneler, flimdi iflçi-emekçi
çocuklar›ndan da para kapabilmek için ucuz fiyatlarla da
hizmet veriyor. Tabii burada da parana göre kaliteli
dershaneye git mant›¤› olufluyor. ‹flçi-emekçi çocuklar› bin bir
güçlükle toplad›klar› dershane paralar› karfl›l›¤›nda kalitesiz
dershanelere mahkum oluyorlar. Di¤er yandan da fiyatlar› 4
milyar civar›nda de¤iflen FEM, Final gibi dershanelerde
e¤itim gören ö¤renciler duruyor. Bu uçurum göz boyama
oyunuyla kapat›lmaya çal›fl›yor. Ama ÖSS’nin bizzat devlet
taraf›ndan sömürüye dönüfltürülen alan› baflvuru s›ras›nda
al›nan ücretlerle bafll›yor. As›l olay›n bu aya¤›na de¤inmek
istiyoruz. Sonuçta aradaki fark, bu sömürünün sermayeye
de¤il devlete hizmet etmesidir.

ÖSS’ye baflvuru için ilk ad›m olan ÖSS kitapç›¤›n› tüm
liselerden alabilirsiniz. Ama 20 milyon karfl›l›¤›nda! Devletin
ÖSS üzerindeki sömürüsü böylece bafllam›fl oluyor. Küçük bir
mebla¤ gibi gözükse de s›nava girecek ö¤renci say›s›n›n bir
buçuk milyonu aflt›¤› göz önünde tututulrsa burada büyük bir
vurgun alan› oldu¤u görülür. 

Sadece kitapç›k için bu paran›n al›nd›¤›n› bir kez daha
belirtelim. Daha as›l soygun bafllamad›.

ÖSS baflvurular› bankalarda bafll›yor

ÖSS s›nav›na girmek isteyen her ö¤renci kitapç›¤a göre
baflvuru formunu doldururken bu sefer de karfl›lar›na
bankaya para yat›rmalar› gerekti¤ini söyleyen madde ç›k›yor.
Banka kuyruklar›nda biriken ö¤rencilerden al›nan paralarla
ö¤rencilik s›fat› bir anda müflteriye dönüflüyor. Ellerinde
dekontlar›yla formlar›n› tamamlamaya çal›flan ö¤renciler

s›nava kilitlenip
üniversite hayalleriyle
o an›
de¤erlendiremiyorlar.
Bu büyük soygunu
kimse elefltirmiyor.
Çünkü devlet
taraf›ndan masraflar
için al›nan para imaj›
çok güçlü kullan›l›yor.
‹nsanlar da bir kez
verdi¤imiz görüflüyle
fazla üstünde
durmuyorlar. Ama
bahsetti¤imiz ücretler,
bas›lan kitapç›k ve
s›nav giderlerinin

toplam›ndan daha fazla oldu¤u aç›kt›r. Bu alan ciddi bir
sömürü alan›d›r. Devlet hem milyonlarla ifade edilen bir
müflteri kitlesini, hem de baflka iflletmeye gitme flans›
olmayan müflteri f›rsat›n› iyi de¤erlendiriyor. 

S›nav›n öncesinden bafllayan soygun s›nav sonras›nda
da devam ediyor. Art›k sonuçlara göre s›nav› kazananlar
bölümlerini seçme iflleriyle u¤rafl›rken s›nav daha bitmifl
say›lm›yor. Çünkü yapt›¤›n›z tercihler sonras›nda aç›kta
kalma riskiniz var. Hem de bu, puan›n›z gerçekte yetebildi¤i
halde. Çünkü eskisinden farkl› olarak s›nav sonuçlar›na
yüzdelik dilim de çok etki ediyor. ‹flte bu ikinci elemeye
tak›lanlar için ilk baflvuru sonras›nda bofl kontenjan kalan
yerler bir umut oluyor. Son bir flans denemesi için baflvurmak
isteyenler küçük bir mebla¤› (!) daha gözden ç›karmak
zorundalar. Tam bir kumar oyunu olan ek kontenjanlar “ya
tutarsa” mant›¤›yla iflliyor. 

Ö¤renci eleme s›nav› hem iflçi-emekçi çocuklar›na
üniversite kap›lar›n› kap›yor, hem de s›nav› kazanabilece¤i
inanc›yla ö¤rencileri sömürüyor. Bir de düflük puanl›
ö¤rencilere aç›k ö¤retim seçene¤i sunuluyor. 

Bir baflka umut kap›s› olan aç›k ö¤retim ise bir di¤er
soygun kap›s›. Dönem ücretleri 200 milyon civar›nda olan
aç›kö¤retim fakülteleri asl›nda ciddi bir e¤itim olarak
görülmüyor. Özel iflletmelerin art›k yüksek puanl› üniversite
mezunlar›yla ilgilendi¤i ve bir çok taflra üniversitesi
mezununun ifle al›nmad›¤› bir dönemde, aç›kö¤retim mezunu
olmak sözümona de¤erli oluyor. ‹flçi-emekçilerin sömürüsü
üzerinden ayakta duran düzen her f›rsat› de¤erlendiriyor.
2005 y›l›nda bir ö¤rencinin Ö¤renci Eleme S›nav›na girmesi
ve ek kontenjan baflvurusu yaklafl›k 150 milyona mal oluyor.
Baflta da belirtti¤imiz gibi belki çok büyük bir rakam de¤il ama
as›l hesaplama bu say›y› bir buçuk milyon ö¤renciyle
çarp›ld›¤›nda olufluyor. 

Gerçekler gizlenemeyecek kadar ortada!

Bu sömürü çark› asl›nda bilinen bir gerçek. Ama iflçi ve
emekçi kitleler evlatlar›na bireysel bir kurtulufl yolu
haz›rlaman›n iyi bir e¤itimden geçti¤i saf inanc›yla bu talana
katlanmay› tercih edebiliyorlar. Gerçekte ise kapitalist
sistemin iflleyifli gere¤i art›k s›n›f atlamak üniversite e¤itimini
de aflan bir durum haline gelmektedir. Diplomal› iflsiz
yetifltiren üniversiteler, iflçi-emekçi çocuklar› için hiçbir flekilde
kurtulufl yolu olamaz. Bilinçli bir flekilde yürütülen tüm bu
sald›r›lar y›llard›r oldu¤u gibi s›rt›m›zdan geçinen asalaklar
s›n›f›na hizmet etmektedir. Ve bizim bu kabullendi¤imiz
gerçekten güç alarak sald›r›lar›n›n boyutunu art›rabiliyorlar.
‹flçi-emekçi çocuklar› e¤itimin her kademesinde
sömürülmektedir. Yeni düzenlemelerle bu daha yak›c› bir
sorun olacakt›r. Sorunlar›m›z ç›¤ gibi büyürken seyretmek
veya dert yanmak sorunlar›m›z› engelleyemez. Art›k gerçek
sorunlara gerçek çözümler yarat›lmal›d›r. Art›k mücadele
etmekten baflka yol yoktur. Gelece¤imiz için mücadeleyi
yükseltelim. 
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ÖÖSSSS::  SSeerrmmaayyee  ddeevvlleettii  iiççiinn  
ppaarraa  mmaakkiinneessii  !!



Genç komünistler, 6 Kas›m eylemleri öncesinde
bütünsel bir çal›flma tarz› ve eylem biçimi ortaya
koydular ve 6 Kas›m eylemlerinin bu temelde
tart›fl›lmas›n› sa¤lamaya çal›flt›lar. Bugün bir çok
üniversitede gerçeklefltirilen 6 kas›m eylemleri
sonras›nda, eylemlerin biçiminden içeri¤ine ve örgütlenifl
tarz›na kadar bir dizi alanda önemli baz› baflar›lar
sa¤lad›¤›n› ifade edebilmekteyiz. Bu baflar› elbette ki
kendi içerisinde bir s›n›rl›l›¤› ifade etmektedir ve bu
s›n›rl›l›¤› ortaya ç›kartan tablo eylemlerde yaflan›lan
bölünmedir. Zira 6 Kas›m eylemlerini daha güçlü ve
örgütlü bir gençlik hareketi yaratma iddias›n›n
manivelas›na dönüfltürme çabam›z bir dizi bölünme
nedeniyle zaafa u¤ram›fl ve daha güçlü olabilecek
sonuçlar ne yaz›k ki s›n›rlanm›flt›r.

Bu elbette ki gençlik hareketini zaafa u¤ratan bir
sorun olarak tart›fl›lmay› ve de¤erlendirilmeyi hak
etmektedir. Zira genç komünistler de sorunun tafl›d›¤› bu
önemden kaynakl› olarak gerek bu y›l gerekse de
geçti¤imiz y›llarda parçal› tablonun gençlik hareketinin
daha güçlü bir at›l›m yapmas›n›n önünde nas›l bir engele
dönüfltü¤ünü aç›k bir biçimde ortaya koymufllard›r.
Örne¤in flunlar› söylemifllerdir: 

“Fakat tüm bu sorunlara ve zaaflara ra¤men bugün
ö¤renci hareketine etkin ve yol aç›c› bir müdahale tam
da bu parçal› güçlerin birleflik bir örgütlenme ve pratik
içinde seferber edilebilmesinden geçmektedir. Bu nesnel
bir imkan oldu¤u kadar nesnel bir ihtiyaçt›r da. Nesnel
bir imkand›r diyoruz; zira öznel planda birçok grup
aras›nda bölünmüfl olsa da söz konusu olan y›llar›n
mücadelesi içinde ö¤renci hareketinin oluflturdu¤u
ilerici-devrimci birikimdir ve nesnel varl›¤› ile gerçekte
ona aittir. Nesnel bir ihtiyaçt›r diyoruz; zira ö¤renci
hareketinin bu öncü birikimine dayanmak, genifl ö¤renci
kitlelerine etkin ve baflar›l› bir yönelimin olmazsa olmaz
kofluludur. Bu gücü toplam› içinde birleflik bir kuvvet
olarak harekete geçiremedi¤imiz ölçüde, hiç de¤ilse
bugün için genifl gençlik kitlelerinde yank› uyand›racak
ve destek bulacak bir gençlik mücadelesi
gelifltiremeyiz.”(1)

Ama bugün bir kez daha 6 Kas›m vesilesiyle
tart›flaca¤›m›z konu hareketin parçal›l›¤›n› nas›l
aflaca¤›m›z de¤il, tam da bu parçal›l›¤›n arkas›ndaki
apolitizm, dar grupçuluk ve ciddiyetsizlik olacakt›r. Zira
siyasal gençlik gruplar› flahs›nda karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
tart›flmalar bizi zorunlu olarak bu sorunlar› tart›flmaya

itmektedir. Bu bizim aç›m›zdan bir tercih de¤ildir. Ancak
ortaya konulan onca kapsaml› de¤erlendirmeye, tek bir
politik söz söyleme cesareti gösteremeden kuru ve
bombofl bir ajitasyon metni içinde ortaya konulan
karaçalma, bir kez daha ve bu kez 6 Kas›m eylemleri
vesilesiyle siyasal gençlik gruplar›n›n düfltü¤ü durumu
tart›flmay› zorunlu k›lm›flt›r.

Amac›m›z gelinen yerde yalan› politika sayan, baflka
da söyleyecek bir sözü bulunmayan SGD ve Özgür
Gençlik çevresiyle polemik de¤ildir. Kald› ki yap›lacak
tart›flman›n taraf› apolitizmin dipsiz kuyusunda
debelenen SGD ve Özgür Gençlik çevresiyse, bu zaten
daha bafltan gereksiz hale de gelmektedir. Bizim
sorunumuz politik çürümeye ve buna efllik eden çaresiz
debelenmelere yan›t vermek de¤il, gençlik hareketinin
gerçek sorunlar›n› ve ihtiyaçlar›n› tespit etmek, tart›flmak
ve elbette aflmak üzere kararl›l›kla çabalamakt›r. Bu
çerçevede bize yöneltilen karaçalmalara verece¤imiz
yan›tlar da zorunlu ara aç›klamalar olmaktan öteye
geçmeyecektir.  

Elefltirinin dayan›lmaz hafifli¤i ya da
küçük-burjuva solculu¤unun kaba iflas›

28 Ekim 2005 tarihli At›l›m gazetesinde flu ifadelerle

AAnnkkaarraa’’ddaa  ppaarrççaall››  YYÖÖKK  pprrootteessttoollaarr››  üüzzeerriinnee......

CCiiddddiiyyeettssiizzlliikk,,  ddaarr  ggrruuppççuulluukk  vvee
iiffttiirraa  ççöözzüümm  ddee¤¤iillddiirr!!
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yer al›yor: “Parçal›l›k bu y›l da gençlik hareketinin temel
zaaf› olmaya devam ediyor. Tüm çabalar›m›za ra¤men
parçal›l›¤› örgütleyen Koordinasyon, Demokratik Gençlik
Hareketi, Ekim Gençli¤i gibi gruplar, devrimci gençlik
örgütlerinden uzak durma tutumlar› nedeniyle hareketin
gücünü ve kitleselli¤ini zay›flatman›n sorumlular›d›r.”

Yukar›daki aktarma, Özgür Gençlik’in 22 Ekim 2005
tarihli say›s›nda yer alan orta sayfa metninin bir
bölümünün özetlenmifl halidir. Söz konusu metinde
ayr›ca, Ekim Gençli¤i’nin de içinde oldu¤u üç grubun “en
geri mücadele biçimlerinde ›srar” ettikleri, böylece
parçal›l›¤› ve bölünmeyi örgütledikleri de vurgulan›yor.

Ankara 6 Kas›m sürecinin örgütlenmesine iliflkin
görüflmeler, Eylül sonuna do¤ru bafllad›. Burada ilk
görüflmelerden itibaren, genç komünistler, öncelikle
hareketin sorunlar›na dair bir fikir birli¤inin yarat›lmas›,
hareketin politik gündemlerinin ayr›nt›s›yla tart›fl›lmas›
ve bu gündemlere dair etkili ve ortak bir kitle
çal›flmas›n›n sonucu olarak fiili ve meflru bir eylemin
gerçeklefltirilmesini öngören bir politik çerçevede ›srarc›
oldular. Eylemin yeri, saati gibi biçimsel tart›flmalar›n ya
da eylemin örgütlenme tarz›na dair ucuz keskinli¤e dayal›
sekter tutumlar›n birlik zeminini bozmas›na f›rsat
tan›mamaya çal›flt›lar ve tart›flmalar›n politik bir zeminde
yürütülmesi için ›srarc› oldular.

Platformda yer alan Gençlik Federasyonu, merkezi
eylem karar› üzerinden mevcut platformla
ortaklaflmayaca¤›n›, isteyenin kendi eylemlerine
kat›labilece¤ini “deklare etti”. SGD’nin tutumu ise,
tamamen eylemin tarihine dair bir bölünmeyi zorlayan
tutum oldu. 27 Ekim bizim önerilerimiz aras›ndayd›,
bunu savunuyor, gerekçelendiriyor ancak tart›flmaya aç›k
oldu¤umuzu, ikna olabilece¤imizi söylemifl
bulunuyorduk. SGD ise merkezi kararlar› oldu¤unu ve
hiçbir biçimde bu tarihte ortaklaflmayaca¤›n› söyleyen
dayatmac› bir tutum ald›. Tamamen biçimsel bir
tart›flmadan do¤ru zorlanan bu ayr›flma zemininin birincil
sorumlusu, bizzat SGD’ni kendisi olmufltur. O adeta ifli
daha bafltan ç›kmaza sokmak tutumu içindeydi.

Bir baflka SGD argüman› ise, Üniversite Ö¤rencileri
çal›flmas›nda ortaklaflmayacaklar›, bu imzaya karfl› ilkesel
tutum ald›klar› idi. Bizim Üniversite Ö¤rencileri
çal›flmas›na bak›fl›m›z bellidir, bunu burada yinelememiz
gerekmiyor. Biz bu konuda hiçbir siyasal gruba
dayatmada bulunmad›k, yaln›zca süreci bu imzalarla
örgütleyebilece¤imiz siyasal gruplarla ortak tutum ald›k.
Çeflitli siyasal çevrelerin kendilerini ifade edebildikleri,
kendi pankartlar›yla kat›labildikleri ve bu noktada asgari
bir birlikteli¤in ve hukukun yarat›labildi¤i 27 Ekim
eylemine de kat›lmayarak birleflik eylem zemininden
kopan ve bunu da gerekçelendiremeyen SGD’nin bizzat
kendisiydi.

Devrimci gençlik hareketlerinden uzak durma iddias›,
SGD’nin süreç boyu sahip oldu¤u “çamur at izi kals›n”
tutumunun yeni bir örne¤idir yaln›zca. An›lan süreçte
tamamen biçimsel tart›flmalardan ve merkezi kararlardan

do¤ru yap›lan tart›flmalardan hareketle Gençlik
Federasyonu ve YDG bizimle ortaklaflmayacaklar›n› ilan
etmifllerdi. ‹lginç olan nokta, SGD’nin bu iki devrimci
gençlik örgütlenmesiyle de ortaklaflmamas›yd›! Sürece
merkezi ve “bar›flç›l” – bu ifade bizim fiili-meflru eylem
vurgumuzla mutlaka karfl›laflt›r›lmal›d›r, zira genç
komünistler hiçbir eylemsel sürece dair böyle bir
tan›mlama içerisinde olmam›fllard›r- bir K›z›lay eylemi
üzerinden bakan SGD, sürece K›z›lay eylemi üzerinden
bakan bu iki grupla da ortaklaflmad›. Bu yan›yla, sadece
devrimci gençlik örgütlerinden de¤il, toplamda bütün
gençlik örgütlenmelerinden kaçm›fl ve hareketin tümden
d›fl›na düflmüfl oldu. Böylesi bir durumda SGD’nin kalk›p
bizi devrimci gençlik örgütlerinden uzak durmakla itham
etmesi, hele ki gençli¤in parçal› tablosunun sorumlusu
ilan etmesi, kaba bir ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk
ifadesidir.

“En geri mücadele biçimleri” iddias›na dair de bir çift
söz söylemek gerekiyor. SGD kendi eyleminin (bizi
bölücülükle suçlayan bu birlikçi arkadafllar 6 Kas›m
eylemini 8 Kas›m’da tek bafllar›nayapt›lar!) politik
çerçevesiyle 27 Ekim eyleminin politik çerçevesini
samimiyetle önüne koyarak karfl›laflt›rmal›d›r. 27 Ekim
eyleminin politik düzleminin çok çeflitli yönleriyle ald›¤›
ilerden tutumlara bir örnek olarak burada sadece Kürt
sorununu örnek verece¤iz. 27 Ekim eyleminde
operasyonlar›n durdurulmas›, anadilde e¤itim, Kürt
halk›na dönük sald›r›lar karfl›s›nda Kürt halk› ile omuz
omuza bir mücadele ça¤r›s› dile getirildi. SGD ise kendi
eyleminde ‹mral› teslimiyetinin “demokratik
bar›fl”talebini dile getirdi. Fiiliyatta teslimiyetçi liberal
platformun kuyru¤unda yap›lan sözde siyasetin en
ac›snas› örneklerini sergileyen SGD’nin kalk›p “en geri
eylem biçimleri”ne karfl›tl›k üzerinden keskinlik
taslamas›n›n ciddiye al›n›r bir yan› olabilir mi?

27 Ekim ön sürecini, Ankara’n›n çeflitli
üniversitelerinden ö¤rencilerle birleflik bir 6 Kas›m
sürecini kimi okullarda eylemli bir süreçle, etkinliklerle
örmeye çal›flt›k. Bu toplam birikimi, 27 Ekim günü A.Ü.
Cebeci Kampüsü’nden bafllayarak Ziya Gökalp üzerinde
SSK ‹flhan› önüne yap›lacak fiili-meflru bir yürüyüflle,
burada her üniversite, kampüs ve fakülteler ile eylemin
örgütleyicisi siyasal gruplar olarak yap›lacak bas›n
aç›klamalar›yla ve tekrar Cebeci Kampüsü’ne yürüyüflün
ard›ndan kampüste oluflturulacak “Alternatif Üniversite”
kurgusuyla taçland›rmay› planlad›k. Cebeci Kampüsü
ç›k›fl›nda yaflanan polis sald›r›s› ve polis sald›r›s›na
özellikle ö¤renci kortejlerinden verilen yan›t, SGD’yi
fazlaca ilgilendirmiyor olmal› ki, sald›r› akflam›nda
yap›lan protesto eylemine bile kat›lma gere¤i
duymam›flt›r. Geri ve “bar›flç›l eylem”üzerine ucuz laflara
da bu ayn› olay üzerinden bak›lmal›d›r. Bizim
kat›ld›¤›miz birleflik eylem 8 Kas›m’daki pek “militan”
SGD eyleminin tabiri uygun ise “geniflletilmifl” halidir.
“En geri mücadele biçimlerinde ›srar” edenlerin eylem
çizgisi ve tablosu SGD’nin tek bafl›na eyleminin
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geniflletilmifl haliyse e¤er, bu sadece SGD’nin grupçu
kayg›lar ve küçük hesaplarla gençlik hareketinin ortak
eylem zemininden koptu¤unu, gençlik hareketinin genel
ihtiyaçlar›n› ve ç›karlar›n› hiçe sayd›¤›n› gösterir. Durum
da tam tam›na budur zaten.

Hat›rlanaca¤› üzere, Gençlik Federasyonu, SGD,
YDG ve DPG, baflka birtak›m gruplarla birlikte, ancak
esas gövdesini kendilerinin oluflturdu¤u benzer bir eylem
tarz›n› geçti¤imiz y›l da Ankara’da hayata geçirmifllerdi.
Bunu ise bir yandan “gençlik liberallefliyor” tespitleriyle,
öte yandan da 6 Kas›m’›n düzenle cepheden bir karfl›
karfl›ya gelifl günü oldu¤u ve gençli¤in bu karfl› karfl›ya
gelifl üzerinden meflru sald›r› hakk›n› kullanmas›
gerekti¤i argümanlar›yla gerekçelendiriyorlard›. Bu
senenin tablosu hiç de¤ilse SDG’nin bunda ne denli
samimiyetsiz oldu¤unun da resmi olmufltur. SGD geçen
y›l›n o pek keskin “düflman›n üzerine yürüyen” tarz›ndan
bu y›l›n “bar›flç›l”eylem tarz›na bu keskin geçiflini
aç›klamakla yükümlüdür herhalde. Kuflkusuz bir parça
ciddiyeti ve samimiyeti varsa e¤er.

Ankara 6 Kas›m sürecinde reformistler

Bu y›l Ankara’da 6 Kas›m sürecine damgas›n› vuran
bir baflka nokta, baz› reformist çevrelerin aç›klama
yapma gere¤i bile duymaks›z›n 6 Kas›m sürecini
eylemsiz geçirmeleri oldu. ÖDP ve Emek Gençli¤i
cephesinde, tart›flmalara dönük ilgisizlik, çal›flma
alanlar›nda atalet ve sürece dair toplam bir eylemsizlik
tablosu hâkim oldu. Bu y›l ÖDP’nin süreçte panel
düzenlemek d›fl›nda hiçbir etkinli¤i olmad›. Emek
Gençli¤i’ise bunu dahi yapmayarak süreci tamamen
eylemsiz geçirebildi. Bu y›lki tart›flmalar s›ras›nda ÖDP
ad›na sadece bir görüflmeye kat›lan temsilci, görüflmeye
tüm siyasal öznelerin Üniversite Ö¤rencileri imzas›nda
ortaklaflt›¤› bilgisiyle geldiklerini, bu olmadan platforma
dâhil olmayacaklar›n› belirtti. Bu sözde sekter tutumun
gerisinde alabildi¤ine liberal, eylemlilik süreçlerinden
aç›kça geri duran, gençli¤in enerjisini liberal aç›l›mlarla
tüketmeyi hedefleyen bir tutum oldu¤u, farkl› iller
üzerinden yaflanan tart›flmalarla da ortaya ç›kt›.
Geçti¤imiz y›l yaflanan 5 Kas›m eylemine bak›ld›¤›nda,
bugün bu sekterlikle sürece
yaklaflanlar›n eylem alan›nda nas›l
ortakl›k zeminlerini da¤›tt›¤›, ortak
hukuku aç›kça çi¤nedi¤i de ortadad›r,.
Sonuç olarak, ÖDP, 26 Ekim’de bir
panel düzenleyerek sürecin içerisinden
s›yr›lm›fl göründü.

Bu konuda Emek Gençli¤i daha da
geri bir tutum ald›. Geçti¤imiz y›l ilkesiz
bir siyaset tarz› ile S›hhiye Meydan›’nda
düzenlenmesine karar verilen eylemin
Sakarya Caddesi’ne çevrilmesinin
sorumlular›ndan biri olarak ortaya ç›kan
Emek Gençli¤i, 5 Kas›m eyleminde

yüzlerce ö¤rencinin gösterdi¤i iradeyi bir siyasal özne
olarak gösterememifl, Cebeci Kampüsü’nden yürüyen
gençli¤i Sakarya Caddesi’nde “beklemiflti”. Benzer atalet
tablosunun daha vahim hali, bu y›l yaflanan toplam
eylemsizlik halinde gözlemlendi. 2005 6 Kas›m sürecinin
haz›rl›klar›na tamamen ilgisiz kalan bu çevre,
görüflmelerin hiç birine ça¤›r›ld›¤› halde gelmemifl ve
eylemlilik süreçlerinin tümüyle d›fl›nda kalm›flt›r. 

6 Kas›m sonras›n› örgütlemek için ileri!

Tüm bu tart›flmalara karfl› 27 Ekim eylemine dair
vurgulanmas› gereken temel nokta, hareketin gelece¤i
aç›s›ndan olumlu birikim ve deneyimler toplam› yaratm›fl
olmas›d›r. Eylemin politik çerçevesi de genç
komünistlerin özel inisiyatifiyle, hiç de üniversiteye
s›k›flmayan, üniversitenin sorunlar›n› toplumsal
sorunlarla birlefltiren ve buradan do¤ru gençli¤e
toplumsal düzlemde aç›k bir taraf olma ça¤r›s› yapan bir
politik çerçeve olarak ortaya ç›kt›. Buradan edindi¤imiz
birikimle, çal›flma birli¤i yaratmakta ortaklaflt›¤›m›z
çeflitli siyasal gruplarla bu süreci devam ettirmekten taraf
olaca¤›z. 

Gerek 27 Ekim eyleminin, gerekse de 7-8-9 Kas›m
eylemlerinin gösterdi¤i temel önemde bir sonuç, özel
olarak Ankara gençlik hareketinin büyük bir darl›k,
parçal›l›k, örgütsüzlük ve flu s›ralar a¤›r bir ciddiyet
bunal›m› ile karakterize oldu¤udur. Gençlik hareketine
dair sorumsuz tutumlar›n, gençli¤e güvensizli¤in,
kitleden ve kitle çal›flmas›ndan kaç›fl› teorize ediliflinin,
hareketin geri tablosunu kendi gerilikleriyle tersinden
besleyenlerin ve gençli¤i eylemsiz, hareketsiz k›lan
anlay›fl›n karfl›s›na, inatla devrimci bir kitle çal›flmas›yla,
genifl gençlik kitlelerini inisiyatif sahibi k›lmay›
hedefleyen bir politik bak›flla, hareketin devrimci çizgide
birleflik ve kitlesel bir nitelik kazanmas› aç›s›ndan güçleri
seferber eden, süreçleri eylemli bir hatta örmeyi esas alan
ve genifl gençlik y›¤›nlar›n› bu eylemlili¤in bizzat
yönlendiricisi haline getiren bir bak›fl› hayata geçirmek
için çaba harcayaca¤›z. 

Ankara Ekim Gençli¤i
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Son iki y›ld›r rektörlük taraf›ndan yasaklanan ‹stanbul
Üniversitesi aç›l›fl flenli¤inin yasaklamalara karfl›n
gerçeklefltirilmesine iliflkin tart›flmalar yaklafl›k bir ay önce
bafllam›flt›. ‹lk günlerde tart›flmalara onalt› siyasal grup
kat›lm›flt›. Bu tart›flmalarda aç›l›fl flenli¤inin bugün ‹stanbul
Üniversitesi ö¤rencilerinin mücadelesi aç›s›ndan önemli bir
yerde durdu¤unu belirterek okulun aç›ld›¤› günden itibaren
flenlik çal›flmalar›n›n bafllat›lmas› gerekti¤ini ve tüm
yasaklamalara ra¤men flenli¤imizi geçti¤imiz y›llarda oldu¤u
gibi bu y›l da gerçeklefltirece¤imizi söyledik. Bu do¤rultuda
demokratik kitle örgütleriyle görüflerek flenli¤imize, hakl›
mücadelemize destek olmalar›n› istedik. Yasaklanan aç›l›fl
flenli¤imizi her koflulda gerçeklefltirece¤imizi duyurmak için
üniversitemizin aç›ld›¤› ilk hafta bir bas›n aç›klamas›
gerçeklefltirdik. 

fienlik ön çal›flmalar›n›n ilk günlerinde flenli¤in örgütleyicisi
olduklar›n› aç›klayan siyasal gruplar bir süre sonra flenlik
çal›flmalar›na ve flenlik organizasyonuna ilgisiz kald›lar.
Haftalarca net bir programa ve ciddi bir ön çal›flmaya konu
edilememesi sonucu flenlik bir hafta ertelenmek zorunda kald›.
Bu konuda temel sorumlulu¤un flenli¤in örgütleyicisi oldu¤unu
söyleyip de hiçbir çaba harcamayan siyasal gruplarda
oldu¤unu belirtmek gerekiyor. 

fienli¤i ertelerken amac›m›z, h›zl› bir biçimde program›
netlefltirmek ve bu etkinli¤i tüm ö¤rencilere duyuracak bir ön
çal›flmaya konu etmekti, ki özünde bu bile bizim flenlik
tart›flmalar›n›n ilk günlerinde çizdi¤imiz ön çal›flma hatt›ndan
çok uzakt›. Zira biz flenli¤in yerellerde toplant›larla
duyuruldu¤u ve birlikte örgütlendi¤i bir tarzda
gelifltirilmesinden yanayd›k. Ancak etkinli¤e bir hafta kala
ortada netleflmifl bir program, flenli¤i duyuracak bir afifl ve
hatta ön çal›flma yürütecek bir bileflen bile yokken, bu
düflüncemiz art›k gerçekçi bir hedef olmaktan ç›km›flt›.
fienli¤in bir hafta ertelenmesine karfl›n bu yolla da ortaya
koyulan çaba herhangi bir karfl›l›k bulmad›. Bunun üzerine
flenli¤in örgütleyicisi olan siyasal gruplardan baz›lar› flenlikten
çekildiklerini ve sadece kat›l›mc› olacaklar›n› ifade ettiler.
Geride kalan alt› gençlik grubu olarak bu flenli¤i
gerçeklefltirmek için yo¤un bir çaba harcad›k. 

Tüm bu olumsuzluklara ra¤men 19 Ekim günü Edebiyat
Fakültesi Hergele Meydan›’nda flenli¤imizi gerçeklefltirdik.
Program›n son iki gün içinde haz›rlanm›fl olmas›na ve tüm
eksikliklerine ra¤men flenli¤imiz ortaya at›lan iddian›n ve
›srar›n sonuncunda gerçekleflmifl oldu. Elde bir dizi imkan
varken ve bu imkanlar ortak bir çabayla de¤erlendirilebilecek
iken siyasal gruplar›n flenli¤e olan anlafl›lmas› güç ilgisizli¤i
ise, gençlik hareketine karfl› gösterilen bir sorumsuzluk olarak
anlafl›lmal›d›r. 

“YÖK’e, paral› e¤itime, soruflturmalara, faflist sald›r›lara ve
flovenizme karfl› örgütlenelim! Üniversiteler bizimdir!” fliar›yla
örgütledi¤imiz flenlik s›ras›nda tüm bu bafll›klar› gerek
sunumlarla, gerek at›lan sloganlarla, gerek alana as›lan
pankartlarla iflledik ve bu sorunlar karfl›s›nda gençli¤e düflen

görevleri anlatt›k. 
Bafllarken bir aç›l›fl etkinli¤i olarak planlad›¤›m›z

flenli¤imiz, dönemin ihtiyaçlar› do¤rultusunda 6 Kas›m
ça¤r›s›n›n yap›ld›¤›, okuldaki kamera ve turnike sald›r›lar›n›n
teflhir edildi¤i bir etkinlik haline dönüfltü. 

fienli¤imize Ekrem Ataer, Grup K›v›lc›m, Tohum Kültür
Merkezi Müzik Grubu, Bayar fiahin, Erdal Güney, Tolga Sa¤,
P›nar Sa¤ türküleriyle ve ‹brahim Karaca fliirleriyle kat›ld›.
Yaklafl›k 400 kiflinin kat›ld›¤› flenlikte bafltan sona coflku
hâkimdi. Aç›k havada yapmay› planlad›¤›m›z flenli¤i, hava
koflullar›ndan dolay› Hergele Meydan›’na çekmek zorunda
kald›k. Alan›n etkinlik için pek uygun olmamas›na ra¤men,
flenlik boyunca halaylar çekildi, türkülere ve marfllara hep bir
a¤›zdan efllik edildi. Bir baflka anlaml› olay ise Coca Cola
iflçilerinin direnifllerinin 153. gününde flenli¤imize
kat›lmalar›yd›. fienlik alan›na sloganlarla giren iflçiler, flenli¤in
belki de en coflkulu an›n›n yaflanmas›n› sa¤lad›lar. “Cola iflçisi
yaln›z de¤ildir!” ve “‹flçi gençlik el ele, örgütlü mücadeleye!”
sloganlar› tüm kitle taraf›ndan coflkuyla at›ld›. Direniflteki bir
iflçinin yapt›¤› ve gençleri iflçi s›n›f›n›n mücadelesine destek
vermeye ça¤›ran konuflma da oldukça anlaml›yd›. 

Bizim cephemizden bu flenlik çok büyük bir anlam
tafl›yordu. Özellikle ö¤renci gençlik üzerinde her tür bask›n›n
iyice artt›r›ld›¤›, üniversitelerin sermayeye daha fazla entegre
edilmeye çal›fl›ld›¤›, geçmifl kazan›mlar›n tasfiye edildi¤i,
rektörlerin aç›kça üniversitede siyaseti bitirmekten bahsetti¤i
bir dönemde, rektörlü¤ün bask›c› ve yasakç› tutumuna
verilecek güçlü bir yan›t, ancak böyle ö¤renci kitleleriyle
bütünleflmifl eylem ve etkinliklerle olacakt›r. Gelenekselleflmifl
bu ve benzeri ö¤renci flenlikleri bu perspektifle ele al›nmal›, bu
tarz etkinliklerin düflman ile girilen bir irade savafl› oldu¤u
unutulmamal›d›r. 

Bu aç›dan flenli¤in ön çal›flmas› s›ras›nda ve flenlik günü
çok büyük bir emek ortaya koyduk ve kat›l›m›n beklenenin
alt›nda olmas›na ve yeni ö¤rencilere yeterince ulaflamamas›na
ra¤men bu etkinli¤i gerçeklefltirdik. Aç›k ki, bafllang›çta flenli¤i
örgütleyece¤ini ifade edip de ön çal›flma boyunca hiç çaba
harcamayan, sonra da flenli¤in güçsüz olaca¤› veya art›k
anlam›n› kaybetti¤i gerekçesiyle çekilen gruplar, flenli¤in
güçlenmesi yönünde çaba harcamay› tercih etmifl olsalard›,
flenlik bugün oldu¤undan daha güçlü olacakt›. Bizler
cephesindense art›k, bu tart›flmalar› yürütmek yerine, flenli¤i
tüm eksiklerine karfl›n en güçlü örgütleyebilece¤imiz yol ve
yöntemleri tart›flmak gerekmekteydi. Zira haftalar önce
gerçeklefltirdi¤imiz bas›n aç›klamas›yla flenli¤i
örgütleyece¤imizi deklare etmifltik. Ekim Gençli¤i olarak
‹stanbul Gençlik Derne¤i, Barikat, YDG, Kald›raç ve HKP
gençli¤i ile beraber örgütledi¤imiz flenli¤imiz, ortaya
koydu¤umuz iddiay› d›flavuran bir etki yaratm›fl oldu. Bizler
gençlik hareketini gelifltirme yönünde duydu¤umuz
sorumlulu¤u yerine getirerek bir kez daha baflard›k. 

Ekim Gençli¤i/‹stanbul Üniversitesi
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rraa¤¤mmeenn  ggeerrççeekklleeflflttiirriillddii......  

DDeevvrriimmccii  ggeelleenneekk  bbuu  yy››ll  ddaa
bboozzuullmmaadd››!!



TK‹P program›ndan e¤itim alan›na iliflkin:
“E¤itim: Proletaryan›n devrimci iktidar› alt›nda

e¤itim, emekçileri özgürlefltirmeye, sosyalizmin inflas›na
etkin biçimde yöneltmeye ve s›n›flar›n ortadan
kald›r›lmas›na hizmet eder. Materyalist dünya görüflüne,
komünizmin ilke ve de¤erlerine dayal›, bilimsel,
demokratik ve laik bir e¤itim politikas› izlenir.

* E¤itim her düzeyde paras›zd›r. Tüm e¤itim araç ve
gereçleri kamu fonlar›ndan karfl›lan›r. 

* 17 yafl›na kadar zorunlu genel ve politeknik e¤itim.
E¤itim üretici çal›flma ile birlefltirilir.”

AB ile yat›p AB ile kalkt›¤›m›z son aylarda sürekli
“AB’ye girebilir miyiz, giremez miyiz? Bizi al›rlar m›,
almazlar m›?” sorular›n›n tart›fl›ld›¤›n› görüyoruz. Politik
anlam› ve içeri¤i genelde arka plana itiliyor, çarp›t›l›yor.
AB, iflçi-emekçilerin gözünde bir umut olarak
parlat›l›yor. Gençlik ise ifl imkan›, yurt d›fl›nda e¤itim
imkan›, serbest dolafl›m imkan› vs. yalanlar›yla
uyutuluyor. Ancak hiç kimse tam anlam›yla AB’nin
e¤itim politikalar›ndan, Avrupa ülkelerindeki
uygulamalardan, AB’nin Türkiye’den istediklerinden
veya Avrupa’daki e¤itim sisteminin bugünkü halinden,
sokaklardaki ö¤rencilerden bahsetmiyor.

Peki, AB denilince gençli¤in akl›na ne geliyor?
Gençlik AB’yi tart›fl›yor mu? AB hakk›nda ne biliyor
veya neyi ne kadar do¤ru biliyor?

AB ve e¤itim politikalar›

E¤itim AB’nin çok önem verdi¤i ve AB ülkeleri
aras›nda ortaklaflt›rmaya çal›flt›¤› gündem maddelerinden
birisi. Ancak özü ayn› olmas›na ra¤men her ülkede farkl›
e¤itim uygulamalar› görüyoruz. Kapitalizmin geliflmesi,
bilimin ve teknolojinin tam anlam›yla kâr amaçl›
kullan›lmas›na neden olmaktad›r. Bilim ve teknoloji
üreten her kurum do¤rudan sermayenin eline geçiyor.
Bugün bunun karfl›l›¤›n› üniversitelerin sermaye için
üretim yapmas›nda görüyoruz.

Tüm dünyada e¤itim kurumlar› teker teker
sermayenin amaçlar› do¤rultusunda flekilleniyor. AB de
e¤itimin küreselleflmesi önündeki engelleri teker teker
kald›rmaya yönelik politikalar üretiyor. Uluslararas›
e¤itim; üniversiteler aras› dönüflüm programlar›;
Ereasmus, Socrates, Da Vinci programlar›; diplomalar›n
karfl›l›kl› tan›nmas›; e¤itimin d›fl dünyaya -yani
sermayeye- aç›k olmas›; e¤itimin e¤itim sonras› ifl
süreciyle ba¤lant›l› bir flekilde ifllemesi; hayat boyu
e¤itim gibi birçok argüman kullan›larak de¤iflen dünyaya
ayak uyduracak ve sermayenin ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilecek iflgücü yarat›lmaya çal›fl›l›yor. 

fiimdi bu argümanlar›n gerçek hayatta nas›l karfl›l›k
bulduklar›n› görelim.

Uluslararas› e¤itim ve üniversiteler aras› dönüflüm
programlar› elbette yurtd›fl›nda e¤itim imkan› yarat›yor.
Ancak kimler için yaratt›¤› aç›k. Ülkemizde
üniversitelerdeki paral› e¤itim sald›r›s› ile iflçi ve emekçi
çocuklar›na kap›lar› kapat›lan, milyonlar›n kap›s›n›n
önünden bile geçemedi¤i üniversiteler gerçe¤i varken,
dönüflüm programlar›yla onbinlerce dolar karfl›l›¤›nda
e¤itim al›nabilmesi; bunu da uluslararas› e¤itim, ülkeler
aras› iflbirli¤i, yurtd›fl›nda e¤itim imkan› masallar›yla
insanlara lanse etmeleri e¤itimin dünya çap›nda
metalaflmas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Diplomalar›n karfl›l›kl› tan›nmas›, ortak programlar›n
kabul edilmesi ise, sermayenin dünya çap›nda her yerde
çal›flabilecek ucuz kalifiye iflgücü ihtiyac› içindir.
E¤itimin bir meta olarak görülmesinin d›fl›nda, e¤itim
kurumlar›nda ne için, kimler için e¤itim verilmesi
gerekti¤i de aç›kça dillendiriliyor. Diplomas›n› eline alan
bir gencin, ifl yaflam›na hemen adapte olabilmesi,
sermaye için üretim sürecine hemen kat›labilmesi için
sermaye üniversite ile iflbirli¤i yapabilmelidir. Veya
üniversitelerin imkanlar› sermayeye peflkefl
çekilebilmelidir.

E¤itimin d›fl dünyaya aç›k olmas› ise e¤itimin
sermaye için flekillenmesinden baflka bir fley de¤il.
Elbette ki ö¤renciler üretim sürecinden uzak
kalmamal›d›r. Ama bahsedilen üretim süreci sermaye için
üretimse, bir avuç asala¤›n zenginleflmesi içinse, bu
süreçte ö¤renciler sömürülüyorsa, sermaye daha fazla kâr
elde etmek, harcamalar›n› k›s›tlamak için üniversitelerin
imkanlar›n› istedi¤i gibi kullanabiliyorsa, bu bizim
bahsetti¤imiz e¤itim-üretim iliflkisi veya politeknik
e¤itim olamaz.

Hayat boyu e¤itim ise, ö¤renmenin yafl› yoktur, her
an insan kendini gelifltirebilmelidir yaklafl›m›yla
bakt›¤›m›zda çok güzel bir politika gibi görünüyor.
Ancak hayat boyu e¤itim ile amaçlanan, sizi her daim bir
ö¤renci olarak görmek, çal›flt›¤›n›z yerlerde de e¤itim
sürecine devam etti¤iniz kabul edilerek sizi daha ucuza
çal›flt›rabilmek. E¤itim metalafl›yor demifltik; çal›fl›rken
ö¤rendiklerinizin paras›n› da al›yorlar. Örne¤in, e¤itim
sisteminin yetersizli¤inden bahsederek yetkin
mühendislik olgusunu ortaya ç›kar›yorlar. Mezun olan
hiç kimse mühendis diplomas›na sahip olamayacak.
Ancak belli bir süre çal›fl›p pratikte de e¤itimini
tamamlayanlar mühendis olabilecek. Tabii ki bu süre
zarf›nda ucuza çal›flt›r›lman›z›n hiçbir mahsuru yok, hatta
gere¤i var. Çünkü hala e¤itim al›yorsunuz ve
kapitalizmde e¤itim bir metad›r, ancak sat›n al›nabilinir.

AABB  vvee  ee¤¤iittiimm  ppoolliittiikkaallaarr››
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AB ülkelerinde ö¤renci hareketi

Y›llard›r Avrupa ülkeleri demokrasisiyle, sosyal devlet
anlay›fl›yla, refah içinde yaflayan iflçileriyle tan›t›lm›flt›r.
E¤itim, sa¤l›k vb. sosyal haklar›n karfl›land›¤› ülkelerdir.
Ancak tüm bunlar birer safsatad›r.

Yukar›da e¤itim politikalar›ndan bahsetti¤imiz AB’ye
üye ülkelerde hiç de e¤itim sorunu çözülmüfl de¤ildir.
Aksine e¤itim bir sorun olarak büyümektedir. Sovyetler
Birli¤i’nin varl›¤›n›n zorlamas›yla taviz vermek zorunda
kalan Avrupa burjuvazisi, bu varl›¤›n ortadan kalkmas›yla
sald›rganlaflmakta gecikmemifltir. Bugün Almanya’da,
Fransa’da, ‹talya’da, ‹sviçre’de, ‹spanya’da, Portekiz’de,
Belçika’da, Avusturya’da ö¤renciler bu nedenle sokaklara
ç›kmaktad›r.

Almanya’da ülke genelinde iki sene önce uygulamaya
bafllanan paral› e¤itim onbinleri soka¤a dökmeye yetti. Bu
arada binlerce ö¤renci kayd›n› sildirmek zorunda kald›. Ve
halihaz›rda okumaya çal›flanlar›n yar›dan fazlas› hem
çal›flmak, hem de okumak zorunda. Verilen e¤itimin
yetersizli¤i ise baflka bir gündem maddesi Avrupa’daki
üniversiteli gençlik için. A¤z›na kadar dolu s›n›flarda,
yetersiz say›daki ö¤retim görevlileriyle dersler veriliyor. 

Son olarak Roma’da yüzbinden fazla ö¤rencinin
kat›l›m›yla eylemler gerçekleflti. Geçen sene ve bu sene
Fransa‘da yaflananlar ise bir baflka
örnek.

AB’ye girilmesiyle her fleyin
de¤iflece¤ini umanlar yan›lacakt›r. Kendi
gençli¤ine umut olamayan bir Avrupa
var karfl›m›zda. Kendi sorunlar›n›
çözemeyen, aksine sorunlar›n› kendisi
yaratan, katmerlefltiren bir Avrupa.
Böylesi bir Avrupa ülkemiz gençli¤ine
nas›l umut olabilir?

AB’ye uyum sürecinde
Türkiye’de e¤itim

AB raporlar›na göre Türkiye
e¤itimde ilerleme kaydediyor. Ancak
ayn› raporlarda üniversitelerin daha fazla
iflgücü piyasas›na yönelik olmas›n›
sa¤lamak için YÖK’ün koordinasyon
rolünün yeniden ele al›nmas› gerekti¤i
söyleniyor. Rapor bir ilerleme
kaydedildi¤ini söylüyor. Evet bir
ilerleme var: E¤itimin metalaflmas›
konusunda. Üniversitelerin sermayeye
peflkefl çekilmesi konusunda da bir
ilerleme var, ancak AB bunu yeterli
görmemifl olacak ki yeniden
yap›land›r›lmas›n› istiyor. AB için,
kapitalizm için okuyamayan milyonlar
önemli de¤il, önemli olan paras› olan›n
okumas›. Ve e¤itimin hiç de toplumsal
kayg›larla yap›lmas› gibi bir niyet yok.

Bugün nas›l ki teknokentlerde sermaye için, silah tekelleri
için bilim üretiliyorsa, bunun daha da gelifltirilmesi gibi
bir kayg›s› var Avrupa emperyalistlerinin. Uluslararas›
e¤itim programlar›na Türkiye de dahil ediliyor y›llard›r.
Türkiye’deki ucuz niteliksiz eme¤i zaten y›llard›r
sömürüyorlard›, art›k nitelikli eme¤i de rahatça
sömürebilmenin arac› olarak kullan›l›yor yurtd›fl›nda
e¤itim. Zaten binlerce dolar tutan e¤itimlerini satabilecek
müflteriler bulabilmenin derdindeler. 

Nereden bakarsak bakal›m, AB’nin e¤itim
politikalar›n›n kirli yüzünü görebiliyoruz. AB’nin
ülkemizdeki gençli¤e umut olamayaca¤› aç›kt›r. AB,
Avrupa’daki e¤itim sorununa çözümler üretemezken,
Türkiye’deki gençlerin AB’den bir fleyler beklemesi
komiktir. Çözüm AB’de de¤il kendi mücadelemizdedir.
Gelece¤imiz kendi ellerimizdedir. Ancak bunun fark›na
vard›¤›m›zda özlemini çekti¤imiz dünyaya kavuflabiliriz.
Kapitalizm koflullar›ndaki bir tak›m de¤ifliklere
güvenmek, çözümü buralarda aramak tam bir
hayalperestliktir. Sosyalist devrimle bu düzen
y›k›lmad›kça kurtulufl mümkün de¤ildir. E¤itim alan›ndaki
taleplerimiz bu düzen koflullar›nda gerçekleflemez, ancak
taleplerimiz bugünden bafllanacak bir mücadeleyle
gerçekleflebilir.
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Güvenlik son günlerin anahtar kelimesi haline geldi. Bu
sihirli kelime, burjuvazinin elinde tüm kiflisel haklara ve özel
hayata dönük bir silah gibi kullan›l›yor. Köfle bafllar›n› tutan
kalemflörlerden MGK’n›n a¤z›ndan köpükler saçan
generallerine kadar herkesin a¤z›ndan ayn› kelimeyi duyar
olduk. Terör ve güvenlik bilinmeyenleri ile oluflturulan
muhteflem denklemler, stratejistlerin elinde so¤uk savafl›n
bitiminden beri aran›p bulunmayan görünmez düflmanlar
yaratmaya yetiyor. Bu düflmanlar›n baflrol oynad›¤›
muhteflem senaryolar yaz›l›yor ve bunlar›n içine korku, fliddet
gibi reytingi tamamlayacak her türden ö¤e ustaca
serpifltiriliyor. Her yere telafl içinde dizilen kameralar ve
oluflturulan izleme merkezleri ile senaryonun dekoru da
tamamlan›yor. Herkese çip takmaya kadar varan burjuvazinin
düflleri, insanl›¤›n tüm de¤erlerine küfreder cinsten. 

Toplumsal muhalefetin gerili¤inden güç alarak gittikçe
daha da pervas›zlaflan sald›r›lar özünde izlenme psikolojisi
yaratarak korku salmay› hedefliyor. Kendi emrine amade bir
toplum için yan›p tutuflan burjuvazi için yeni dönemde
gerçeklefltirmeye haz›rland›¤› tüm sald›r›lar buna girifl niteli¤i
tafl›yor. Burjuvazi sahip oldu¤u tecrübe ile önce muhalefetin
tüm unsurlar›n›n hatta potansiyel olabilecek her fleyin
ezilmesi gerekti¤inin fark›nda. Ortada kendini tehdit
edebilecek güçte muhalefet olmad›¤›na göre, öncelikli hedef
olarak tüm toplumu seçiyor. Onun için herkes suçlu, herkes
terörist olabilir. Öyleyse önden esip gürlemeli, oldu¤undan
daha güçlü görünmeli ve korku sal›nmal› ki sonra bafl
a¤r›mas›n. Hesaplar bu yönde yap›l›yor. 

Artan suç oran› ile bo¤uflamayan düzen çaresiz durumda.
Çare ar›yor oldu¤unu da söyleyemeyiz. Zira ortada çözümü
imkans›z bir denklem var. Suçu üreten sistem olmas›na
ra¤men çözüm onun elinde de¤il. Bu yüzden bafl etmek
yerine onu kullanman›n yollar›n› ar›yor. Örne¤in uyuflturucu
ile u¤raflmaktansa bunu bir rant kap›s› haline getiriyor.
Afganistan örne¤i ortada. ‹flgalden sonra uyuflturucu
ticaretinin h›zland›¤› Afganistan co¤rafyas› ABD’nin yeni
imalathanesi olmufl durumda. Paran›n örttü¤ü bir ay›p olan
suç, ancak paras› olmayanlar üzerine at›labiliyor. Bir banka
flubesini kafan›za çorap geçirip elinize silah al›p amiyane
tabirle “delikanl›” gibi soyarsan›z ömrünüzün önemli k›sm›n›
kilit alt›nda yaflayabilirsiniz, ama bankay› bir salon
beyefendisine yak›fl›r biçimde bat›r›p hortumlarsan›z, hem
suçlanmaz hem de itibar kazan›rs›n›z. De¤il güvenlik
kameras›, sizi memleketin tüm kameralar› çekerken soygun
yapm›fl olman›n huzuru içinde yaflar gidersiniz. Cinayet bile
ifllerken dikkat edin güvenlik kameras›na de¤il de televizyon
kameralar›na yakalan›n. Polisiye film ve kitaplarda katil hep
uflak ç›kar ya, bizde de böyledir. Bir tane mafla itinayla
suçlan›r ve kamuoyu önünde linç edilir. Böylece efendi
kurtulur. Güvenli¤in öteki ad› da efendinin kurtulmas›d›r.
Uflaklar, maflalar yakalan›r, güvenlik temin edilir, ancak temin
edilen güvenlik toplum için de¤il efendi içindir. Çünkü o hala
serbesttir, yasalar› o yapar, o uygular ve asayiflin derdest
ekibi de onun koludur. Güvenlik maskesi alt›nda saklanan
kapitalizmin kendi günahlar›d›r. Kirletti¤i toplumu, tozlar›
hal›n›n alt›na atarak temizledi¤ini söylemek zorundad›r. Bu
görüntü ona gereklidir. ‹flte adalet bu yüzden ilk anlafl›lan
anlam›yla “mülkün temelidir”. 

Burjuvan›n korkusu bizden

Sosyalizmin kapitalist düzene alternatif olabilme gücünü
kaybetti¤inden bu yana özellikle anti-emperyalist mücadele
‹slami bir renk kazanm›fl, onun ufuksuzlu¤una hapsolmufltur.
Böylece bugünkü düflman, Sovyetler Birli¤i’nin bu konudaki
yerini alan, dinci hareket olmufltur. Ancak görünen as›l gerçek
komünizm hayaletinin halen korku salmaya devam etti¤idir.
Tüm demagojisine ra¤men düzen güvenlik silah›n› gerçek ve
as›l düflman›na, iflçi s›n›f› ve onun öncülerine karfl›
do¤rultmufltur. ‹flte bu yüzden manifestomuz hala
yaflamaktad›r. Hakk›nda öldü hikayeleri uydurulan düfllerimiz
halen birilerinin karabasan›d›r. 

‹ngiltere’de gözalt› süresi 90 güne ç›kar›l›yor, ABD’nin
özgürlük kartal› Irak’›n, Afganistan’›n ve Guantanama’n›n
semalar›nda lefl av›na ç›k›yor. ‹flte size güvenlik denizinde
yüzen bir dünya! Kapal› kap›lar ard›nda dünyay› paylaflanlar
her yere kamera koyup tüm dünyadaki iletiflim a¤›n› itinayla
dinliyor ve izliyorlar. Her kap›y› tutuyorlar. Odalar›n›n
kap›lar›n›, medyan›n caml› binalar›n› korumaya al›yorlar.
Dünyan›n kravatl› efendileri uflaklara cinayetler iflletmeye
devam ediyorlar. Ellerine hiçbir fley geçmeyece¤ini bile bile
s›rf korkuyu kurumsallaflt›rmak ad›na bazen insan akl›n›
zorlayan güvenlik tedbirleri al›yorlar. Yüksek duvarlarla çevrili
binalar› içinde konufltuklar›n› ço¤u zaman ö¤renemiyoruz,
sakl›yorlar. Onlar›n saklayacak bunca fleyi varken
“saklananlar›” aramak üzere yapt›klar› seferler arkalar›nda
kan ve göz yafl› b›rak›yor. Afganistan’da Ladin’i, Irak’ta kitle
imha silahlar›n›, Kandil Da¤›’nda PKK yöneticilerini, her
köflede “teröristleri” aray›p duruyorlar. 

Ama çok aramas›nlar. As›l korkacaklar›, her gün
kameralar›n›n önünden geçip fabrikas›na, ifline veya okuluna
gidiyor. Böyle bir gücü yenmeye hangi güvenlik tedbiri
yetebilir, hangi kamera sistemi hepimizi birden çekebilir,
uydular hangi birimizi izleyebilir, hangi bilgisayar herkesi
dinleyip kay›t alt›na alabilir? Kapitalizm sonunu kendi
belirlemeyecek, bu iflin noktas› bizim kalemimizden ç›kacak.
Yeter ki yeter diyelim...

S. Kurtulufl

KKiimmiinn  iiççiinn  ggüüvveennlliikk??
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Üniversitenizin herhangi bir fakültesine
girebilmek için ne yapmak ya da kim olmak
gerekir? Ö¤renci olmak yeterli diyebilirsiniz,
ama Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde bu durum
geçerli de¤il. Fakat ö¤renci olmak d›fl›nda
üniversite içinde yeri olmayan herhangi baflka
bir iflle u¤rafl›yorsan›z pek bir sorunla
karfl›laflmaz, hatta üniversitenin olanaklar›ndan
istedi¤iniz gibi yaralan›rs›n›z. ‹sterseniz dizi
çekimleri için okulun bir köflesini kullan›r,
fakültelerde cirit atars›n›z. ‹sterseniz
bankalardan gelir stant açars›n›z ya da özel bir
flirketten gelir ürün tan›t›r, da¤›t›m yapars›n›z. Ama
ö¤renciyseniz, hele bir de toplumsal olaylara duyarl›,
düflünen ve sorgulayan bir insansan›z, kendi
üniversitenizin farkl› fakültelerine girerken
“güvenli¤inizi” sa¤layan özel güvenlik birimlerinin
kontrolünden geçip onay alman›z gerekmektedir.

27 Ekim Perflembe günü üniversitemizin Befliktafl
kampüsünde 9 Kas›m YÖK eylemi için yerelimizde
yürüttü¤ümüz çal›flma do¤rultusunda YTÜ ö¤rencileri
olarak örgütledi¤imiz aç›k toplant› engellenmek istendi.
Bizler 12:30’da gerçeklefltirmek istedi¤imiz toplant› için,
yer olarak Mimarl›k Fakültesi’nden ders olmayan bir
s›n›f› göstermifltik. Toplant›n›n duyurusunu yapabilmek
amac›yla da sabahtan yer ve saat bildiren toplant›
afifllerini ast›k ve el ilanlar›n› da¤›tt›k. Ancak saat 12:00

s›ralar›nda toplant›ya
kat›lmak için girmek
istedi¤imiz Mimarl›k
Fakültesi’nin giriflinde
özel Tepe Güvenlik
elemanlar›n› gördük.
Yaklafl›k 6 tane güvenlik
eleman› Mimarl›k
Fakültesi’ne giren
ö¤rencilere kimlik
soruyor, YTÜ ö¤rencisi
olmas›na ra¤men,
Mimarl›k Fakültesi’nden
olmayan ö¤rencileri içeri
alm›yordu. 

Bunun üzerine durumu
teflhir etmek için dövizler

haz›rlad›k. “‹flte AB demokrasisi” ve ayn› zamanda
çal›flmam›z›n fliar› olan “Güvenli¤imiz de¤il
özgürlü¤ümüz tehlikede” yaz›l› dövizlerle Mimarl›k
Fakültesi’nin önünde bekledik. Zaman zaman durumu
anlatan ajitasyon konuflmalar› yapt›k. S›n›fta yapmak
istedi¤imiz aç›k toplant›y›, içeri al›nmamam›z üzerine biz
de fakültenin önünde gerçeklefltirdik. Toplant›da YÖK’ün
tarihi, kurulufl amac›, neo-liberal e¤itim politikalar› ve
‹hsan Do¤ramac›’n›n sahibi oldu¤u Tepe Güvenlik flirketi
hakk›nda konufltuk.

Bu uygulama ö¤renciler taraf›ndan k›zg›nl›kla
karfl›lanmas›na ra¤men, ö¤renciler tepkilerini ortaya
koyacak bir durufl sergilemediler. Kimlikleri olmayan
ö¤rencilerin tekil olarak “güvenlik” birimleriyle
tart›flmalar› d›fl›nda, di¤er ö¤renciler rahats›zl›klar›n› dile
getirmek yerine uygulamay› kabul ederek derslerine
girmeyi tercih ettiler. Birkaç duyarl› ö¤renci ise
kimlikleri olmas›na ra¤men içeri girmeyip fakültenin
önünde bekleyip, durumu protesto etti. 

Ö¤rencilerin düflünmesinden, tart›flmas›ndan aç›kça
korkan okul yönetimi, bu tutumuyla, faflist
uygulamalar›n› bir kez daha sergilemifl oldu. Bu olay, 12
Eylül ürünü YÖK’ü ve uygulamalar›n› aleni flekilde
gözler önüne serdi. Bizler YÖK’ün ö¤renciler üzerindeki
bask› ve sindirme politikalar›n› bu tablodan daha iyi
anlatamazd›k. Dönemin bafl›ndan beri çeflitli flekillerde
YTÜ’deki siyasal faaliyetleri engellemeye ve açt›¤›
soruflturmalarla bizleri y›ld›rmaya çal›flan okul yönetimi
baflar›l› olamayacakt›r. Çal›flmalar›m›z› kararl›l›kla
sürdürece¤iz.

YTÜ Ö¤rencileri çal›flmas›ndan 
Ekim Gençli¤i okurlar›

DDoo¤¤rraammaacc››’’nn››nn  flfliirrkkeettiiDDoo¤¤rraammaacc››’’nn››nn  flfliirrkkeettii
DDoo¤¤rraammaacc››’’nn››nn  DDoo¤¤rraammaacc››’’nn››nn  
ookkuullllaarr››nn››  kkoorruuyyoorr!!ookkuullllaarr››nn››  kkoorruuyyoorr!!
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Sosyalizmin büyük zaferinin kazan›laca¤› gün için ter
döküyoruz. Tüm yaflam›m›z› üzerine kurdu¤umuz, devrimci
eylemlili¤imizle karfl›lamay› istedi¤imiz günlerin insanlar›na
söyleyecek bir çift sözümüz var elbette. Onlar›n yaflad›klar›
ve mücadelesini sürdürdükleri de¤erlerin yarat›lmas›na
bugünden katk› sunmufl tüm insanlar›n bir çift sözü vard›r
san›yoruz. ‹flte bu say›da bafllad›¤›m›z ve yenileri eklendikçe
devam edece¤imiz dizimiz bu sözlere yer verecek. Y›llar
sonra belki biz yaflamayaca¤›z, ama sözümüz kay›t alt›na
al›nacak ve gelecek kuflaklara tafl›nacak. ‹ki mektupla
bafllatt›¤›m›z bu sayfaya tüm okurlar›m›z›n katk›lar›n›
bekliyoruz. 

Ekim Gençli¤i

Merhaba,
Nas›ls›n diye sorabilirdim sana, ama yan›t›n› az çok

bildi¤im sorular› sormak zaman kayb› gibi geliyor bana.
Sabah haberleri izleyip ç›km›fls›nd›r evden, gerginsindir. Seni
her zaman kararl›, direngen tutan bir gerilimle, mücadelenin
içinde kalma gücünü buldu¤un bir öfkeyle dolusundur.
Akflama do¤ru rahatlars›n bir miktar. ‹flini iyi yapan bir
devrimcinin rahatlamas›d›r bu. Öfke duydu¤un her fleyi
karfl›na ald›¤›n bir h›rsla as›l›rs›n yaflam prati¤ine.
Böylesindir, biliyorum. Büyük ço¤unlu¤umuz da böyleyiz.
Bugün bizleri kendimizi adad›¤›m›z bu mücadeleden baflka
rahatlatabilecek ne kald› ki dünyada?

Dostum, yoldafl›m;
Son günlerde yaflant›m›n belki de en can yakan günlerini

yafl›yorum. Düzen devrim çat›flmas› olanca fliddetiyle
sürüyor. Geçmiflten farkl› olarak daha az sokak çat›flmas›,
ama daha çok psikolojik savafl yürütmemiz gerekiyor. Elbette
bu savafl›n kendisi de¤il, ayn› cephede beraber
dövüfltüklerimizin kap›ld›klar› o yenilgi havas› can›m› yakan.
Bugünlerde sözde devrimci olmak kolay ama, devrimcilik
yapmak, devrimci kalmak gerçekten çelik gibi bir irade,

gerçekçi bir özgüven, ama en önemlisi ciddi bir ideolojik
birikim gerektiriyor. Yoksa ne irade bileniyor, ne öfke savafl
silah›na dönüflüyor, ne de mücadele yaflam›nda kal›c›l›k
sa¤lan›yor. Aksine öfke korkuyu, korku kaçma iste¤ini, kaçma
iste¤i ise nihayetinde kopuflu getiriyor. Kopuflun sonucu ise
samimiyetten ba¤›ms›z bir çürüme ile sonlan›yor. Sana
ay›rabildi¤im flu üç sat›rl›k zaman› böyle konularla
tüketmemeliyim asl›nda, ama devrimcilerin sorunlar› da
mutluluklar› da devrimci yaflam›n olmazsa olmaz kayg›lar›yla
flekillenmiyor mu? 

Seninle uzun zamand›r ayn› flehrin sokaklar›n›
dövmüyoruz, uzun zamand›r birbirimizin sesini duymuyoruz.
Senin flehrinden gelen haberleri okudu¤umda sevinçle
karfl›l›yorum, senden mektup alm›fl gibi, sesini duymufl gibi.
Baflar›l› bir eylemin, etkinli¤in haberiyse yaz›lan, gözlerinde
oluflacak çocuksu sevinci görür gibi oluyorum. Haberde
gerilimli bir olay anlat›l›yorsa, bütün akflam çevrendeki
herkesle dönüp dolafl›p nas›l bir heyecanla o konuyu
konufltu¤unu tahmin edebiliyorum. 

Geçen gün mavi kap›l› evlerin dizili oldu¤u çamurlu
sokaklar›n birinde yürüyüfl yaparken akl›ma geldin. Asl›nda
tam olarak o an de¤il. So¤u¤u yenmek için sigaram› yakt›¤›m
and› san›r›m. Benzer bir yolda birlikte yürüyorduk bir kez
seninle. Benzer bir yoldu buna eminim, bilirsin
gecekondular›n büyük k›sm› mavi kap›l›d›r ama ayn› yol
de¤ildi. Benim moralim bozuktu, paylaflmaya da çok aç›k
de¤ildim o an, ama sen anl›yordun, o zamanlar bana
anlafl›lmaz gelen bir anlay›fl yetene¤in vard› senin. Ben
yorgundum, olabilecek bütün sorunlar beni buluyor diye
düflünüyordum. Sürekli bir kavga halindeydim. Sen
anl›yordun! Bana bir sigara uzatm›flt›n. Durduk. Sigaram›
yakt›n. Yine yanyana yürümeye bafllad›k. Sonra çok önemsiz
bir fleyden bahseder gibi, hiç yüzüme bakmadan, “Ne kadar
güzel bir yaflam yafl›yoruz, insan› do¤ru yaflad›¤›n› bilmekten
daha fazla mutlu edebilecek bir fley var m› acaba?” dedin.
Kafam› önüme e¤dim. “‹nsanlar neden devrimci olmaz ki
yaflamak bu kadar güzelken?” dedin. Ve bir kahkaha att›n;
“Düflünsene, baflka bir dünya yarataca¤›z, bu dünyan›n
kendisini nereye kadar düflleyebiliyorsun, nereye kadar
kurgulayabiliyorsun? Gelecekten küçük bir foto¤raf görmek
bile binlerce insan› ikna etmeye yetmeli.” Ben önüme
bak›yordum, gülümsüyordum, gözlerimde yafl vard› asl›nda.
Sen bana bakt›n m› konufltu¤un s›rada bilmiyorum. Sonra
çok önemsiz sözler etmiflçesine koluma girdin ve bir türkü
söylemeye bafllad›n. Sana bakt›m, dosdo¤ru yola bak›yordun,
ileriye, gülümsedim. 

‹flte geçen gün benzer bir yolda yürürken akl›ma geldin.
Beraber söyledi¤imiz türküyü söyledim, gülümsedim. Bu
mektubu da bu yüzden yaz›yorum yoldafl. Sana gecikmifl bir
teflekkür borcum vard›. Onu ödemek için. 

Gerçekten devrimci kalman›n zor oldu¤u bir dönem, ama
sen hakl›yd›n. Asl›nda devrimci kalman›n yolu karmafl›k
hesaplar yapmaktan geçmiyor. Basit sorulara basit yan›tlar
vermek ve gelece¤e inanc›n› kaybetmemek gerekiyor. Bir gün
zaman bulur da biraraya gelebilirsek gelecekten konuflal›m,
ya da boflver yoldafl, konuflmak yerine salt gelecek türküleri
söyleyelim. 

Yoldaflça kucakl›yorum, sevgiler...

A. Eylül

GGeelleeccee¤¤ee  mmeekkttuuppllaarr
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Bir dönemdir istisnai bir durum oldu¤u söylenen
sözleflmeli personel al›m›, 2005-2006 e¤itim döneminde aç›k
bir sald›r› haline geldi. 20 bin aday sözleflmeli ö¤retmen
olarak atand›. 2005 Eylül ay›ndan itibaren 10 ayl›k bir süre
için düzenlenen sözleflmelerle atanan 20 bin e¤itim emekçisi,
sözleflmeli personel sisteminin öngördü¤ü kölece çal›flma
flartlar›n› kabullenmek zorunda b›rak›ld›. 10 bin kadrolu
personel atamas›na karfl›l›k 30 bin sözleflmeli personel al›m›
düflünülmekteyken, Maliye Bakanl›¤›’n›n emriyle sözleflmeli
personel say›s› 20 bine düflürüldü. Kaynak s›k›nt›lar›n›n,
kadrolu istihdamda yaflanan sorunlar›n bahane olarak ileri
sürülmesiyle atama bekleyen binlerce e¤itim emekçisi aday›
da böylece aç›kta kalm›fl oldu. Kuflkusuz bu düflüflün bir
yan›n› da yeni mezunlar› sözleflmeli kölelik sistemine raz›
etmek oluflturuyor. 

E¤itimde ticarileflmenin baflka boyutlar›n› yans›tan bu
s›navlar, atamalar›n ne kadar adaletsiz ve mant›ks›z
gerçeklefltirildi¤i hakk›nda bir fikir veriyor.

Atamalar›n ön süreci KPSS ve üniversiteler aras›
eflitsizliklerle karakterize olurken, atama sürecinin kendisine
de bu adaletsizlikleri yans›maktad›r. KPSS puan› ile bir
yandan e¤itim fakülteleri diplomalar› anlams›zlafl›rken, di¤er
yandan da Almanca-Frans›zca e¤itim veren e¤itim
fakültelerinden mezunlar›n dil sebebiyle s›ralamalarda geriye
düflürülmeleri ile atama süreçlerinde adaletsizlik yaflan›yor.

Ancak sözleflmeli memur al›m›nda esas olan yön, çal›flma
hayat›n›n esnek çal›flma koflullar›na göre düzenlenmesi,
performansa göre ücretlendirme ve sözleflme yenileme gibi
olgularla e¤itim emekçileri üzerine kurulan bask›d›r. Özcesi,
emekçilerin kaderinin yöneticilerin iki duda¤› aras›ndan
ç›kacak sözlere göre flekillenmesidir. Bu sald›r›n›n esas yönü,
hiçbir sosyal hakk›n tan›nmad›¤›, hele bu haklar için
mücadeleye kesinlikle müsamaha gösterilmedi¤i,
örgütsüzlü¤ü dayatan bir personel rejimi olmas›ndad›r. Kuflku
yok ki, bu sald›r› e¤itim emekçilerini hedefledi¤i kadar e¤itim
ö¤rencilerini de hedef almakta, bu noktada e¤itim ö¤rencileri
aras›nda yürütülecek kitle çal›flmas› ayr› bir önem
kazanmaktad›r.

E¤itim ö¤rencilerinin
birleflik mücadele olanaklar› ve araçlar›

Bu çal›flma sürecinde bir avantaj›m›z, geçmiflte benzeri
gündemler üzerinden yürüttü¤ümüz genifl kitle çal›flmalar› ve
bu çal›flmalarda kazan›lan deneyimler ve araçlard›r. Özellikle
YÖK yasa tasar›s› karfl›t› çal›flmayla bafllayan güçlü kitle
çal›flmalar› prati¤i, sözleflmeli ö¤retmenlik karfl›t› bir çal›flma
örmek için yeterince aç›kl›k sa¤lamaktad›r. ‹mza
kampanyalar›ndan referanduma, eylemlilik süreçlerinden
panellere kadar çeflitli araçlar kullan›lmal›d›r.

Bu çal›flmalar esas olarak e¤itim ö¤rencilerini sözleflmeli
personel sald›r›s› hakk›nda bilgilendirmeyi önüne koymal›;
broflürler, bildiriler, duvar gazeteleri vb. bir dizi araç
kullanmal›d›rlar.

Özellikle bilgilendirme süreci güçlü örgütlendi¤i koflullarda
panel, kitlesel ö¤renci toplant›lar›, fiili eylemler ve benzerine
zemin haz›rlayabilir. Bilgilendirme sürecinin temel araçlar›
yerellerin nabz›n› iyi tutabilmek durumundad›r. Kimi okullarda
kavranacak halka KPSS olabilirken, kimilerinde Almanca-
Frans›zca e¤itim bölümleri mezunlar›na yönelik ayr›mc›l›k,
atama problemleri, formasyon vb. sorunlar olabilir. Bu
tamamen yerelin özgünlükleriyle ilgili bir sorundur. Sald›r›ya
dair ayr›nt›l› bir çal›flma ve tart›flma süreci birçok olgusal
malzeme de sunacakt›r.

Çal›flmalar›n ayr› ayr› düzeyleri gözönünde bulundurulmak
flart›yla, özellikle imza kampanyalar› gibi araçlardan
bafllanarak çal›flmalar›n il düzeyinde merkezilefltirilmesi
hedeflenmelidir. Ancak merkezilefltirme sorunu do¤ru
kavranmal›d›r. Dar grupsal kayg›larla hareket edilmemeli,
genifl ö¤renci kesimlerini kapsayan platformlar örgütlenmelidir. 

Bu çal›flmalar›n bir baflka önemli boyutu, e¤itim
emekçileriyle mücadelenin ortaklaflt›r›lmas›, emekçilerin ve
özelde E¤itim Sen’in sürece katk›lar›n›n azamilefltirilmesidir.
Sald›r› emekçilerle ö¤rencileri ortak paydalarda kesti¤i ölçüde,
gerek sendikal örgütlülük konusunda, gerek personel rejimi
konusunda, gerekse de e¤itim ö¤rencilerinin örgütlenmesi
konusunda yayg›n bir tart›flma ve mücadele süreci
örgütlenmeli, bu sürece emekçiler ve E¤itim Sen de dahil
edilmelidir. Bunlar, bilgilendirme broflürüne bir yaz›, broflürün
teknik haz›rl›¤›na katk›, koridor sohbetlerine kat›l›m veya ortak
bas›n aç›klamalar›, imza kampanyalar›na kadar uzanabilir.

Güvencesiz çal›flmaya, 
geleceksiz yaflamaya hay›r!

Güvencesiz çal›flmaya, geleceksiz yaflamaya mahkum
edilmek istenen binlerce e¤itim ö¤rencisinin bugün önünde
duran temel sorun, örgütsüzlük ve birleflik bir muhalefet
örgütleme deneyiminden yoksunluktur. E¤itim Sen davas›
döneminde bir parça müdahale edilebilen bu soruna
sözleflmeli ö¤retmenlik sald›r›s› üzerinden müdahale
edebilmek, toplamda gençlik hareketinin sorunlar›n›n
çözümüne dair önemli ipuçlar› verecektir. Önümüzdeki dönem
genç komünistler, e¤itim ö¤rencileri içerisinde tuttuklar›
mevzilere bu gözle bakmal›, güçlü ve birleflik yerel çal›flmalar
örgütlenmesine ön ayak olmal›, süreci birleflik bir tarzda
örmek konusunda özel bir ›srar göstermelidirler.

Bu noktada birleflik mücadele olgusu, mücadele ve
çal›flma içerisinde biçimlenen, genifl ö¤renci kitleleri
kapsayan, e¤itim emekçilerini ve çeflitli siyasal çevreleri
sürece katan bir genifllikte düflünülmelidir. Platformlar, ö¤renci
birlikleri ya da oluflturulacak di¤er baz› çal›flma araçlar›, hep
bu temel politik perspektifi destekleyecek flekilde
kullan›lmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki, birleflik bir gençlik
mücadelesinde k›sa vadede elde edece¤imiz baflar›lar, uzun
vadede elde edilecekleri güçlendirecek, bu alanda önemli
birikimlerin yarat›lmas›nda kilit rol oynayacakt›r.

BBiinnlleerrccee  ee¤¤iittiimm  öö¤¤rreenncciissiinnee  ggeelleecceekkssiizzlliikk  ddaayyaatt››ll››yyoorr……

GGeelleeccee¤¤iimmiizz  iiççiinn  mmüüccaaddeelleeyyee!!
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“Zafer kazanm›fl bir edayla, ‘Berlin’de düzen hüküm
sürüyor’ diye bildiriyor burjuva bas›n›; Ebert ve Noske “düzen
sa¤land›” diyor; sokaklarda küçük-burjuva serserilerin mendil
sallay›p, hurra diye ba¤›rarak alk›fllad›¤› muzaffer birliklerin
subaylar› “düzen sa¤land›” diyor... ‘Varflova’da düzen hüküm
sürüyor!’, ‘Paris’te düzen hüküm sürüyor!’, ‘Berlin’de düzen
hüküm sürüyor!’. Her yar›m yüzy›lda bir, “düzen”in bekçileri,
dünya çap›nda mücadelenin odaklar›ndan birisinde, zafer
bültenlerini böyle yay›ml›yorlar. Ve etekleri zil çalan bu
“galipler”, düzenli aral›klarla kanl› k›y›mlarla korunmas›
gereken bir “düzen”in kaç›n›lmaz olarak kendi y›k›m›na
gitti¤ini fark etmiyorlar...”

Rosa Luxemburg, “düzen” taraf›ndan katledilmeden bir
gün önce böyle hayk›r›yordu Alman Komünist Partisi yay›n
organ› Die Rote Fahne (K›z›l Bayrak) gazetesinden. Ve
yaflanan her karanl›k dönemde, biz komünistlere meflale
olacak flu sözleriyle bitiriyordu yaz›s›n›:

“... ‘Berlin’de düzen hüküm sürüyor!’ Sizi budala
zaptiyeler! Kum üzerine kurulu sizin düzeniniz. Devrim daha
yar›n olmadan, ‘zincir flak›rt›lar› içinde yine do¤rulacakt›r!’ Ve
sizleri dehflet içinde b›rak›p, gür sesi ile flunu hayk›racakt›r:
‘Vard›m, Var›m, Varolaca¤›m!’ ”

***
20. yüzy›l›n bafllar›nda, kapitalizmin bütün insanl›¤›

korkunç bir y›k›m ve yoksulluk içinde b›rakt›¤› günlerde,
insanl›¤›n gelecek güzel günlerinin habercisi olan Ekim
Devrimi, Rusya iflçi s›n›f›n›n zaferini müjdeliyordu. Ayn›
özlemlerle ayaklanan Alman iflçi s›n›f› ise kendisine önderlik
edecek devrimci bir partiden
yoksun olmas›n›n ve Sosyal
Demokrasi’nin ihaneti
nedeniyle zafere ulaflamad›. 

Alman Devrimi
muzaffer

olamad› ama; 87. y›l›nda, devrim ve sosyalizm mücadelesine
kazand›rd›¤› deneyimlerin ›fl›¤›nda bize yol göstermeye
devam ediyor...

20. yüzy›l›n bafllar›nda Almanya’da o gün için marksist
olmak iddias›ndaki SPD (Alman Sosyal Demokrat Partisi)
kitlesel bir iflçi partisi haline gelmiflti. 1890’dan 1912’ye kadar
olan dönemde oylar›n› bir hayli artt›rm›fl ve 110 milletvekili ile
mecilisin en büyük partisi olmufltu. Bu büyük oy art›fl›
sosyalizmin reformist ve parlamenter yollardan kurulaca¤›
üzerine olan inanc› da beslemiflti.

O tarihi dönemde tüm ülkelerdeki sosyalistlerin gözünde
mücadelenin öncüsü olan Alman Sosyal Demokrat Partisi,
‹kinci Enternasyonal’in de temel dire¤iydi. SPD yaln›zca
örgütlülük düzeyi ile de¤il, ayn› zamanda teorik-programatik
meselelerdeki a¤›rl›¤› nedeniyle de II. Enternasyonal’de
merkezi bir konumda bulunuyordu.

SPD, parlamentarist yaklafl›m› ve legal yap›lanmas›yla
sa¤lad›¤› kitlesel geliflimi dayand›¤› sendikalar›n yan›s›ra
parti içinde de bürokrasiyi beslemifl; etkin devrimci muhalefet
ve devrimci kitle mücadelesi yerine s›n›f uzlaflmas›na ve
pasifizme dayal› parlamenterizmi geçiren, böylece iflçi s›n›f›n›
gerisin geri düzene ba¤layan ideoloji ve taktiklerin temsilcisi
durumuna gelmiflti.

Yaklaflan emperyalist savafl›n hemen öncesinde, di¤er II.
Enternasyonal partilerinde oldu¤u gibi SPD içinde de “ulusal
savunma” söylemleri ile sosyal-floven e¤ilimler güç kazand›.
Nitekim, emperyalist savafl bafllay›nca, neredeyse bütün SPD
milletvekilleri, “görevimiz ülkemizin uygarl›k ve ba¤›ms›zl›¤›n›
korumakt›r, anayurdumuzu tehlike an›nda çukurda
b›rakamay›z.” diyerek parlamentoda savafl kredilerini
onaylad›. 

Enternasyonalizme cepheden ihanet anlam›na gelen bu
tutumla iflçiler kendilerine ait olmayan bir savaflta taraf
olmaya itilmifllerdi. Emperyalist savafl›n yol açt›¤›
y›k›mlardan kaynakl› tepkileri bast›rma görevi ise yine
SPD’ye aitti! 

SPD’nin reformist ve flovenist politikalar› yüzünden
partiden ayr›lan Rosa Luxemburg ve Karl
Liebknecht’in

bafl›n›

AAllmmaann  KKaass››mm  DDeevvrriimmii’’nniinn  ttaarriihhii  ddeerrssii......AAllmmaann  KKaass››mm  DDeevvrriimmii’’nniinn  ttaarriihhii  ddeerrssii......

HHaazz››rrll››kkll››  öönnccüüddeennHHaazz››rrll››kkll››  öönnccüüddeenn
yyookkssuunnlluukk  ddeevvrriimmiiyyookkssuunnlluukk  ddeevvrriimmii
yyeenniillggiiyyee  ggööttüürrüürr!!yyeenniillggiiyyee  ggööttüürrüürr!!
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çekti¤i Spartaküs Birli¤i, 1 May›s 1916’da Berlin’de bir miting
düzenledi. “Kahrolsun savafl! Kahrolsun hükümet!”
sloganlar›n›n at›ld›¤› miting sonras›nda Liebknecht’›n
tutuklanmas›n›n ard›ndan 55 bin iflçi greve ç›kt›. 

Alman emperyalistlerinin birkaç ayda bitece¤ini umduklar›
savafl›n uzamas› sonucu SPD içinde de s›k›nt›lar yaflanmaya
bafllad›. Bafl›n› Bernstein’›n çekti¤i bir grup, SPD’nin
hükümeti itirazs›z destekleme siyasetine karfl› ç›karak Nisan
1917’de partiden ayr›ld› ve Almanya Ba¤›ms›z Sosyal
Demokrat Partisini (USPD) kurdu. Spartakistler de ba¤›ms›z
siyasetlerini sürdürmeye devam ederek USPD’ye kat›ld›lar.
Ayn› tarihlerde 200 bin metal iflçisi, ekmek karnelerindeki
k›s›tlamaya karfl› greve ç›k›yordu. Bu grevin ard›ndan, Nisan
ortalar›nda Almanya’da ilk iflçi konseyi kuruldu. Her türlü
zorlu¤a ra¤men iflçi s›n›f› yeniden hareketlenmeye
bafllam›flt›. 

1918 y›l›n›n Ocak ay›ndan itibaren Berlin’de bafllayan
grevler di¤er sanayi kentlerine yay›lm›flt›. Almanya’n›n savafl›
kaybedece¤i anlafl›ld›kça yükselen s›n›f hareketini kontrol
alt›nda tutma çabas› da kendini gösteriyordu. Bunun üzerine
içinde SPD’nin de bulundu¤u yeni bir hükümet kurulmas›
karar› al›nd›. Reformizm kendini görmek istedi¤i yerdeydi
art›k!

Alman Genelkurmay›’n›n ve hükümetinin savafl›
sürdürmeme karar›na karfl›n, 27 Ekim 1918 günü Deniz
Kuvvetleri donanmaya ‹ngilizlere karfl› yap›lacak yeni bir
sald›r› emrini verdi. Ancak askerler bunu reddetti. Erlerin
subaylara karfl› ayaklanmas›yla sald›r› gerçekleflemedi.
Bunun üzerine isyanc›lar tutuklan›p Kiel’e getirildiler. Fakat
Kielli iflçiler duruma tepki gösterip donanma erleri ile
dayan›flma gösterileri düzenlediler. Geliflmelerin seyri
karfl›s›nda inisiyatifleri kaybolan subaylar göstericilere atefl
açt›. Olaylar›n bu h›zl› ilerleyifliyle birlikte askerler ve iflçiler
kendi konseylerini örgütleyip Kiel’de yönetimi ele geçirdiler. 

Hükümet, olaylar›n geliflimini kendi kontrolü alt›nda
tutmak için Sosyal Demokrat Noske’yi Kiel’e gönderdi. Ancak
bu, flehirdeki ayaklanman›n di¤er flehirlere yay›lmas›n›
önleyemedi. Kiel’de bafllayan donanma erlerinin isyan› di¤er
büyük flehirlere de yay›ld› ve 8 Kas›m’da, Münih ‹flçi, Asker
ve Çiftçi Konseyi, Bavyera Cumhuriyeti’nin kuruldu¤unu ilan
etti.

Liebknecht ile görüflen (USPD’lilerin a¤›rl›kl› oldu¤u)
‹flyeri Temsilcileri Konseyi bir devrim ça¤r›s› için tarih
belirleyemedi. Tart›flmalardan sonuç alamayan kitleler 8

Kas›m’da meydanlara doldular ve hemen
arkas›ndan Spartakistler ve USPD taraf›ndan
yap›lan grev ça¤r›s›na uydular. Geliflmeler
karfl›s›nda hükümetten çekilen SPD, “Yaflas›n
toplumsal cumhuriyet!” slogan›n› ortaya att›.
Alman ‹mparator’u ikna eden SPD,
Cumhuriyet’i ilan ederken USPD’yi de
hükümete katarak taraf›na çekmeyi baflard›.
Bu geliflmelerden iki saat sonra Karl
Liebknecht, bir baflka saray›n balkonundan
devrimci kaynaflma içindeki iflçilere “Sosyalist
Cumhuriyet”in kuruldu¤unu aç›klad›. 

10 Kas›m günü SPD ve USPD, asl›nda
yerel konseylerin üzerinde yükselmedi¤i için
iflçileri temsil etmeyen bir Halk Temsilcileri
Konseyi kurdular. USPD, siyasal iktidar›n iflçi
ve asker konseylerinin elinde oldu¤u ve bu
konseylerin tüm Almanya’y› kapsayan bir
kongreye ça¤r›lmas› gerekti¤ini savunmas›na
ra¤men, kurulan Halk Temsilcileri Konseyinde

yer almay› kabul etmiflti. ‹ktidar organ› olarak, bir yanda
iflçilerin devrimci inisiyatifi ve eylemlili¤inin sonucu olarak
ortaya ç›km›fl ve onlar› temsil eden Berlin ‹flçi ve Asker
Konseyleri varken, di¤er yanda tepeden inme ama
kendilerine ait hissettikleri partileri taraf›ndan kurulmufl Halk
Temsilcileri Konseyi bulunuyordu. Böylece ikili bir iktidar
durumu bafl göstermiflti. Böylesi bir ikili iktidar durumunun
söz konusu oldu¤u Almanya’da, henüz bir parti haline
gelememifl olmalar›na ra¤men proleter devrimci bir çizgi
izleyenler ise Spartakistlerdi. 

‹flçi ve asker konseylerindeki toplanma sürüyordu.
Hükümet ise afl›r› gerici paramiliter örgüt Freiwilligenskorps’u
(Gönüllüler Ordusu) kurmay› planl›yordu. Bu Gönüllüler
Ordusu, lümpenlerden oluflan ve devrimi bo¤acak olan karfl›-
devrimin vurucu bir organizasyondu. 6 Aral›k’ta Berlin ‹flçi ve
Asker Konseyleri üyeleri hakk›nda tutuklama karar› ç›kmas›
hareketlenmelere sebep oldu. Spartakistlerin bafl›n› çekti¤i
olaylara müdahale eden SPD’li Otto Wels kitlenin üstüne atefl
emri vererek 14 kiflinin ölümüne yol açt›.

Geliflen olaylar karfl›s›nda Spartakistler ayr› bir parti
olarak örgütlenmenin gerekli oldu¤u karar›na vard›lar. Ve
d›flar›dan da bir tak›m kat›l›mlarla Alman Komünist Partisi’ni
(KPD) kurdular.

Alman Komünist Partisi’nin (KPD) kurulufl kongresinde 31
Aral›k günü yapt›¤› konuflmada Rosa Luxemburg flu görüflleri
ortaya koydu:

“Sosyalizm mücadelesinde kitleler savaflmal›d›r,
kapitalizme karfl› gö¤üs gö¤üse yaln›zca kitleler
çarp›flmal›d›r, her fabrikada, her proleter kendi patronuna
karfl› mücadele vermelidir. Sosyalist bir devrim ancak bundan
sonra gerçekleflebilir. Buna ra¤men, düflüncesizler, olaylar›n
gidifliyle ilgili daha farkl› görüntüler çizdiler. Gerekli olan fleyin
yaln›zca eski hükümeti y›kmaktan, sosyalist bir hükümeti
bafla geçirmekten, sonra da sosyalizmi yerlefltirecek
kararnameleri yay›nlamaktan ibaret oldu¤u san›l›yor. Bunun
bir hayalden baflka bir fley olmad›¤› bir kez daha ortaya ç›kt›.
Sosyalizm kararnamelerle yarat›lamayacak ve yarat›lamaz
da; ve de sosyalizm, ne kadar sosyalist olursa olsun herhangi
bir hükümet taraf›ndan kurulamaz. Sosyalizm, kitleler
taraf›ndan, tek tek her proleterin kat›lmas›yla yarat›labilir.
Kapitalizmin zinciri dövüldü¤ü yerden k›r›lmal›d›r...” 

Rosa Lüksemburg böylece iflçi konseyleri iktidar›n› iflaret
ediyor, soruna iflçilerin devrimci s›n›f ç›karlar› ve hedefleri
aç›s›ndan yaklafl›yordu. 
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Ocak Ayaklanmas›

Devrim ilerleyemiyordu, ancak henüz karfl›-devrim
taraf›ndan da bo¤ulamam›flt›. Her küçük k›v›lc›m ortal›¤› bir
anda yang›n yerine çevirme potansiyelini tafl›yordu. 

4 Ocak’ta SPD’nin, devrim günlerinde Berlin Polis Müdürü
olan Emil Eichhorn’u görevden almas›yla ortam yeniden
hareketlendi. Görevini devrimden ald›¤›n› ve yaln›zca devrime
teslim edece¤ini aç›klayan Eichhorn, yandafllar› ile birlikte
Emniyet Saray›na çekilmiflti. Bunun üzerine USPD, Devrimci
‹flyeri Temsilcileri ve Alman Komünist Partisi, hükümetin
tutumuna karfl› gösteri ça¤r›s›nda bulundular. ‹flçiler ça¤r›ya
uydular ve Emniyet Saray›n›n önüne geldiler. SPD’nin yay›n
organ› Vorwärts (‹leri) ve bir dizi baflka yay›n organ›n›n
devrimciler taraf›ndan iflgal edildi¤i haberlerinin de etkisiyle
devrimin ilerledi¤i izlenimine kap›lan devrimci iflçiler, ertesi gün
sabah saatlerinde bir devrim komitesi kurulmas› karar› ald›lar.
Devrimci Komite gösterileri devam ettirme ça¤r›s›nda bulundu.
‹flçiler ertesi gün yine topland›lar. Devrim Komitesi sürekli
toplant›lar yap›yor, fakat kitleleri nas›l yönlendirece¤ine karar
veremiyordu. Sosyal Demokrat Noske’nin bafl›bozuklardan ve
gerici-milliyetçi ö¤rencilerden örgütledi¤i Freikorps 10 Ocak
günü sald›r›ya geçti¤inde, iflçiler mücadele isteklerini çoktan
yitirmifllerdi. Sald›r› bafllad›ktan sonra binadan görüflmeler için

ç›kan iflçi temsilcileri tutukland› ve kurfluna dizildi. Hükümet
yanl›s› birlikler, iflgal edilen binalar› tek tek ele geçirip
devrimcileri öldürdüler. 15 Ocak’ta Freikorps taraf›ndan
yakalanan Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, katledildiler. 

Ocak ayaklanmas›n›n yenilgisi ile karfl›-devrim hakimiyetini
ilan etmifl oldu. 

19 Ocak’ta yap›lan seçimlerle SPD parlamentoda en güçlü
parti haline geldi. 

Almanya’da yenilen Kas›m Devrimi sonras›nda devrimci
durum ise 1923’lere dek sürdü. Sonras›nda ise Almanya’da
iflçi s›n›f›n›n mücadelesini bo¤mak için desteklenen faflizm
yükselmeye bafllad›.

Yar›m kalan Alman Devrimi bugün bizlere yol göstermeye
devam ediyor. Kapitalizmin do¤as› gere¤i yol açt›¤› siyasal
yükselifl ve düflüfllerde, toplumsal mücadeleye önderlik
edecek devrimci bir partinin varl›¤› son derece önemlidir. ‹flte
Alman Devrimi böylesi bir devrimci partinin olmamas› ve
inisiyatifi reformist Sosyal Demokrat Parti liderlerinin ele
geçirmesi sonucu bo¤ulmufltur.

Komünistler ise tarihteki yenilgilerden ö¤rendikleriyle yola
devam ediyor ve verilecek en sonuncu kavgaya
haz›rlan›yorlar.

E. Ekim

Lise y›llar›nda bütün
hayattan, yapmak
istediklerimizden kopart›l›p
ÖSS’ye çal›flt›¤›m›z y›llarda
hayallerimizdir üniversite
y›llar›nda alaca¤›m›z e¤itim ve
uzak kald›¤›m›z kültürel-
sanatsal faaliyetleri
gerçeklefltirmek. Üniversitelere geldi¤imizde eksik olan
sadece bilimsel e¤itim verilmemesi de¤ildir. Eksik olan ayn›
zamanda kampüslerimizdeki sosyal alanlard›r.

Örne¤in bulundu¤umuz Avc›lar Kampüsü, 4 fakültenin,
7 yurt binas›n›n bulundu¤u bir alan olmas›na ra¤men saat
dörtten sonra bir hayalet flehir gibidir. Gün içinde ö¤renciler
derslere gelip ders bitince de direk okulu terk etmektedirler.
Böyle olmas› gayet do¤al. Çünkü insanlar›n oturup
konuflabilece¤i alanlar k›s›tlanm›fl, kültür-sanat alan›nda
kendini gelifltirebilece¤i, birlikte bir fleyler üretebilece¤i
olanaklar yok. 

Ço¤u kampüste bu yozlaflm›fl havay› görünce,
insanlar›n kendilerini ifade etmelerinin bir alan› olarak
Avc›lar yerelinde geçen sene, kültür-sanat çal›flmalar›na
ilgili birkaç ba¤›ms›z arkadaflla birlikte fliir çal›flmas›
bafllatm›flt›k. 

Kurflun Kalem fiiir Grubu olarak çal›flmalar yapt›k. Her
hafta Kurflun Kalem fliir fanzinini ç›kard›k, geçen sene 13
say› bas›ld›. Fanzindeki yaz›lar gruptakilerin fliirleri,
denemeleri ve araflt›rmalar›ndan oluflmaktayd›. fiiirin ç›k›fl›,
tarih içinde ilerleyifli konular›nda teorik çal›flmalar yapt›k.
Ahmed Arif’in fliirlerinden oluflan dinleti çal›flmas› bafllatt›k.
Ayd›n Ilgaz’›n kat›ld›¤› “R›fat Ilgaz’›n fliiri ve sanat›” konulu
bir söylefli düzenledik. 3 gün süren Kurflun Kalem Kültür
Sanat Günleri düzenledik. Etkinlik program›nda müzik
dinletileri, fliir sunumlar› ve film gösterimleri vard›. 

Bu sene de Kurflun Kalem çal›flmas›na devam ediyoruz.
Art›k Kurflun Kalem kültür-edebiyat fanzini olarak ç›k›yor.
Okulun ilk haftalar› geçen seneki say›lar›m›z›n oldu¤u
fanzin masas› açt›k. El ilan› ve afiflle, bu seneki çal›flman›n

da ortak örülmesi için aç›k ça¤r› yapt›k. 18 kiflilik toplant›
gerçekleflti. Bu seneki çal›flman›n ve fanzinin içeri¤inin nas›l
olaca¤›n›n karar› bu toplant›dan ç›kt›. Bu hafta bu dönemin
2. fanzini (15. say›) ç›kt›. Fanzin ilk ç›kt›¤› gün Kurflun
Kalem panosu haz›rl›yoruz. Yay›n›m›z› masa açarak ve
elden da¤›t›mlarla okumak isteyenlerle paylafl›yoruz. Ve bu
sürede yeni insanlarla tan›fl›yoruz. Okuyucular›n yan› s›ra,
yaz› yazan ve göndermek isteyen insanlara da ulafl›yoruz. 

Böyle bir çal›flman›n parças› olman›n anlam›n› fluradan
koyuyoruz. Sonuçta biz üniversitedeki apolitik havay›
k›rmaya çal›fl›yoruz. ‹nsanlar› sorunlar›na karfl› duyarl›,
çözümün bir parças› yapmaya ve mücadeleyi yükseltmeye
çal›fl›yoruz. Biz bu de¤iflimin yaln›zca siyasal alanla s›n›rl›
olmad›¤›n› biliyoruz. Biz, “yeni bir dünya için yeni bir kültür”
diyoruz. ‹stedi¤imiz dünyan›n kültürünü, insan›n› bugünden
yaflam alanlar›m›zda oluflturmal›y›z. Kültür-sanat faaliyetleri
insanlar›n kendilerini ifade edebilecekleri alanlardan biridir.
Biz bu alan› yaratabilmeliyiz. ‹nsanlar yaz› yazmaya, yani
üretmeye çabal›yorlar, ortak karar ile fanzinin konusu
yaz›lar› seçiliyor, haz›rlanma-da¤›t›m k›sm›nda destek
olunuyor ve di¤er insanlarla paylafl›l›yor… Bu çal›flmalar
insanlar› düflündürmenin, tart›flt›rman›n, dönüfltürmenin bir
aya¤›d›r. Bulundu¤umuz yerellerde bu tarz çal›flmalarla da
alanda de¤iflim yaratabilmeliyiz.

Yeni bir dünya için yeni bir kültür,
Yeni bir kültür için yeni bir insan !

 Kurflun Kalem çal›flmas›ndan bir
Ekim Gençli¤i okuru
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KKuurrflfluunn  KKaalleemm  AAvvcc››llaarr’’ddaa
hhaayyaatt››nn  rreessmmiinnii  ççiizziiyyoorr!!
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Yıl 1917. Tarihin şimdiye kadar
gördüğü en büyük eylem. Dünyayı sarsan ve
yeniden yaratanların eylemi. Dünyayı örste
dövenlerin, kalıba dökenlerin büyük
devrimi. 

Ve iki farklı fotoğraf. Bir yanda
kaybedenler, öbür yanda biz. 

Bir yanda Romanov hanedanının
başı, Çar II. Nikola. Çarkova Parkı’nda
karları kürerken.

Öbür yanda bizimkiler, biz.
Bir yanda Nikola’nın hiç iş yapmamış,

yumuşacık elleri, küreğin sapında.
Öbür yanda bizimkilerin her gün dünyayı yaratan, tüm değerleri üreten nasırlı

elleri, tüfeğin kabzasında. 
Nikola hüzünlü ve ezilmişliğin buruk tadıyla bakıyor ve utanarak biraz bir parya

gibi çalışmaktan, kötü kaderine lanet ediyor soylu ağzı, soylu gözleri kızgınlık, küfür.
Yenilgi bu kez gerçektir, yüzlerce yıldır kanını içtikleri ondan böyle hesap sormaktalar;
kendileri gibi ter döken eski efendilerinden.

Ve belki bir zamanlar bir küçük kız çocuğu iken Nikola’nın gölgesinden bile korkan,
Nikola’nın hiç adını duymadığı, ölümü ve yaşamı Nikola için yemek yemek kadar basit
olan Anna Netşeçenkova. Mağrur, ince yüzüyle zaferi kovalamak için cepheye giden güzel
Anna Netşeçenkova. Babası Çar’ın tarlasında, kocası Çar’ın savaşında ölen Anna
Netşeçenkova. Tüfeği kadar ince, tüfeği kadar mağrur yüzüyle cepheye, beyazları
kovalamaya giden Anna, zafer sensin!

Ayaklar baş olmuş, ayaklar yine baş olacak! 
Toprağın derinlerinden geliyor bu sarsıntı, göğün en yüksek katlarından duyuluyor.

İnsan yüreğinin baş eğmez sesi bu, tarihin durdurulmaz akışı, devrimin tarihsel
gerçekliği. 

İşte Ekim, işte devrim, işte geleceğimiz!.. 

AAAAyyyyaaaakkkkllllaaaarrrr     bbbbaaaaflflflfl     oooo llllaaaaccccaaaakkkk!!!!






