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Her geçen gün daha da kötü olaylar-
la karşılaşmaya devam ediyoruz 
bu düzen içerisinde diyecek olsak, 

kuşkusuz bu yönde verebileceğimiz birçok ör-
nek olacaktır. 300’dan fazla emekçinin maden 
ocaklarında daha fazla kâr için katledilmesi, 
Okmeydanı başta olmak üzere birçok emekçi 
semtinde gençlerin kurşuna dizilmesi gibi bir-
çok örnek... Ancak bu örnekler çok da olsa, az 
da olsa, yahut bu ülkede görece daha iyi günler 
de yaşayacak olsak, bizler için hiç değişmeye-
cek bir şey var; o da her geçen gün işler kötüye 
gitse de, gitmese de bu ücretli kölelik düzeni 
yıkılmadıkça bizlerin özgür olma şansının ol-
madığı. 

Bu ücretli kölelik düzeninin yani kapitaliz-
min yıkılması ve bizlerin özgür olması ken-
diliğinden gerçekleşecek bir şey değildir. Ka-
pitalizm yıkmadıkça yıkılmaz! Yıkılması ise 
bireylerin kendi entelektüel çabaları veya ey-
lemlilikleriyle değil, ancak sınıfsal-örgütlü bir 
mücadelenin sonunda gerçekleşebilir.  

Sosyalizmin kapitalizm karşısında sahici bir 
seçenek olarak görülmediği; örgütlü olmanın, 
örgütlü mücadele etmenin küçümsendiği şu 
günlerde, bizler Genç Sosyalistler Birliği ola-
rak kapitalizme karşı biricik seçeneğin sosya-
lizm olduğunu ve örgütlü mücadeleyi savun-
manın en elzem şey olduğunu düşünmekteyiz. 
Elbette bunu sadece düşünmek yetmiyor, bu 

söylediklerimizi eyleme dönüştürmek için bü-
tün gücümüzle çalışacağız.

GSB olarak sizlere her ay bu bülten ile ses-
leneceğiz. Tabi ki bizler her gün sokaklarda 
olacağız ve GSB’yi ve GSB’nin sözünü okul-
larda, sokaklarda yaymaya, daha çok gence 
ulaştırmaya çalışacağız. Bunun yanında da her 
ay buradan hem sizlere gündeme dair sözümü-
zü söyleyeceğiz, hem de GSB’nin alanlarda 
yaptıklarını paylaşacağız.

Bu ilk bültenimizde küçük bir başlangıç 
yapmayı ve sizlere bir merhaba demeyi uygun 
bulduk. Ancak farkındayız söylenecek çok şey 
var. Ve bunları birlikte, örgütlü mücadele ile 
söyleyeceğiz!   

Unutulmasın, kapitalizm kadir-i mutlak bir 
sistem değildir! Eğer bugün bu böyle görünü-
yor ve algılanıyorsa bunun nedeni burjuvazinin 
sahip olduğu güçten çok, işçi sınıfını , emek-
çileri güçsüzlüğe mahkum eden örgütsüzlük-
leridir. Burjuva ideologları iki artı ikinin dört 
etmesi gibi kapitalist egemenliğin tarihin sonu 
olduğunu söyleye dursalar da güneş balçıkla 
sıvanamıyor. Eğer matematik kadar kesin bir 
şeyse bu söyledikleri, GSB Fransa 68’ gençli-
ğinden öğrendiği bir sözü haykırmaya devam 
edecek; 

“SÖZ VERİYORUZ BUNDAN SONRA İKİ 
ARTI İKİ DÖRT ETMEYECEK!”  

Genç Sosyalistler Birliği- Bülten

Merhaba

Sosyalist
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Gençliğin, özellikle de öğrenci genç-
liğin  eylemlilik içinde olduğu bir 
dönemden geçiyoruz. Özellikle bir 

yıl kadar önce gerçekleşen Haziran- Gezi ayak-
lanması, bu yoğun eylemlilik süreçlerinin baş-
langıcını oluşturdu. Daha önce apolitik veya si-
yasete karşı duyarsız olduğu söylenen gençler, 
kendi lügatları ve tarzlarını sokağa yansıtarak 
ne kadar da politik olduklarını gösterdiler. On-
ların sokağa yansıttıkları enerji, içinde devrim-
ci nüveler barındıran dinamizmleri, burjuvazi-
yi ve burjuva siyaset kurumlarını da korkuttu. 
Bakmayın  yalnızca AKP hükümetinin korku-
yor gibi göründüğüne. Aslında CHP’den tutun, 
bir çok sivil toplum kuruluşuna kadar burjuva 
siyasetin  “iktidarı” da “muhalefeti”de genç-
lerin ellerinde taş olmasından rahatsız oldu. 
Diyorlar ki;“sokaktaki gençlerin sesine kulak 
verelim” ve onların eline taş almasını engelle-
mek için “bu düzeni daha katlanabilir ve ya-
şanabilir bir hale getirelim.” Halbuki sokaklara 
çıkan milyonlarca gencin öfkesi geleceksizlik-
lerine, yani bu düzende hiçbir gelecekleri bu-
lunmamasına. Şu an tepki büyük bir aymazlıkla 
milyonlarca gencin geleceği ile oynayan AKP 
hükümetine karşı birikmiş durumda. Ancak bu 
tepki AKP’ye olduğu kadar, bütün partileri, si-
yasi özneleri ve kurumları ile burjuva siyasetine 

yönelmiş durumda. Bunu iyi görmek gerekiyor.

Hayatının hiçbir alanında kendini gerçek-
leştiremeyen, var edemeyen, kendi sözünü 
söyleyemeyen, kendi geleceğine kendisi karar 
veremeyen milyonlarca genç kadın ve genç 
erkek kendilerini her gün çarmıha geren, öz-
gürlüklerini elinden alan bu baskıcı sermaye 
düzenine karşı sesini yükseltmek istiyor. İste-
mekle de kalmıyor, bu uğurda sokaklara çıkı-
yor ve ölümü göze alıyor. Bu, nedense burjuva 
siyasetçileri ve aydınlarını oldukça şaşırttı. Her 
birisi “vay be meğerse gençler politikmiş!” de-
meye başladılar. İşin ilginci ise devrimci hare-
ketin içerisinden de buna benzer sesler yüksel-
di. Halbuki gençler zaten politikti ve  yıllardır  
ucuz sitcom dizilerini aratmayan burjuva siya-
setini izlemekten bıkmışlardı. Aslında Haziran 
isyanının  gösterdiği en önemli şeylerden birisi 
bu oldu. Bu yazının tartışmak istediği ve bir 
şeyler söylemek istediği esas nokta da buradan 
itibaren başlıyor. Yıllardır burjuva ideologları 
tarafından duyarsız ve apolitik denilen milyon-
larca genç erkek ve genç kadın ( ne yazık ki 
devrimci harekette de bu yanılgıyı paylaşanlar 
vardı.) sokaklara çıktı ve kendi sözünü söyledi. 
Demek ki mesele apolitiklik veya duyarsızlık 
değilmiş. Mesele, kendi sözünü söylemek iste-
yen, özne olmak isteyen, özgür olmak isteyen 

Birleş 
Örgütlen 
Özgürleş

Erkan Bilmez
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milyonlarca gencin bunu nasıl elde edeceği me-
selesiymiş. Her ne kadar kendiliğinden bir öfke 
patlaması olarak gerçekleşen Haziran ayaklan-
ması sırasında milyonlarca genç özne olabilme 
şansını az da olsa elde edebilmişse de, bir sü-
rekliliği olamadı. İşte yazının tartışmak istedi-
ği esas nokta tam da burası. Özgürlüğe ulaşma 
veya ulaşılabildiği anlarda ise, sürekliliğinin ve 
kalıcılığının sağlanması noktası. Açıktır ki bu 
ancak örgütlülükle ve kolektif bir akıl ile ko-
lektif bir eylemlilik sayesinde gerçekleşebilir. 
Gelgelelim politik olmanın ve siyasete dair söz 
söyleme isteğinin bu derece yoğun olduğu şu 
dönemlerde siyaset yapabilmenin biricik aracı 
örgütlülük ise göz ardı edilmekte, hatta bir sal-
dırı noktası haline getirilmektedir.

Yıllardır örgütlü olmak ve örgütlü olarak 
dünyayı değiştirmek, özellikle de Marksist kla-
sikleri hatmetmiş aydınlar ve ideologlar tara-
fından yerden yere vuruldu, vurulmaya da de-
vam ediliyor. Israrla örgüt fikrine saldırılıyor, 
örgütlülükten kaçmak ve tek başına olmak ise 
sürekli yüceltiliyor. Birey olabilmenin biricik 
koşulu olarak garip ve tehlikeli bir bencillik an-
layışı insanların kafalarına, özellikle de gençle-
rin kafalarına sokulmaya çalışılıyor. O yüzden 
bugün Türkiye’de milyonlarca genç özgürlük 
arayışını örgüt fikrinden uzak bir şekilde, kendi 
başına ve kendisinden başkasını da düşünme-
yerek yapıyor.

Kuşkusuz 20.yüzyıl örgütlülük pratiklerinde 
bir çok hatalar yapıldı ve bir çok kez komünist 
bir dünya kurma yolundaki örgütlülük dene-
yimlerimiz, özgürlük mücadelemize ayakbağı 
oldu. Fakat geçmişte hatalar yapılması ve ör-
gütlü mücadele anlayışımızı tam da murad et-
tiğimiz şekilde gerçekleştirememiş olmamız, 
örgütlü olmanın önemini yanlışlar mı? Hayır 
yanlışlamaz! Örgütlülüğe ve örgütlü olma bi-
lincine saldırmak isteyenler hep bu hatalı pra-
tiklerden yola çıkıyorlar. Onların istedikleri bu 
düzenden acı çeken ve acısını kahramanca ge-
rildiği çarmıhta yaşamak isteyen zavallı İsa’lar 
yaratmak. 

2013 yılının Haziran ayı itibariyle 
Türkiye’nin bir çok ilinde yüzbinlerce genç, as-
lında bu düzenden bir umudu olmadığını hay-
kırdı. Onlar bu düzende her gün çarmıha geril-
mek ve her gün bir kez daha kendileri olmaktan 
ödün vererek yaşamak istemediklerini göster-
diler. Ancak bunu örgütlü olmaktan kaçınarak, 
uzak durarak gösterdiler. İlk bildirisini 1 Mayıs 
vesilesiyle yazan Genç Sosyalistler Birliği tam 
da buna dikkat çekti. O yüzden bildirisini ulaş-
tırdığı gençlere “bu düzenden umudunu kes” 
veya “isyan et!”gibi kuru söylemlerde bulun-
mak yerine, şöyle seslendi;

“Genç Sosyalistler Birliği tüm gençliği ör-
gütlenmeye çağırıyor. Her genç bugün kendisi-
ne en yakın gördüğü bayrağın altına girmeli, o 
bayrağı taşımalı, o bayrak altında savaşmalıdır. 
Bu savaşta kızıl bayrağımız ile biz de varız.”

 İlk önce örgütlen dedi yani. Ama nereye 
olursa olsun, sana en yakın gelen bayrağın altı-
na gir ve örgütlen dedi. Çünkü kendini gerçek-
leştirmenin, birey olmanın, özne olabilmenin, 
yani özgür olabilmenin yolu, tam da örgütlü ol-
maktan geçiyor. Bugün ilk savaşılması gereken 
düşünce, özgür olabilmenin örgütlü olmaktan 
bağımsız  olduğunu öne süren liberal tatavalar-
dır. Genç Sosyalistler Birliği’nin herkes kendi 
bayrağının altında örgütlensin çağrısını işte bu 
gözle okumak gerekiyor.

Bize her gün bencil olmayı dayatan, hep tek 
başımıza hareket ederek koyun gibi kendi baca-
ğımızdan asılmayı dayatan bu düzen karşısın-
da; özgür olmak örgütlü olmakla başlıyor. Bel-
ki Gezi ayaklanmasında olduğu gibi sokaklara 
çıkabilir ve kahramanca dövüşebiliriz; bunun 
için ruhumuz da var, cesaretimiz de. Ama öz-
gürlüğümüzü kazanmak için bunlar yetmiyor. 
Bizlerin örgüte ihtiyacı var.“ “İhtiyaç keşfin 
anasıdır.”  Şimdi sıra bu keşfettiğimiz devrimci 
örgüt sorununu pratikte yerine  getirmektedir. 
Örgütlü olmak özgürlüktür!
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Devrimci mücadele tarihi, devrimci-
lere yönelik saldırılarla doludur. Bu 
saldırılar mücadelenin her alanında 

kendini gösterir. Fabrikada, tarlada, okulda, so-
kakta... Üniversiteler, devrimci dinamiğin -şu 
an için- en güçlü olduğu alandır, haliyle saldı-
rıların görünürde büyük kısmı bu alan üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Üniversite özelinde saldırılar, 
dün olduğu gibi bugün de, olağanca şiddetiyle 
sürmektedir. Elbette bu saldırılar öylesine ya-
pılmaz, sistemlidir. Ve devrimci siyasallaşma 
büyüdükçe, saldırıların şiddeti ve sürekliliği de 
artar. Örneğin, 16 Mart katliamı tam da böyle 
bir dönemde, sosyalist hareketin üniversiteye 
yoğun biçimde siyaset taşıdığı bir dönemde ol-
muştur. Ya da Kürt hareketine bakarsak, ne za-
man ses çıkarmaya, üniversitede örgütlenmeye, 
söz söylemeye başlamışlarsa o dönem saldırılar 
artmıştır. 

Saldırıların temeline indiğimizde, bunların 
genelde din-milliyetçilik ekseninde şekillendi-
ğini görürüz. Saldıranlara gelince, haliyle, din-
ci-milliyetçi güruhlarca gerçekleştirilmektedir. 
Genellikle MHP, ülkü ocakları gibi faşist ku-
rumların sokağa saldığı organize olmuş kişiler-
ce gerçekleşir; bunun yanında polisin ve okul 
içindeki güvenlik elemanlarının da desteğini 
alır. Yahut saldırı doğrudan polis ya da güven-
lik eliyle gerçekleştirilir. Polisin ve özel güven-

liğin toplumdaki varoluş sebepleri, bu saldırıla-
rı onlar açısından açıklamaya yetiyor.

Gerici-Faşist güçlerin  devletin açık ya da 
gizli silahlı güçlerinden aldıkları destek, salt 
saldırı esnasında değildir. Bu saldırı sonucunda 
burjuva hukukunca genelde suçlu bulunmazlar, 
hatta haklarında pek cezai işlem de başlatılmaz. 
Bu gruplar, toplumun yoksul kesimlerinden ge-
len gençlerden oluşur. Fakat sınıfsal farktan 
kaynaklı olası isyanları, düzen tarafından ör-
selenmiş ve öfkeleri bütün devrimci harekete 
yönelmiştir. 

Tahmin edeceğimiz üzere, kapitalizm yok 
olmadıkça bu çeşit milliyetçi, dinci saldırılar 
da mücadelenin bütün alanlarında sürecektir. 
Biz komünistler için bu noktadaki asıl soru ise 
bu saldırıları nasıl göğüsleyeceğimiz, mevzile-
rimizi nasıl savunacağımız, koruyacağımız ve 
karşı saldırıyı nasıl örgütleyeceğimizdir.

Saldırılara karşı nasıl bir mücadele hattı ör-
meliyiz? 

Tarihsel birikimimiz aslında bu hattın nasıl 
örüldüğünü ve günümüzde bunun sağlamlaştı-
rılmasının hangi araç ve yöntemlerle gerçekleş-
tirilebileceğini bize göstermektedir. Bu hatlar 
temel olarak şu şekilde tarif edilebilir: saldırıla-
ra karşı ideolojik olarak nasıl mücadele edece-
ğimiz ve pratikte, doğrudan saldırı durumunda 

Üniversiteler, 
Saldırılar ve 
Mücadele

Haşmet Suiçmez
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nasıl bir tutum sergileyeceğimiz.

 İdeolojik mücadele meselesinde kıstasımız 
“evrensel insan hakları” olamaz, kıstasımız 
kendi politikamız, onun gerektirdikleri olabi-
lir. Yani dünyadaki tüm insanların eşit olması 
gibi bir kuru laftan bahsedemeyiz. Fakat mil-
liyetçi ideolojilerin işçi sınıfının dinamiğini 
nasıl kullandığından ve sönümlendirdiğinden; 
devrimcilere dönük saldırganlığından ve  “zen-
gin-fakir tek milletiz… bu vatan hepimizin” 
gibi sözlerle yarattığı illüzyondan bahsedebi-
liriz –zira bu illüzyon sınıfsal farkı görünmez 
kılma çabasıdır. Çevremizdeki insanlara milli-
yetçiliği teşhir ederken, onlara alternatif olarak 
enternasyonalizmi anlatmalıyız. Çocukluktan 
beri zihinlerimize kazınan resmi devlet ideo-
lojisinden, ‘vatanperverlikten’, şovenizmin her 
tonunda kurtulmanın yolu buradan geçer. 

Yaşamın her alanında olduğu gibi üniversi-
tede de, insanlar arasındaki temel ayrım sınıf-
saldır, öğrencileri sınıf dışında ayıran şeyler 
sunidir. Milliyetçi saldırılar bu suni ayrımı gün 
yüzüne çıkaran etkenlerden biridir. Bu yüzden, 
bir taraftan saldırıların her öğrenciye karşı ol-
madığı gerçeğini, diğer yandan da saldırıların 
temelinde yatan milliyetçilik fikrinin işçi sını-
fını nasıl parçaladığını görmemiz gerekiyor. 
Sınıfsal ayrımları göstermeli, öğrencileri top-
lumun her kesiminde olduğu gibi sınıfsal ele 
almalıyız. Saldırılara karşı ideolojik mücadele 
verirken, sözümüzü hep bu noktadan söyleme-
liyiz. 

Bu saldırıların doğrudan devlet eliyle ya da 
desteğiyle olduğu unutulmamalıdır. Bu neden-
le, ilk olarak devletin ve polis şiddetinin teşhir 
edilmesi gerekir. Yöntem şartlara göre değişe-
ceği gibi, ajitasyon-propaganda temelinde ele 
almamız gereken öncelik budur. Bunun yanın-
da milliyetçilik ve türevi toplumsal hastalıkla-
rın da teşhir edilmesi gerekmektedir. Saldırılar 
üniversite-akademi-bilim odaklı değildir; dev-
rimci faaliyete yöneliktir. Yani kimse sadece 
üniversitede okuduğu için faşistler tarafından 
saldırıya uğramaz. Bu yüzden yükselteceğimiz 

sloganlar ve söylemlerimiz, bir yaşam alanı 
savunusu etrafında şekillenmektense; yaşamın 
tüm alanlarında milliyetçi-dinci saldırıların 
varlığının teşhiri ve bunlara karşı mücadele 
çağrısı ekseninde şekillenmelidir.

 Hemen her dönem Beyazıt’ta, Marmara’da, 
Dicle’de devrimcilerin, faşistler ya da polis ta-
rafından dövülme, bıçaklanma hatta öldürülme 
haberlerini duyuyoruz. Meselenin bir yanı da 
bu tür durumlara karşı kendimizi pratikte na-
sıl savunacağımızdır. İşte burada örgütlülüğün 
yaşamsal önemini görmekteyiz. Gezi sürecin-
deki palalı serseriyi hepimiz hatırlarız. Onlar-
ca insana bu kadar rahat saldırmasının tek bir 
sebebi vardır: alandaki kitlenin örgütsüzlüğü. 
Bu olaydan birkaç ay sonra benzer bir olay 
Beşiktaş’ta yaşandı, fakat akıbeti farklı oldu: 
saldırmaya çalışan döner bıçaklı adam, o sıra-
da eylem yapan bir örgütün üyeleri tarafından 
etkisiz hale getirildi. Verilen örnekler sokakta 
yaşanan olaylardan alınsa da, üniversitelerde 
de durum farklı değildir. Örgütsüz biçimde 
gerçekleştirilen herhangi bir eylemin de akıbe-
ti ilk örnekteki gibi olacaktır. En nihayetinde, 
üniversitelerde bu tarz saldırılara karşı örgütlü 
biçimde tavır alınmalıdır. Özellikle saldırının 
teşhiri konusunda örgütlü davranılmalıdır, çün-
kü saldırıya karşı konulacak tepki dahi, yine 
saldıranlar tarafından engellenmeye çalışılabi-
lir. Fiziki müdahale durumunda kendimizi sa-
vunmak için de örgütlü davranmalıyız. Karşı 
tarafa yöneltilecek saldırılar kitlenin güvenliği 
sağlanacak biçimde gerçekleştirilmelidir.

 Devrimci faaliyetin her alanında karşımıza 
çıkan saldırılara karşı fabrikalarda, sokaklarda, 
üniversitelerde saldırıları teşhir etmek, örgütlü 
bir biçimde mücadele etmek, sesimizi ve daya-
nışmamızı daha da yükseltmek, kavgayı yaşa-
mın her alanına taşımak zorundayız. Sınıfsız 
ve sömürüsüz bir dünya kurmak için mücade-
le edenlerin, amaçlarına ulaşana kadar sürekli 
karşılaşacağı bu saldırıları göğüslemesinin ve 
üstesinden gelmesinin başka yolu yoktur.
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İstanbul

Genç Sosyalistler Birliği, 2014  1 
Mayısına hazırlanırken, bir yan-
dan ilk defa İstanbul’da bir çalışma 

yürütmeye başlamış oldu. Bir yandan Söz ve 
Eylem dergisini hızla daha çok sayıda üniver-
siteye sokmak ve çok daha fazla sayıda öğrenci 
ile buluşturmak için kolları sıvayan GSB, bir 
yandan da belli üniversitelerde de görünür ol-

maya başladı. Yolumuz İşçi Sınıfının Devrim 
Yoludur şiarının yazılı olduğu GSB imzalı pul-
lamalar Boğaziçi, Haliç, Mimar Sinan, Yıldız 
Teknik Üniversitesi gibi belli başlı üniversite-
lere asıldı. Ayrıca yine aynı pullamalar başta 
Kadıköy olmak üzere Beşiktaş, Şişli, Kozya-
tağı, Kayışdağı ve Silahtarağa gibi çeşitli ilçe 
ve semtlere de asıldı. Bunun yanısıra belli başlı 
semtlerde duvarlara GSB imzasıyla 1 Mayıs’a 
çağrı yazılamaları yapıldı.

Genç Sosyalistler Birliği’nin ilk bildirisi de 
olan “Ruh Var, Eksik Olan Örgüt” başlıklı bil-
diri Mimar Sinan Üniversitesi, Boğaziçi Üni-
versitesi ve Bilgi Üniversitesinde çok sayıda 
öğrenciye dağıtıldı. 1 Mayıs’a hazırlanırken 

eksiklerini de gören GSB hızla çok sayıda üni-
versiteye ulaşmak ve çok sayıda öğrenci ile bu-
luşmak için kolları sıvadı.

.........

Soma’daki işçi kıyımının ardından birçok 
okulda olduğu gibi, Boğaziçi Üniversitesi’nde 
boykot örgütlendi. Boykotun ardından okul 
içinde ve Hisarüstü mahallesinde yapılan çağ-
rının ardından Soma Holding’in Levent’teki bi-
nasına yürüyüş yapıldı. “Sermaye büyüyor, iş-
çiler ölüyor! Maden işçisi onurumuzdur! Soma 
halkı yalnız değildir! Her yer Soma her yer di-
reniş! İş kazası değil, bu bir cinayet!” slogan-
larının atıldığı yürüyüşe 500’den fazla öğrenci 
katıldı. Yürüyüşe çevredeki halk alkışlarıyla 
destek verdi. 

İzmir

İzmir  1 Mayıs gösterilerinde Genç Sos-
yalistler Birliği’nin pankartı  ve etkinliği 
1 Mayıs  yürüyüşü ve mitinginde  fark-

lı duygulanımlara yol açtı. Komünist Hareket 
korteji ile beraber yürüyen GSB’liler  hem ken-
di sloganlarını attılar, hem de örnek bir daya-

 
Alanlarda
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nışma göstererek yoldaşları ile disiplinli kararlı 
bir yürüyüş gerçekleştirmiş oldular. Yürüyüş 
güzergahında izleyenlerden epeyce destek ve 
alkış alan GSB’ liler eski tüfek sosyalistlerin 
de ilgisine mazhar oldu. “GSB bizim maya-
mızdır, temelimizdeki harçtır” gibi  ifadelerin 
kullanılması GSB’yi oluşturma mücadelesi 
veren gençliğe önemli bir motivasyon kaynağı 
olmuştur.

Turgutlu

GSB, Turgutlu’da 1 Mayıs çalışması-
na  tüm hızıyla başladı. 1 Mayıs ön-
cesi Hamza Baba türbesinde konser 

yaparak açılışı yaptık ve örgütümüzün önünü 
açtı. 1 hafta arka arkaya her gün toplantılar ya-
parak mahalle komiteleri, köy, okul, üniversite 
komiteleri oluşturduk. Genç Sosyalistler Birli-
ği oluşturduğu bu komitelerle öğrenci, emek-
çi, işçi ve köylü gençlerle tanıştı. Her komite 
1 Mayısa yığınsal katılma hedefiyle çalışmala-
rını sürdürdü. Bu çalışmalar sonucunda 1 Ma-
yıs öncesi “İşçi sınıfının durumu ve 1 Mayıs” 
panelini organize ettik. Gençliğin 1 Mayıs’ta 
alanlarda yerini alması için şenlikler, paneller 
ve mahalle toplantıları yaptık, ajitasyon, propa-
ganda ve 1 Mayısa çağrı materyalleri dağıttık.  

Yeni arkadaşlarla tanışıp siyasal olarak örgüt-
lülüğümüzü güçlendirerek 1 Mayıs’ta alana ta-
şıdık. Bundan sonra gençliği daha örgütlü ve 
daha yığınsal yeni 1 Mayıs ve yeni eylemlikle-
re taşıma iradesiyle durmak yok diyoruz. 

Yolumuz işçi sınıfının devrim yoludur.

............

Genç Sosyalistler Birliği (GSB) olarak, De-
niz Gezmiş,Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam 
edilmelerinin 42. Yıldönümünde Turgutlu’da 
bir anma toplantısı düzenleyerek andık..  Top-
lantıda yapılan konuşmalarda üç devrimcinin 
mücadeleleri anlatıldı. Burjuvazinin bu üç dev-
rimciyi “Kemalist”leştirme  girişimine karşı 
onların idam sehpasında söylediklerini:

‘’ Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın 
Marksizm-Leninizm, yaşasın Türk ve Kürt 
Halklarının Kardeşliği! Yaşasın İşçiler, Köylü-
ler! Kahrolsun Emperyalizm!’’(Deniz Gezmiş)

‘’Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın 
mutluluğu için bir defa ölüyorum. Sizler, 
bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün ölecek-
siniz. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler 
Amerika’nın hizmetindesiniz. Yaşasın devrim-
ciler! Kahrolsun faşizm!” (Yusuf Aslan)

‘’Ben şahsî hiç bir çıkar gözetmeden halkı-
mın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım. 
Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım Yaşasın 
işçiler, köylüler ve yaşasın devrimciler. Kahrol-
sun faşizm” (Hüseyin İnan), bir kez daha burju-
vazinin yüzüne haykırdık.

Onların devrime olan inançları ve ölüme 
meydan okuyan bu cesaretleri bugün de müca-
delemize ışık tutuyor. Anıları işçi sınıfının za-
ferlerinde ebedileşecektir.
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Türkiye de hep gençliğin apolitik, çev-
resine ve siyasete ilgisiz olduğu söy-
lenir. Her yazıya her söze gençliğin 

ne kadar duyarsız olduğu ile başlanır. Hâlbuki 
bu doğru değildir. Gençlik politiktir, çevresinde 
olan bitene karşı da gayet duyarlıdır. Gençliğin 
ilgisiz olduğu şey; gençliğine seçimlerde oy at-
madan başka hiçbir hak tanımayan, gelecekle-
rini ellerinden alarak onları kapitalist düzenin 
gereklerine göre biçimlendirmeye çalışan bur-
juva siyasettir.

Bundan neredeyse bir yıl önce gerçekleşen 
Haziran- Gezi isyanı gençliğin siyasetle olan 
ilişkisini en net bir biçimde ortaya çıkardı. Baş-
kaldırının en önünde bu düzenden beklentisi ol-
mayan, geleceksizliğe mahkûm edilmiş gençler 
vardı. Gençler geleceğini ipotek altına alan ve 
işaret ettikleri çizginin dışında bir gelecekleri 
olamayacağını kendilerine dayatanlara karşı 
sokaklara döküldü, barikatlar kurdu, taleplerini 
haykırdı; bu uğurda yaralandı, gözünü kaybetti, 
hayatını kaybetti.

Başını gençliğin çektiği bu kendiliğinden 
destansı isyan konusunda bugüne kadar çok 
şey söylendi. Haklı olarak bir Gezi ruhundan 
söz ediliyor. Evet Gezi bize isyan ruhunu geri 
verdi. Ancak zafer için ruh yetmiyor. Ruhu za-
fere taşıyacak örgüt gerekiyor. Artık “ruh” var! 
Ama her nedense gençliğin bütün bu meziyet-
lerine rağmen bir örgütü yok! Sokaklarda talep-
lerinin arkasında cesaretle dövüşen, dövüştüren 
ruh var ama haykırılan taleplerin adım adım 
gerçeğe dönüşmesini sağlayacak bir örgüt yok.

GSB olarak diyoruz ki bu zamana kadar ek-
sik olan şey apolitiklik, duyarsızlık, dayanışma 
ruhu ya da ruh eksikliği değil; eksiklik mezi-
yetlerimizi ortaklaştıracak,

gücümüzü yükseltecek ve haykırdığımız ta-
lepleri ve geleceğimizi kazanmamıza yardım 
edecek, özgürlüğümüzü kazandıracak bir örgüt 
eksikliğidir. Örgütlü olmak özgürlüktür.

Genç Sosyalistler Birliği tüm gençliği örgüt-
lenmeye çağırıyor. Her genç bugün kendisine 
en yakın gördüğü bayrağın altına girmeli, o 
bayrağı taşımalı, o bayrak altında savaşmalıdır. 
Bu savaşta kızıl bayrağımız ile biz de varız.

Küçük umut kırıntıları dağıtarak büyük ço-
ğunluğumuzu işsizliğe, yoksulluğa, gelecek-
sizliğe, boyun eğmeye ve sermayeye itaate 
zorlayan bu düzene karşı kaderimizi elimize 
alarak geleceğimizi kazanmak, hayatımız üze-
rinde söz sahibi olmak, özgürleşmek istiyoruz. 
Ölümüne susadığımız özgürlüğü, örgütlülüğü-
müzün sağlayacağını ve güvenceye alacağını 
biliyoruz.

Bu 1 Mayıs’ta alanlara örgütlü bir şekilde 
çıkalım, özgürlüğü örgütlülükle getirelim. Ruh 
hep vardı hep de olacak, eksik olan örgüt!

Birleş, Örgütlen, Özgürleş!

Örgütlü olmak özgürlüktür!

Genç Sosyalistler Birliği gençliği 
örgütlenmeye çağırıyor!

Ruh Var Eksik Olan Örgüt!


