
GENÇLİĞİN SESİ NASIL DUYULACAK? 
BROŞÜR TASLAĞI 

 

Bu broşürü gençlik hareketinin yeni ve dağınık bir döneminin başında 
olduğumuzu düşündüğümüz bugünlerde bir tartışma zemini, taslağı ve daveti olarak 
yazıyoruz. Gençliğin sesinin nasıl duyulacağı sorusuna cevap aradığımız bu 
broşürde öncelikle gençliğin ne olduğu, gençlik hareketinin durumu ve gençliğin 
sesinin bugün ne anlama geldiği, neden duyulması gerektiğini inceleyerek 
başlayalım. 

Gençliği biyolojik olarak değil tarihsel konumu üzerinden inceleyeceğiz. Bunu 
yaparken gençliğin diğer toplumsal kesimlerden ayrılan, ona özgü ve öne çıkan 
özellikleri, potansiyellerine değinmek gerekiyor. 

Gençlik tarihsel konumu itibariyle toplumun en dinamik kesimi olarak karşımıza 
çıkıyor. Tarihsel konumu gereği, içinde bulundurduğu dinamizmi onu tam anlamıyla 
gerçek bir toplum kesim olarak yaratıcılığı, yıkıcılığı ve kuruculuğuyla toplumsal 
dinamiklerin bağlayıcı unsurlarından birine dönüştürüyor. Tüm bu donanımı onu 
toplumsal hayatın her alanında görmemizi sağlıyor, bu da gençliğin birbirleri 
arasında ve diğer toplumsal kesimlerle arasındaki etkileşimini artırıyor. Bu yönüyle 
birbirleri arasında ve diğer toplumsal kesimlerle kurduğu temas açısından gençlik, 
varoluşu itibariyle her zaman bir kopuşu temsil ediyor. Bu kopuşu gençliğin 
sınıflandırılmasına yönelik adımlarda çok net görebiliriz. Kimi değerlendirmelere göre 
gençlik belirli bir tarihsel dönemin belirleyeni olarak ifade edilir ve 68 Kuşağı şeklinde 
isimlendirilirken bazen de yaşanılan dönemin belirleneni olarak açıklanıyor ve 
karşımıza Z Kuşağı şeklinde tarifler çıkıyor. 

Gençliğin potansiyeli onu toplumsal koşulları değiştirmeye, tersine çevirmeye 
dönük belirleyici bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Bu gücü de düzen açısından son 
derece tehlikeli olması sebebiyle onu belirlenmeye en açık, saldırıya en açık bir 
toplumsal kesime dönüştürüyor. Çünkü gerek kendi arasında gerek de diğer 
toplumsal kesimlerle etkileşimi son derece yüksek olan gençlik, somut koşulları 
kavrama ve ona uygun hamleler geliştirme, yaratıcılığıyla yarının ihtiyaçlarının 
kuruculuğunu üstlenmeye her zaman aday. İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler 
ve iletişim araçlarının çeşitlenmesinin bir sonucu olarak sosyal medyayı en yoğun 
kullanan kesimin gençlik olması, onu düzeni tehdit edebilecek bir araç olarak 
kullanması da bu açıdan şaşırtıcı değildir. Yine bu sonucun bağlantılı olarak 
önümüze koyduğu somut gerçeklik ise bugün gençliğin bulunduğu şehir, ülke fark 
etmeksizin birbiriyle temasının tarihte hiç görülmediği kadar arttığıdır. Bu da onun 
hızlı organize olmaya müsait potansiyelini ortaya koyuyor. Peki bu hızlı organize 
olma potansiyelini gençlik hareketi açısından nasıl değerlendirebiliriz. 

 



Gençlik hareketinin durumu 

 

Gençlik hareketi, uzun bir zaman boyunca temelde bir öğrenci hareketi olarak           
varlık gösterdi. Devlet üniversitelerinde ve görece daha az sayıda üniversitenin          
bulunduğu koşullarda, üniversite öğrencilerinin işgal, boykot, kitlesel yürüyüş,        
mitinglerle ve irili ufaklı bütün deneyim, kazanım ve yenilgileriyle inşa ettiği öğrenci            
gençlik mücadelesi “demokratik-özerk üniversite” kısa programında temel sloganını        
buldu. Anti-emperyalist ve anti-faşist özelliğiyle işçi-emekçi sınıflara taşarak gelişen         
hareket 71 ve 72’de iktidar sorunu karşısında devrimci bir çıkışa evrildi. 

70’lerin özellikle ikinci yarısında binlerce ODTÜ öğrencisinin katıldığı ODTÜ işgali          
ile ÖTK’nın kurulması sürecinde simgesel ifadesini bulan öğrenci gençlik         
mücadelesi, İstanbul ve Ankara başta olmak birkaç merkezde hayat bulan öğrenci           
dernekleri ile gelişen tartışmalar, siyasi iktidarın baskı politikalarına ve sivil-faşist          
saldırılara karşı geniş halk kitleleri ile verilecek mücadelenin taşıyıcısı ve örgütleyicisi           
olmaya evrildi.  

80 darbesinden sonra, darbenin bir ürünü olarak kurulan YÖK’e karşı mücadele,           
öğrenci gençlik hareketinin yeniden alevlenmesi yolunda itici bir güç oldu ve bu            
dönemin mücadelesine rengini veren bir nitelik kazandı. Kapatılan öğrenci         
derneklerinin yeniden kurulması ve kitleselleşmesi, öğrencilerin üniversiteden       
atılmasını düzenleyen yasalara karşı gerçekleştirilen protestoları hükümetin öğrenci        
derneklerini tekleştirip ele geçirme çabasına karşı verilen kitlesel tepkiler izledi.  

90’ların öğrenci gençlik mücadelesi, bütün dünyada yaygınlaşan özelleştirme        
politikalarının eğitim-öğretim alanındaki yansımasına karşı, en yaygın ifadesini        
harçların kendisine ve uygulanan yüksek zamlara karşı bulan mücadelelerle güç          
kazandı. Tutuklu öğrencilere özgürlük ve YÖK protestolarıyla da dönemin öğrenci          
gençlik mücadelesi binlerce öğrencinin kitlesel ve militan eylemiyle büyüdü. Yine          
2000’lerde öğrenci gençlik mücadelesi YGS’de şifre yoluyla yaşanan eşitsizliğe karşı          
sokaklarda sürdürülen kitlesel eylemler, özelleştirme karşıtı eylemler ve “ODTÜ         
Ayakta!” eylemleriyle simgeleşen direnişlerle dağınık, örgütsüz, kendiliğinden gelişen        
nitelikte de olsa karşı koyuşlarla sürdü. 

Ve nihayetinde Gezi Ayaklanması’nda “Hiç beklenilmeyen bir anda kendini         
gösterdi!” denilen gençlik mücadelesinin bütün birikimi bunlarla ve daha buraya          
yazamadığımız sayısız mücadele deneyimiyle işte böyle dalgalı bir geçmişte         
kurulmuştu. 

 

Seslerimiz birbirine kavuşuyor! 

 

Bugün farklı kampüslerden, farklı amfilerden ve hatta -mekansal olarak         
iletişim araçları, sosyal medya mecraları da bir mücadele alanına dönüştü- sosyal           



medya uygulamalarından birbirinden farklı ve hatta bazen birbiriyle çelişen talepler,          
sloganlar, alkışlar yükseliyor. İşte biz gençlin sesinden bahsederken birbirine         
karışan, bazen birbirini büyüten bu seslerin yekününden bahsediyoruz. Matematiksel         
bir toplama hesabından değil, başı ve sonu olmayan bir sesten bahsediyoruz. Başı            
yok çünkü gençlik hareketinin tüm deneyimlerinin izlerini bugün içinde barındırıyor,          
sonu yok çünkü cılız bile olsa yarına bir ses bırakıyor. 

Bazen yarın için bir boykot masasında buluşmaya sözleşenler, bazen de birkaç           
gün sonrasında yapılacak forum için hazırlıklara başlıyor. Bu çabaların her birini son            
derece kıymetli görüyoruz. Gençlik hareketinin durumunu değerlendirme dönük her         
çaba bu çabaların ürünüdür. Bizi bugün bu tartışmayı açmaya iten şey bu çabalardır. 

ODTÜ’de öğrencilerin Kavaklık alanındaki ağaçların kesilerek yurt yapılmasına        
karşı çıkışı ancak bir KYK değil, ODTÜ Yurdu talep ederek aynı zamanda yurt             
talebinde bulunmaları bize açıkça mekansal olarak aynı kampüs içinde birlikte          
direnen öğrencilerin kolektif taleplerinin bile birbiriyle çeliştiğini açıkça gösterebilir. Bir          
yanda yurt yapma gerekçesiyle ODTÜ Kampüsü’ne iş makineleriyle giren siyasal          
iktidar, diğer yandan yurt talep eden ancak ağaçlarına dokundurtmayan öğrenciler!          
Böyle bir manzaranın ortasında öğrenciler mücadele ederek Kavaklık’ı korumayı         
başardılar, şimdi bir yandan Kavaklık’I korumaya devam ederken ODTÜ yönetiminde          
bir yurt yapılması taleplerini dile getiriyorlar. Seslerini yükseltiyorlar. 

Seslerini yükseltiyor İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yemekhane zamlarına karşı        
“Rektörüme Dokunma, Hocama Dokunma, Üniversiteme Dokunma” direnişlerinin       
biriktirdiği deneyimi, “Yemeğime Dokunma” eylemleriyle buluşturup kazanıyor.       
Elbette tarihi bu denli doğrusal bir çizgide okumamak gerekir, her direnişin           
birbirinden farklı somut koşulları vardı. Ancak üniversiteye yönelen her saldırıya karşı           
siyasal iktidara hatasıyla, eksiğiyle “Dokunma!” diyerek set çeken bir gençlik, açıkça           
sesini arıyor demektir. 

Gençlik, temsiliyet araçlarından yoksun bırakılmış ve katılım mekanizmalarından        
kovulmuş bir somut manzaranın ortasında sesini arıyor. Bu da başta siyasal olarak            
düzenin özneleri tarafından olmak üzere belirli figürler, kuruluşlar, partiler yoluyla          
gençliğin sesininin başka ağızlarda dile getirilmesi, bazen mekansal olarak bir          
yerden bir yere taşınması (örneğin TBMM gündemine) durumunu yaratıyor. Gençlik          
sesini duyuramamanın yarattığı zorluğu aşmak için böyle yöntemlere başvuruyor.         
Elbette bu yöntemler gençliğin herhangi bir düzen partisine aidiyet hissettiği          
anlamına gelmiyor ancak kendi potansiyelini yadsıyan bir duruma dönüşüyor.         
Gençliğin sesi onun yerine ikame edilen, belirleyeninin gençlik olmadığı         
açıklamalarda boğuluyor. Gençliği bu duruma iten düzen onun bu durumunu yine           
ondan rıza üretmek için kullanıyor. 

 

Zamanı gelmedi mi kürsüleri almanın? 



 

Gençlik Komiteleri olarak 2019-2020 dönemi başından itibaren gençliğin bu         
ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmek üzere birçok şehirde toplantılarla       
hazırlandığımız ve 8 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Öğrenci Forumu’nu bu         
bağlamda “Kürsü öğrencilerin!” mottosuyla gerçekleştirmiştik. 

Üniversitesinde, lisesinde, mahallesinde sesi kısılan, soğurulan, yerine başka        
ağızlardan çıkan sesler ikame edilen gençler bugün bulunduğu alanların en dinamik,           
en kurucu özneleri olarak yönetmeye aday bir tavırla kürsüleri almak için bir adım             
atmak zorundadır. Kürsüler bazen üniversitelerdeki afiş panoları, bazen kulüpler,         
bazen bulunulan bir karar verme organıdır. Daha fazlası da olmak üzere, hepsidir.  

İşte içinden geldiğimiz bu tarihle, içinden geçtiğimiz bu deneyimlerle gençliğin          
sesini büyütecek, gençliğe kendi yakıcı gündemiyle memleketin gündemini belirleme         
niteliği kazandıracak bir biçim, bir yöntem, bir tartışma öneriyoruz. Bu çok kritik            
süreçte, gençliği, kendisini temsil etmeyen o ya da bu odağa yedeklenmeye mecbur            
bırakan siyasetsizliğe karşı, yüksek emek ve çabayla var edeceğimiz; dayanışmacı,          
kitlesel, militan, yaratıcı bir gençlik siyasetini kurmaya ihtiyacımız var. Bu broşürü; bu            
ihtiyacın “nasıl”ına dair deneyim ve tartışmalarımızı genişletmek, komiteleşmeye ve         
bu komitelerin yan yana gelmesine dair acil ve gerçek bir zemini kurabilmek üzere             
yazıyoruz. 

Bu broşürde üniversitelere ilişkin somut öneri ve yöntemlerde liselerde,         
fabrikalarda, mahallelerde ezcümle gençliğin bulunduğu her alanda sözü almak,         
yetki ve karar iddiasını yükseltmek için kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. 

 

Olağan durum, öğrenciler için ne anlama gelir? 

 

Üniversiteler; öğrenciler, öğretim görevlileri, işçiler, yönetim kadroları gibi        
çeşitli bileşenlerden oluşan kurumlardır. Bu bileşenler, çeşitli güç dengeleri içinde bir           
üniversitedeki olağan işleyişi sürdürür veya bunun bir parçası olurlar. Bu süreçler           
içinde çeşitli sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar, genelde kamu gücüne en uzak           
bileşenlerin (öğrenciler ve işçiler) aleyhine sorunlardır. Örneğin yemekhane        
fiyatlarına zam yapılması ya da taşeron çalıştırma gibi. Çünkü bu sorunlar, nadiren            
üniversite içindeki ilişkilerden de kaynaklansa bile çoğunlukla sorunun kaynağı içinde          
bulunulan anda yürürlükte olan politikalar, egemen siyaset, üniversiteyle ilişkili olan          
sermaye grupları veya kolluk kuvvetleri gibi ilk bakışta dışarda olan etkilerin bir            
sonucu olarak varlık kazanır. Kamu gücüne ve ayrıcalıklarına en uzak olan gruplar            
bu açıdan, en çok sorunla ve bu sorunlar içerisinde en yaşamsal olanlarla karşılaşır. 

 
Olağan durum, çıkarları en az korunan bileşenlerin en çok ve kesintisiz olarak 

sorun yaşadığı dönem anlamına gelir. Kantin fiyatları düzenli olarak zamlandırılabilir, 



kampüsün kullanılmasına yönelik yasaklar artırılabilir, çalışanların ücretleri geriye 
götürülebilir, öğrencilerin burslarında kesintiye gidilebilir, yurt fiyatlarına fahiş zamlar 
yapılabilir... Bu süreçte özellikle öğrencilerin haklarına yönelik saldırılar ne kadar çok 
ve büyükse, öğrencilerin aksi çıkarlara sahip grupların (örneğin sermaye grupları) 
kazancı o denli büyük olacağından, olağan dönem öğrenciler için sürekli olarak 
sorunlarla karşılaşmak demektir. Olağanüstü bir dönem ise, yaşanılan bu sorunları 
kesintiye uğratmak ve mümkünse öğrenciler lehine çevirmek için girişilen bir 
çalışmayla başlar. Sonuçta kazanım elde edilebilir ya da edilemez ancak olağan 
süreç, bu girişimin başlamasıyla kesilir ve bundan sonrası kendi lehine mücadele 
etmek isteyen öğrencilerin akıl, emek ve ilişki gücüne göre seyredecektir. Niyetimiz, 
memleketin her yerinde yaşadığı çeşitli sorunlar karşısında farklı farklı merkezlerde 
ayağa kalkan öğrencilerin işine yarayacak, eylemini güçlendirecek ve örgütleyecek 
bir rehber hazırlayabilmek. 

 
Neye karşı, ne yapmalı?  
Öğrenciler de, diğer toplumsal kesimler ve genel olarak kitleler gibi bilinç 

düzeyine bağlı olarak ayağa kalkarlar. Her zaman olağan dönemde yaşanan 
sorunların en büyüğüne ya da en çok kişiyi rahatsız edenine karşı değil; o güne 
kadar birikmiş olan deneyimden ve oluşan toplumsal hafızadan (örtülü de olsa) 
bildikleriyle, uygun koşullar oluştuğunda herhangi bir sorun öğrencilerin ayağa 
kalkmasına sebep olabilir. Bu sorun, seçilmiş bir rektörün yerine kayyum atanması 
olabileceği gibi, bir öğretim görevlisinin bir öğrenciyi taciz etmesi ya da bir polisin bir 
öğrenciye şiddet uygulaması da olabilir. Bir afişin indirilmesi, ulaşım araçlarına birkaç 
kuruş zam yapılması ya da kampüste bir ağacın kesilmesi… Bu sebeplerden 
herhangi biri aynı anda farklı üniversitelerde yaşandığında, birinde öğrenciler ayağa 
kalkarken birinde olağan durum sürebilir. Ancak bizim görevimiz, her koşulda içinde 
bulunduğumuz toplumsal kesim ya da kesimlerin çıkarlarına aykırı olan durumu 
durduracak bir yol aramaktır.  

 
Üniversitede belirginleşen bir sorun karşısında, öğrenciler tepki verebilir. Bu 

tepki, kendiliğinden oluşmamışsa, öğrencilerin tümünü bu sorundan haberdar 
edecek bir yöntem izleyebiliriz. Temel tartışmamız öğrencilerin tepki gösterdiği bir 
sorun karşısında neler yapabileceği hatta gençlik hareketlerinden edindiğimiz bilgi ve 
deneyim ışığında neler yapması gerektiğine dair esnek ve genel bir yöntem 
geliştirmek. Başka bir deyişle, ne yapmalı? 

 
(Bu aşamadan sonra, daha açıklayıcı olması adına genel ifadelere ek olarak 

parantez içleriyle bir ve aynı örneği sürdürmeye çalışacağız. Örneğimiz: Bir 
üniversitede yemekhane ücretlerine fahiş bir zam yapıldı.) 

 
Herkesi ilgilendiriyor, herkesin haberi olmalı! 
 



Üniversitede gerçekleştirilecek bir eylem, örgütlenme veya dayanışma pratiği; 
bulunulan durum, ihtiyaç ve koşullara göre farklılık gösterebilir. Ne kadar çok kişinin 
haberi olursa o kadar etkili sonuçlar alınabilecek pratikler olabileceği gibi, az kişiyle 
güvenli biçimde gerçekleştirilmesi gereken pratikler de olabilir. Ancak ikisinin de 
gerekli olabileceğini ve meşru olduğunu kavrayan bir eğilim, koşullara göre uygun 
olanını belirleyebilecektir. 
 

Temel olarak, öğrencilerin tamamını ilgilendiren bir konuda (yemekhane 
ücretlerinin artması halinde her öğrenci fazladan para ödeyecektir) kitlesel bir tepki 
gösterebilmek için öncelikle olabildiğince çok öğrencinin durumdan haberdar 
olmasını sağlamamız gerekir. Bunun için en uygun araç ya da araçlar, her 
üniversitede farklılık gösterebilir ancak ilk elden akla gelenler şöyle sıralanabilir: 
iletişim grupları, sınıf grupları, sosyal medya sayfaları, mail listeleri… En etkili 
araçlarla öğrencilerin hızlıca doğru bilgiye ve özellikle tepkinin gösterilebilmesini 
sağlayacak çağrılara ulaşabileceği bir iletişim ağını örgütlememiz gerekir.  
 

Bu noktada, bu iletişim ağını oluşturanların, bilgiyi sağlayanların ve yayanların 
herhangi bir temsil gücü olmadığını unutmamak gerekir. Çünkü bu ağları kurmak için 
ilk adım atan öğrenciler ve bu bilgiye ilk ulaşanlar, öğrencilerin bu ağa kendileri 
kurduğu için katıldığını ya da bu bilgiyi kendileri verdiği için öğrendiğini 
zannedebilirler. Bu çarpık bir görüştür, zira eğer böyle bir temsiliyete sahip öğrenciler 
varsa bu iletişim ağı zaten daha önce kurulmuş olurdu. (Daha doğrusu, daha 
önceden kurulmuş demektir.) Bu yüzden, ilk çağrıcılar en atak davrananlardan oluşur 
ve çok önemli bir adım atmış olurlar ancak bu; kolektif bir tepkinin ve devamının 
örgütlenmesi için yeterli değildir. 

 
(Yemekhaneye yapılan zammın haberi; Whatsapp grupları, Facebook sayfaları 

ve özel mesajlar yoluyla öğrencilerin hatırı sayılır kısmına gönderildi. Meselenin 
enine boyuna konuşulabilmesi ve neler yapılacağının tartışılması için bütün 
öğrencilerin katılımına açık bir çağrı yapıldı.) 

 
Beraber tartışalım, beraber karar verelim! 
 
Sorunun genel hatlarının ve mücadele yöntemlerinin konuşulabilmesi 

amacıyla bütün öğrencilerin eşit söz ve temsiliyetle katılımına açık bir tartışma ortamı 
sağlamalıyız. Bu zeminin genişliği ve tartışmanın ne kadar sağlıklı yapılabildiği, 
bundan sonraki sürecin gücünü belirleyecek temel etkenler olacaktır. Bu yüzden, 
konu edilen sorun karşısında mağdur olan bütün kişi ve gruplar ile en genel düzeyde 
çıkarları bu kişi ve gruplarla kesişen herkesin bu zeminde bulunmasını sağlamaya 
yönelik çalışmalıyız. Ayrıca tartışmanın sağlığını bozacak çeşitli durumlar karşısında 
da tetikte olmalıyız. 

 



Forum ya da meclis gibi, konsensüs amacıyla bir araya gelen topluluklarda 
bunun her zaman sağlanması mümkün olmayabilir ancak bunu sağlamanın önündeki 
engellere karşı mücadele etmek de en az sorun karşısında mücadele etmek kadar 
önemli olacaktır. Bu yüzden, tartışmanın belirli bir rotada ilerleyebilmesi için 
kolaylaştırıcılar, moderatörler bulundurmak, konuşulanların unutulmasını engellemek 
için not tutacak kişilerin belirlenmesi, eğer büyük bir topluluksak herkesin 
konuşulanları duyabilmesi için megafon gibi teknik gereçleri sağlamak önem kazanır. 
Bunlara yönelik hazırlıklar yapmalıyız. 

 
Tartışma içeriğinin sağlıklı kalabilmesi için de belirli ilkeler belirlemek faydalı 

olacaktır. Bu ilkelerin en baştan ilan edilmesi her zaman gerekmez ancak aykırı 
durumların tespit edilmesi durumunda müdahil olmak gerekir. Forum ya da meclis 
gibi tartışma zeminleri, herkesin katılımına açık olarak düzenleneceğinden, çıkarları 
üniversite yönetimiyle ya da sermaye gruplarıyla ortak olan kişi ya da gruplar da 
katılabilecektir. Bu durum, bu odakların uygulamaları sebebiyle çıkarları zedelenen 
öğrencilerin, bu uygulamaları konuşmak için toplandığı bir alan ile uyumsuz olacaktır. 
(Yemekhane zammına karşı toplanan forumda, üniversite yönetimi tarafından 
görevlendirilenler, provokasyon amacıyla katılanlar, sermaye grubunun çıkarlarını 
korumak üzere gelenler olabilir.) Bu yüzden toplanan forumun ve devamında 
gerçekleştirilecek her türlü eylem ve etkinliğin, kurulacak kurul ve komitenin 
sermayeden ve devletten bağımsız olması önemlidir. 

 
Tartışma zeminini ayrıştıracak söylemlerin de doğuracağı sonuç, gücün 

bölünmesi ve tartışma odağının kaybedilmesi olacaktır. Ayrıca örtük biçimde de olsa 
öğrencileri çeşitli özellikleri sebebiyle işaretleyecek saldırılarda bulunulması ya da bu 
saldırıları alışkanlık haline getirdiği bilinen kişi ve grupların bulunması öğrencilerin 
tamamına ve tartışma zemininin geneline yönelik bir saldırı olacaktır. Bu sebeple; 
şoven, ırkçı, cinsiyetçi, LGBTİ+fobik ifadelerin kullanılması engellemeli ve 
kullanmakta ısrar edenleri tartışma zeminin dışında bırakmalıyız. 

 
Forum gibi tartışma zeminleri, kitlenin ne yapacağına dair somut kararlar 

verecekleri zeminler olarak tarfilense de gerçekte kitlenin enerjisini sömüren ve 
sonuçsuz tartışmalarla uzayarak hareketsiz bırakan bir duruma da sebep olabilir. 
Bunu engellemek için özellikle en genel sorun ve şikayetlerin belirlenmesi ile 
mücadele kararlılığının oluşturulması bir forum için iyi sonuçlar olacaktır. Mücadele 
yöntemleri konusunda ise en serbest tartışmalar yürütülmelidir çünkü aynı amaca 
yönelen birden çok yöntem olabilir. Ancak bu yöntemlerin ortak amaca etkisi açıklıkla 
tartışılmadan bazı yöntemler tartışma dışı bırakılırsa; çoğunlukla en geniş kitlelerin 
en geri eylem biçimlerinde ortaklaşması muhtemeldir. Bu yüzden tartışmada 
serbestlik ve gerçekçilik önemlidir. Öte yandan gücü bölmeyecek biçimde, aynı anda 
birden çok yöntemin ortak forum/meclis kararına dayanarak kullanılmasında da bir 
sorun olmamalıdır.  



 
Birden çok soruna karşı toplanılmışsa ya da tek bir soruna karşı toplanılsa dahi 

birden çok sorunun gündeme gelmesiyle tartışma genişlemişse bu sorunlara dair 
daha nitelikli tartışmaların forum kararları ışığında sürdürülebilmesi için komiteler 
kurulabilir. Aynı şekilde, birden çok yöntem seçilmişse bunların örgütlenebilmesi için 
de çeşitli komiteler kurulmalıdır. Ancak bütün bu komitelerin birlikte ve ortak amaca 
doğru hareket edebilmesini sağlayacak bir koordinasyon olmazsa artık öğrencilerin 
gücünden bahsetmek de mümkün olmaz. Bu yüzden; özellikle katılım yöntem ve 
kanalları belli ve açık alt komitelerle forumun tamamını temsil ve koordine edebilecek 
bir komitenin kurulması gerekebilir. Bu komite, öğrencilere karşı sorumludur. 

 
Herkesin yapabileceği bir şey vardır! 
Gençlik hareketinin özellikle son düzlüğünde yaşadıklarımızı düşünerek 

hazırladığımız bu rehberde, anlaşılmasını kolaylaştırmak için çeşitli sıra ve tasniflere 
göre bir izleğimiz var. Ancak mücadelenin mutlaka böyle bir sırayla olabileceği ya da 
olması gerektiğini asla kastetmiyoruz. Aksine, bir olay karşısında öğrenciler hiçbir 
forumda toplanmadan doğrudan bir işgal eyleminde buluşabilir. Ya da forumun 
kendisi bir eyleme dönüşebilir, bir yürüyüşle sonuçlanabilir. Ancak mücadeleyi 
büyütecek ve sürekli kılacak örgütlenmelerin eksikliğinde kendiliğinden gelişen 
eylemlerin de dağılmaya ve yenilmeye mahkum olduğunu deneyimliyoruz. Bu 
yüzden eylem içinde, eylemden önce ya da sonra öğrencilerin örgütlenmelerinin 
yaratılmasına ilişkin yöntemler kullanılabilir ve hatta kullanılmalıdır. Dikkat edilmesi 
gereken kitlenin ileri iradesini geri çekebilecek bir taklitçilikten ve bilmişlikten 
kaçınmaktır. Ayrıca mücadelenin önünü kesecek bir bürokratizme düşmek de çok 
büyük ve sık rastlanılan bir hatadır. Sürekli, kitlesel, militan bir öğrenci örgütü 
yaratılana kadar öğrenci gençlik hareketinin deneyim biriktirmesinin önünü kesecek 
girişimler aslında mücadelenin uzun soluklu yapısını kavramaktan uzak olmaya 
işaret etmekten başka bir anlama gelmez. (Öğrencilerin kendiliğinden gelişen 
yemekhane işgali sırasında, işgali bitirip forum çağrısına veya dilekçe toplamaya 
yönelmek hatalı olabilir. Ancak işgal sırasında süreklilik sağlayacak bir örgütlenme 
yöntemi bulmak için tartışmak yine de gerekli olabilir.) 
 

Öğrenci gençlik hareketi tarihinden bildiğimiz ve deneyimlediğimiz birçok 
mücadele yöntemi var. Bu araçların biri en kitlesel biçimde kullanılabileceği gibi, en 
etkili olan araç da seçilebilir ya da birden fazla yöntem aynı anda uygulanabilir. 
 

Boykot: Üniversitenin olağan işleyişini tamamen ya da kısmen, sorun ya da 
sorunlar çözülene kadar kesmek için kullanılabilir. Derslere toplu olarak girmemek, 
yemekhaneyi kullanmamak, toplu şekilde bir etkinliğe katılmamak gibi farklı durumlar 
için boykot eylemi gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin olmadığı (ya da işleyişe 
katılmadığı) bir süreç, olağanüstü bir süreç anlamına gelecektir çünkü öğrenciler her 
durumda nicel olarak üniversitenin en büyük bileşenidir. 



 
Yürüyüş: Üniversite içerisinde, üniversite çevresinde ya da kentin farklı bir 

noktasında; konu edilen sorunu duyurmak, bu duruma karşı olunduğunu göstermek 
için yürüyüşler organize edilebilir. Herkesin anlayabileceği açıklıkta dövizler ve 
pankartlar hazırlanması bu amacı kolaylaştıracaktır. Ayrıca bütün öğrencilerin 
kolayca katılabileceği ve yan yana durabileceği bir mekanizma olarak da işlev 
kazanacaktır. 

 
Miting: Konu edilen sorunun bütün toplumsal kesimlere ve basına duyurularak, 

kamuoyu desteği oluşturulabilmesi için yine üniversite içinde veya dışında uygun bir 
alanda herkesin katılabileceği bir miting organize edilebilir. Çeşitli kesimlerin 
(öğrenciler, akademisyenler, işçiler vb.) söz alabileceği bir kürsü kurulabilir ve/veya 
ortak bir açıklama yapılabilir.  

 
Dilekçe: Üniversite yönetimine, taleplerin iletildiği ortak bir dilekçenin 

verilebilmesi için çalışma yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken, bu dilekçenin 
kendisinden sonuç beklemek yerine sürecin örgütlenmesinin sonuç getirebileceğinin 
unutulmamasıdır. Ortak bir dilekçenin imzalanması ya da aynı dilekçeden çok sayıda 
imzalanarak üniversite yönetimine iletilmesi şeklinde sürdürülebilir. 

 
İşgal: Üniversitenin belli bir bölümünün veya tamamının sorun çözülene kadar 

öğrenciler tarafından terk edilmemesi sağlanabilir. Bir koridorun, kantinin, rektörlük 
binasının, kütüphanenin ya da üniversite içerisindeki bir işletmenin işgali 
mümkündür. Önemli olan sorunla doğrudan bağlantılı mekanın belirlenmesidir. 
(Yemekhane zamlarına karşı öğrenciler yemekhanenin giriş ve çıkışlarını kapatarak 
bir terk etmeme eylemi yapabilir.) 

 
Teşhir: Konu edilen sorunun, buna ilişkin taleplerin, usulsüzlüklerin ya da süreç 

içerisinde karşılaşılan durumların veya tavırların duyurulması için konuşma, afiş, 
pankart gibi çeşitli yollar kullanılabilir. Özellikle kadın hareketinin, üniversiteleri kadın 
öğrenciler için güvenli yerler haline getirmek üzere erkek şiddeti uygulayan kişileri 
kamuoyunu duyurması ve böylece kişiyle kamusal alanda ilişki kurabilecek bütün 
özneleri durumdan haberdar etmesi buna örnek olabilir. Aynı şekilde öğrencilerin 
gerçekleştirdiği bir eylem sırasında üniversitenin özel güvenlik birimi tarafından 
şiddet görmesi veya tehdit edilmesi gibi konularda da bu yöntem uygulanabilir. 
Üniversitenin yönetim tarafından oluşturulan tanıtım materyallerine karşı gerçek 
durumun ve sorunların anlatıldığı bir internet sitesi kurmak da etkili bir teşhir yöntemi 
olabilir. 

 
Sosyal Medya Eylemleri: Bir hashtag belirlenerek, aynı gün ve aynı saatte 

bütün öğrencilerin konu hakkında tweet atması biçiminde bir sosyal medya eylemi 
örgütlenebilir. Kısa ve açıklayıcı bir hashtag kullanılması, çok sayıda ve çeşitli 



görseller ve videolar hazırlanması gibi biçime ve içeriğe ilişkin detaylara dikkat 
edilerek kamuoyu desteği sağlamak üzere gerçekleştirilebilecek bir eylemdir. 
 

Alternatif Alanlar: Üniversite içerisinde öğrencilerin birlikte vakit geçirebileceği 
kamusal, dayanışmacı, özgürlükçü alanların oluşturulabilmesi çoğu zaman 
mücadeleyi büyüten ve besleyen bir durum oluşturur. (Forum alanı için önerilen 
ilkelerin tamamı bu alan için de geçerli olmalıdır.) Bu alanı sürekliliğinin 
sağlanmasına yönelik mücadele, başka sorunların da belirginleşmesini sağlayarak 
mücadele olanaklarını artıracaktır. (Yemekhane boykotu sürerken, öğrencilerin 
yemek ihtiyacını karşılayarak eylemin süreklilik kazanabilmesini sağlayacak 
dayanışma sofraları kurulabilir.) Örneğin, kadın öğrencilerin güvenle bir araya geldiği 
kadın dayanışma noktaları, öğrencilerin bedava çay içebildiği alternatif öğrenci 
kantinleri gibi alanlar dayanışmacı bir kültürün inşası için önem kazanacaktır. Ancak 
dikkat edilmesi gereken, bu alanların araçsal niteliğini unutmamak ve mücadeleyi 
besleyecek şekilde işlev kazanması için çabalamak olacaktır. 

 
Dayanışma pratikleri: Mücadele uzun solukludur. Bu süreç zaman zaman 

kesintiye uğrayabilir ya da geri çekilmeler yaşanabilir. Öğrencilerin mücadeleye 
katılmamasının önünde maddi ya da manevi engeller bulunabilir. Bu durumda, 
mücadele kadar mücadele içinde dayanışma kurmak da çok önemli hale gelir. 
Eylemlere katıldığı için bursu kesilen öğrencilerin için dayanışma ağları 
oluşturulabilir, kitap veya not paylaşımı için dayanışma kurulabilir… Dayanışma, 
mücadeleye katılanların; devlet ve sermaye karşısında güçlenmesi ve mücadelenin 
sürekliliği açısından belirleyici pratiklerden birinde dönüşebilir. 

 
Görüşmeler: Yönetenler, sorun çözülmeden olağan duruma dönülemeyeceğini 

fark ettikleri zaman öğrencilerle görüşmek isteyebilir. Bu aşama çoğu zaman 
eylemlerin soğurulması ve dağıtılması için yönetenler tarafından kullanılmaktadır. Bu 
görüşmelerin, öğrenciler lehine sonuçlanabilmesi için görüşmeye sebep olan süreç 
gibi görüşmelerin de açık olması önem kazanır. Görüşmeler mümkünse öğrencilerin 
çoğunlukta olduğu bir alanda (örneğin eylem alanında) yapılmalıdır. Bu mümkün 
değilse, görüşmelere olabildiğince çok sayıda öğrencinin katılımı sağlanmalıdır. 
Temsilcilerin seçilerek görüşmeye katılması durumunda ise, temsilciler açık, şeffaf 
ve dayanışmacı bir usulle belirlenmelidir. Görüşmeler her ne olursa olsun öğrenciler 
tarafından kayıt altına alınmalı, mümkünse sosyal medyanın getirdiği imkanlar ile 
canlı olarak yayınlanmalı veya paylaşılmalıdır. Böylece yöneticiler, öğrencilerin 
bulunduğu ortamlarda neyi nasıl söyleyebiliyorsa ancak o kadarını söylemeye 
zorlanmalıdır. Öğrencilerin korkutulması, tehdit edilmesi bu süreçlerde sık yaşanan 
durumlar olduğu için bunların önüne geçmek de önem kazanır. Görüşmelerin açıklığı 
şartını sağlayacak çeşitli yöntemler geliştirilmelidir. 

 



Bütün bu araçlar kullanılırken, ihtiyaç duyabileceğimiz bütün donanım ve 
kabiliyetler, topluluğumuzun genişliğine göre genelde öğrenciler içerisinden 
karşılanabilecek durumda olur. Bütün öğrencilerin, ne yapabiliyorsa onu yaparak 
mücadeleye katkı sunmasının yollarını yaratmalıyız. Tasarım yapmak, yazı yazmak, 
şarkı söylemek, haber yazmak, slogan atmak… Herkesin yapabileceği çeşitlilikte 
görevler oluşturmak, daha çok öğrencinin aktif olarak mücadelenin içinde 
bulunmasının yolunu açan temel noktayı oluşturacaktır. 

 
Bu yöntemler sınırlı olarak değil, örnek olarak yazıldı. Çünkü mücadelenin 

henüz icat edilmemiş yöntemleri de dahil olmak üzere sonsuz yolu var. Gücünü 
arkasında bulunan öğrencilerden, meşruiyetini öğrencilerin çıkarından alan her türlü 
eylem biçimi tartışılmalı, en uygun olan/lar uygulanmalıdır. Ancak eylem anının 
getireceği inisiyatiflere açık olmak, eylemleri ileri taşımaya yönelik iradeyi büyütmek 
ve mücadele konusunda kararlı olmanın aşamayacağı bir sorun olmayacaktır. 
Yenilgiler de uzun soluklu bir mücadele sürecinin kaçınılmaz uğraklarıdır, kazanımlar 
da… 

 
Destek-Dayanışma-Duyuru ağları kurabiliriz. 
 
Sorunların ve gerçekleştirilen eylemlerin kamuoyu tarafından bilinmesi, 

üniversite yönetimi üzerindeki baskıyı artırabilir. Bu yüzden, kamuoyunu her 
aşamada bilgilendirecek ve çağrıcı olacak çeşitli yayınlar, haberler, metinler, 
açıklamalar hazırlamak gerekebilir.  

 
Sosyal medyada eylemlerin gerekçelerini, güncel durumunu ve çağrıları 

yaygınlaştırmak için ortak bir sayfa oluşturmak, hızlıca yaygınlaşmayı sağlayabilir. 
Böylece sesimizin ve sözümüzün geniş kesimler tarafından duyulmasını 
sağlayabiliriz. Koşullara göre en uygun aracı seçmek önemlidir ve bu araçlar için 
uygun materyaller üretmek yaygınlaşmayı artırabilir. Öğrencilerin iradesinin dışında 
gelişebilecek durumlar böylece kontrol altında tutulabilir ve sahte/yanlış/çarpıtma 
haberlerin yayılması engellenebilir. Bütün temsiliyet araçları elinden alınmış, bütün 
katılım mekanizmalarından kovulmuş durumda bulunan öğrenciler, kendi sözlerinin 
geniş kitlelerle ve birbiriyle buluşturabilecek her türlü aracı oluşturmaya çalışmalıdır. 

 
Sorunun ve/veya eylemin duyurulması, başta alternatif medya olmak üzere 

çeşitli medya kuruluşlarının ve gazetecilerin ilgisini çekecektir. Geçmiş 
deneyimlerden faydalanarak, eylemlerle ilgilenebilecek gazetecilerle ve yayın 
organlarıyla ilişki kurulması; kamuoyu baskısının yaratılması açısından önem 
kazanır. Böylece öğrenciler, kendi dertlerini ve arayışlarını kendi dilinden anlatabilir; 
yoksa başkalarının yaptıklarımızı değerlendirmesine mahkum olma ihtimali ortaya 
çıkacaktır. Oluşturacağımız bir basın metninin ilgililere ulaştırılması, bir sonraki 
adımın basına duyurulması aynı zamanda gazeteciler başta olmak üzere diğer 



toplumsal kesimleri de eyleme çağrıcı bir nitelik kazanabilir. Bu süreçte, röportajlar 
verilebilir, haberler derlenebilir, basın açıklamalarının yaygınlığı artırılabilir… 

 
Bütün süreçler boyunca, basında olduğu gibi çeşitli konularda üniversite içinden 

ya da dışından dayanışma ihtiyaçları oluşabilir. Bu bir müzik grubunun eylemlerde 
şarkı söylemesi olabileceği gibi, gözaltı durumunda yasal sürecin takibini yapmak 
üzere avukata ihtiyaç duyulması da olabilir. Konunun, yasama organında da dile 
getirilmesine ihtiyaç duyuluyorsa milletvekillerine de ulaşmak gerekebilir. Böyle bir 
ihtiyaçla karşılaştığımız zaman, hızlıca bu ihtiyacı karşılayabilecek kurum ve 
kuruluşlarla iletişime geçebiliriz. Toplumsal mücadelelerle ilgilenen hukuk dernek ve 
büroları böyledir. Ancak yine de kurucu olanın öğrencilerin sözü ve eylemi olduğunu 
unutmamak gerekir. Diğer toplumsal kesimlerin destek ve dayanışması bu temelde 
ve bu iradeye bağlı olarak çevrelenmelidir. Öncelikle kendimize, kendi 
yeteneklerimize, eylemlerimize ve irademize güvenmek zorundayız. 

 
Yerelden genele, genelden yerele 
 
Üniversitelerde karşılaştığımız sorunlar ne sadece bulunduğumuz yere özgü 

ne de bu sorunlarla boğuşan tek topluluk biziz. Durum böyle olunca, çözüm de yalnız 
bizim kendi üniversitemizde yürüttüğümüz mücadeleyle olmuyor. Kendi 
üniversitemizde (yerelde) gerçekleşenleri, üniversitelerin tamamıyla hatta gençlik 
kesimlerinin tamamıyla buluşturabildiğimiz ölçüde kazanacağız. Açık, şeffaf, 
anlaşılır, ilkesel birlikteliklerle kuracağımız bir mekanizma, yerelden genele genelden 
de yerele mücadele imkanları yaratacak ve mücadeleyi büyütebilecektir. 

 
Açlığa, geleceksizliğe, adaletsizliğe karşı ayağa kalk: Komitelerde birleş! 
 
Nasıl üniversitelerimizde, liselerimizde, mahallelerimizde sorun 

gördüklerimizin hiçbiri birbiriyle ilişkisiz değilse, bu sorunlar karşısında gösterdiğimiz 
çabaların da birbiriyle ilişkili olması son derece elzemdir. Çünkü gençliğin bütün 
temsiliyet araçları elinden alınmış, gençler bütün katılım mekanizmalarından 
kovulmuştur. Gençliğin kendi emeği, aklı, fikri ve cüretiyle kendi hayatını eline 
almasının olanaklarını yaratmak için de birbiriyle ilişkili bu sorunlar karşısında ortak, 
birbiriyle sürekli temas halinde yöntemle mücadele etmek gerekmektedir. İşte bu 
yüzden, gençliğin, süreğen ve kitlesel ağlarını kurmak niyetiyle iletişim yollarını, 
dayanışma pratiklerini ve mücadele yöntemlerini oluşturmaya çalışmalıyız. 

 
Gençliğin düzen dışı eğilimleri belirginleşmekte ve bulunduğu her alanda o 

alanın karar vericilerine karşı küçüklü, büyüklü sesler yükseltmektedir. İşte bu düzen 
dışı eğilimleri belirginleşen gençliğin düzen karşısında kendisini bir güç olarak inşa 
edebilmesi amacıyla ekonomik, politik, akademik, kültürel, sosyal; her alanda 
çalışmalar yürütmeli ve bulunduğu alanlarda gençlerin kendi yarattığı temsil ve 



katılım mekanizmalarına omuz verip ve bunların başka mekanizmalarla koordineli 
biçimde çalışabilmesini sağlamalıyız. 

 
Biz, Gençlik Komiteleri olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz. 
 
Gençliğin sesinin en gür biçimde duyulabilmesi, gençliğin diğer toplumsal 

kesimlerle kurucu bağlar inşa edebilmesi, birbirinden haberdar olabilmesi, 
enternasyonal düzeyde birbirini destekleyebilmesi amacıyla iletişim ağları inşa 
edeceğiz. 

 
Gençliğin bencillik ve rekabetçilik karşısında birlikte durabilmesi, nihilizm ve 

yalnızlıkla düzen tarafından hem maddi hem de duygusal anlamda sömürülmesinin 
engellenebilmesi, hayata ve mücadeleye katılmasının önündeki engellerin 
aşılabilmesi amacıyla dayanışma ağları inşa edeceğiz. 

 
Gençliğin hayatın her alanında belirginleşen sermaye ve onun siyasal iktidarları, 

devletler ve onun ideolojik aygıtları karşısında kuvvetlenerek bir karşı güce 
dönüşebilmesi, kendi kendini yönetebilmesi, başka toplumsal kesimlerle dayanışma 
ilişkisini aşan bir birliktelik inşa edebilmesi amacıyla mücadele ağları inşa edeceğiz. 
Var olan mücadele ağlarının birbiriyle koordineli biçimde çalışabilmesini sağlamak, 
gençlik kesimlerinin mücadele ettiği her alanda direngen bir çizginin inşa edilmesi 
amacıyla ideolojik ve fiili mücadele yürüteceğiz. 

 
Gençliği, sesini duymayanlara karşı seslerini birleştirmeye, açlığa, 

geleceksizliğe, adaletsizliğe karşı ayağa kalkarak komitelerde birleşmeye 
çağırıyoruz! 
 


