Þimdi akkor zamaný, ve yakýnda yalnýz ýþýk görülecektir.

Ýlerici,
Yurtsever ve
Devrimci Öðrenciler,
Yarýn Bizimdir Diyenler!
591 fakülte, 179 dört yýllýk yüksekokul, 473 iki yýllýk meslek yüksekokullarýyla ve yeni
kayýt olan 450 bin öðrencisiyle, 1.350.000 öðrenci ders baþý yaparken, yarým milyona yakýn
öðrenci ön lisans programlarýnda okullu oldular.
Ve her zamanki gibi, öðrenci harçlarý, yurt ücretleri, ulaþým giderleri vb. konular, yapýlan açýklamalarda, yayýnlanan bildirilerde bir kez daha gündemin ilk sýrasýna yerleþtirildi.
Öðrenci inisiyatifleri, öðrenci kolektifleri, öðrenci dernekleri, öðrenci konseyleri yeni
gelen öðrencilere üniversite öðrencisinin sorunlarýný anlatan bildiriler yayýnlayýp masalar
açarken, eski öðrenciler bildik bir mekânda olmanýn rahatlýðýyla üniversite alanlarýný doldurdular.
Üniversite eðitimi, üniversitelerin paralý hale getirilmesi konuþulup tartýþýlýrken, nitelikli eðitim, parasýz eðitim gibi savsözler edildi. Ve bir kez daha yeni öðrenciler umutlarýyla, eski öðrenciler alýþkanlýklarýyla yeni ders yýlýna baþladýlar. Böylece baþlayan üniversite
macerasý, kýsa sürede yeni arkadaþlýk iliþkileriyle, boþ geçen derslerle, öðretim üyeleri olmayan bölümlerle, mezun olunduktan sonra nasýl iþ bulunacaðýnýn artan kaygýlarý ve aðýrlýðýyla yoluna devam ediyor.
Ve bu ortamda ve koþullarda YÖK 25. yýlýna girdi...
Herkesin dilindeki sözcükle YÖK düzeni 25. yýlýnda...
Oligarþinin 12 Eylül askeri darbesiyle kurulan YÖK ve onun yönetimindeki üniversiteler, üniversite olmaktan çýkarýlýp birer gelir kaynaðý haline getirildi, piyasa için eðitim adý
altýnda yozlaþtýrýldý, niteliksiz ve özsüz eðitim egemen kýlýndý. Apolitik, ulusal ve toplumsal
gerçeklikten kopartýlmýþ bir öðrenci kitlesi ortaya çýkartýldý.
Bu gerçekler karþýsýnda kimileri, üniversite reformunun zorunlu olduðunu söylerken, kimileri de bu durumun tek sorumlusunun YÖK olduðunun altýný çizmekle uðraþtýlar.
Öðrenci kuruluþlarýnýn (inisiyatif, kolektif, dernek, konsey vb.) parasýz eðitim talepleri, araya sýkýþtýrýlmýþ nitelikli eðitim talepleriyle yinelenirken, üniversite ve üniversite eðitiminin
içinde bulunduðu sorunlardan nasýl kurtulunacaðýna iliþkin ortak ve somut bir bakýþ açýsý
bir türlü oluþturulamadý.
Bugün üniversite öðrencileri ve aileleri için, üniversite eðitimi adýný hakeden bir eðitim, nitelikli ve evrensel eðitim fazlaca önem taþýmamaktadýr. 12 Eylül kuþaðý globalizm ve
AB propagandalarýyla, kýsa yoldan köþeyi dönme, sadece ve sadece kendi gemisinin
kaptaný olma ve kendi gemisini kurtarma mantýðý içinde büyütüldüler. Bu mutlu ve mesut

hayaller içinde, tüm dikkatler, üniversite eðitimi sonrasýnda iþ bulma olanaklarýna yöneltildi.
Gerek öðrencilerin gerekse ailelerinin tercihleri kolay ve yüksek ücretlerle iþ bulma olanaklarýnýn olduðu düþünülen üniversite ve bölümlerde toplandý. Herhangi bir elbise, ayakkabý
markasý gibi üniversite markasýnýn peþine düþüldü.
Ve soyut gelecek yerine somut bugünü yaþayarak bugüne gelindi...
Artýk üniversiteler çarpýk, niteliksiz ve eksik eðitim okullarý haline getirilmiþ, iki ya da
dört yýllýðýna bir buçuk milyon gencin köþeyi dönme umutu içinde tutulmasýna hizmet
eden, sýradan ve basit apolitikleþtirme araçlarý haline dönüþtürülmüþtür.
Amaç hasýl olmuþ, ama sistem çökmüþtür.
Markalý özel okullar ve liseler gibi, markalý üniversiteler de dökülmeye baþladý.
Ýþsiz üniversite mezunlarýnýn sayýsý gün geçtikçe arttý, çoklaþtý.
YÖK, bu çürüyen sistemin merkezi yönetim kurumu olarak çürüdü.
YÖK çürüdükçe, üniversite eðitimi daha da içinden çýkýlmaz sorunlarla yüzyüze gelmeye baþladý.
Çürüyen YÖK, farklý amaçlarýn gerçekleþtirilmesinin bir aracý olarak görünmeye
baþladý. Ilýmlýlardan radikallere kadar tüm þeriatçýlar, çürüyen YÖKün çürümüþlüðünün
üzerinden yeni politik hesaplar içine girdiler. Karþý safta ise post-modern darbeciler yer
aldý. Artýk YÖK ve YÖK düzeni, politik hesaplarýn ve hesaplaþmalarýn yapýldýðý bir kamusal alan haline dönüþtü.
Bu ortamda özerk ve demokratik üniversite istemi, açýk ve yalýn öðrenci istemi
olarak ortalýkta kaldý.
YÖKün kuruluþunun 25. yýlýnda, bir kez daha tüm açýklýðý ve yalýnlýðý içinde özerk ve
demokratik üniversite istemi dile getirilirken, YÖK üzerinden yürütülen politik hesaplaþmalara
karþý bir duruþ sergilenmesi zamaný gelmiþtir.
Post modern darbeci laikler ile þeriatçýlar arasýnda bir savaþ alaný haline getirilmiþ
olan YÖKün kaldýrýlýp kaldýrýlmamasý artýk önemini kaybetmiþtir.
YÖK, kuruluþundaki politik ve ideolojik amaçlarý gerçekleþtirdiði ölçüde iþlevsizleþmiþ,
iþlevsizleþtikçe çürümüþ ve yeni politik çýkarlarýn gerçekleþtirilmesinin aracý haline gelmiþtir.
Ilýmlýsýndan radikaline tüm þeriatçýlar YÖKün demokratikleþtirilmesinden söz ederken, ayný zamanda üniversitelerde köþe baþlarýný tutmuþ öðretim üyeleri aracýlýðýyla YÖKü
ele geçirme hesaplarý içindedirler.
Þeriatçýlýðýn irtica tehlikesini gündemin birinci maddesi haline getirmeye çalýþan post
modern darbeciler ise, YÖKü ilerici, yurtsever ve laik görünüm altýnda, darbe ortamýnýn
yaratýlmasýnýn bir aracý olarak kullanma peþindedirler.
Bu koþullarda üniversitelerin niteliksiz ve eksik eðitimi, üniversite öðrencilerinin harçlardan barýnma sorunlarýna kadar tüm sorunlarý, siyasal çýkarlarýn gölgesinde kalmýþtýr.
YÖKün kuruluþunun 25. yýlýnda üniversite gençliðinin, ilerici, devrimci ve yurtsever
tüm öðrencilerin önündeki görev, bir kez daha YÖK düzeninin üniversiteleri nasýl
yozlaþtýrdýðýnýn, üniversite öðrencilerini kendi sorunlarýyla nasýl yalnýz býraktýðýnýn altýný çizmek, YÖK üzerinden yürütülen politik savaþlarý teþhir etmek ve etkisizleþtirmektir.
Üniversiteler, ne YÖKün çürümüþ düzeninin kurbaný, ne post modern darbecilerin
aracý, ne de þeriatçýlarýn kalesi olmayacaktýr.
Herþeye raðmen üniversiteler özerk ve demokratik üniversiteler olacaktýr.
Er ya da geç üniversiteler, evrensel bilginin öðrenildiði eðitim kurumlarý olacaktýr.
Er ya da geç YÖK, 12 Eylül askeri darbesinin özel kurumu olarak tarihin çöplüðüne
atýlacaktýr.
Tarihin bu akýþýný hiçbir güç engelleyemez.
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