


bu rrizgar dinmeyecek!
It .":t:rll 1^efn, 39nsu1 

bir sessizli$e ve tepkisizlige mahkum editdisigunterdi. yeni bir degerter sis-I I temi yaratrlmak isteniyordu. lnsanlart -ve yasamr g0zellegtiren tre'rgeyl- k0qiik goren, o,il"r, ez"n
ve birbirine ezdiren, onlart kullanrp rekabet ve tiiietimin girdabrna iten bir degerler-sistemi. lnsanlarr
yalntzlagttran, gegmiginden koparan, umutlarrnr ve inanqlairnr belirsizlegtiren, yigama ba$lrlrgrnr yoke-
dip bogvermigli$in bencilligi iginde eritmeyi amaglayan bir degerter sistemi- Ci."liki; ;";;];iiiagrr, oir-
siz yapan, dijgtinme yetene$ini 6ld0ren, bakmasr yasa,i olan-geyler kargrsrnda karlegiiren, krgrn soguk
nasrl kabullenilirse ciyre kabu[enilen bir deQerrer sistemiydi bu: 

-

l$te Yarln bdyle bir.96.n"Td.g yayrn yagamrna bagladr..Ve Eyliil 1981'de grkan ilk sayrs In
uzun soluklu sunugunda goyle dedi: "Yartn, kugkusuz yeni bir donem olan lggoii yrllarrn bagrnoa,yayln yaSamlna yeni bir soluk olarak giriyor... Yartnl zorunlu krlan kogullar, insanlarrn yUreklerinde vebilinqlerinde yaratttklart ozlemler, inanglar, de$erlerdir... Yarrn'r ,"r"d"n kogullarr, onu yagatacagr
inancryla ve elbette 6nemli savlarla rine itrhyoruz.'

Okuyucularlna kendisini anlattr$r bu ilk sozlerin ardrndan Yann, tam g2 ay aralksrz sijrdilrdtl '

yaylnrnl' Yartn'tn birgeyler soylemek ve yapmak igin duyduQu buyiik heyecanr hig yitirmeden gegirdigi"
bu82aydaneleroldu,neleryaprldt,neleiyaprlmaya9lrirtdri

V llil_1l8f in kogullarrnda genglerin yogun olarak sanata, sanatsat ugragtara yonetdikteriJ gunlerde' "sanat v€ edebiyaltmrzda toplumcu gergekgiligin geng solu!u"-otma savryta yayrna
haztrlanmtgtt. Bu, "o giinlerin kogullarr o kadanna yettlgi igin'"nr-"y'gi oeiitoi; g-englerin baskr'd<lnemine
kargt yoneldikleri ve etkin bigimde iqine girdikleri'aianrn yiyrn progr"r, i"rr'r-."gilresiyJi 

- - '

Aradan geqen sUrede Yartn, geng insanlara ilgilendikleri her alanda gelecegin umut rgrgrnrgotUrdU. Barrg bilincinin, demokrasi bilincinin gengllk iginde giiglenmesi, kokl-egm".'i igin yrlmayan,
usanmayan bir gahgmaya girigti.

1980 Eylul'ii oncesi donemin laturastntn genglere grkanlmasrna kargr ilk sayrsrndan baglayarak
haytr dedi' Donemin gtinah kegisi yaprlan genglerin-hapishanelerde tutulmasrnrn ioplurnsal adaletsiz-li$ini surekli igledi. Bu yaranrn gdzumtiniin glnel bir altan gegtigini, daha af kelimesinin hig kul-lanrlmadr!r g0nterde yazdr. Hapishanererde rutiran ve sayrrarr yuzbine ,ri;;;;qi;-,., ;;;;;; ja 

"ttinqabasryla ulasmaya gahgtr' ilk 
:3Yr:rm izleyen gOnlerde bagtaiarat< onlarla yazrgtr, gogunun iki mektupyazma hakkrnr anasr yada sevdigiyle birlikte kullandrgr bir adrese don0gt0.

_^,,_^9q},'-"_t1!, 
Genqlik Yrlr'nda, "Katrhm, Geligme, Barrg" sloganryla Ukemizde bagtattrktal ve de-moKraslnln Kazanllmas.lntn 6nemli dayanaklartndan biri olan Ogrenci Dernekled,nin olugmasr du-yarhh$tna yayln yoluyla katrldr. Ulkemizin gelecegiolan genglerin rdlu;;d yagama katrlmlarrnr orgutliiclarak gergeklegtirebilecekleri gergegin-i ve iahcr b]r demokrasinin t<izinrtmasrnrn bugunlerde

baglatrlan boylesi bir katrrrmdan geqrigi;i herkese anrattr ve ranrruJr.

-- GenElerin yasaml ttjmiiyle kavramalartntn gelecek igin tagrdl$r 6nemi ilk sayrsrndan beri kavra-
van Yarln, killttir, sanat, bilim, cinsellik... konulairnr demorrasive-barrg igin ytir0ttugii etkin, rsrarlryayrn ryla b0tiinlegtirerek igledi.

Yartn, demokrasinin nasrl iqilen su, solunan hava kadar iinemli oldulunu, rsrarla yineledi.
'Anayasantn haztrlandr$r giinlerde, cineri ve elegtirileriyle daha iyi bir yagam istemini dile getirdi. .
$eqimlerle baglayan drjnemin gorevlerini tartrgti. Sosyaldemokrit hareketin iglevleri, eksikleri ve
s;6revlerini, toplumun ve demokrasinin gelecelinin giivencesinin sol gilqterin birtiginaen gegligi an-layrgryla igledi. 18 yasa oy hakkr veriliresi v-e oana ileri bir adrmlaia segme-seqilme haklarrnrnktsrntrsrz olarak yasalann guvencesi ahrna ahnmasr gerekrilini aynr anlayrgla igledi.

YOK'iin hem o$renci genqli$in geleqe$inin hem de bilimin tinunde nasrl bir engel oldu!unu aqr{a



gtkardt. YOK'o kargr mUcad6lenin irntidemokrasiye kargr mticadele oldugu d0giincesiyle hareket ede-
rek, sorunun goziim0ne giden yolun o!renci gengligin 619Ullti, birlegik ve yr$rnsal mtlcadelesinden
gegtilini ortaya koydu. Demokratik 6lrenci hareketinin geligkin bir yaprya, yaygrn bir etkinlile
ulaqabilmesi igin dnerilerini sundu. Genqlik igindeki lUm gijqlerin birlisinin yeni bir politik killliirUn
ilzerinde yiikseleceliqi savundu. Yurt yagamrndan disiplin yonetmeligine, vizelerden attlmalara kadar
ilniversiteli gengligin yagamr'nr liim boyullarryla ele aldr. 0grenci gengligin haklr ve vazgeqilmez istem-
lerini hayktrdr$t savggtmtn yantnda yer aldt.

Yarrn, gencligin uluslararasr dayanrgmasrnda 0lkemiz gengliginin adrnt, miicadelesini dUnyanrn
dort bir yanrna tagrdr. 1985'te Moskova'da gergeklegtirilen 12. DUnya Genglik ve Ogrenci Festival'inde,
1988'dA Uluslararasr Ogrenciler Birlisi'nin 15. Kongresi igin Havana'da, Avrupa Genglik toplantrsr igin

Viyana'da, Yunanislan KomUnist Genglik Orgtili.i 20. Kongresive Genglik Festivali igin Atina'da, Alman
Komtinist Genglik ve O!renci OrgUtlerinin geleneksel Genglik Festivali igin Herne'de gengli$imizin
uluslararasr dayanrgmasrnrn simgesi olarak yerini aldr. Pekqok Ulkenin genglik yaytnlanyla, diinya
genqli!inin uluslararasr 619iitleriyle diizenli haberlegerek $ili genqli{iyle uluslararast dayantgmadan
Nelson, Mandela'ya 6zg0rl0k kampanyasrna kadar birgok uluslaralagL-9!kl!!g9.gg19l!$imilin de aktif
katrhmrnrn yolunu iOr. Federal Almanya, lsveg, lsvigre, Hollinda ve KiSili'iemGitCitiiiteiiite bir yiir-din -

uluslararasr etkinligini pekigtiriften, diger yandan da yurt drgrndaki gengli$imizin iilkemiz gengli$iyle
bag kurmasrna gahgr. Filistin Kuilulug OrgUtii'niin, Filistin ile g6sterdigi dayanrgmanrn ifadesi olarak
verdigionur plaketinin ise Yann'rn tiim uluslararasr etkinlikleri iginde gok ayrr bir yeri vardrr.

Nazrm'dan Neruda'ya, Fluhi SuUan Viclor Jarala kadar tUm halklann onuru olan sanatgtlar ve
onlarrn iir0nleri Yann1n saylalan4da da vazgeqilmez yerlerini aldtlar.

, Sorgu odalanndan hapishane koluglarrna kadar heryerde y(iriitiilen sistemli igkenceye kargr
iarahksrz miicadele verdi Yann. lgkence gergegini yadsryanlarrn yalanlarrnr, igkence olaylartnt belgele- .

i riyle ortaya koyarak yiizlerine vurdu. Kendi gahganlarrna da defalarca uygulanan gozaltr ve igkenceye
:kargr, insan haklan igin gerqeklegtirilen tllm girigimlerin kararh takipgisi oldu.

, Her tUrlU siyasal g6riig0n serbeslqe 6rgUtlenmesinin dniine engel koymantn demokrasiden
,korkmak anlamrna geldigini belirlerek bu yaklagrmrn baskrcr otoriter rejimi siirekli krlmak isteginin ifade-
,si oldu0unu sciyledi. Geng isek kendi soz, 6rgUtlenme ve gelecek hakkrmrz; igqi isek sendikal
rozgiirl0klerimizin srnrrsrz ve engelsiz bigimde yerlegmesini sallamak igin d0g0nce ve 6rgUtlenme
ozg0rl0$Unden yana olmahyrz dedi. Bu, demokrasinin biittin unsurlarryla Tijrkiye topra!tna
yerlegmesini, kararh savunucularrna kavugmasrnr istemek anlamlna da geliyordu.

Ulkenin sorunlarrnrn gegitliligi iglnde Kiirt sorununun 6zel 6nemine dikkat gekti Yann. Ktrrt
gengli$inin sorunlarlnr de$igik boyutlarryla yans[tr sayfalarrna. Sorunun gozilmiinun Ktirt-TUrk tiim de-
mokrasi g0glerinin birlikte mUcadelesinden gegtiS ini vurgulad r.

lnsanlr{rn, tilkelerin srnrrlarrnr agarak uluslararasrlagan sorunlartna kargt gengli$imizde de gide-

rek artan duyarhh$rn yaygrnlagmasrna katkrda bulunmak igin iizellikle gevre sorunlarlna ve barlga
iligkin geligmelere genig yer verdi, sorunu iilkemizin 6z9Un kogullarrndan hareket ederek gUndeme aldr.

1 ; e yaptrklanyla, yapamadrklarryla, te.k bir sorumluluk ve inatla harekef etti Yartn;toplumlartn ve in-

\f sanlarrn g0zel, yaganasr yarrnlara Eusarak, iek baglarrna degil, birlikte, tartlgarak ve orgiitlU top-
lumlarrn gagdag loplumlar oldugu bilinciyle davranarak ulagabilecekleri gerge$iyle hareket etti. Bugiin
bu anlayrgrn gok daha yaygrn gevrelerde kabul g<irmesinin, Ulkemizin geleceli igin bUyUk bir gans

oldugu dtlgiincesiyle bu son sayrsrnda yfie demokrasi diyor, yine demokrasi igin ortak qaba diyor.



stk srk yineledi Yartn, "Yartn't vareden okurlarr ve onun her satrrrna, her gizgisine ame$igeqen yazarlart' qizerleri'diye. Yarlncrlar, onlarrn gevrelerine sagtlgr rgr$r unulmayaclk]yazarrndan
karikatiiristine, lolo$rafqrstna, lilmcisi, dizgicisi, diizeltmenine, mituaaoatti ernekgilerine kadar bugrizel insanlarr kim unutabirir? yarrn onlarr, emege olan derin saygrsryla selamhyor.

Evet, bu Yartn'tn son saylsl. Kugkusuz biraz hi.iz0nlii bir son sayr bu. Ancak bir o kadar daumutlu, gogkulu. Qtinkii, 82 ayn deneyimi, ugragr ve emegi Yarrn'r aina da buyiiyecegi yeni biryaytnclltk anlayrgrna lagldr. Aynl yiirek atrgrnr, aynr reii tag,yrnlarrn btitrlnlegmesi ve yeni
b{.italnlegmelere yUrUmesidir bu.

&r arln artfi heoimizin kogullarrnt gok iyi bildi0i, E2 ay boyunca kirnsenin, hiqbir g6crin 6n[jnde dizf g6kmedi' $imdi de, nasit billngli ti, qau"yt, ,"rolduysa yine 6yle geteceSe ta$mryor. Ever degertiokuyucular' sevgili arkadaglar' oyllsine yarrnaan ve derinden tanryoruz ki birbirimizi, oylesine artanbir umut ve bilingle paylagryoruz.ki yerytiiiinu, yagarna oyle inanryoruz ki cogkumuz, mtjcadelemiz heps[irecek... bu rlizgar dinmeyecekl
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