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Genç Sosyalist bültenin 2. Sayısı ne 
yazık ki elinize geç ulaştı. Elimizde 
olmayan sebeplerle bu sayıyı gecik-

meli olarak hazırlayabildik, bu konuda okurla-
rımızdan özür diliyoruz. Bu durumun bir daha 
yaşanmaması için özveri ile çalışacağız. 

Genç Sosyalist’in yayıma hazırlandığı süre 
boyunca birçok şey yaşandı. Türkiye’de her gün 
yeni bir gündem yaşanıyor, öyle ki günlük ya-
yınlar bile gündemi takip etmekte bazen yetersiz 
kalabiliyor. Biz olabildiği kadar,  etkisinin uzun 
dönemde hissedilebileceğini ve gençlik hareke-
tini de etkileyebileceğini düşündüğümüz şeyler 
üzerine söz söylemeyi önemli buluyoruz. Tabi 
yayınımızın çıkmadığı dönem boyunca sadece 
bölgede ve ülkede önemli gelişmeler yaşanmadı. 
Hareketimizde oldukça önemli iç gelişmeler de 
yaşandı. Genç Sosyalistler Birliği’nin, 1 Mayıs 
öncesi çıkardığı ilk bildirisinde dikkat çektiği 
üzere bugün en önemli ihtiyaç örgüt ve örgüt-
lenme sorunudur. Haziran ayının sonunda Genç 
Sosyalistler Birliği yaptığı eğitim ve tartışma 
kampı ile beraber yeni bir örgütlülük ve kuruluş 
sürecinin de başlangıcını yaptı. Biz de bu sayı-
mızı bu gelişmeye, Genç Sosyalistler Birliği’nin 
kuruluş süreci tartışmalarına ayırdık.

Genç Sosyalistler Birliği, nasıl bir gençlik 
hareketi ve nasıl bir mücadele hattı örmeli so-
rularını kamp boyunca yoğun bir şekilde tartıştı. 
Bu sorulara kesin cevaplar vermedi. Zaten ke-
sin cevaplar verilmesi düşünülemez de, ama en 
önemlisi, sorduğu sorular ve kendi içerisinde 
açtığı tartışmalarla uzun soluklu bir mücadele 
hattının temellerini atmaya çalıştı. Bundan son-

ra her Genç Sosyalist okuruna, GSB militanına 
bu temeli sağlamlaştırmak işi düşüyor. Genç 
Sosyalist’in ilerleyen sayılarında kamp sürecin-
de olgunlaşan Devrimci Gençlik Hareketi için 
program taslağını da yayınlayacağız. Bu sayı-
mızda ise, GSB’nin gençlik hareketine nasıl ba-
kacağı noktasından kalkarak kaleme alınan ve 
GSB’nin programatik anlamda gençlik hareketi 
içerisinde çektiği, çekeceği devrimci hat üzerin-
de duran bir çerçeve metni bulacaksınız. Ayrıca 
bu sayımızda kamp süreci hakkında yazılar da 
bulunmakta.

Genç Sosyalist bülteninin, sadece görüşleri-
mizi anlatan kuru bir bültenden çok, her okur için 
de öğretici bir bülten olması için çalışıyoruz. Bu 
yüzden bu sayımızla birlikte Kürt Meselesi hak-
kında bir yazı dizisi hazırlamaya başladık. Son 
olarak her Genç Sosyalist bülteninde tarihsel bir 
portreye yer vermeye karar verdik. Gelecek sa-
yımızda portre olarak Spartaküs’le başlayacağız.

Genç Sosyalist’in bu sayısını dolu dolu hazır-
lamaya çalıştık. Her sayıda içeriği daha da zen-
ginleştirmeye çalışacağız. Artık üzerimizde bü-
yük bir sorumluluk bulunuyor, Türkiye’nin her 
yerindeki binlerce gence Genç Sosyalist’e ulaş-
tırmaya çalışmalı, Genç Sosyalist’i okutmalıyız.

Genç Sosyalistler Birliği’nin tuttuğu kızıl 
bayrağı sıkıca tutmalı ve yükseltmeliyiz. Ve tüm 
hızımızla arkamıza bakmadan koşmalıyız çünkü 
arkamızda tüm kirlenmişliğiyle eski dünya var.

“Koş Arkadaş Arkanda Eski Dünya Var*

*68’Paris Duvar Yazıları

GSB’nın Sözü

Sosyalist
     Genç Sosyalistler Birliği - Bülten
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Siyaset sözcüğü Arapça’dan gelmekte-
dir. Yönetmek ve idare etmekten geli-
yor. Etimolojik olarak kelimenin nihai 

kökü “atları teskin etmekten” türemedir diyebi-
liriz. Aynı anlamda kullanıyor diyebileceğimiz 
politika sözcüğü “politikos” ise Yunanca kö-
kenlidir ve keliminin nihai kökü olarak devle-
te, kente ilişkin olan olarak diyebiliriz. Her iki 
kelimenin etimolojik kökenleri elbette farklı 
noktalara tekabül ediyor ancak bunlar üzeri-
ne tartışmak bu yazının konusu değil. Burda 
anlamamız gereken en önemli şey siyaset ve 
politikanın; devlete dair ve yönetmek üzerine 
olduğudur. Zaten, bizim anladığımız biçimiy-
le, siyaset yapmanın ve oluşturmanın özünde 
de karşısına devleti almak vardır. Toplumların 
sınıflara bölündüğü bugüne kadar ki insanlık 
tarihinde; sınıfların yok olucağı komünist bir 
dünyaya kadar siyaset, tam da bu bahsettiğimiz 
karşısına devleti alarak söz söylemek  olacaktır.

Sınıfların ve devletlerin yok olacağı komünist 
bir dünyada zaten siyaset de gereksizleşecek, 
yok olacaktır. Ancak toplumun sınıflara bölün-
düğü dünya düzeninde siyasetin olmamasından 
bahsedemeyiz, siyasetin dışında kalan bir alan 
ise kesinlikle tarif edemeyiz. Her şey siyasetin 
içindedir.

Burjuva ideologları toplumun sınıflara bölün-
müşlüğünü gizlemek, bu bölünmüşlüğün üzeri-
ne bir örtü örtmek üzere belli alanların siyaset 
dışında olduğunu iddia etmiştir. Hatta iddia et-
mekle kalmamış bu konuda başarılı dahi olmuş-

tur. Bilimin, eğitimin ve üniversite ile liseler gibi 
kurumların hep sınıflarüstü olduğu ve siyasetten 
uzak kalması gereken yerler olduğu benimsetil-
miştir. Öyle ki, yeni bir dünya iddiasında olan 
devrimciler dahi eğitimin ve eğitim kurumla-
rının sınıfsal ilişkisini kurmakta zorlanmakta; 
eğitime ve eğitim kurumlarına sınıflarüstü bir 
anlam yüklemektedirler. 

Türkiye’de öğrenci, gençlik mücadelesinin 
12 Eylül’den sonra yeniden yükselişe geçtiği 
90’larda, bütün devrimci hareketlerin ortakça 
attığı sloganlar oluşmuştur. Reformist eğilimler 
barındıran hareketlerden, devrimci demokratla-
ra, proleter devrimci eğilimleri bulunan gruplara 
kadar her hareket; özellikle üniversitelerde öğ-
renci sorunları üzerinden genel bir öğrenci ha-
reketi kurmaya çalışmıştır. Eğitimin burjuvazi 
ve sermaye için işlevini hiç sorgulamadan onun 
herkes için ücretsiz alınması gereken temel bir 
hak olduğunu savunmuştur. Üniversitelerde kit-
leselleşmek ve daha fazla öğrenciye hitap etmek 
adına yapılmıştır bunlar. Böylece farklı sınıfsal 
kökenlerden gelen öğrenciler,  siyasetsizliğe 
örgütlenmektedir. İşin trajik yanı ise devrimci 
gençlik hareketleri yıllardan beri daha fazla kit-
leye seslenmek uğruna üniversitelerde siyaset-
sizliği yayarken; düşündüklerinden çok sayıda 
öğrenciye de ulaşamamışlardır.

2013’te gerçekleşen Gezi isyanından sonra 
da gördük aslında, gençliğin soyut bir öğrenci 
gündeminden çok siyasete ilgisi var. Hatta yıl-
lardan beri de dikkatli bir şekilde analiz etmeye 

Üniversiteye 
Siyaset Taşımak

Erkan Bilmez
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kalkışırsak şunu çok rahat görebiliriz; gençlik 
her zaman politik konulara yoğun ilgi duymuş 
ve eylemliliğe girişmişken; öğrenci gündemli 
konulara o kadar ilgi göstermemiştir.

Buradan çıkaracağımız ana çıkarım şudur; 
üniversitelerde bugün yapılması gereken soyut 
bir öğrenci gündemiyle genel bir gençlik hare-
keti yaratmak olamaz. İşin iyi yanı gençlik de 
bu soyut öğrenci gündemine yanaşmıyor, hız-
la politikleşme eğilimi gösteriyor.Burdan şunu 
anlıyoruz ancak siyaset üzerinden bir gençlik 

hareketi yaratılabilir. Bu gençlik hareketini ya-
ratacak siyaset ise işçi sınıfının özne olduğu 
devrimci siyasettir.

Bugün ilk yapılması gereken, ne pahasına 
olursa olsun üniversitelere siyaset taşımak; işçi 
sınıfının devrimci siyasetini taşımak ve öğrenci-
leri sınıfsal olarak bölerek her öğrencinin ortak 
bir çıkarı olamayacağını teşhir etmektir. Ve bu 
doğrulta bayraklara yazılacak ana şiar bellidir; 
“Yolumuz işçi sınıfın devrimci yoludur!”  

GSB Kamp Süreci

Genç Sosyalistler Birliği, Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden gençlerin katılı-
mıyla Haziran ayında toplanarak ku-

ruluş sürecini başlattı. İzmir’de bir eğitim kampı 
düzenleyerek yeni bir gençlik hareketinin prog-
ramatik köşe taşlarını ortaya koymaya çalışan 
GSB, kendi içerisinde de önemli tartışmaların 
başlangıcını yapmış oldu. Kamp sürecinde ger-
çekleşen tartışmalarla, yeni bir gençlik hareketi 
yolunda programatik belirlemelerde bulundu.

‘Gençliğin sınıf mücadelesindeki yeri’ mese-
lesini gündemine aldı. Tartışmalar neticesinde 
öğrenci gençliğe atfedilen ‘küçük burjuva’ tanı-
mını reddedip gençliğin toplumun bir yansıması 
olduğu, toplumdaki sınıfsal bölünmeye uygun 
olarak gençliğin de bölündüğü tespitini yap-
tı ve gençlik örgütlenmesinin bu sınıfsal ayrım 
temelinde ele alınması gerektiğinin altını çizdi..
GSB’nin temel politik hattı işte bu tespit üzerin-
den ve ‘Yolumuz işçi sınıfının devrim yoludur!’ 
şiarıyla kurulacaktır.

GSB, yaşadığımız topraklarda devrime ve 
kitlelere öncülük edecek devrimci partinin ek-
sikliğini ve bu eksikliğin ancak bir inşa faaliye-
tiyle giderilebileceğini görmektedir. GSB, tek 
başına devrimin aracı olamaz. Varlığı ancak bah-
settiğimiz devrimci parti ile gerçek anlamını bu-

lacaktır. Bu doğrultuda GSB, içinde örgütlenen 
komünist unsurlarla devrimci parti arasında bir 
köprü işlevi görecektir.

GSB, kapitalizmin yıkılması ve sınıfsız top-
luma giden yürüyüşün sağlanması için en önemli 
aracın, devrimci parti olduğunu görmektedir. Bu 
partide elbette gençler de olacaktır bulunacaktır. 
Ancak Onların partideki varoluşları ancak genç-
lik enerjisinin sosyalizm mücadelesi saflarında 
yer almasıyla mümkün kılınacaktır olacaktır. 
Gençlik, bir bütün değildir. Gençliğin sorunları, 
talepleri ve yürüttüğü politika da ortak değildir. 
Ancak hayatın her alanında yürüttüğü siyaset, 
sermaye düzenini yıkma amacı etrafında şekille-
nirse, gençlik devrimci partinin ve devrimin bir 
öznesi olabilir.

Gençliğin her dönem olduğu gibi, mücadele-
ye ivme katan, onu sıçratan bir güç olduğu bir 
dönemdeyiz. Gezi sürecinde en önde gençler 
vardı. Biliyoruz ki, karşılaşacağımız çoğu ey-
lemde, isyanda ve ayaklanmada yine başı genç-
ler çekecek. Ancak bu gençler barikatlarda pro-
letaryanın kızıl bayrağıyla var olmak zorundadır. 
Aksi takdirde gençlik, gündelik kazanımların ve 
gerçekliği olmayan bir takım mücadelelerin ara-
sında savrulup duracaktır.
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Ulusçuluk fikri 18. Yüzyıla ortaya çık-
maya başlamıştır. 20. Yüzyılın başın-
da bu fikir tüm dünyaya egemen ol-

muştur. Dönemin önemli çok uluslu ülkelerinden 
biri olan Osmanlı’nın da yıkılmasıyla ulusçuluk 
akımı bu topraklarda bir takım yeni sorunlar ya-
ratmıştır. Yeni Türk devleti kendini bu fikir et-
rafında örmüş, aynı zamanda topraklarında ka-
lan farklı ulusları da kendi potasında eritmeye 
çalışmış, onların bağımsızlıklarını gasp etmiştir. 
Kürt meselesi de o günlerden kalma bir sorun-
dur. Kürtler defalarca kez devlete isyan etmiş, 
ayrılma hakkı istemiştir; fakat bu talepleri daima 
kanla karşılık bulmuştur. Bu süreçte dilleri, kül-
türleri devlet tarafından yok sayılmış; Kürt halkı 
zora dayalı uygulamalarla asimile edilmeye ça-
lışılmıştır. 

Türkiye özelinde incelediğimiz zaman Kürt 
meselesi kâh iç, kâh dış politikada Türk devleti 
açısından bir çok sorun yaratmıştır. Bu sorun-
ların çözümüne devlet genellikle şiddetle cevap 
vermiştir. Bir yandan Kürtlerin –meşru- silahlı 
savunmasını askeri gücüyle bastırmaya çalışmış-
tır. Diğer yandan Kürt siyasal hareketine karşı 
tutuklamalara, faili meçhullere varan baskılar 
uygulamıştır.

Baskı, inkâr ve asimilasyon politikalarıyla 
Kürt ulusu yok sayılmıştır. Gerek etnik etnik ge-
rekse de siyasal olarak silinmeye, yok edilmeye 
çalışılmıştır.

Devletin tutumunun yanında Türkiye halkının 
da Kürt meselesine bakışı her zaman şovence ve 
saldırgan olmuştur. Resmi ideolojiyle yoğrulan 

tarih bilgisi, devletin medya eliyle ya da doğru-
dan kendisinin gerçekleştirdiği manipülasyonlar 
ve milliyetçi duygular bu saldırganlığın temelini 
oluşturmaktadır. Kürt devrimcilerinin yürüttüğü 
haklı silahlı mücadele devlet tarafından şoveniz-
mi tırmandırmanın önemli bir aracı olmuş,Türk 
halkını zehirlemede bir araç olarak kullanılmış-
tır. Dağda öldürülen askerler, milliyetçi duygu-
larla ‘şehit’ olarak adlandırılarak, halkın milli-
yetçi duyguları perçinlenmiştir.

Biz, bir taraftan, toprakları işgal altında olan, 
dili ve kültürü yok sayılan Kürt halkının özgürlük 
mücadelesini ayrı bir devlet kurma hakkı olarak 
tanımalı ve bu hakkı savunmalıyız. Diğer yandan 
Türkiye halkının şoven duygularına, Kürt ulusu 
ve diğer birçok ulusa dönük düşman yaklaşımla-
rına karşı mücadele etmeliyiz. 

Kapitalizme ve kapitalizmin beslediği, milli-
yetçilik türevi bütün gerici akımlara karşı müca-
delenin asli yolu proleter devrimciliktir. Gençlik 
salt genç oluşundan kaynaklı devrimci bir dina-
mik taşımaz. Gençliğin bir dinamizm taşıdığı 
doğrudur. Ancak bu dinamizm işçi sınıfının öz-
gürleşme mücadelesiyle bütünleşmezse düzenin 
akımları içine çekilir. Bunu Kürtlere dönük sal-
dırılarda çok net görmekteyiz. Şoven duygularla 
yapılan saldırılar, genellikle, gençlerce gerçek-
leştirilir. Üniversitelerde Kürt gençlerine dönük 
saldırılarda, ‘bayrak yürüyüşü’ gibi etkinlikler-
de, seçim dönemlerinde Kürt siyasi hareketine 
ve Kürt partilerine yapılan saldırılarda başı genç-
lik çekmektedir. Üstelik bu gençlik işçi sınıfının 
gençliğidir. Yani ya genç işçiler/işsizlerdir, ya da 
işçi ailelerinin çocuklarıdır.

Gençlik ve 
Kürt Sorunu -1

Haşmet Suiçmez
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Gençliğin dinamizmi devlet manipülasyonu-
na oldukça açıktır. Düzenin eğitim kurumundan 
geçen her genç, ister istemez milliyetçi-devletçi 
öğretilere maruz kalır. İstiklal Marşı, And gibi ri-
tüellere şahit olup etkilenir. Irkına övgülerle dolu 
tarih derslerini görür. Yani ortalama bir Türk 
genci devletçi-milliyetçi bir birey olarak yetişir. 
İnsanlığın asıl ayrımının hep ırk ya da din temelli 
olduğunu düşünür. 

Gençlik, aslında ezilen, yoksul gençlik, mil-
liyetçilik zehriyle zehirlenerek, sınıf mücadele-
sinin dışına itilerek gerici burjuva akımlarınca 
kullanılmaktadır. Kapitalizm gençleri nasıl kendi 
arzuladığı gibi kullanıyorsa, tam tersi de müm-
kündür. 68 deneyimi bize bunu göstermiştir. An-
cak, gençliğin devrimci mücadelede bir güç ol-
ması kolay değildir. Öncelikle şoven duyguların 
yenilmesi gerekmektedir. Milliyetçilikten sıyrı-
lamayan bir birey, nihai hedefi dünya devrimi ile 

özgür bir dünyaya ulaşmak olan sınıf mücadele-
sinde devrimci bir özne olamaz. 

Uluslararası işçi sınıfını bölen milliyetçiliğe 
karşı mücadele etmeksizin işçi sınıfı tüm dünya-
da düzeni alt üst edecek bir devrimi gerçekleştire-
mez. Milliyetçiliğe karşı sunulacak tek alternatif, 
‘yurtseverlik’, ‘ulusalcılık’ vs değil, Proletarya 
enternasyonalizmidir. Türkiye özelinde de hem 
ezilen bir ulusun özgürleşmesinin önündeki en-
gellerden biri olarak, hem de uluslararası işçi 
sınıfını kendi içinde bölmekte olan milliyetçili-
ğe karşı mücadele etmeliyiz. Kürt ulusunun ayrı 
devlet kurma hakkının meşruluğunu görmeli ve 
göstermeliyiz. Yurtseverlik, ulusalcılık milli-
yetçiliğin farklı varyantlarıdır. Bunların yegâne 
panzehri Proletarya enternasyonalizmidir.

 “Başka ulusları ezen bir ulus özgür olamaz” 
sözü proleter devrimci mücadeleye omuz veren 
tüm gençlerin şiarı olmalıdır.

Kamp İzlenimleri

Kamp günü sabah kamp alanına gitti-
ğimizde, alanın teknik şartlar bakı-
mından yetersiz olduğunu gördük. 

Kolektif bir çalışma ile hızlı bir şekilde kamp 
alanını düzenledik. Akşam nöbeti, yemek yapı-
mı, çevre temizliği gibi işler için görev dağılı-
mı yaptık. Kamp komitesini oluşturduk. Kamp 
programını da oluşturduktan sonra artık kamp 
yapmaya hazırdık.

Kampta paneller, toplantılar ve bir gençlik 
konferansı yaptık. Konferansa farklı şehirlerden 
gençler katıldı. Herkes geldikleri yeri ve oradaki 
gençliğin örgütlülüğünü anlattı.

Konferansta  parasız eğitimi, meslek liseleri-
nin problemlerini, üniversite öğrencilerinin harç, 
burs, yurt vb sorunlarını, okullardaki işçilerin 
sorunlarını tartıştık. En önemlisi de GSB’nin 
program taslağını ve gençliğin devrim mücade-
lesindeki rolünü tartıştık. 

Tartışmalarda vardığımız sonuç, genel anla-

mıyla kapitalizmi yıkabilecek, sınıfsız bir top-
lum yaratabilecek ve bunu kolektif bir biçimde 
örgütlenerek yapabilecek yegâne sınıf proletar-
yadır, şeklinde sonuçlandı oldu. Devrimin asıl 
öznesi işçi sınıfıdır. Gençlik ancak işçi sınıfı mü-
cadelesiyle birlikte mücadele etmelidir.

Tartışmalarımızın sonunda vardığımız çok 
önemli sonuçlardan biri de insanlar arasındaki 
sınıfsal ayrımın her yerde vurgulanması ve açı-
ğa çıkarılması oldu. Proletaryanın asıl düşmanı 
onları sömüren burjuvazidir ve sömürüden kur-
tulmanın tek yolu burjuvaziyi yıkmaktan geçer. 
Burada biz gençlere işçi sınıfı mücadelesine ör-
gütlü biçimde katılmak düşüyor.

Kendi adıma eğitici bir kamp süreci geçirdim. 
Aklımdaki soruların birçoğuna cevap bulabil-
dim. Kampa katılan diğer arkadaşların da böy-
le düşündüğünü sanıyorum. Bir dahaki kampın 
daha kalabalık olacağını düşünüyorum.

                                           Liseli bir GSB’li.



26

Bilindiği üzere Genç Sosyalistler Bir-
liği 1 Mayıs öncesinde çıkardığı 
“Ruh Var Eksik Olan Örgüt” bildi-

risiyle yürüyüşüne başladı. Haziran’ın sonunda 
gerçekleştirdiği eğitim kampı ve konferansla 
ise başka bir aşamaya taşıdı örgütlü yürüyüşü-
nü. Teşbihte hata olmaz derler, GSB’nin şu an 
içinde bulunduğu süreci şöyle bir benzetmey-
le çok iyi açıklayabiliriz. GSB anne karnında 
bir çocuktur henüz. Bilindiği üzere bir çocuğun 
sağlıklı doğması hamilelik sürecinin iyi geçiril-
mesiyle ilgilidir. Bugün her GSB militanı tam 
da bu örneğe benzer bir şekilde GSB’nin sağ-
lıklı doğması için bu doğum sürecinde özveriy-
le çalışıyor. Şu anlaşılmasın bu benzetmeden: 
GSB birçoklarının yaptığı gibi örgütsüzlüğü 
örgütlemeye çalışmıyor. Tersine GSB’nin do-
ğum sürecinin her anı örgütlülük üzerinden yü-
rüyor. GSB’nin doğumu da tam da bu başlamış 
bulunan örgütlülüğün üzerinden olacak ve hızla 
yükselecektir.

GSB ilk söylediği sözden itibaren hep ör-
gütlülük üzerine durdu ve gençliğe her sefe-
rinde örgütlenme çağrısı yaptı. Bu yüzden 
kendi doğum sürecinin de güçlü bir örgüt-
lenme süreci üzerinden oluşması için uğraş-
maktadır. Yalnız şu çok önemlidir; güçlü bir 
örgütlenme güçlü bir siyasi hat üzerine oturur. 
Şu an GSB açısından içinde bulunduğu süreç, 
bir yandan da bu güçlü siyasi hattı oluşturma 
işidir. GSB’nin gerçekleştirmiş olduğu kamp  

ve konferans sürecinin özünü bu siyasi hattı 
kurmak oluşturuyor. Bu sebeple özellikle GSB 
konferansı boyunca, GSB program taslağı 
üzerine tartışıldı. Bu program taslağı GSB’nin 
gençlik hareketinden ne anladığı ve gençlik 
içerisinde nasıl bir siyaset izleneceği üzerine 
durmaktadır.

Gençlik Toplumsal Bir 
Kategoridir

Gençlik özünde bir toplumsal kategoridir. 
Kendi başına bir sınıfsal aidiyeti yoktur ya da 
onu total sınıfsal tanımlamalarla açıklayama-
yız. Burada kastedilen şudur: bu zamana kadar 
birçok devrimci gençlik örgütü gençliğin kü-
çük burjuva kökenli olduğunu iddia etmiştir. 
Bu başlı başına bir yanılsama, hatta yanılsa-
madan da öte sınıfsal bakıştan uzak bir algıdır. 
Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; bu tür tanım-
larla kavramların içi boşaltılmaktadır. Gençlik 
özünde belli bir yaş aralığını kapsayan (17-35) 
toplumsal kategoridir. Kendi başına genel bir 
sınıf aidiyeti yoktur. Sınıfsal köken bakımın-
dan farklılık gösterir. Gençliğin sınıfsal aidi-
yetleri kendilerinin üretim faaliyetlerindeki 
durumlarıyla, eğer herhangi bir üretim faali-
yetlerinde yer almıyorlarsa ailelerinin sınıfsal 
aidiyetleri ile bağlantılıdır.

Devrimci hareketin bu konuda yaptığı en 
büyük yanlışlık gençliği tüketim alışkanlıkla-

Programatik 
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rına göre sınıfsal tanımlama içerisine sokma-
larıdır. Halbuki bir sınıfa ait olmak tüketim ile 
ilgili değil, en başta kişilerin üretim araçları 
karşısındaki konumlarıyla, üretim araçlarına 
sahip olmak veya olmamakla ilgilidir. Bun-
ları görmek içinde Amerika’yı yeniden keş-
fetmeye gerek yoktur. Biz herkese yeniden 
tüm samimiyetimizle Komünist Manifesto’yu 
okumalarını öneriyoruz zira bu konularda çok 
öğretici bir başucu kitabıdır.

Bu kısmı şöyle toparlayabiliriz, gençlik bir 
toplumsal kategoridir. Kendi başına bir sınıf-
sal aidiyeti yoktur. Farklı sınıfların içinde bu-
lunduğu bir kategoridir.

Gençlik Gelecek, 
Gelecek Sosyalizm midir?

Bir önceki bölümde gençliğin bir tür top-
lumsal kategoriden öte bir şey olmadığını yaz-
mıştık. Gel gelelim devrimci hareket için ise 
çok daha fazlasıdır. Özellikle yeni bir dünya-
yı kurma görevi devrimci hareket tarafından 
öğrenci gençliğin omuzlarına yüklenmiştir. 
Gerçi şunu da belirtelim, bu konuda devrimci 
hareket belli yanılgılar ve kafa karışıklıkları 
içindedir. Bir yandan tüketim alışkanlıklarına 
dayanarak gençliği küçük burjuva olarak nite-
liyor, diğer yandan gençliğin devrimcileşmesi-
ni bu alışkanlıklardan kurtulmasında görüyor.
Bu yüzden de devrimci hareketlerin gençlik 
içerisindeki çalışması onları bir sosyal çevre 
olarak örgütlemekten öteye gidememiştir.

Yaşadığımız topraklar devrimci kopuşlar 
barındıran bir gençlik hareketi tarihine sa-
hiptir. Devrimci hareketler de, her seferinde 
geçmişe öykünerek, bu tarihi yeniden canlan-
dırmaya çalışmıştır. Öyle ki bir zaman sonra 
gençliğe kendiliğinden devrimci anlamlar 
yüklenilmeye başlanmıştır. Her söze gençliğin 
dinamizminden ve atılganlığından söz ederek 
başlanmıştır. Devrimciliğin ölçütü bu dina-
mizme ve atılganlığa, bu özellikler ise doğal-

lığında gençliğe yüklenilmiştir. Halbuki tarihe 
bakıldığında “yaşlı” Seyit Rıza’nın  idam seh-
pasında cellatlarının yüzlerine tükürerek kendi 
sehpasını kendi itmesini nasıl açıklayabiliriz? 
Ya da “genç” İbrahim Kaypakkaya’nın işken-
cecilerinin türlü eziyetlerine rağmen komünist 
kimliğinden ödün vermemesi genç olmasının 
getirdiği dinamizmle mi açıklanır?

Şu açıktır, gençler tabi ki fizyolojik açıdan 
daha dinamik ve canlıdırlar ama sınıf siyaseti 
ile yoğrulmadıkça, onların bu dinamizmlerinin 
ve canlılıklarının devrimci mücadele açısın-
dan çok da önemi yoktur. Hatta bu dinamizm 
pekala burjuvaziye de yarar sağlayabilir.

Bunları anlatmamızın sebebi devrimi, sos-
yalizmi, işçi sınıfının devrimci eyleminin 
sonucu olarak değil de “Gençlik gelecektir” 
söylemiyle sınıf mücadelesinin dışında arayan 
anti Marksist görüşleri deşifre etmektir. Bu 
sloganı sahiplenenler şunun cevabını verme-
lidir, hangi gençlikle gelecek sosyalizm? Yeri 
geldiğinde devrimci mahallelere elinde silah-
la saldıran gençlikle mi, yeri geldiğinde Kürt 
halkına şovence saldırılar düzenleyen genç-
likle mi? Boşuna söylemedik gençliğin dina-
mizmi bir şey ifade etmez; hatta düşmana bile 
hizmet edebilir yeri geldiğinde diye. O yüzden 
aslolan siyasettir; işçi sınıfının devrimci siya-
setidir.

GSB açıcısından şu çok nettir: sosyalizm 
işçi sınıfının burjuvaziye karşı verdiği müca-
delesiyle,  kurulacaktır. Sosyalizm kendini dö-
nüşüme uğratan, devrimcileşen  işçi sınıfıyla 
ve bu dönüşümü gerçekleştiren sınıf partisiy-
le gelecektir. Bu yüzden GSB  yeni bir dünya 
kurmanın görevini kendiliğinden gençliğin 
omuzlarına yüklemiyor. 

GSB, bu sebeple gençliğin öncelikle kendi 
içinde zaten sınıfsal olarak bölündüğünü teş-
hir etmekle başlıyor ve gençliği işçi sınıfının 
devrimci yoluna taşımanın yollarını arıyor.
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Alanlarda

Genç Sosyalistler birliği Turgutlu şu-
besi olarak nazım hikmeti andık.

 Amacımız Nazım Hikmet’in 
mücadelemizde nasıl bir rol oynadığını gözler 
önüne sermekteydi. Turgutlu’dan geniş katılım 
olmak üzere Armutlu ve Kemalpaşa’dan gelen 
gençleri Nazım hikmetin komünizm yolunu ay-
dınlatan şair olduğunu, gerek görsel, gerekse 
yazılarımızla anlattık. Bu anma aynı zamanda 
Nazım’ı bazı şiirlerinden hareketle “ulusal sair” 
olarak ilan ederek komünizm davasından uzak-
laştırmak isteyenlere de bir cevap oldu. 

20. Yüzyılda dünyanın en büyük şairlerinden 
biri olan komünist şair Nazım Hikmeti ölümü-
nün 51. Ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz. 
Mücadelesi ve proleter şiirleriyle Komünizm yo-
lunu aydınlatıyor. 

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam 

ediyor hâlâ. 

Amerikan emperyalizminin 

yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet. 

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam 

ediyor hâlâ.” 

Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun 
üstüne, kapkara haykıran puntolarla, 

bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında 

Amiral Vilyamson’un 

66 santimetre karede gülüyor, 

ağzı kulaklarında, Amerikan amirali 

Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 
120 milyon lira. 

“Amerikan emperyalizminin 

yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet 

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam 

ediyor hâlâ.”

Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, 
siz yurtseverseniz, ben yurt 

           hainiyim, ben vatan hainiyim. 

Vatan çiftliklerinizse, 

kasalarınızın ve çek defterlerinizin 

içindekilerse vatan, 

vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, 

vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan 

kıvranmaksa yazın, 

fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, 

vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, 

vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis 

copuysa, 

ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, 

vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, 
Amerikan donanması topuysa, 

vatan, kurtulmamaksa kokmuş 

karanlığımızdan, 

                            ben vatan hainiyim. 

Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran

 puntolarla : 

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam edi-
yor hâlâ.             

Nazım Hikmet’i Anlamak


