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Kardeşim,1

Yurdumuzun dört bir köşesirıde yetişmiş olan sizler, ayni saatlerde,
a]mi sorulara cevap vereı.ek üniversite giriŞ imtihanlarua katılıyorsunuz.
Cevaplann e]ektronik beyinlercle tarafsız olarak değerlentlirileceği söyle_
niyor. oysa zarlar çoktan atılmış, taraflar çoktan tutulmuştur. Bugi.ın
gireceğiniz imtihanlarda ne der€cede başalr gösterirseniz gösterin karar
önceden verilmistit: ÜNİVERSİTEDE oKUMAK İSTEYEN 51 000 AR-
KADAŞIMIZDAN 40 000'i ELENECEK. imtihan]ara giren on arkadaşı-
mzdan sekizi, ağTzlaııyla kuŞ tutsa]ar, en doğru cevaplan verseler gene
de elenecekler. 40 000 gencin üniversitede okumak, bir iş ve meslek sabibi
olmak hayalleri bir anda sönecek. Binlerce gence iş ve meslek sahibi olmak
hakkrnl ve imkanınr tanımayatl, b;nlerce kabiliyeti bir kalemde köİ€lten bu
adaletsizlik çarkınl hangi hain el dönCürüyor ?

Düşünün kardeşler, sonbaharda asılacak listelerde imtihan sonuçla-
nnı okuyan 40 000 arkadaşrmıan gözlerindeki ümit şığ, yerini haya] kt-
nklığı:ıra terk edecek. Ve o zaman hangi insafsrz iddia ede.bilir bu elemenin
tarafsız. olduğunu ? Anadolu ]iselerinde öğetmensiz okuyar,ılar, her tür]ü
sos;ıal, ekonomik ve kütüre] jmkArı}ardan yoksun olarak ,imtihan kapüa-
ıma gelenlerİe, iyi yetiştirilmek için bütün deYlet ve aile imkenlarrnm se-
ferber ediidiği arkadaşlanmız arasında eşit şans olduğuhu söyleyen]erin
ücdan]an hig sızlamıyacak mı?

Kardeşler; büyük çoğunluğunuz goktan elendiniz. Daha doğarken ve
bugüne kadar yaşadğnız şartlar içinde çoktan elendiniz. Cebir deışleri-
niz, ingilizce, fizik, kimya dersleriniz öğretmensiz geçerken elendiniz. O za-
man sizleri öğretmensiz bırakanlar, veya sağdan soltian derlenen, derme
çatma "vekil öğr"etmen" kadrolanyla idare_i masld.hat edenler elediler sizi.
:Kitap p§rasım denk getirmek için iokmanızı kısarken elendiniz.

Amansrz bir yarışın bir safhas] bu imtihanlar. Öyle bir yarış ki, tok
ile aç, iyi yetiştirİlmişie kasden ihmal edilmiş bu yanşta eşit şansa sahip
cliyorlaı. "Beş parmak birbirine benz,emez!' clenir; ama 40 000 arkattaş-
mnın ta]ihi birbirine benzeyecek, Bu imtihanlar ve eğer kazaJxırsa\rz (?'
bundan sonraki öfoeniminiz bir danışıklı döğüş kardeşler, Hakemler ada-
letşiz kararlaıını çoktan vermişler; biiyle dönüyor bu kahbe di.izenin çar-
kı. Bu sene de üniversiteye giıebilenlerin ancak /o 5'i gösteıırıelik olarak
köylii ve işçi çocuklarından olacak. En itibarlr fakiiütelere, çoğunlukla iyi
yetişme imkinlarına sahip olanlar girecek. Elbette bu arkadaşlanmızı
bir kabahafi yok. Biitün bu haksızlıklann sebebi, hepimize iyi yetişme
şart]an sağlamlyan, ayni imkinlan vermİyen, çoğumuzuı yüzühe iiıiver-
site kapılarınr kapıyan bu ada"letsiz diizendir.



, Zatnn kardeşler, bugün sizler imtihana giferken, hatka kaşı b'ii yö-
n€tirn, sizin yaşta yartm milyon kardeşinize okuma imkinı veızneıniş, ve
yıllarca ewel on]an saf dışı brıakm§tı. Bugiin siz çğalra milyonlaııca kar-
deşimiz, elinde değnek çobanlık yapmakta veya en güç şarttar alhnda bo-
ğaz tokluğuıa çahşmakta, ya da işiz ve sahitrxiz dolaşmaktadır. Çiiıiü,
devlet bütçesinden amerikan iş adamıyla ortakhk kuran itİa]it tüccanna ,
milyonlarca ]ira kredi verilirken, köylerimize bir ilkokul binası yapmak,
y€teri kadar öğretmen yetiştirmek halkmıza çok göriilrnüştür. Gene in-
§ahca yaşama imkAnlarrnr halkrmıza çok görenlel, a,ırıerika.lılarla ortakıık
kuıuıı kendi menfaaüeri peşincle koşanlar cteğl miclir ki, sizi yann üniver-
ğite }iap armda çaresil bırakacaklardır.

E]eme üniversite giriş imtihanlarında bitmiyor karcteşier. Çark, siz
fakiiüte sıraiarındayken de dönecek. imknrısızlülar büyük çoğunluğunuzıı
fakii]te sıralarında e]eyecek. Burs bıiamadığ:ı:z için elaıecek§ıriz. En
kötü şartlarda yurt köşelerinde eleneceksiniz. Kitap parası butamailığ:ıuz
için e.Ieneceksiniz. Üniversitede öğetilenler, hayattan ve gerçekten kopuk
olduğu için eleneceksiniz. Bu mil]etin çocuğu olarak eleneceksiniz.

I{ep iiıııiversiteye giren mezun olsa, çoğu iş bıılaııaz. Çiinkü Tiirkiye'-
nin sanayileşmesini, yeni iş sahalan açılmasııu istemiyenler var. Tiirkiye'-
nin gtıi bir ülke oiaraJr kalıp yabancr ülke §anayiterinin müşterisi olmak-
ta devam etmesinde menfaatleri olanlar var, On]ar ileride sizleıE iş sa-
haşı agamryacaklan için üniveşiteden mezuı olmanıa da istemiyorlar.
Feıana.n ç*mrştır biı, kere: Küğik bir azınlığnrz bugii:ı avutulmak için
üniversiteye alııacak, ama daha solrra iiıiversite sıralannda elenecekler.
Bugiİı imühana giren on arkada§tan anc;k iki taıesi iiniversiteye girebi-
lecek, bu iki kişiden ise ahcak biri mezun olacaktır.

Bu düzenin yamlan her yerde egemendir. Ve bu yasalar rıııırıürıızdır,
adaletsizdir, insafsızdrr. Gençliğiniz, sene]eriniz, kgnalini2g güveniniz bu
amarx,ız makinenin çarklan, arasında törpiilenip gıdecek. Üniversiteye
gir,enleriniz anlayacaklar ki, üniveısite gençliğni saran boykot ve işgal
haıeketleri sebepsiz değilmiş. Yapılan anştrma]ara göre, bu diizen iini-
veı§it€li gençlerin yansında ruhl bozuk]uklar yaratmrşbr. Üniversite öğ-
rencilerinin çoğunluğu ayda 200 liranrn altında paıayla yaşama sa-vaşr
içinde. Bu şar_tlar altında fakiilte ve yüksek okııllara giıenlerin yansı, se-
nelerini, hayal kırıklrklanyla biriikte fakiilte deısanelerine gömeıEk yük-
sek öğenimlerini yarıda brrakmak zoruıila ka]acaklar.

Ya fakültelerini bitirehter arkadaslar, onlar acaba güveııIik içintle mi
olacaklar? Bir üniveısite mezunıınurı değerlendirileceğ işleıe ancak tanr-
dü aracılığyla, torpille girilir. Mezunlann çoğunluğu, insan onuııına uy-
gıın olmayan bir şekilde aylarca bakanlrklarda, genel miictürlüklerde iş
ararlar; en sonunda yaptrğı öğrenimle çoğu zaman ilgisi olmayan bir biiro
memurluğuna razı olurlar. Uzmanlrklar, en önemti görevler, yabancrlara
aynım§tır zaten. Ha}kla beraber olmayanlar, bu meff.leketin çocuklan
arasııdan bitgili, hünerli insan yetişııresini istemiyor, Yurdumuzun önemli



işlerini, Amerika'dan, şurdan ,bu]ıdan getirttikieri uzma^rılara gördüınek-
te menfaat umanlar vaı. Biz diyoruz ki, en bilgiii, en değerli ıızııranlar bu
yurdun çocukları içinden yetiştirilmelidir.

Kardeşler,

Bu aclaletsizliklere hepimizin bir sözü olsa gerek.

GençIik yurdıımıızuı şleceği aıemektir. Mıısıafa Kemat gençIiği, clü-

rüst niteiiğ, yurtseverlik ve cesaret duygulanyla haJkımızın gözbebeğür.

Bizlerin eğtilmesine, en iyi bir şekilde yeüşmesine imkön tanımıyan-
laıia mücadele, tiim haJlımuın geleceği için mücadeledir.

Hiçbir genç "Gemisini kurtaran kaptandır" sözüyle a-ldatdanaz.
Kaptan odur ki, ha]kmızın ve onun gözbebeği olan gençliğn geleceği
için mücadele eder.

Yüreğinde insan sevgisi, Or1l 5gl,gisi taşıyai] her yurtsever bu niüca-
delecle gençliğin yaıunda olacaktır.

Senin okuman, yetişmen çok öıiemii kardeşim l BÜT([T Ct]ÇİÜ<-
LERE, ÖNÜNE çIKARILAN ENGEI-LERE RAĞ]\{EN ÜNiVtrRsİTE_
DE OKUMAK İÇİN GİRİŞECEĞİN DEMOKRATİK MÜCADELEDE,
EjKİR KULÜPLERİ F,EDERAS}OİJ1,, oLANCA GÜCÜYLE yA_
NINDADIE.
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