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Yeni bir say›m›zla daha
tüm okurlar›m›za
merhaba!
E¤itimin
ticarilefltirilmesi
sald›r›lar› her geçen
gün ivmeleniyor.
Bütçeden e¤itime
ay›r›lan pay›n bu y›l %1
artt›r›ld›¤› aç›kland› ama
okullar›m›zda yine ‘ödenek yetersiz’, yine yaz›l›
ka¤›tlar›n›n paralar›n› dahi biz ödüyoruz. Burjuvazi
kafl›kla da¤›t›p kepçeyle toplamaya devam ediyor. Bir
di¤er yandan da en az›l› gelecek düflmanlar›yla kol kola,
“Meslek lisesi memleket meselesi” diyorlar.
E¤itime ay›ramad›klar› pay›, silah tekelleriyle
milyarlarca dolarl›k anlaflmalar yaparken rahat›ndan
kullanabiliyorlar. Tabii ki bizim e¤itim almam›zdansa
kardefllerimizi öldürmemiz, onlara daha fazla kâr
getiriyor.
Biz liseli devrimciler ise tüm bu sald›r›lara karfl›
alanlar›m›z› örgütlemeye, “Savafla de¤il e¤itime bütçe!”
fliar›yla yeni bir çal›flmaya bafll›yoruz.
Zaman, bezirgânlara, gelece¤i yaratacak olan ellerin
bizlere ait oldu¤unu bir kez daha hat›rlatma zaman›d›r!
Zaman, 13 Aral›k’ta aram›zdan kopar›l›fl›n›n 26. y›l›n›
geride b›rakaca¤›m›z Erdal Eren’in bafle¤mez solu¤unu
solu¤umuza katma, an›s›n› devrimci mücadelemizde
yaflataca¤›m›z› bir kez daha hayk›rma zaman›d›r!
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Erdal Eren’in mücadeleci
ruhuyla kavgay› büyütece¤iz!
E¤itim alan›nda h›z kazanan dönüflümlerin
sonucunda elimizde bir tek içi boflalt›lm›fl bir “ö¤renci”
s›fat› kald›. Bizleri hâlâ “ö¤renci” statüsünde kabul
ediyorlar. Ancak bakkaldan al›flverifl yapmaya giden
herhangi bir müflteri ile aram›zdaki tek fark s›rt›m›zda
bizleri etiketleyen formalardan ibaret.
Bilindi¤i gibi sermaye iktidar› sald›r›lar›n› aç›k
yürütür ama bu sald›r›lara hep garip bir tak›m
gerekçelendirmeler yapar, üstünü örtecek bir tak›m
k›l›flar bulur. Ancak sermaye düzeni gün geçtikçe daha
yüzsüz bir biçimde sald›r›yor, e¤itimde yaflanan
dönüflümü gizlemek, e¤itimde f›rsat eflitsizli¤inin
üstünü örtmek gere¤i duymuyor.
Kay›t döneminde ‹stanbul’da yaflanan bir örnek bu
söylediklerimizi ispatlar nitelikte. Beylikdüzü Bizim
Kent ‹lkö¤retim Okulu’nda düzenlenen bir törende
okulun duvar›na as›lan ve ‹stanbul Milli E¤itim
Müdürü Ata Özer’in imzas›n› tafl›yan pankarta
“sponsor” al›nm›flt›. Söz konusu pankart›n sponsoru bir
dershane!
fiimdi bu pankart›n tercümesini yapal›m. Üzerinde
ne yazd›¤›n› bilmeden, sponsor olan dershanenin
hangisi oldu¤unu söylemeden, yaln›zca sponsorun bir
dershane oldu¤unu bilerek... Bu pankartta yaz›lanlar flu
anlama geliyor: “E¤itimde f›rsat eflitli¤ini b›rak›n! Art›k
e¤itim özellefltirilmifltir. Paras›z bir hak oldu¤unu
zannetti¤iniz e¤itim hakk›n›z› çoktan gasp ettik. Art›k
zorunlu olarak devam etti¤iniz bu okullar›n sizin
ihtiyaçlar›n›z için de¤il bizim ihtiyaçlar›m›z için var
oldu¤unu kabullenin! Hatta bu okullar bizim
denetimimizde olmalar›na karfl›n, yine bizim
haz›rlad›¤›m›z s›navlar karfl›s›nda dahi yeterli de¤ildir.
Art›k sizin k›sa süreli çözümünüz -tabii paran›z varsa-,
bizim yeni rant alan›m›z dershanelerdir.”
Biz o pankartta bunlar› okuduk. Baflkalar› yeni
e¤itim ve ö¤retim dönemi vesilesiyle baflar›lar dileyen
bir pankart oldu¤unu iddia ettiler. Ama biz
müflterilefltirildi¤inin bilincinde, ö¤renci kimli¤ine
sahip ç›kan liseliler olarak, o pankartta sadece sermaye
düzeninin çürüyen e¤itim sistemi itiraf›n› gördük.
Bugün sermaye düzeni a¤z›na yeni bir sak›z
dolam›fl durumda. “Meslek lisesi memleket meselesi”
diyorlar utanmadan. Sermayenin sözcüsü hükümetten
birileri ç›k›yor, y›llard›r bu ülkede iflçi s›n›f›n›n kan›n›
emen bir sermaye kuruluflu olan Koç ile meslek liseleri
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konusunda iflbirli¤i içinde çal›flacaklar›n› söylüyor. Koç
için meslek liseleri memleket meselesiymifl yani! Biz
Koç’un memleketle olan meselesini iyi biliriz. Koç için
mesele, “memleketin hangi köflesini ucuza
kapat›r›m”dan ibarettir! Hükümet de memleketi satmak
telafl›nda. Dolay›s›yla alan memnun, satan memnun!
Ama konunun öznesi biziz ve biz bu gidiflattan hiç de
memnun de¤iliz ve bu memnuniyetsizli¤imizi sermaye
iktidar›n›n yüzüne er ya da geç vuraca¤›z!

Liselilerin sesi art›k daha gür ç›kmak
zorunda!
Liseli gençlik art›k mücadeleyi büyütmek
zorundad›r. Bugün e¤itim alan›nda yaflanan
dönüflümlerden liselilerin pay›na düflen, koca bir
eflitsizlik tablosudur. Ülke genelinde hayata geçirilen
neo-liberal politikalar, bu politikalar›n e¤itim
alan›ndaki uzant›lar›, bir bütün olarak alt s›n›flara
mensup liseli gençlik kesimlerinin üzerine bir kabus
gibi çöküyor. Yeni e¤itim-ö¤retim dönemi
bafllad›¤›ndan bu yana gazetelerin 3.sayfa haberleri
aras›nda yer alan sat›rl› b›çakl› lise önü kavgalar› bu
kabusun toplumun bütününü ilgilendiren k›s›mlar›ndan
birini oluflturuyor. Okullarda artan fliddetten düzen nas›l
da memnun! E¤itimden daha fazla kâr elde etmekten,
e¤itimi daha h›zl› ve topyekün özellefltirmekten
sorumlu devlet bakan› Hüseyin Çelik ç›k›yor, piflkin
piflkin, “Medya abart›yor. Her okulda bir olay olsa o
zaman sorun olurdu. Ama flu an istatistiklere göre 60
okulda bir yaflan›yor” diyor! Sahi Hüseyin Çelik ne
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diyor, kimin
sözcülü¤ünü yap›yor?
Sermayenin sözcüsü
Hüseyin Çelik ve elbette
y›llard›r ticari ve gerici bir
e¤itim sisteminin düflünsel
ve fiili mimarl›¤›n› yapanlar, haber
bültenlerinde cep telefonu
kameras›yla yap›lm›fl yak›n çekim
kavgalar› övünerek izleyebilirler. Biz
bu görüntülerin bafl›na bir jenerik
ekliyoruz ve diyoruz ki; “iflte sizin
eseriniz!” ‹flte, siyasetten
ar›nd›r›lm›fl, apolitize edilmifl yeni
nesliniz, iflte “ne yaparlarsa
yaps›nlar ama yeter ki düflünmesinler, sorgulay›p,
elefltirmesinler” dedikleriniz! ‹flte yalan yanl›fl tarih
kitaplar›, garip yarat›l›fl hikayeleri, ezberlerinde
dualarla büyüyen, iflte ancak paras› yetti¤i kadar e¤itim
alabilen, iflte ulaflabilecek tek bir kütüphanesi olmayan,
iflte ilkö¤retimden bu yana tektiplefltirmeye
çal›flt›klar›n›z! Peki baflard›n›z m›?
Sizin ad›n›za üzgünüz, baflaramad›n›z! Çünkü cep
telefonlar›na kaydedilmemifl baflka görüntüler var
bugün liselerde. Döner b›çaklar›yla birbirlerini
do¤rayanlara seyirci kal›rken, içine s›ra bile
koyamad›¤›n›z okullar›n dört bir köflesine
yerlefltirdi¤iniz kameralarla “yakalamaya” ve
“engellemeye” çal›flt›klar›n›z var. Haf›zan›za kaz›nm›fl
görüntülere bak›n yeter. Onlar geçmiflte de
okullardayd›lar, gelecekte de olacaklar!
Liseli gençlik mücadeleyi büyütmek zorundad›r. Ve
bunun nesnel olanaklar› bugün, dün oldu¤undan kat be
kat fazlad›r. Sermaye düzeninin sald›r›lar› geleceksizlik
tablosunu o ölçüde görülebilir, bilinebilir k›l›yor ki,
bugün liseye henüz bafllam›fl birinci s›n›f ö¤rencileri
dahi bu gerçe¤in ayr›m›na varabiliyor. Öyleyse
yap›lmas› gereken, sald›r›lar›n karfl›s›na birleflik bir güç
olarak ç›kabilmenin yol ve yöntemlerini yaratabilmek.
Liseli gençlik, gerek ülke genelinde, gerek dünya
ölçe¤inde yaflanan bütün süreçlerin fark›ndad›r.
Okullarda yapt›¤›m›z anket ve toplant›lar bize bunu
göstermektedir. Dahas› bulundu¤umuz liselerde
gördü¤ümüz, tek bafl›na sorunlar karfl›s›nda bir bilinç
aç›kl›¤› de¤il, aç›k bir tepkidir! Eksik olan mücadele
konusundaki bilinç aç›kl›¤›d›r. Bu durumda, bugün
liseli gençlik mücadelesinin daha güçlü bir mecraya
ak›t›labilmesi için gereken, bu tepkileri mücadeleye
sevk edecek kanallar›n yarat›labilmesidir.
Bunu yapacak olansa bizleriz! Bu kanallar›
yaratmak zorunday›z. Bunun arac› platformlar›m›z
olabilir, bunun arac› okullardaki e¤itsel kollar olabilir,
bunun arac› okullarda birlikler oluflturmak, komiteler
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kurmak olabilir. Önemli olan bunun ad›n›n ne oldu¤u
de¤il, neyi hedefledi¤idir. Ve bizler aç›k ki liseli
gençli¤in sorunlar› karfl›s›nda mücadele etti¤i bir süreci
yaratmay› hedefliyoruz. Bu hedef do¤rultusunda ne
gerekiyorsa, onun ad›mlar›n› atmak en temel
sorumlulu¤umuzdur.

Erdal Eren son de¤il, kavga sürüyor!
13 Aral›k, bir liseli devrimci olan Erdal Eren’in
dara¤ac›nda katlediliflinin y›ldönümü. 12 Eylül faflist
askeri cuntas›n›n yafl›n› büyüterek ipe gönderdi¤i bu
yi¤it devrimciyi örnek almak ve onun davas›n›
büyütmek bizler için önemli ve ertelenemez bir
sorumluluktur. Erdal Eren Türkiye’deki sömürü ve
talan düzeninin ayr›m›na varman›n, s›n›fs›z ve
sömürüsüz dünya mücadelesi vermenin, bu mücadele
u¤runa bedel ödemenin yafl› olmad›¤›n›n ispat›d›r.
Bizler biliyoruz ki, bu topraklar daha nice Erdal
Erenler yetifltirecek! Bizler biliyoruz ki bugün okul
s›ralar›nda oturan bir sürü Erdal Eren var ve yar›n da
olacak.
Erdal Eren bu topraklarda yaflayan herkese, her
kesime, her s›n›fa bir fleyler ça¤r›flt›r›r. Bu topraklar›n
duyarl› insanlar› için 12 Eylül faflist askeri darbesini,
onun katliamc› yüzünü ça¤r›flt›r›r. Sonra bu topraklarda
ne kadar fazla yi¤it devrimcinin katledildi¤ini... Analar
için evlat kaybetmenin ac›s›n›... Kimilerine kendi
cezaevi günlerini... Burjuvazi için bu mücadeleden
duyulan korkuyu... Ama büyük bir kesim için Erdal
Eren; s›n›fs›z ve sömürüsüz bir dünya için verilen
mücadeleyi ça¤r›flt›r›r. Erdal Eren biz liseli
devrimcilere ise bu mücadeleyi devralm›fl olan “bizi”
ça¤r›flt›r›yor!
Liselerde gelecek ve özgürlük mücadelesi verenler
için Erdal Eren ete ve kemi¤e bürünmüfltür! fiimdi
yap›lacak olan, O’nun yar›m b›rakt›¤›n›
tamamlamakt›r!

Liselilerin Sesi

Bütçe art›flfl››n›n aynas›ndan
yans›yanlar…
E¤itim sistemi üzerine onlarca elefltiri
sunuyoruz. Bunlar›n bafl›n› e¤itimin paral› hale
gelmesi çekiyor. Ve bu sorunun Hayat Bilgisi
dizisinde oldu¤u gibi salt okul idaresi
taraf›ndan de¤il bizzat devlet eliyle yarat›ld›¤›n›
söylüyoruz. Okul yönetimlerini birer tahsildar
gibi davranmaya itenleri görmeliyiz. Çünkü
karfl›lar›nda bir tepki gördüklerinde hepsinin
savunmas› ortaklafl›yor; “Bize verilen bütçe
yeterli de¤il.”. Bu söylem bir gerçeklik tafl›yor
tafl›mas›na ama bizden para al›nmas›n› da
meflru k›lm›yor. Çünkü bu paray› vermekle
yükümlü olan devlettir. Biz üzerimize düflenden
fazlas›n› vergiler üzerinden zaten yap›yoruz.
Bir kamu hizmeti olan e¤itimden yararlanmak
için tekrar para verilmesi, bunu hizmetten
ç›kar›p bir al›flverifle dönüfltürüyor.
Bugün sömürü düzeninin ayakta kalmas›n›
isteyenler bizi bin bir yalanla uyutmaya
çal›fl›yor. Binlercesini sayabiliriz ama biz
e¤itim bütçesine yönelelim. Bugün e¤itime ayr›lan
pay›n düflük oldu¤u bir gerçektir. Bu gerçe¤i
kapatamayacak olduklar›ndan bir tür vaatle durumu
geçifltiriyorlar. “Bütçeden ayr›lan pay› art›rd›k,
elimizden geldi¤ince yükseltiyoruz.” Evet, e¤itime
ayr›lan bütçe bu y›l art›r›lm›flt›r. %3.5 ile %4.5 aras›nda
matematiksel olarak %1’lik bir art›fl oldu¤u bir
gerçektir. Ama e¤itim sistemi göz önüne al›nd›¤›nda bu
bir anlam ifade etmiyor. Bugün e¤itim sistemi kendi
gelirleri ile (yani bizden okullarda toplanan paralar,
varsa okulun hal› sahas›n› kiralayarak, kantin ihaleleri
vb.) ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya çal›fl›yor. Elektrik, su ve
›s›nma sorunu birçok okulda yaflan›rken, s›n›flar
standard›n çok üzerinde dolmuflken, bilimsel deneyler
için materyal sorunu yaflan›rken bütçede art›fl
oldu¤unun söylenmesi gülünçtür.
Sözkonusu art›fl› biz daha “geliflmifl” liselere
yap›lan yat›r›mlarda görebiliyoruz. Birçok geliflmeye
bakarak bu art›fl›n iflçi-emekçi çocuklar›na dair bir ad›m
olmad›¤›n› rahatl›kla söylüyoruz. Son birkaç y›l
içerisinde özel okullara yönelik ciddi projeler
oluflturuldu. “Fakir ö¤rencileri okutmak için s›navla
ö¤renci al›m›”, “Özel okullara destek yasa tasar›s›”,
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“Özel okullar yasas›”, hepsi temelinde özel okullar›
besleyen bu projeler, bütçe art›fl›n›n nereye akaca¤›n›n
yan›t›n› da gösteriyor.
E¤itime ayr›lan pay›n üzerine de¤inirken
sermayenin hedeflerinden de bahsetmeliyiz. Özel
okullar›n e¤itim sistemindeki yerini %10’lara
ç›karmak! Bu hedefi yakalayabilmek için özel okula
giden ö¤renci say›s›n›n artmas› gerekiyor. Bunun için
ya özel okul ücreti düflürülecek (bu ç›karlar›yla çeliflir)
ya da baflka bir kaynakla daha fazla kâr sa¤lanacak
(vergi indirimi, ücretsiz arsalar, krediler, 1000 ö¤renci
(!) vb. gibi) . E¤itim alan›nda aç›klarla bo¤uflulurken
özel sektöre deste¤in tek bir anlam› vard›r. Paran kadar
ve patronlar›n ihtiyac›na göre oku!
Devlet bütçesinin olanaklar› s›n›rl› oldu¤u için,
e¤itime daha fazla pay ayr›lam›yor! Böyle diyor asalak
burjuvazinin ülkeyi yöneten temsilcileri. Oysa daha
geçen birkaç hafta içinde Amerika’da yap›lan bir
görüflme sonras› 10 Milyar Dolarl›k F-35 savafl uça¤›
al›m› dillendirildi. Bu düflüncenin kesinleflmeye yak›n
oldu¤u, ama bir öneri olarak Eurofighter adl› Avrupa
ülkelerinin ortak projesinin de de¤erlendirilece¤i
söylendi.
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paral›laflt›r›lmas› devlet için bir zorunluluk de¤il,
‹flte gerçekler! E¤itim için
bulunamayan bütçe milyar dolarl›k
tercihli bir yönelimdir. Sermaye s›n›f›n›n ç›karlar›
uçaklara veya tank modernizasyonuna
do¤rultusunda hareket eden bir devletin yapmaya
bulunabiliyor. Bugün e¤itime ayr›lan bütçe
çal›flaca¤› ola¤an bir harekettir. Burada sonucu
ile Milli Savunma Bakanl›¤›na ayr›lan bütçe de¤ifltirecek olan bizleriz. E¤er bu paral› e¤itim
aras›ndaki uçurum, aranan bütçenin neden
sald›r›s› ve emperyalist uflakl›k iliflkilerinin karfl›s›na
bulunamad›¤›n› da gözler önüne seriyor. “Vatan›n
dikilemezsek, yak›n gelecekte olacaklar ortadad›r.
savunulmas› için” denen bütçeyle bugün Lübnan’da
Anayasa’da e¤itimi paras›z ve hak olarak
‹srail iflgal ordusu (birileri “BM Bar›fl gücü” diyor)
gösterenler, flimdilerde e¤itimi özel okullara b›rakmak
olarak görev yap›l›yor.
için can at›yor. Çünkü ka¤›t üzerinde söylemeleri
Bütçedeki art›fla geri dönelim. Bu pay art›m›n›
gereken bir çok konu var. Yoksa maskeleri düflmüfl
ciddiye almamam›z›n bir baflka yönü daha var.
olacakt›r.
Unutmamak gerekir, bu art›fl yap›labbildiyse bu tam da
Üreten, yaflam› de¤ifltirenlerin çocuklar› olarak
baflka bir bütçeden kesildi¤i içindir. Bugün sa¤l›k
bizler bu maddeleri de¤ifltirebiliriz. Düzenin karfl›s›na
alan›nda, sosyal hizmet ve sigortalar konusunda hak
birli¤imizle ç›kt›¤›m›z sürece onlar kaybetmeye ve geri
gasplar›n›n büyümesi, art›fl›n nereden kaynakland›¤›n›n çekilmeye mahkumdur. Yeter ki biz bu iradeyi
da izah›n› veriyor bize. Yeflil kartl› bir hastaya bile
olufltural›m. Birçok dünya ülkesinde son y›llarda aç›¤a
eczaneler “devlet ödeme yapmad›¤› için” ilaç
ç›kan birli¤i ve mücadeleyi biz de yaratabiliriz. Yeter
vermiyorsa, durup e¤itim alan›ndaki bu art›fl›
ki kendimize güvenelim ve inanal›m. Yeter ki her
düflünmek gerekir. Zaten sermaye s›n›f›n›n ç›karlar›n›
alanda birli¤imizi kurarak örgütlü mücadele yolu
korumak ve büyütmekle yükümlü bir düzende, iflçitutal›m.
emekçilere ve onlar›n çocuklar›na
yönelik bir iyileflme göz boyama ve
kand›rmadan öteye gidemez.
Bugün bizim omuzlar›m›zda temel
Emperyalist iflgalin 4 y›ld›r kol gezdi¤i Irak’tay›z...
önemde sorumluluklar bulunmakta.
Irak’ta bir yandan direnifl sürerken, emperyalist iflgale boyun
Yaflanan sorun kendini bu kadar aç›k e¤ilmezken baflka bir yandan da insan kay›plar› çarp›yor göze.
hissettirirken ve düzenin yalan
Kaçanlar, öldürülenler, emperyalist iflgalin getirdi¤i bir y›¤›n sebepten
makineleri bin bir k›l›f uydururken,
dolay› ülkeden ayr›lanlar... Bunlara ra¤men Irak’ta direnifl sürüyor...
biz gerçekleri daha gür bir sesle
Katledilen insan say›s› 600.000’i geçmifl bir ülke Irak, yüzbinlerce
dillendirmeliyiz. Bugün “Savafla
insan da mülteci durumuna düflmüfl. Ne yaz›k ki bu say› günden güne
de¤il e¤itime bütçe!” fliar› hiç
art›yor. Peki, bu tablonun sebepleri neler? Suçlu kim? Kim bu insanlar›
olmad›¤› kadar yak›c› bir fliard›r.
topra¤›ndan, can›ndan eden? Biz miyiz?
Lübnan iflgaline yap›lan katk›n›n bir
Galiba bunda bizim de sorumlulu¤umuz var. Elbette temel
bafllang›ç oldu¤u unutulmamal›d›r.
sorumluluk ABD emperyalizmine ait ama bu iflgale seyirci kalan kim?
Emperyalist güçler için Türkiye’nin
Yine biziz bence. Bu sorunun cevab› her fleyi özetliyor. Çünkü orada
Lübnan katk›s› yeterli de¤ildir.
bunlar olurken biz belki sobam›z›n önünde, belki okulda, belki de
fiimdiden Afganistan’daki gücü
sokaktayken, arkadafl›m›zla sohbet ederken, bunlar› yapt›¤›m›z her
büyütmeye ve operasyonlara
dakika orada bir bomba patl›yor, her dakika bir insan kaybediliyor. Suç
kat›lmaya ça¤r›l›yor Türk devleti.
senin ve bizim yani biraz da. Sen ne yap›yorsun seyirci kalmaktan
Ortado¤u’daki di¤er ülkelere yönelik baflka? (Bu arada senin gibi herkes kay›ts›z kalm›yor iflgale. Kay›ts›z
iflgal tehditleri hala sürmekte. Ve bu
kalmayan, iflgale ortak olmak isteyen bir burjuva s›n›f› var, unutma.)
görevlerde emperyalistler daha çok
Senin yaflad›¤›n yerde bunlar oluyor. Peki, orada neler var, neler oluyor?
tetikçi piyon, yani onlar hesab›na
Televizyonlarda görüyorsundur ama televizyonun anlatt›¤›ndan çok
savaflacak güç kullanmak istiyor.
daha fazlas› var; orada iflgal var, orada zulüm var, orada emperyalizm
Bir di¤er sorunumuz ise ülke
var, orada kapitalizmin barbarl›¤› var, orada insan k›y›m› var, bir gram
içinde sermayenin sömürü ve talan›
petrol için, orada, direnifl var, orada umuda direnifl var...
büyütme savafl›d›r. E¤itim sistemi
Benim senden tek iste¤im bunlar› sadece okuyup geçme, geçip de
bugün en büyük hedeftir. Bir yandan
s›radan biri olma, iflgale kay›ts›z kalma. Unutma sessiz kalmak demek,
devlet okullar›nda ciddi bir parasal
ortak olmak demektir. Orada umuda bir direnifl varsa burada da
s›k›nt› yaflan›rken, bir yandan özel
direniflin umudu sen ol!
okullara çok büyük katk›lar
Bir ‹LGP’li
haz›rlanmaktad›r. E¤itimin

Umuda direnifl

AB’ye “girelim girmeyelim” tart›flmalar› süredursun, biz
liseli gençlerin bu cephemizden sözümüzü söyleyebilmemiz
ve bu konuda bilinç aç›kl›¤› yaratabilmemiz gerçekten
önemlidir. Kuflkusuz böyle kapsaml› bir konunun tüm alt
bafll›klar›yla incelenmesi zordur ve uzun bir yaz›n›n
konusudur. Bu yüzden burada bizleri en çok kesen “e¤itim”
bafll›¤› öne ç›kacakt›r.
Öncelikle, AB’ye ba¤lanan tüm umutlar›, as›ls›z iddialar›
ve medyan›n yalan yanl›fl söyleyip yazd›¤› tüm verileri bir
kenara b›rakarak, tarihin gerçekli¤i içinde günün do¤rular›n›
kendi öz çabam›zla aramam›z gerekiyor. Avrupa Birli¤i tarihi
ilk olarak Avrupa Ekonomik Toplulu¤u (AET) ile bafll›yor.
Ard›ndan AT ve nihayetinde günümüzün AB’si kuruluyor.
Türkiyeli burjuva s›n›fa mensup yöneticilerin AB serüveni ise
1959’da üyelik baflvurusu ile bafll›yor. ‘60’l› y›llarda ve
ard›ndan 70’li y›llarda toplumsal muhalefetin yükselerek
kitleler içindeki bilinçlenmenin artmas›yla iflçi s›n›f› ve ö¤renci
gençlik gerçek kurtuluflu, Avrupal› ve Türk patronlar›n
ekonomik birli¤i olan AB’de de¤il, tüm dünyadaki iflçi ve
emekçilerin s›n›fs›z, sömürüsüz yaflamas›n›n güvencesi olan
sosyalizmde aramaya bafll›yorlar. Ve 12 Eylül faflist darbesi
sonras›nda medya tekeli ve patronlar, toplumsal
ayd›nlanman›n ve yükselebilecek mücadelenin önüne
geçebilmek için AB hayallerini topluma enjekte etmeye
bafll›yorlar. Ve günümüzde hâlâ medya ve patronlar
insanlar›n gerçek toplumsal kurtuluflunu perdelemek için
a¤z›m›za verdi¤i AB sak›z›yla bizi oyalamaya devam ediyor.
Evet, günümüzde “nispi” olarak ileri bir Avrupa devletleri
gerçekli¤i var, ancak bu ilerili¤in nas›l bir ilerilik oldu¤u
konusunda kimsenin bir fikri yok. Geçen yüzy›l›n ortalar›nda
Avrupa’daki kapitalist devletler, SSCB’nin de bask›s›yla
“sosyal devlet” imaj› çizebilmek, artan tepkinin ve
mücadelenin önüne geçebilmek için e¤itim, sa¤l›k vb.
alanlarda emekçilere bir tak›m “sosyal” rüflvetler vermek
zorunda kald›lar. Ancak ‘90’lar›n bafl›nda SSCB’nin
çökmesiyle birlikte büyük bir engelden kurtuldular, Avrupal›
sömürücü s›n›flar her alandak hak gasplar›na, özellefltirme ve
sömürüye h›z kazand›rd›lar. Bat› Avrupa’da e¤itim
harcamalar› için bütçeden ayr›lan pay 1950’lerde %3’ken
‘70’lerde %6’lara yükseldi. 1946’da Fransa’da bir kufla¤›n
sadece %4’ü mezun olmay› baflar›rken, bu oran 40 y›l sonra
%60’›n üzerindeydi. Bununla birlikte, e¤itim gören ö¤renci
kitlesi içinde emekçi katmanlardan gelen çocuklar güç bela
e¤itimine devam etme u¤rafl› verirken, zengin bir az›nl›k için
mükemmel kolejler yap›ld›. Örne¤in, Fransa’da beyaz
yakal›lar›n, yani zenginlerin çocuklar›n›n iflçi çocuklar›na göre
yüksek e¤itim alma olana¤›, 1960’lar›n bafl›nda %80 iken,
1990’da bu oran hâlâ %75’i gösteriyordu. 1951’de alt
s›n›flardan gelerek sayg›n poli-teknik okullarda okuyan
ö¤rencilerin oran› %21 iken, bu oran 1989’da %8’e
gerilemiflti. ‹flte bu oranlar “ileri” Avrupa’da e¤itimin
kitlesellefltirilmesinin ayn› zamanda s›n›fsal ay›klaman›n da
kitlesellefltirilmesi oldu¤unu apaç›k gösteriyor.
Avrupal› patronlar›n en güçlü lobi örgütlerinden biri olan
ERT 1989’daki ilk raporunda Avrupa e¤itim sistemi için
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“uygunsuz ve ça¤d›fl›” demifl ve bunun çözümünü flu sözlerle
ifade etmiflti:
“Endüstrinin müfredat üzerindeki etkisi çok zay›f.
Ekonomik çevreyi, iflin do¤as›n› ve kâr elde etmenin
mant›¤›n› pek kavram›fl de¤iller.”
Yani diyorlard› ki; “Avrupa e¤itim sistemi biz patronlara

ucuza çal›flt›rabilece¤imiz kalifiye iflgücü (e¤itimli iflçi)
sa¤layam›yor. Ö¤renciler “ilginç” olan› de¤il, basit ama bizim
fabrikalar›m›zda onlar› sömürmek için kullanaca¤›m›z, ifllerine
yarayaca¤› bilgileri ö¤rensinler.”
Yani diyorlard› ki; “ö¤retmenler; iflçinin eme¤inden kâr
etti¤imiz kapitalist (sermaye) sömürü düzeninin mant›¤›n› pek
kavrayamad›lar. Ö¤rencilerine söylemeleri gereken nas›l
birbirlerinin kafalar›na basarak yükselebilecekleri.”
Ve iflte “ileri” AB uygarl›¤›nda e¤itim böyle do¤du ve
geliflti. 1998’de Avrupa Komisyonu “okulda pazarlama”
konusunda bir rapor yay›mlad›. Bu rapor, e¤itimin bir an önce
piyasaya aç›l›p paral›laflt›r›lmas›n› sal›k veriyordu:
“Koruyucu önlemlerin bulunmamas› durumu,

pazarlaman›n okullara nüfuz etmesi, ö¤rencilerin muhakeme
yeteneklerinin körleflmesi, hayal k›r›kl›¤›na u¤ramalar› (...)
gibi riskleri bar›nd›r›yor. Bununla birlikte koruyucularla birlikte
bu zafiyetler giderilebilir ve avantajlar gün yüzüne ç›kar:
özellikle kaynak sorunu çeken okullar aç›s›ndan kaynak
avantajlar› elbette, ama ayn› zamanda e¤itim aç›s›ndan
da;(...) Okullarda azami ölçüde pazarlama önlemlerinden
e¤itsel ve mali yararlar sa¤lanmas›n› mümkün k›lman›n (...)
sa¤lanmas›n› tavsiye eder.”
Bugün ço¤u Avrupa üniversitelerinde binlerce dolara
pazarlanan e¤itim, her geçen gün Avrupa e¤itim sisteminin
ticarilefliyor olmas› ve buna karfl› Avrupa’n›n dört bir yan›nda
ticari e¤itime karfl› liselilerin, üniversitelilerin yürüyor olmas›
bugün bizlere bir fleyler anlat›yor.
‹flte biz liseli gençler olarak bizlere gösterilen “Avrupa
rüyas›n›n” asl›nda e¤itimin piyasaya aç›lmas›n› isteyen
Türkiyeli patronlar›n rüyas› oldu¤unu görebilmek
durumunday›z. Biz iflçi ve emekçi çocuklar›na allay›p pullay›p
gösterdikleri AB ve onun “eflit” e¤itim sistemi özünde bizim
eflit ve demokratik bir e¤itim ve onun gerçekleflebilece¤i
s›n›fs›z sömürüsüz bir düzen mücadelemizin önüne geçmek
ve bizi as›ls›z hayallerle sersemletmekten baflka hiç bir fley
ifade etmiyor.

D. Evrim
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Meslek liselerine yönelik Koç kampanyas› bafllad›...

Son birkaç
haftad›r reklâm kuflaklar›nda
Koç grubunun yeni bir reklâm› gösteriliyor. Bu
reklâmla vas›fl› eleman aç›¤›na dikkat çekiliyor. Ve
ekleniyor; “Meslek Lisesi Memleket Meselesi!”
Bafllatt›klar› bu kampanyan›n arka plan›na bir bakal›m.
Koç grubu asl›nda yeni bir fley söylemiyor.
TÜS‹AD’›n uzun zamand›r dillendirdi¤i ama hayata
geçirilmesi için devleti zorlad›¤› bir hareketi kendi
bafllat›yor. Patronlar›n ortak kürsüsü TÜS‹AD meslek
lisesi ihtiyac›n›n giderek artt›¤›n›, bu alana yat›r›m
yap›lmas› gerekti¤ini dillendiriyor. Bugün meslek
liselerinin say›s› gerçekten bir ihtiyaç olarak karfl›m›za
ç›k›yor. Fakat onlar bu ülkenin ihtiyaçlar› üzerinden
de¤il bizzat kendi kâr h›rslar›yla konufluyorlar.
Düflününüz ki Bursa’da Sönmez Meslek Lisesi sanayi
sitelerinin karfl›s›na kuruludur. Koç grubu bu kampanya
ile kendi stajyer ihtiyac›n› (ucuz iflçi ihtiyac› demek
daha do¤ru) karfl›lamay› amaçl›yor. Ya da fiiflli Motor
Meslek Lisesi4nin yan› TOFAfi servisidir ve arabalar›
kimler tamir ediyor tahmin edebilirsiniz.
Sermayenin meslek liselerine bak›fl› asl›nda bu
örnekler kadar aç›kt›r. Onlar ucuz fakat vas›fl› iflçi
istiyorlar. Bugün meslek lisesi ç›k›fll› iflçilerin say›sal
oran› toplam iflçi s›n›f› içinde çok azd›r. Bu yüzden
daha iyi flartlarda çal›flma olana¤› bulabiliyorlar ya da
vas›flar› sayesinde daha rahat ifl imkân›
sa¤layabiliyorlar. Sermaye düzeni de meslek liselerini
art›rarak bunun s›radanlaflmas›n›, yani kendisi için
maliyetini (vas›fl› iflçi ücretini) düflürmek istiyor. Bunu

en iyi stajyerlik sürecinden görebiliriz.
Patronlar e¤itim için gelmifl meslek
lisesi ö¤rencilerini ayak ifllerinde ya da
üretimde de¤erlendirerek
“e¤itmektedir”. Stajyer ö¤renciye
verilen maafl›n ne kadar az oldu¤u
bilinir. Patronlar bu küçük mebla¤›
bile ödemekten kaç›n›r. Sermaye
s›n›f›n›n kâr h›rs›yla daha lise
y›llar›nda böyle tan›fl›l›r. Meslek
liseleri zaten ilk andan itibaren
sömürü cehennemi olarak
kurgulanm›flt›r. Böylece mezun
olanlar fabrikalardaki sömürü
düzenine adapte edilebilecektir.
Düflünmeyen, elefltirmeyen,
tart›flmayan bir gençlik hayali
meslek liselerinde daha bir öne
ç›kmaktad›r. Çünkü düzen burada yatan
tehlikeyi biliyor. ‹flçi s›n›f› uyand›¤›nda neler olaca¤›n›
çok iyi biliyor. Bunun önünü alabilmek için lise
y›llar›ndan harekete geçiyor. Çünkü lise ça¤lar›nda
insanlar ö¤renmeye, araflt›rmaya ve harekete geçmeye
daha istekli olurlar. Bu nedele bugün meslek liselerinde
abluka göze çarpan bir boyut kazanm›flt›r.
Öte yandan meslek liseleri çok ciddi bir potansiyel
tafl›maktad›r. Çünkü hep söyledi¤imiz bir söz vard›r;
bask› ve sömürü ne kadar yo¤unsa mücadele de o kadar
yo¤un olacakt›r. Meslek liseliler iflçi olmak d›fl›nda bir
gelece¤e sahip de¤ildir. Meslek Yüksek Okullar›na
devam edebilen meslek liseli say›s› çok düflüktür. Bu
alana aç›kta kalan düz liselilerin yerleflmesi ise ayr› bir
vahim tablodur. Sermayenin ç›karlar› gere¤i gelecekleri
ellerinden al›nan meslek liseliler döner sermayeye,
AOBP eflitsizli¤ine, staj sömürüsüne karfl› yo¤un bir
tepki tafl›maktad›r. Fakat bir mücadele kanal›
bulamad›klar› için ortaya ç›kamamaktad›r. Er ya da geç
meslek liseleri de mücadelede temel bir yer alacakt›r.
fiimdi bize “memleket meselesi” olarak bu konuyu
aç›yorlar. Evet, meslek liseleri memleket meselesidir.
Bu bizim memleket meselemizdir! Meslek liselerinde
daha fazla çal›flmal›, daha fazla meslek liseli arkadafl›
mücadeleye yöneltmeliyiz. Meslek liselerine yerleflmifl
gerici, floven bak›fl› k›rmal› yerine s›n›f olman›n
bilincini ve hak alma kültürünü yaratmal›y›z. Çünkü
meslek liselerinde bu düzeni y›kacak bir s›n›f›n
neferleri yetiflmektedir. Meslek liseliler henüz sorunun
temelini göremese de, mücadelemiz bir gün
kazanacakt›r.

Gelecek ve özgürlük istiyoruz!
ALACA⁄lZ!
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Bu y›l 6 Kas›m ülkenin dört bir yan›nda protesto
gösterilerine sahne oldu. Binlerce üniversite ve lise ö¤rencisi
YÖK karanl›¤›n› da¤›tma iradesiyle alanlardayd›. ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Adana, Bursa, Mersin, Trabzon, Antakya,
Kayseri, Eskiflehir, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Diyarbak›r,
Çanakkale, Bal›kesir, Malatya, Amasya, Konya, Kütahya,
Batman, Siirt ve Uflak’ta ö¤renci gençlik, kendisini
geleceksizli¤e mahkum eden sald›r›lar karfl›s›nda tepkisiz
kalmayaca¤›n› bir kez daha gösterdi. Biz de Liselilerin Sesi
olarak bu say›n›n Türkiye’den bölümünü, 6 Kas›m eylemlerinin
haberlerine ay›rd›k.

‹stanbul: “Üniversiteler bizimdir,
bizimle özgürleflecek!”
‹stanbul’da 6 Kas›m süreci 4 Kas›m günü Kad›köy’de
örgütlenen mitingle bafllam›fl oldu. Bir dizi siyasal gençlik
örgütlenmesinin birlikte örgütledi¤i eylem olumsuz hava
koflullar›na ra¤men oldukça coflkulu geçti.
Haydarpafla Numune Hastanesi’nin önünde toplanan
gruplar, buradan Kad›köy Meydan›’na do¤ru yürüyüfl bafllatt›lar.
Yürüyüfl kolunun en önünde, mitinge ça¤r› için kullan›lan fliar›n
yer ald›¤› ortak pankartlar aç›ld›. “YÖK’e, paral› e¤itime ve
soruflturmalara karfl› eflit, bilimsel, demokratik, anadilde e¤itim
istiyoruz!” ve “Emperyalist iflgale ve operasyonlara karfl›
özgürlük, kardefllik ve gelecek istiyoruz!” yaz›l› pankartlar›n
ard›ndan mitingin örgütleyicisi olan gençlik örgütlenmeleri
yürüdü. Eyleme yaklafl›k bin kifli kat›ld›.
Mitinge ‹LGP olarak bizler Ekim Gençli¤i ile beraber ortak
yürüttü¤ümüz kampanyan›n logosunu tafl›yan bir pankartla
kat›ld›k. Pankartlar›m›zdan birinde, “Gelecek ve özgürlük
istiyoruz, alaca¤›z!” fliar› yaz›l›yd›. Di¤erinde ise alanda slogan
olarak da s›kl›kla dile getirdi¤imiz ça¤r›m›z vard›: “YÖK’e, ticari
e¤itime ve emperyalist iflgale karfl› 6 Kas›m’da Beyaz›t’tay›z!”
Kampanya dövizlerimizin tafl›nd›¤› mitingte yaklafl›k 60 kiflilik
kortejimiz, eylem boyunca canl› ve coflkuluydu.
‹stanbul’da di¤er bir eylemse YÖK’ün kuruluflu 6 Kas›m
günü Beyaz›t Meydan›’nda gerçekleflti. Gün boyunca önce
TKP’li ö¤rencilerin, ard›ndan E¤itim-Sen’in eylemlerine sahne
olan meydan, saat 13.30’da üç koldan alana giren ö¤rencilerin
“YÖK kalkacak, polis gidecek! Üniversiteler bizimle
özgürleflecek!” sloganlar›yla ç›nlad›.
Alana ilk önce “Emperyalist iflgale ve paral› e¤itime karfl›
baflkald›r›yoruz!” pankart›yla Fen-Edebiyat Kampüsü’nden
ç›kan ö¤renciler geldi. Alanda “ceza”l›larla beraber bekleyen
ö¤rencilerle bulufltular. Ard›ndan Merkez Kampüs “Siyaseti
bitiremedin! Tüccar rektör istemiyoruz!” pankart›yla ana kap›ya
geldi. Beyaz›t Meydan›’nda buluflan ö¤renciler coflkulu
sloganlar›yla ve marfllarla d›flar›dan gelenleri beklemeye
bafllad›lar. Di¤er üniversitelerin Beyaz›t Meydan›’na girmesiyle
beraber, ‹Ü’den kat›lanlar da Meydan’a do¤ru yürüyüfle
bafllad›lar. Biz de “Paral› e¤itime ve ÖSS’ye karfl› gelece¤imize
sahip ç›k›yoruz!” pankart›yla eyleme kat›ld›k. Eyleme 250 kifli
kat›ld›.

‹stanbul Liselilerin Sesi

Ankara: YÖK protestosuna polis
sald›r›s›!
7 Kas›m günü saat 14:00’te de¤iflik üniversitelerden
ö¤renciler YÖK’ün 25. kurulufl y›ldönümünü protesto etmek için
Kurtulufl Park›’nda biraraya geldi. Ekim Gençli¤i, Ö¤renci
Kolektifleri, SGD, SDG, YDG, ÖEP, DGH, Tüm-‹GD, EHP
Gençli¤i, Marksist Gençlik, YÖGEH taraf›ndan düzenlenen
eylemde en önde “YÖK’e Hay›r!” pankart›, arkas›nda ise 7
metrelik “soruflturmalar geri çekilsin, ücretsiz ulafl›m ve bar›nma
hizmeti sa¤lans›n, avukatl›k s›nav› kald›r›ls›n, iflgale de¤il
e¤itime bütçe ayr›ls›n, TMY geri çekilsin, Ortado¤u’daki iflgale
son verilsin, herkese eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim”
taleplerinin yer ald›¤› bir pankart tafl›nd›.
Polis barikat› ile karfl›laflan kitle Sakarya Caddesi’ne
yürüyece¤ini ve eylemi burada gerçeklefltirece¤ini söyledi.

ARALIK
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Ancak polis yürütmeyece¤ini ifade etti.
Ö¤renciler buluflma yeri olan Kurtulufl Park›’nda
yaklafl›k 3 saat polis ablukas›nda bekledi.
Ö¤rencilerin kararl› tutumu karfl›s›nda kolluk
kuvvetleri pankarts›z ve slogans›z bir flekilde
S›hhiye yönüne do¤ru yürünebilece¤ini söyledi.
Yürüyüfl bafllad›ktan k›sa bir süre sonra kitle
sloganlarla yürüyüfle devam etti. Kortej Mithatpafla
Caddesi’nden geçti¤i s›rada çevik kuvvet arkadan korteje
sald›rd›. Ara sokaklarda süren çat›flmalarda birçok arkadafl›m›z
darbe ald›, yaraland› ve 40’› aflk›n gözalt› yafland›.
Gençli¤i polis terörü ve soruflturmalarla susturacaklar›n›
düflünenlere bu beklentilerine hiçbir koflulda
ulaflamayacaklar›n› tüm coflkumuz ve kararl›l›¤›m›z ile bir kez
daha gösterdik.
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Ankara Liselilerin Sesi

‹zmir: Gelece¤imize sahip ç›k›yoruz!
YÖK’ü da¤›taca¤›z!
‹zmir’de YÖK protestosu 6 Kas›m günü saat 12:00’de Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünden bafllayan yürüyüflle
gerçekleflti. “Gelece¤imize sahip ç›k›yoruz! YÖK’ü
da¤›taca¤›z!/Üniversite Ö¤rencileri” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme
150 kifli kat›ld›. Edebiyat Fakültesi’nden yurda do¤ru yap›lan
yürüyüfle Dokuz Eylül Üniversitesi ö¤rencileri “Gelecek biziz,
de¤ifltirece¤iz!” pankart› ve turnikeleri, cezalar›, ticari e¤itimi,
iflgali vurgulayan dövizlerle kat›ld›lar.
Eylem YÖK’e ve YÖK zihniyetine karfl› yap›lan mücadele
ça¤r›s›yla sona erdi.

‹zmir Liselilerin Sesi

Adana: YÖK’e ve emperyalist iflgale
HAYIR!

Bursa: “Söz-Eylem-Örgütlenme
Özgürlü¤ümüzü ‹stiyoruz
YÖK’ü Da¤›taca¤›z”
25 y›ll›k YÖK karanl›¤›n›n protestolar›n› Bursa’da da iki
eylemle sürdürdük. ‹lk eylemi gündüz okulda, ikinci eylemi de
akflam flehirde yapt›k.
Uluda¤ Üniversitesi’nde Saat 12:15’te kütüphane önünde
toplan›p, “Söz-Eylem-Örgütlenme Özgürlü¤ümüzü
‹stiyoruz/YÖK’ü Da¤›taca¤›z/Uluda¤ Üniversitesi Ö¤rencileri”
yaz›l› pankart›m›z› açarak kortej halinde yürümeye bafllad›k.
Mediko önüne kadar sloganlarla yürüdük ve burada bir bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirdik. Ard›ndan marfllar ve halaylar
eflli¤inde bir süre daha mediko önünde durduk. Bu s›rada
çevremizde toplanan ö¤rencilere YÖK ve jandarman›n teflhirini
yaparak, kitleyi flehirdeki eyleme davet ettik. Sonra yine kortej
halinde marfllar ve sloganlarla mühendislik kantinine geçtik.
Pankart›m›z› ve dövizlerimizi kantine asarak YÖK üzerine
konuflmalar yapt›k ve eylemi sonland›rd›k. Yaklafl›k 50 kiflinin
kat›ld›¤› eylem oldukça coflkulu geçti.
fiehirde düzenlenen eylem saat 18.00’da Setbafl›/Mahfel
önünden AVP önüne do¤ru yürünmesi ile bafllad›. “Söz-EylemÖrgütlenme Özgürlü¤ümüzü ‹stiyoruz/YÖK’ü Da¤›taca¤›z”
pankart› aç›ld›. AVP önünde düzenlenen bas›n aç›klamas›n›n
ard›ndan eylem slogan ve marfllarla sonland›r›ld›. Eyleme
yaklafl›k 70 kifli kat›ld›.

Adana’da 5 Kas›m günü YÖK’e ve emperyalist iflgale karfl›
ö¤renciler ve kamu emekçileri alanlardayd›.
Uzun zamand›r yürütülen çal›flmalar sonucu gerçeklefltirilen
5 Kas›m yürüyüflü coflkulu ve kitlesel bir kat›l›mla
gerçeklefltirildi. E¤itim-Sen binas› önünde saat 12.30’da
toplan›larak, “Paras›z e¤itim, paras›z sa¤l›k! 12 Eylül ürünü
YÖK kald›r›ls›n!” ortak pankart› aç›ld›. Bu pankart›n arkas›ndan
Adana E¤itim-Sen imzal› pankart aç›ld› ve 50 kiflilik kamu
emekçileri kitlesi yürüyüflte yer ald›. Üniversite ö¤rencilerinin
oluflturdu¤u YÖK ve Emperyalist ‹flgal Karfl›t› Ö¤renci
Platformu, “YÖK’e ve emperyalist iflgale hay›r!” fliarl› imzas›z
pankart ile “Paras›z, bilimsel, demokratik, anadilde e¤itim
istiyoruz/YÖK ve Emperyalist ‹flgal Karfl›t› Ö¤renci Platformu”
imzal› pankartlar›n arkas›nda yürüdü. Ayr›ca “TMY/YÖK çöpe!
Anadilde, paras›z, bilimsel e¤itim!/Ceyhan MYO Ö¤renci Birli¤i”
pankart› aç›ld›. Bu pankartlar›n arkas›nda yaklafl›k 250 kifli
yürüdü.
Çukurova Üniversitesi’nde 6 Kas›m YÖK süreci, 6 Kas›m
günü saat 12:00’de Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Rektörlü¤e
gerçeklefltirilen bir yürüyüfl ve ard›ndan saat 14:00’te Akif
Kansu Toplant› Salonu’nda ‹zzettin Önder’in kat›ld›¤› bir panelin
ard›ndan sona erdi.
Saat 12:00’de R1 dersliklerinin önünde, “YÖK’e ve
emperyalist iflgale hay›r!” ve “Paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim
istiyoruz/ YÖK ve Emperyalist ‹flgal Karfl›t› Ö¤renci Platformu”
fliarl› pankartlar›n aç›lmas›yla eylem bafllat›ld›. Ana caddeye
ç›k›larak yol trafi¤e kapat›ld› ve rektörlü¤e do¤ru yürüyüfle
devam edildi.

Mersin’de 7 Kas›m günü gerçeklefltirilen eylemle 12 Eylül
askeri-faflist darbesinin ürünü YÖK protesto edildi. ‹HD
önünden bafllayan yürüyüfl Tafl Bina önüne kadar sloganlar
eflli¤inde sürdürüldü. Tafl Bina önünde yap›lan bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan eylem sona erdi.
Eylemde ‘’YÖK, polis, medya bu abluka da¤›t›lacak!’’, ‘’YÖK
kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleflecek!’’,
‘’Müflteri de¤il ö¤renciyiz!’’, ‘’Sermaye defol, üniversiteler
bizimdir!’’ sloganlar› at›ld›.
Ekim Gençli¤i’nin de destek verdi¤i eyleme MEÜDER, YDG,
SGD, DGH, DPG, DSG ve DGD kat›ld›.

Adana Liselilerin Sesi

Mersin Liselilerin Sesi

Bursa Liselilerin Sesi

Mersin: “Eflit, paras›z, bilimsel,
anadilde e¤itim istiyoruz!”

Düzen gençli¤e çok yönlü bir biçimde sald›r›yor.
Bu sald›r›lardan birini de disiplin yönetmelikleri
oluflturuyor. Bu sald›r›n›n arka plan›nda düzenin
gençli¤i tek tiplefltirme, sindirme ve hep denetim
alt›nda tutma arzusu sakl›d›r.
Egemen s›n›flar bu yönetmelikleri kendi s›n›fsal
ç›karlar› do¤rultusunda kullanmaktad›r. Bunun bizlere
getirisi(!) yozlaflma, çeteleflme, uyuflturucu,
yabanc›laflma ve yaln›zlaflmadan baflka bir fley de¤ildir.
Bizlerin fark›na varmam›z gereken ilk önemli nokta
ise; tafl›d›¤›m›z dinamizm ve gücün, sömürü sistemi
için büyük bir tehlike arz etti¤idir ve bu nokta çok
önemlidir. Sistemin gençli¤i hedefleyen politikalar›n›n
fark›na varmal›y›z. Sistem, bireycili¤i ön planda tutup,
gençleri birbirinden uzaklaflt›rmaktad›r. Gençli¤i her
yönüyle teslim almay› hedeflemektedir. Bireyci,
bencil, toplumdan soyutlanm›fl, asosyal, apolitik ve tüm
insani de¤erleri bir yana b›rakan bir gençlik yaratma
çabas›ndad›r.
Gençli¤in dikkat etmesi gereken en önemli
konulardan birisi, emperyalist yoz kültürün en çok
etkiledi¤i temel kesimin liseli ve üniversiteli gençlerin
oldu¤udur.
Disiplin yönetmeliklerinde bizleri tek tiplefltirmeyi
hedef alan, belirli k›staslara ba¤layan bir dizi madde
var. Bunlar›n her birinden bahsetmek yerine öne
ç›kanlardan birinden bahsetmeyi tercih ediyoruz. Lise
disiplin yönetmeli¤inde “Okul içinde siyasi partilerin,
bu partilere ba¤l› yan kurulufllar›n, ideolojik amaçl›,
dernek ve kurulufllar›n veya sendikalar›n siyasi ve
ideolojik görüflleri do¤rultusunda eylem düzenlemek,
baflkalar›n› bu gibi eylemleri düzenlemeye k›flk›rtmak,
düzenlenmifl olan eylemlere etkin bir flekilde kat›lmak”
ve “ yasaklanm›fl kitap, dergi, broflür, gazete, bildiri,
beyanname, ilan ve benzerlerini da¤›tmak, duvarlara ve
di¤er yerlere asmak, yap›flt›rmak, yazmak yasakt›r.”
yazmaktad›r. Bu yasaklara ayk›r› davranan ö¤rencilere
okuldan tasdikname ile uzaklaflt›r›lma cezas› verilir.
Bu maddeler ilk okundu¤unda, siyasetten
so¤utulmufl, korkutulmufl bir toplumda do¤al
karfl›lanabilir. Fakat bu maddeler bizlerin iyili¤i için
de¤il aksine bizleri uyutmak için konulmufltur.
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Disiplin yönetmeliklerinin
kafalara geçirilen
çuvaldan fark› yoktur!
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Arkadafllar bir düflünün! Lise ça¤lar› insanlar›n
düflüncelerinin oluflma yafllar›d›r. ‹nsanlar iyiyi,
do¤ruyu, yanl›fl›, kötüyü, yalan› ve gerçe¤i bilmeden
yola ç›kamaz. ‹nsanlar bunlar› bilmedikten sonra bir
konudaki düflüncelerini sa¤lam bir temele ba¤layamaz.
Bu maddelerde geçen kitap, gazete gibi fleyleri
neden yasaklam›fllar? diye düflünmek gerekir. Asl›nda
çok basit; egemen burjuva s›n›f›n yalanlar›n› ve gerçek
yüzlerini ortaya ç›karan bu kitap ve gazete türü fleyler
burjuva s›n›f›n ç›karlar›na ters düfltükleri için
yasaklanm›flt›r. Yani gençlerin gerçekleri görmesinden
korku duyulmaktad›r. Gerçekleri bilmeyen bir insan ise
hiçbir zaman do¤ruyu göremez. Egemen s›n›f›n bu
disiplin yönetmeliklerini kullanarak yaratt›¤› bask›n›n
amac›; gençli¤in düflünmemesini, sorgulamamas›n›,
ö¤renmemesini sa¤lamakt›r.
Biz liseli gençli¤in yapmas› gereken, disipline
uymamak, oyunun kurallar›n› bozmakt›r. Biz, liseli
gençlik olarak bu emperyalist yoz kültürü ve bizlere
dayat›lan disiplin yönetmeliklerini kabul etmiyoruz ve
bizler yeni dünyay› yaratacak insanlar olmay› ve
sizlerin de aram›zda olman›z› yürekten istiyoruz. Tüm
liseli gençli¤e ça¤r›m›z; “Gerici, faflist ve anti bilimsel
disiplin yönetmeliklerine son” fliar›yla hep birlikte
mücadeleye!

Ankara’dan bir Liselilerin Sesi okuru
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Bakana göre okullarda yaflanan fliddet olaylar› vahim bir düzeyde
de¤ilmifl!..

Vahim olan senin gibilerin
var olmas›d›r!

Milli E¤itim Bakan› Çelik son dönemde medyan›n
gözde bafll›¤› okullarda fliddet hakk›nda bir aç›klama
yapt›. Medyan›n konunun üzerine gitmesinden sonra
bir dizi çal›flma yap›lm›fl ve baz› projeler haz›rlanm›flt›.
Bakan Çelik bu çal›flmalar üzerine bilgi verirken,
önemli bir tespit ortaya att›. Türkiye’deki okul say›s› ve
genel fliddet olaylar›n›n istatisti¤ine dayanan tespitini
flöyle ifade ediyor bakan: “Okul say›s›na göre her
okulda bir olay görülse flu kadar olay olurdu ama flu
anki say›lar çok daha düflüktür. Olaylar vahim bir
boyuta ulaflmam›flt›r.” Böylece tam da bu düzenin
temsilcisine yak›flan bir de¤erlendirme ortaya koymufl
oldu. Onlar için bizim okullar›m›zda fliddet olaylar›n›n
yaflanmas› önemli de¤il. Önemli olan bunun say›sal
olarak genelli¤inin olmamas›.
‹ronik bir flekilde bakan›n aç›klamas›n›n yan›nda
‹stanbul’un göbe¤inde bir lisede yaflanan b›çakl› kavga
haberi bulunmakta. Tam bir saat süren olaya ne polis ne
de ö¤retmenler kar›flabiliyor. Sonuç hâlâ vahim bir
tablonun bulunmuyor olmas›! San›r›m bakan için
vahim bir durum oluflabilmesi için birkaç okulda
bombalama gibi olaylar›n yaflanmas› ya da yüzlerce
liselinin ayn› gün içersinde birilerini b›çaklamas›
gerekiyor.
Yeni e¤itim-ö¤retim dönemini bile incelesek, ortada
onlarca yaralama ve öldürme olay› bulundu¤unu
görürüz. Fakat bizi birer müflteri ve sömürü çarklar›nda
köle olarak gördükleri için, bizim bu türden
sorunlar›m›z onlar için önemli de¤il. Onlar için sömürü
düzeninin tehlikeye at›lmamas› yeterlidir.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta
do¤uyor. Zaten bu düzenin yaratt›¤›n› bu düzen
temizleyemez. Bugün liselerde bu kadar çok olay
ç›kmas›n›n arkas›nda ne oldu¤unu biz çok iyi biliyoruz.
Birli¤i, dayan›flmay›, kardeflli¤i da¤›tmaya çal›flan, her
türlü kin ve nefreti yayan, bu düzenin ta kendisidir. Bu
yüzden bizim bafl düflman›m›z, flaflmaz ana hedefimiz
bu düzen olmal›d›r. Bugün televizyonundan gazetesine
bakan›ndan kolluk kuvvetine kadar her alandan fliddeti
hofl gören ve uygulayan bir yap›lanma yürütüp,
sonras›nda liselerde fliddet olmas›n› istememek sadece
aldat›c› laf salatas›d›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n konu kapsam›nda baz›
projeler haz›rlamakta oldu¤unu söylemifltik. Bunlar›n
bafl›n› tahmin edilebilece¤i gibi üst düzey güvenlik
önlemleri al›yor. Okullar› cezaevine dönüfltüren duvar
ve tel örgüler, att›¤›n›z her ad›m› kay›t alt›na alan
kameralar, kap›da güvenlik, okul önünde polis ekipleri
vb...
Peki s›rada ne var dersiniz? Televizyonda
ünlülerden fliddete karfl› tan›t›m filmleri. Evet, bir
yandan fliddete karfl› hoflgörü mesaj› ifllenecek, bir
yandan da çürümüfl e¤itim sistemi ve düzenin aç›¤a
ç›kard›¤› sorunu bask›y› art›rarak çözeceksiniz.
fiiddete karfl› fliddet prensibi etkili olur diyenlere
asl›nda sorunun kayna¤›n› göstermek gerekiyor. Bu
düzen yaflad›¤› sürece sorunun kendisi baflka adlarla
tekrar tekrar ortaya ç›karacakt›r, bu kaç›n›lmazd›r.
Çünkü sorunun kayna¤›na dokunmam›fl, onu oldu¤u
gibi b›rakm›fl oluyorsunuz.
Biz okullar›m›zda yaflanan bu fliddet olaylar›n›
do¤ru ele almakla yükümlüyüz. Bu olaylarda düzenin
teflhirini yapmak, gerçekleri sorgulatmak bizim asli
görevimiz olmal›d›r.

T. Kor
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Ö¤rencilere bilimsel bir e¤itim vermesi gereken liseler, düzenin ›rkç›gerici ideolojisini empoze etmekle kalm›yor, bu kurumlar art›k ticarethaneler
olarak kullan›l›yor. Ö¤renciler müflteri ve yozlaflt›r›lmas› gerekilen bir kesim
olarak görülüyor. Gerici e¤itim müfredat›, faflist disiplin yönetmelikleri
e¤itimin ola¤an seyri iken, liseler art›k e¤itim ve ö¤retimin d›fl›nda düzenin
her iste¤ini yerine getiren kurumlar haline getirilmifl bulunuyor. Ö¤renciler ise
liseleri ÖSS’yi kazanmak için gidilen kurumlar›n (dershane, özel dersler
s›nav› kazanmak için flartken) bir ara basama¤› olarak görüyor.
Ö¤renci Sömürü S›nav› liselerde yaflanan eflitsizli¤in en belirgin ifadesi.
Üniversiteye gitmek isteyen ö¤renciler ayn› e¤itimi almamas›na ra¤men ayn›
s›nava giriyorlar. Bafltan kaybetmifller ve bafltan kazanm›fllar ayn› koflullarda
s›nava giriyorlar. Sonuç hiçbir zaman de¤iflmiyor. Paras› olup dershaneye
gidenler, özel ders alanlar kazan›yor, iflçi-emekçi çocuklar› kaybediyor,
gelece¤i kazanma yar›fl›nda sonuncu oluyor.
Bu seneki s›navda bir de¤ifliklik oldu. Her sene üniversitelerin
kontenjanlar› baraj› geçen ö¤rencilere yetmezken, bu sene üniversitelerde
altm›fl bine yak›n bofl kontenjan kald›. Üniversitelerdeki kontenjan› doldurmak
için bu sene ikinci kez ek yerlefltirme yap›ld›. Ek yerlefltirme ifllemiyle onbini
aç›kö¤retim olmak üzere 20.786 ö¤renci üniversiteli oldu. Ancak devlet, vak›f
ve KKTC üniversitelerinde 32.423 kontenjan bofl kald›.
Her sene e¤itimde küçük reformcuklar(!) yapan sermaye devleti geçti¤imiz
y›l s›nav sistemini de de¤ifltirmiflti. ‹ki bölümden ve toplam 240 sorudan
oluflan s›nav 3 saat 15 dakikada gerçekleflmiflti. S›nav kapsam›ndaki konular
art›r›lm›fl, daha önceki senelerde uygulanan ÖYS sistemi getirilmiflti.
Yap›lan bu de¤ifliklik bu kadar kontenjan›n aç›k kalmas›n›n sebeplerinden
biri. Lise ikiye kadarki konular ÖSS’de ç›kmayacak diye çal›flmayan
ö¤renciler, üçüncü s›n›fta bütün konular› çal›flmak zorunda kalm›fl, ikinci
bölümün 185 puan baraj›n› aflamayan ö¤renciler tercih yapma hakk›n›
kaybetmifltir.
YÖK yetkilileri ise bunu “Baz› bölümler art›k puan alan ö¤renciler
taraf›ndan bile tercih edilmiyor” fleklinde aç›kl›yor. Asl›nda ço¤u bölüm,
özellikle de sosyal bölümler tercih edilmiyor. Bunun sebebi de ortada:
gelecekte iyi bir meslek sahibi olmak isteyen ö¤renciler bu bölümlerden
mezun olduklar›nda diplomal› iflsizler kervan›na kat›lacaklar. Kald›ki art›k
mimarl›k, mühendislik, avukatl›k gibi mesleklere dahi üniversiteden mezun
olundu¤unda sahip olunam›yor. Yetkinlik, avukatl›k s›nav› gibi uygulamalar
uzun y›llar staj yapmay› gerektirebiliyor. YÖK yetkililerinin bu mazeretin
arkas›na s›¤›nmas› kendi aç›klar›n› kapatma gereksinimidir. Ancak bu dahi
sistemin bozuklu¤unu ortaya koyan bir savunma.
Geleceklerini kazanmak amac›yla ÖSS’ye giren liseliler yine
geleceksizlikle karfl› karfl›ya. Bu sorunu çözmek ne s›nav sistemi de¤ifltirilerek
gerçekleflir, ne de ikinci hatta üçüncü ek yerlefltirmeyle. Çünkü Ö¤renci
Sömürü S›nav›’n›n kendisi bu geleceksizli¤in sebebidir. ÖSS tam anlam›yla
ö¤rencilerin yar›nlar›n› geleceksizli¤e açan bir kap›d›r. Umutlar›n› bu s›nava
ba¤layanlar›n kazan›mlar› bir bak›ma kendi sonlar›n›n bafllang›c› olacakt›r.

T. Karanfil
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Ser mayeyi okullar dan,
emper yalizmi
O r t a d o ¤ u ’d a n ko v a c a ¤ ›z !

Tarih 5 Eylül!..
O günlerde üzerinde
uzunca tart›fl›lan ve meclisin
alelacele bir flekilde toplanarak
vermifl oldu¤u karar gere¤i,
Lübnan’a BM “Bar›fl Gücü!” ad›
alt›nda konumlanmak üzere
onlarca askerin gitmesini
onaylayan tezkere ç›kar›ld›.
Emperyalizmle zaten s›k›
iliflkiler içerisinde olan,
uflakl›kta kusur etmeyen ve her
isteneni yerine getiren Türk
burjuvazisi, ABD’nin
Ortado¤u’ya yönelen ve
tamamen ç›karlar üzerine
kurulu olan sald›r›lar›ndan biri
olan Irak iflgalinden 1 Mart’ta
yapm›fl oldu¤u hata nedeni ile yararlanamam›flt›. 1 Mart’›n ac›s›n›
unutmayan burjuvazi, Ortado¤u’daki bu kanl› pazardan
yararlanabilmek çabas›nda. Lübnan’a asker gönderme tezkeresini
onaylayan ve gençli¤in kan›n› ABD emperyalizmine, ‹srail
siyonizmine pazarlayanlar›n tek amaçlar› var; kendi ceplerini
doldurmak!
Bugün Ortado¤u’dan kazanç elde etmek isteyenler ülkemizde
de ayn› flekilde hareket etmektedirler. Ç›kartt›klar› onlarca yasa ile
bizleri kölece yaflamaya mahkûm etmektedirler. Bugün bizler en
ufak hak aray›fl›m›zda dahi terörist ilan edilip, okullar›m›zdan
at›lmaktay›z. Bugün sermaye sahipleri bizleri ne kadar çok bask›
alt›nda tutarlarsa, ne kadar çok ilerici-devrimci insan› bask›lar›yla
sustururlarsa kendi istediklerini o kadar rahat bir flekilde
yapacaklar›n› bilmekte ve ona göre hareket etmektedir. Bu amaçla
ç›kart›lm›fl olan TMY de bunun bir örne¤idir.
Bugün bizler, e¤itimi ticarilefltirip al›n›p sat›lan bir meta haline
getirmek isteyen bu zihniyete karfl› dün oldu¤undan daha güçlü bir
flekilde mücadele etmeliyiz. Bugün bizlerin üzerinden rahatça hesap
yap›p, bizleri emperyalizmin ufla¤› yapmak isteyen zihniyete dünden
daha güçlü bir flekilde karfl› ç›kmal›y›z. Çünkü biz gelece¤i temsil
edenleriz ve bugün gelece¤imize sahip ç›kmaktan baflka bir
flans›m›z bulunmamaktad›r. Bugünden kendi sorunlar›m›za karfl›
ç›kmazsak, yar›n daha büyük sorunlarla karfl›laflaca¤›z. Çünkü
gözünü para bürümüfl olan sermaye durmadan bizlerin yok
diyebilece¤imiz kadar az olan haklar›m›z› elimizden almak
istemekte, azg›nca sald›rmaktad›r.
Biz liseli gençlik olarak, ilerici-devrimci insanlar olarak sistemin
sald›r›lar›na karfl› flimdi daha güçlü bir flekilde hayk›r›yoruz:
“Sermayeyi okullar›m›zdan, emperyalizmi Ortado¤u’dan kovaca¤›z!”

Y. Mert

ÖSS-OKS sisteminin
çöküflü
Bilim d›fl›l›¤›na, ezbercili¤ine, gericili¤ine k›l›f
uydurmak için haz›rlanan ÖSS, liselilerin kâbusuyken
ortaokullu ö¤renciler de benzer bir sald›r›dan
nasipleniyorlar... Ne liselilerin ne de ortaokullular›n
birbirlerinden farkl› bir sorunlar› var, ikisi de sistemin
kokuflmufl e¤itimiyle yüz yüze...
Eskiden lise son s›n›fta gidilen dershanelere flimdi
ö¤renciler 6.-7. s›n›ftan itibaren gitmeye bafll›yorlar.
Neden? Amaç önlerine konulan OKS s›nav›nda
baflar›l› olup iyi bir liseye yerleflmek... ‹yi bir lise
kazan›ld› diyelim, peki ya sonra? Ailenin geliri yine
dershanelere ak›yor çünkü flimdi de karfl›lar›nda iyi bir
üniversite için ÖSS engeli var. ÖSS’yi kazan›p iyi bir
üniversiteye gitmek derdi var. Tamam, üniversite bitti
ya sonra? Sonras› da k›s›r döngünün devam›; s›nav
bunal›m› ya da koskoca bir “hiç”. ‹flte bu da sistemin
çöküflünün belgesidir.
Daha oyun oynama ça¤›ndaki çocuklar›n önlerine
konulan test kitaplar›... O bilinçsizce oluflturulmufl
sistemin bilinçsizce yetiflmifl çocuklar›n› oluflturacak.
Siz sokakta top oynayaca¤›n›za, elinize oyunca¤›n›z›
alaca¤›n›za sistemin oyunca¤› olup ç›k›yorsunuz.
Nas›l m›? Sistem bu sene tüm liselere s›navla
girilsin diyor. Sizler de bafll›yorsunuz sistemin kurdu¤u
oyunda oynamaya... Sistem ortaokulda her senenin
sonunda s›nav yapal›m, liseye s›navla geçifli
kald›ral›m (!) diyor. Bu kez de liseye geçifli b›rak
ortaokulu bitirmen bile zorlafl›yor. Çünkü bu s›navlar›
geçemeyen ortaokuldan mezun olam›yor...
‹flte size can al›c› iki örnek, bak›n ve görmeye
çal›fl›n nas›l kuklalaflt›r›ld›¤›n›z›...
Peki, ne kadar daha kukla olmay› düflünüyoruz?
Ne kadar daha sistem bizi böyle silmeye çal›flacak?
Daha ne kadar bilinçsiz bir gençlikle karfl› karfl›ya
kalaca¤›z?
Bizler ö¤renme merakl›s›, soran, düflünen
gençlerle karfl› karfl›ya gelmek istiyoruz, ama sadece
istemekle kalm›yor bunun için çabal›yoruz... Bizler
herkesi, insanl›¤›, kendimizi önemsiyoruz ve bunlar
için bir fleyler yap›yoruz ve daha da yapaca¤›z...
Ve bu çöküflü daha da büyütece¤iz...
Çünkü biz inan›yoruz ve önemsiyoruz!

E. Elif

Erdal Eren kavgam›zda yafl›yor!
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“Biliyorsunuz ki bu ceza iflledi¤im iddia edilen
suçtan verilmedi. As›l amaçlanan böyle bir olayla
gözda¤› vermek ve mücadeleyi engellemek hedefine
dayal›d›r...”
Erdal Eren
30 Ocak 1980’de gelece¤i müjdeleyen yaz›lamalar›
emekçilere ulaflt›rmaya çal›fl›rken, Sinan Suner faflist bir
koruma polisi taraf›ndan katledilir. Olay›n duyulmas› üzerine
tüm Ankara’da devrimci gençler harekete geçer. 2 fiubat günü
ayn› yerde bu kez yoldafllar› vard›r Sinan’›n. Yüzlerce kifli
Sinan’›n katledilifline ve faflizme karfl› sloganlar›n› hayk›r›r:
“Sinan yoldafl yafl›yor!”, “Devrim flehitleri ölümsüzdür!”
Eyleme sald›ran askerlerle ç›kan çat›flmada bir er ölür ve 25
devrimci gözalt›na al›n›r. Gözalt›na al›nanlar›n aras›nda,
meslek lisesi 2. s›n›fa giden, genç bir devrimci de vard›r:
Erdal Eren.
Erdal, Er Zekeriya Önge’yi öldürmekle suçlan›r. Ç›kar›ld›¤›
mahkemede tam bir tiyatro oyunu oynan›r. Otopsiyi Oktay
Çetinsoy adl› bir stajyerin yapt›¤› iddia edilir. Fakat daha
sonra böyle birinin var olmad›¤› tespit edilir. Askeri öldüren
silah yak›n mesafeden atefllenmifltir fakat Erdal’la ölen asker
aras›nda 15 metre vard›r. Ve Erdal’›n 17 olan yafl› bir gecede
büyütülmüfl, itirazlar dikkate al›nmam›flt›r.
Senaryo tam kurguland›¤› gibi hayata geçirilmifl ve
Erdal’›n idam›n›n önündeki tüm engeller bir bir ortadan
kald›r›lm›flt›r. Dava sürecine iliflkin en güzel sözlerden biri
Erdal’›n avukat› olan Nihat Toktay’a aittir:
“‹dam özünde insanl›k suçudur. TCK’n›n 450/1’inci
maddesi ‘planlayarak adam öldürme’yle ilgilidir. Ama hiçbir
‘planlayarak adam öldürme’, Erdal Eren olay›nda görüldü¤ü
gibi, devlet kadar planl› yap›lamaz.”
Daha gözalt›na al›nd›¤›ndan itibaren ölümü inançla
karfl›lamay› bilmifltir Erdal: “Çok büyük bir ihtimalle bu iflin
ölümle sonuçlanaca¤›n› çok iyi biliyorum. Buna ra¤men
korkuya, y›lg›nl›¤a, karamsarl›¤a kap›lm›yorum ve devrimci
oldu¤um, mücadeleye kat›ld›¤›m için onur duyuyorum. Böyle
düflünmem, böyle davranmam, halka ve devrime olan
inanc›mdan gelmektedir.”
‹flkence tezgâhlar›ndan geçerken gözlerinde en ufak bir
korku yoktur. Tüm yaflad›klar›na ra¤men devrime olan
inanc›n› hiç yitirmemifltir. Ve o inançla düflman›n yüzüne
hayk›r›r: “Bugün devrimcileri ve onlar›n bir parças› olan beni
ald›¤›n›z emirlere uygun olarak yarg›layabilir ve ölüm cezas›
verebilirsiniz. Fakat bu ilelebet sürmeyecektir. Bir gün mutlaka
sizin yerinizde halk›m›z olacak, sizi ve korudu¤unuz düzeni
yarg›layacak ve do¤ru karar› verecektir.”

***
Ankara Merkez Cezaevi’nin avlusu 12 Aral›k’› 13 Aral›k’a
ba¤layan gece bir savafla tan›kl›k eder. Düzen ve devrim bir
kez daha karfl› karfl›ya gelir. Ve Erdal dara¤ac›na do¤ru

yürür, miras›n› tafl›d›¤› milyonlarca devrim flehidinin onuruna
yak›fl›r bir flekilde. ‹lme¤e boynunu geçirirken inançla hayk›r›r:
“Faflizme ölüm halka hürriyet!”. ‘O çocuk yumruklu dev, o dev
yumruklu çocuk’, devrime ve sosyalizme olan inanc›yla aflar
faflizmin zindanlar›n›.
Erdal’›n solu¤unu ertesi gün bir baflka yoldafl›, Ercan
Koca tafl›r. “Erdal Eren’in hesab›n› faflist cuntadan soral›m!”
yaz›l› pankart›n› asar. Üzerine gelen askerlerin tüm
sald›r›lar›na ra¤men pankart›, yoldafl›na ve devrime olan
ba¤l›l›¤›n› savunur son nefesine kadar. Vahflice dövülür.
Erdal’dan bir gün sonra 17 yafl›ndaki bir baflka devrimci cunta
kay›tlar›na “yerlerin buzlu olmas›ndan kaynakl› birkaç defa
yere düflmüfl ve beyin kanamas›ndan kaynakl› ölmüfltür”
fleklinde geçecektir...

***
“fiunu bilmenizi ve kabul etmenizi isterim ki, sizin binlerce
evlad›n›z var. Bunlardan daha niceleri katledilecek,
yaflamlar›n› yitirecek, ama yok olmayacaklar. Mücadele
devam edecek ve onlar mücadele alanlar›nda yaflayacaklar.”
Bir bayrak b›rak›ld› bizlere bundan tam 26 y›l önce. Erdal
Eren, 12 Eylül faflizminin karanl›k ve y›lg›nl›k kokan
günlerinde cellâtlar›n›n karfl›s›nda kararl›l›kla hayk›rd› devrim
ve sosyalizm mücadelesine olan inanc›n›. Yüzlerce Erdal
geçti onun yerine bugüne kadar, onun kararl›l›¤›n› ve
umudunu tafl›d›.
Ve bugün bu mücadele devam ediyor. Biz genç
devrimciler devrald›¤›m›z miras›n onuruna yak›flan bir
biçimde mücadelemize devam ediyoruz. Onlar bu topraklarda
devrim ve sosyalizm mücadelesi için ödenen bedelleri ve
harcanan eme¤i hat›rlat›yorlar bize. Karfl›laflt›¤›m›z tüm
zorluklara ra¤men, mücadelemizin k›z›l bayra¤›n› daha da
yükseltiyoruz.

S. Ozan

Ortado¤u’da iflgalci, okulda müflteri olmayaca¤›z!

S a v a flfla
a de¤il e
“Ortado¤u’da iflgalci, Okulda müflteri olmayaca¤›z!”
kampanyam›z yeni bir evreye giriyor. Bir yandan TC ordusu
Lübnan’a yerleflti. Öte yandan Filistin topraklar›nda
emperyalizm destekli siyonist katliamlar sürüyor. ‹srail’in
“sald›r›lar›na” karfl› bar›fl› sa¤lamak için bölgeye gittiklerini
söyleyenlere yan›t ‹srail’in Filistin’deki katliamlar›yla verildi.
Lübnan iflgali s›ras›nda ‹srail’i suçlayan aç›klamalarla herkesi
flafl›rtan baflbakan flimdi susuyor. Çünkü iflgal için gidecek
birliklerin yard›m amaçl› gönderildikleri söylenmiflti. Bu
söylemler iflçi ve emekçi kitlelerinde ciddi bir inanç yaratm›flt›.
Ama BM Bar›fl gücü birlikleri daha yerleflmemiflken, ‹srail
Filistin’de yeni katliamlara bafllad›. Bir haftan›n bilânçosu
onlarca ölü ve yaral› oldu. Ve bir kez daha, katledilenlerin ço¤u
çocuk ve kad›nlardan oluflan siviller. Siyonist ‹srail güçleri
Lübnan’dan utanç verici bir biçimde geri çekilmenin h›nc›n›
Filistin halk›ndan ç›kar›yor.
Ortado¤u’da iflgal süreci tüm yak›c›l›¤›yla devam ederken
ülkemizde de e¤itim aç›s›ndan önemli günler yaklafl›yor. 2007
y›l› bütçe oylamalar›ndan bahsediyoruz… Bu y›l da e¤itime
bütçeden %4,1 gibi komik bir pay ayr›l›yor. Ama di¤er yandan
da, bu ayn› süreçte çok önemli silah al›mlar› için görüflmeler
yap›l›yor. TSK’nin kulland›¤› birçok tank, uçak, kamyon gibi
araçlar son dönemde h›zl› bir yenileme harekât›na konu edildi.
S›rf savafl uça¤› al›m› için bile milyarlarca ABD dolar›
ayr›labiliyor. Ama bu ayn› süreçte e¤itime ayr›lan pay›
art›rabilecek kaynak bulunam›yor. Bütün bu gerçekler ortada
iken çarp›tma ve yalanlarla kitleler aldat›lmaya çal›fl›l›yor.
‹flte kampanyam›z›n yeni evresi bu gerçe¤in içyüzünü
sergilemeyi hedefliyor. Liseli gençli¤in bugün e¤itim hakk›n›n
gaspedilerek e¤itimin paral› hale getirilmesinin temel nedeni,
devlet bütçesinden e¤itime ayr›lan pay›n yok denecek kadar az
olmas›d›r. Devlet, e¤itime yeterli kaynak ay›rmad›¤› ve bunu
bilinçli bir politika haline getirdi¤i için bugün okullarda müflteri
yerine konuluyoruz. Çünkü bugün devlet bütçesinin önemli bir
bölümü silahlanmaya ayr›lmak zorundad›r. Yani bu pay
emperyalist iflgallere destek için kullan›lmaktad›r. Bunun da
ötesinde, her y›l silahlanmaya ve orduya ayr›lan pay e¤itime
ayr›lan pay ile k›yaslanamayacak kadar büyüktür.
Kampanyam›z›n bafllang›c›nda iflgal sürecini ve e¤itim
alan›ndaki paral›laflt›rma sald›r›s›n› birlikte ifllemenin önemini
vurgulam›flt›k. Kampanyam›z›n yeni dönem çal›flmas›n› bu
soruna çubu¤u bükebilmek amac›yla “Savafla de¤il e¤itime
bütçe!” fliar›yla yürütece¤iz. Bugün liseli gençlik içerisinde
düzenin yalanlar›na inananlar›n say›s› giderek art›yor. Bunu
de¤ifltirebilmek için “Savafla de¤il e¤itime bütçe!” talebinin çok
daha güçlü bir biçimde yükseltilmesi gerekiyor.

Kampanyan›n ilk ad›mlar› ve yaratt›¤›
sonuçlar…
Kampanyam›z› ilan ettikten sonra h›zla bulundu¤umuz
yerellerde etkinlik haz›rl›k komiteleri üzerinden örgütlenmeye
bafllad›k. Bu komiteler arac›l›¤›yla kampanyam›z› yerelde daha
etkili iflleme araçlar› yaratm›fl olduk. Komiteler, etkinlik program›
üzerinden kendilerine ifl bölümü yapt›lar. Böylece etkinli¤in hem
program› hem de taban› oluflmaya bafllad›. Etkinlik böyle bir
haz›rl›k sürecinden sonra baflar›yla gerçeklefltirildi. Etkinlik
haz›rl›k komiteleri, ‹LGP çal›flma gruplar› ya da farkl› örgütsel
adland›rmalarla varl›¤› sürdürdü. Böylece etkinlik, sadece
program günüyle s›n›rl› kalmay›p örgütsel bir flekilleniflin temeli
oldu. Etkinlik gününe kadar okullar›m›zda anket çal›flmam›z
devam etti. Bu çal›flma liseli gençli¤in sorunlar› üzerinden
birebir iliflki kurabilmek aç›s›ndan önemli sonuçlar yaratt›.
Yüzlerce anketle güçlü tart›flmalar yap›ld›. Etkinlik sonras›
gündemimizde 4 Kas›m gençlik mitingi ve 6 Kas›m Beyaz›t
eylemine kat›l›m vard›. ‹ki eyleme kat›l›m da bekledi¤imiz
düzeyde olmad›. Bu eylem süreçleri üzerinden çal›flma
araçlar›m›z›n önemini bir kez daha gördük.
Çünkü etkinlik sonras› eyleme haz›rlan›rken Liselilerin Sesi
d›fl›nda kitle çal›flmas› için materyalimiz yoktu. Bu da yaratmaya
çal›flt›¤›m›z havan›n oluflmas›n› engelledi. Kampanyam›z›n yeni
döneminde bu aç›¤› kapatmak için etkili ve yayg›n bir çal›flma
örece¤iz. Kampanyam›z›n devam›n› örgütlerken, bir daha böyle
boflluklar›n oluflmamas› için sistematik ve sürekli bir çal›flma
hatt› oluflturmufl bulunuyoruz.

Okullarda kampanyam›z› duymayan
kalmayacak!
Okul içerisinde çal›flmam›z› güçlendirebilmek için imza
toplayaca¤›z. Ö¤rencileri sorunlar›na karfl› harekete
geçirebilmek ve genifl bir kitleye ulaflabilmek için imza
formlar›n›n ifllevli olaca¤›n› düflünüyoruz. Daha önceki
çal›flmalar›m›z bize insanlar›n düflüncelerini kendi ifadeleri ile
belirtmekte zorland›klar›n› gösteriyor. Bu içe dönük, kapal›
havay› k›rabilmek ad›na da kartpostallar haz›rl›yoruz. Bu iki
araçla okullar›m›zda etkili kitle çal›flmalar› örebilmeyi ve güçlü
teflhirler yapabilmeyi düflünüyoruz. Di¤er yandan da ‹LGP
Bülteni sadece kampanya yaz›lar›na ve gündemlerine
odaklanacak. Yani bültenimizi bir kampanya gazetesi gibi
haz›rlayaca¤›z. Ayr›ca her iki yay›n›m›z›n periyodlar›n› oturtarak
15 günde bir yeni yay›n kullanaca¤›z. Böylece okullar›m›zda
sürekli ve güçlü pratikler sergilemeyi baflarabilece¤iz.
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e¤itime bütçe!
Okullar›m›za s›k›flan çal›flmalar›
k›rmak için…

Bas›n aç›klamalar› ile kampanyay›
alanlara tafl›yaca¤›z!

Kampanyam›z› tüm yerellerden ça¤›rd›¤›m›z bir bileflenle
yapt›¤›m›z toplant› ile bafllatm›flt›k. Kampanyam›z›n ikinci
safhas› için de benzer bir toplant› örgütlendi. Verimli geçen
toplant›da ifllevsel çal›flma planlar› oluflturuldu. Kampanyam›z›n
ilk dönemine iliflkin anlaml› elefltiriler sunuldu. Yürüttü¤ümüz
faaliyetleri inceledi¤imizde, eksik kalan noktalardan birinin
kampanyam›z›n duyurusunu genifl kitlelere yapamamak
oldu¤unu gördük. Sadece kendi çal›flma alanlar›m›zdaki liseli
gençli¤e s›k›flan bir çal›flma görüntüsü oluflmufltu. Bu nedenle
güçlü bir afifl ve kufl planlamas› karar› ald›k. Böylece
mahallelerde sokakta, okula giderken, gelirken k›sacas› liseli
gençli¤in tüm yaflam alanlar›nda kampanyam›z›n duyurusunu
yapmay› hedefliyoruz.

‹LGP olarak kampanya çerçevesinde iki bas›n aç›klamas›
yapaca¤›z. Birincisi e¤itime ayr›lan bütçenin düflüklü¤üne dikkat
çekebilmek için gerçeklefltirilecek. Bu eylemle, toplanan imza
föylerini meclise yollayaca¤›z. Asl›nda gelecek yan›t› biliyoruz.
Biz de yan›t›m›z› flimdiden veriyoruz. Yasalar› er ya da geç
yapanlar biz olaca¤›z! ‹mza föylerimizin karfl›l›¤›n› bulaca¤›n›
elbette beklemiyoruz. Alanlar›m›zda imza çal›flmas›yla neyi
amaçlad›¤›m›z› aç›kça anlatabilmek gerekiyor. ‹mza çal›flmas›
en genifl kitlenin tepkilerini dile getirdi¤i bir teflhir ve
propaganda arac› olma ifllevini yerine getirir. ‹liflkilerimize
imzay› atman›n yeterli olmad›¤› anlat›lmal›, çal›flmalara
kat›lmas› ça¤r›s› yap›lmal›d›r. Çal›flma ancak böyle etkili olabilir.
Planlanan di¤er bas›n aç›klamas› ise Filistin’deki ö¤renciler
için toplad›¤›m›z kartpostallar›n yollanmas› için olacak. Orada
tanklara karfl› tafllar›yla direnen kardefllerimize yaln›z
olmad›klar›n› göstermek istiyoruz. Ortado¤u’da iflgallerin gün
geçtikçe yay›ld›¤› flu günlerde direnifl ile dayan›flmay›
yükseltmek bafll› bafl›na bir görevdir.
Bu iki eylem kampanyam›z›n tan›t›m› için çok önemli bir
yerde durmaktad›r. ‹ki eylem de yürütülen çal›flman›n duyurusu
ve yarat›lan etkiyi alanlara tafl›ma hedefi gütmektedir.

Erdal Eren kavgam›za yol gösteriyor!
13 Aral›k Erdal Eren’in ölüm y›ldönümü. Biz de kendi
alanlar›m›zda direngen bir devrimci olan Erdal Eren’i tan›tmaya
çal›fl›yoruz. Bu yi¤it devrimciyi tan›tabilmek ve önemini
anlatabilmek için bir dizi planlama yapt›k. Erdal Eren’i liseli
gençli¤e tan›tmak, onun mücadelesinin de¤erini
vurgulayabilmek amac›yla anma programlar› haz›rlayaca¤›z.
Erdal Eren’in ölüm y›ldönümünü bir haftal›k bir süreç olarak
örece¤iz. Erdal Eren Haftas› ad› alt›nda bir dizi pratik
sergilenecek. Yerellerin kendi flartlar›na göre tüm hafta boyunca
farkl› yerlerde anma program› devam edecek. fiu an toplam 5
yerelde anma etkinlikleri düzenleme karar› ald›k. Anmalar›n
programlar› tek fakat yerellere göre haz›rlay›c›lar› farkl› olacak.
Erdal Eren’in kavgam›zda yaflad›¤›n› vurgulayan küçük afifller
ve kufllarla daha genifl bir çevreye seslenmeye çal›flaca¤›z.

Liselilerin Sesi sat›fllar› güçlenerek
devam ediyor!
Uzun bir dönemdir süreklili¤ini koruyan Liselilerin Sesi
sat›fllar› farkl› planlamalar yüzünden iki hafta boyunca
yap›lamad›. Bu arada TUYAP kitap fuar›nda iki günde 100 dergi
sat›lmas› ve dershane standlar›n›n önünde ÖSS teflhirinin
yap›lmas› büyük bir ilgi yaratt›. TUYAP kitap fuar›nda ayr›ca 90
adet ‹LGP Bülteni da¤›t›ld›. Ya¤›fllar›n bafllamas›n›n sat›fl
faaliyetini zora sokaca¤›n› düflünüyorduk. Fakat kampanya
toplant›s›nda, hava koflullar›na ra¤men Liselilerin Sesi
sat›fllar›n› sürdürme karar› en genifl bileflenle al›nd›. Fakat
sat›fllar merkezi olarak de¤il, iki yakada yer alan güçlerimiz
taraf›ndan ayr› ayr› yap›lacak. Ayn› zamanda kampanyam›z›n
bafllang›c› ile birlikte Liselilerin Sesi kullan›m›n› da art›rm›fl
bulunuyoruz. Dergimizin yeni say›s› ile birlikte bu ivmeyi daha
yukar› çekmek istiyoruz.
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Kampanyam›zdan beklediklerimiz…
Kampanyam›z›n yeni evresi ile liselerde daha farkl› bir hava
yaratmak istiyoruz. Etkinlik öncesi ve eylem dönemi boyunca
kampanya kapsam› ve süresi daha dard›. fiimdi kampanyam›z›
en genifl kesime duyurma ve alanlar›m›zda derinleflme
aflamas›na geçmifl bulunuyoruz. Etkinlik üzerinden yapt›¤›m›z
de¤erlendirmede de, “Biz kampanyaya etkinlik süreci ile girmifl
bulunuyoruz” demifltik. fiimdi al›fl›lm›fl› aflan bir kampanya
planlamas›yla yolumuza yürüyece¤iz. Geçen sene kurultay
sürecinde yaratt›¤›m›z etkili propaganda ve ajitasyonu daha
ileriye tafl›may› hedefliyoruz.
Kampanyam›z›n do¤rudan bir parças› olmamakla birlikte,
Erdal Eren anmalar› ile liseli gençli¤e dair söylenen çocuk
yak›flt›rmas›n›n anlams›zl›¤›n› ve liseli gençli¤in devrimci
de¤erlerini vurgulamak istiyoruz. Çünkü Erdal Eren’de ifadesini
bulan asl›nda budur. Erdal Eren tüm liselilere bir ça¤r›d›r. Erdal
Eren haftas›, emperyalist iflgal ve paral› e¤itime karfl›
bafllatt›¤›m›z kampanyam›z›n çözüm yolu olarak devrim
mücadelesini gösterdi¤i önemli bir süreçtir. Kampanyam›z›n ilk
emekleme ad›mlar› üzerinden oluflan sonuçlara bakarak, hem
nitelik hem de nicelik olarak yeni evrede daha güçlü sonuçlar
bekliyoruz.

ARALIK 2006
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‹stanbul Liselilerin Sesi

ARALIK
2006

18

“Ortado¤u’da iflgalci okulda
müflteri olmayaca¤›z!”
kampanyas›ndan...
üniversite istiyoruz!”, “Eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim
istiyoruz!”, “Özel okullar kapat›ls›n!” taleplerimizin yaz›l›
oldu¤u tiflörtlerimizi giydik. Kampanya gündemlerinin
yerald›¤› gazetemizin sat›fl›n› yapt›k. Kampanyam›za destek
olmalar› ve taleplerimizi sahiplenmeleri için kitlelere imza
ça¤r›s›nda bulunduk.
Kampanyam›z›n ilk gününde 500 civar›nda imza toplad›k
ve 50 tane kampanya gazetesi satt›k.

Kampanya toplant›lar›: Gençlik
gelece¤ine sahip ç›k›yor!
“Ortado¤u’da iflgalci okulda müflteri olmayaca¤›z”
kampanyas› kapsam›nda toplant›lar›m›z› sürdürüyoruz.
Kampanya çal›flmalar›m›z bafllad›¤› günden bu yana bir çok
toplant› yap›larak çal›flman›n hedeflerine ve pratik
planlamalar›na dair tart›flmalar gerçeklefltirildi.
Kampanya çal›flmam›z›n bafllang›ç toplant›s›na 30’un
üzerinde ö¤renci kat›ld›. Bu ilk toplant›da kampanyan›n politik
ve pratik yöntemi ve hedefleri tart›fl›ld›. Bu tart›flmalar
kapsam›nda kampanya önüne bir gazete ç›karma hedefi ve
soruflturmalara karfl› etkili bir politik ve pratik çal›flma sürecini
koydu.
Kampanya belirlemelerimiz ›fl›¤›nda YTÜ ve ‹Ü’de
soruflturmalara karfl› anlaml› bir politik çal›flma ortaya
konuldu. Ard›ndan kampanya gazetemiz ve imza metnimiz
haz›rland›.
‹kinci kampanya toplant›lar› liseliler ve üniversiteliler ayr›
ayr› gerçeklefltirdiler. Liseliler cephesinden bir aç›l›fl
etkinli¤inin örgütlenmesinin kararlaflt›r›ld›¤› ve kampanya
fliarlar›n›n liselere nas›l tafl›naca¤›n›n tart›fl›ld›¤› toplant›
sonras›nda gerçeklefltirilen kampanya etkinli¤ine 70’in
üzerinde liseli kat›ld›.
20’nin üzerinde üniversite ö¤rencisinin kat›ld›¤› son
toplant›da ise Taksim, Kad›köy, Befliktafl, Sefaköy, Avc›lar vb.
yerlerde kampanya stantlar› açarak kampanyam›z›n tan›t›m›n
yap›lmas›, imza toplamas› ve gazete sat›fl› hedeflenmiflti. Bir
hafta içerisinde gerçeklefltirilen çal›flmalarda binin üzerinde
imza topland› ve 200 civar› gazete sat›ld›.
Kampanya çal›flmam›zda ald›¤›m›z bir di¤er karar ise
kampanya fliarlar›m›z ile 6 Kas›m Beyaz›t ve 4 Kas›m
Kad›köy eylemlerine kat›lmak oldu.

‹stiklal Caddesi:
Müflteri de¤il ö¤renciyiz!
20 Ekim günü, kampanyam›z› ‹stiklal Caddesi’ne tafl›d›k.
Kampanyam›z›n logosunun oldu¤u ve “YÖK’e hay›r!”, “Yetkin
Mühendisli¤e hay›r!”, “ÖSS’ye hay›r!”, “Özerk-demokratik

Ortado¤u’da iflgalci, okulda müflteri
olmayaca¤›z etkinli¤i gerçeklefltirildi!
21 Ekim günü kampanyam›z ‹LGP’nin gerçeklefltirdi¤i
etkinlikle devam etti. 70’i aflk›n liselinin kat›ld›¤› etkinlik
oldukça coflkulu geçti. Ard›ndan etkinlik ç›k›fl›nda
kampanyam›z Sefaköy ‹nönü Mahallesi’nde iflçi ve
emekçilerle bulufltu. Postane önüne masam›z› açt›k. Masaya
ve çevresindeki duvarlara afifllerimizi ve ozalit ç›kt›lar›m›z›
ast›k. Kampanya materyallerimizle, postane önünde ve
karfl›s›nda kampanyam›z›n duyurusunu yapt›k. “Paras›z
e¤itim istiyoruz!”, “Ortado¤u’daki iflgallere son!”, “Lübnan’a
asker gitmesini istemiyoruz!”, “Dersaneler ve özel okullar
kapat›ls›n!”, “ABD ve ‹srail’in Ortado¤u’daki katliamlar› son
bulsun!” taleplerimizi anlatt›k ve bir imza ile destek olmalar›n›
istedik.
Kampanyam›z›n ikinci gününde 400 civar›nda imza
toplad›k ve 50 tane kampanya gazetesi satt›k.

Kad›köy: “Özerk demokratik
üniversite, özgür lise!”
22 Ekim günü Taksim’den ve Sefaköy’den sonra
Kad›köy’deki iflçi ve emekçilere, gençli¤e “Herkese her
düzeyde paras›z e¤itim!”, “Özerk demokratik üniversite, özgür
lise!”, “Savafls›z, sömürüsüz bir dünya!”, “ABD-‹srail askeri
olmayaca¤›z!”, “Tüm ABD üsleri kapat›ls›n!” taleplerimizi
anlatt›k, kampanyam›za destek istedik. Stand›m›z› açt›k, imza
kampanyam›za ilgi yo¤un oldu. Paral› e¤itim sorunuyla ilgili
birçok liseliyle tart›flma imkan› yakalad›k. Ortado¤u’daki
iflgale tepkili emekçilerin deste¤ini ald›k. Kampanyam›z›n
üçüncü gününde 750 civar›nda imza toplad›k ve 40 tane
kampanya gazetesi satt›k.

Taksim: “Eflit, paras›z, bilimsel,
anadilde e¤itim!”
26 Ekim günü kampanyam›z çerçevesinde imza toplamak
için, “ÖSS’ye hay›r!”, “Paral› e¤itime hay›r!”, “Eflit, paras›z,
bilimsel, anadilde e¤itim!” talepli kampanya t-shirtlerimizle
Taksim Postanesi önüne stant açt›k. Mesleki Yeterlilik Kanunu

TÜYAP Kitap Fuar›: “Geleceksizli¤e
hay›r!”
28 Ekim günü, kampanyam›z› TÜYAP Kitap Fuar›’na
tafl›d›k. Kampanya t-shirtlerimizle girifl kap›lar›nda toplu halde
Ekim Gençli¤i, Liselilerin Sesi ve kampanya gazetemiz olan
Ö¤renci Gazetesi sat›fl› yapt›k ve imza toplad›k.
Kampanyam›za liselilerin ve üniversitelerin ilgisi yo¤undu.
Birçok kifli kampanya t-shirtlerimizden talep etti, özellikle
ÖSS ma¤duru dersane ö¤rencilerin “ÖSS’ye hay›r!” yaz›l›
olan› giyip tepkilerini gösterebileceklerini söylediler. Liselilerin
Sesi sat›fl› s›ras›nda liselilerle kay›t paralar›, paral› e¤itimin
yaratt›¤› eflitsizlik, Ortado¤u’daki emperyalist savafl ve
halklar›n katledilmesi, ÖSS’nin sundu¤u geleceksizlik
üzerine sohbet ettik. Kampanya taleplerimizle ilgili
ö¤rencilerle tart›flt›k. YÖK’ün üniversitelerde ve liselerde
yaflam›m›za nas›l yans›d›¤›n› anlatt›k. Ticari e¤itim ve
emperyalist savafl›n ortak bir kampanyada nas›l
birlefltirdi¤imizi soranlara, okulda bizleri müflteri haline
getirenlerle Ortado¤u’da halklar› katledenlerin ayn› sömürü
düzeni sahipleri olduklar›n› vurgulad›k. Faaliyetimizi yaklafl›k
5 saat sürdürdük ve bu süre boyunca fuara kat›lanlara
kampanyam›z› duyurduk.
29 Ekim günü, ticari e¤itime ve Ortado¤u’daki emperyalist
savafllara karfl› sesimizi TÜYAP Kitap Fuar›’nda yükseltmeye
devam ettik. “Ortado¤u’da iflgalci okulda müflteri
olmayaca¤›z!” kampanyam›za fuar kat›l›mc›lar›n›n deste¤i
yo¤undu.
Fuar alan›n›n girifllerinde kampanya t-shirtlerimizle gazete
sat›fl› yapmaya ve imza toplamaya bafllad›k. Farkl› illerde
okuyan birçok üniversite ö¤rencisiyle üniversitelerinde
yaflad›klar› sorunlar üzerine konuflma f›rsat› bulduk. Fuar
alan›nda iki günde toplam 1500 civar›nda imza toplad›k
150’nin üzerinde kampanya gazetesi satt›k.
Lise ö¤rencilerinin yo¤un bulundu¤u dersane tan›t›m ve
ÖSS’ye haz›rl›k kitaplar›n›n bulundu¤u standlar›n civar›nda
Liselilerin Sesi ve ‹LGP bülteni sat›fl› yapt›k. “ÖSS
kald›r›ls›n!” yaz›l› t-shirtlerimizle ÖSS’nin sundu¤u
geleceksizli¤i teflhir ettik. 195 dakikada belirlenen
yaflamlar›m›z› istedi¤imiz gibi flekillendirmek için ÖSS’nin 5
seçene¤ine karfl› tek seçene¤imizin mücadele oldu¤unu
anlatt›k. 93 tane ‹LGP Bülteni, 60 adet Liselilerin Sesi satt›k.

Avc›lar, Kad›köy, Taksim:
Ticari e¤itime ve emperyalizme karfl›
6 Kas›m’da alanlara!
30 Ekim günü, “Ortado¤u’da iflgalci okulda müflteri
olmayaca¤›z!” kampanyam›zla Avc›lar’dayd›k. Avc›lar’da
stand açarak kampanya gazetemizin sat›fl› yap›p imza
toplayacakt›k. Havan›n f›rt›nal› olmas›ndan kaynakl›
stand›m›z› açamay›nca, imza toplamak için E¤itim-Sen
Avc›lar flubesine gittik.
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tasar›s›yla dayat›lan iflsizli¤e, ticarilefltirme sald›r›lar›yla
e¤itimin paras› olanlara sunulan bir lükse döndürülmesine, 12
Eylül karanl›¤› YÖK’ün hala yaflamlar›m›za hükmetmesine,
soruflturma terörüyle e¤itim hakk›m›z›n gaspedilmesine;
diplomal› iflsiz olmam›za ve ABD-‹srail askeri olarak
Ortado¤u’da halklar›n katledilmesinde tetikçi olarak
kullan›lmam›za karfl› ç›kmak için bafllatt›¤›m›z kampanyam›z›
tan›tt›k.

fiubede bulunan ö¤retmenlerle kampanyam›z›
konufltuk. Onlar da k›sa bir süre önce
sonland›rd›klar› paral› e¤itime karfl›
kampanyalar›n› anlatt›lar. Paral› e¤itimle
ö¤rencilerin e¤itim hakk›n›n gasp edildi¤i,
ö¤retmenlere kadro aç›lmamas› üzerine sohbet ettik.
Anadilde e¤itim talebimiz üzerine ö¤retmenlerin bir k›sm›
flube yöneticisine “fiimdi burada imza at›yorsunuz, neden bu
talebi tüzükten ç›kart›laca¤› zaman sahiplenmediniz” dedi.
Anadilde e¤itim talebinin tüzükten ç›kar›lmas›ndan duyulan
rahats›zl›k ve verilen bu karar›n yanl›fll›¤› dile getirildi.
Gitti¤imizde flubede bulunan ö¤retmenlerin ço¤unun
deste¤ini ald›k. 40 imza toplad›k ve 15 tane kampanya
gazetesi satt›k.
31 Ekim ve 1 Kas›m günleri afl›r› ya¤›fl nedeniyle Kad›köy
çevresindeki kafeler dolafl›larak bildirilerimiz da¤›t›ld› ve imza
topland›. Kampanya gazetesi ve EG sat›fl› yap›ld›. 4 Kas›m
Kad›köy ve 6 Kas›m Taksim eylemlerine ça¤r› afifllerimiz
Kad›köy ve Taksim’de kafelere ve kent merkezlerine yap›ld›.
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4 Kas›m Kad›köy: Gelecek ve özgürlük
istiyoruz, alaca¤›z!
4 Kas›m günü 60 kiflilik bir kat›l›mla kampanya
fliarlar›m›z› Kad›köy mitingine tafl›d›k. Kampanya logolu
pankart›m›z ve yine kampanya logolu ve “Eflit paras›z
bilimsel demokratik anadilde e¤itim!”, “ÖSS kald›r›ls›n!”,
“YÖK’e hay›r!”, “Gelecek ve özgürlük istiyoruz!”, “Mesleki
yeterlilik yasalar› geri çekilsin!”, “Yaflas›n halklar›n
kardeflli¤i!”, “Emperyalist savafla hay›r!”, “Özel e¤itim
kurumlar› kapat›ls›n!”, “Faflizme geçit yok!”, “Paras›z e¤itim
istiyoruz!”, “‹nsanl›¤›n kurtuluflu sosyalizmde!” dövizlerimizle
alandaki yerimizi ald›k. Eylem boyunca gençli¤in taleplerini
gür bir biçimde hayk›rd›k.

6 Kas›m Beyaz›t: Paral› e¤itime, YÖK’e
ve emperyalizme GEÇ‹T YOK!
Dönemin bafl›ndan bu yana üniversitelerde yürüttü¤ümüz
çal›flmalar› Beyaz›t meydan›ndaki coflkulu 6 kas›m eylemine
tafl›d›k. ‹Ü’den soruflturmalara ve at›lmalara karfl› mücadele
kararl›l›¤›m›z›, YTÜ’den soruflturmalara karfl› örgütledi¤imiz
eylemlerin ve çal›flmalar›n ve yemekhane zamm›na karfl›
örgütlenen boykotun sesini Beyaz›t meydan›nda coflku ile
hayk›rd›k.

‹LGP kampanyas›nda yeni aflama
Çal›flmam›z kapsam›nda savafla ayr›lan bütçenin e¤itime
ayr›lmas› talebiyle bir imza kampanyas› bafllatt›k. Ayr›ca
Filistin'de savaflan yafl›tlar›m›za destek kartlar› topluyoruz.
Çal›flmam›za yeni (15 Kas›m günü) bafllam›fl olmam›za
ra¤men yüzlerce imza toplad›k.
Kampanyam›z›n bu yeni aflamas›nda liseli arkadafllarla
tart›flmak ve planlamalar›m›z› en genifl bileflenle yürütmek
hedefiyle okul toplant›lar› gerçeklefltirmeye bafllad›k. 17
Kas›m günü Anadolu Yakas›'nda iki ayr› lisede
gerçeklefltirdi¤imiz toplant›lardan birine 35, di¤erine 40 liseli
kat›ld›. Bu toplant›lar›n her ikisinde de birbuçuk ayl›k yerel ve
merkezi çal›flma takvimleri tart›fl›ld› ve yeni planlamalar
yap›ld›. Yan›s›ra Erdal Eren'i liselerde nas›l
gündemlefltirece¤imiz üzerine düflünceler ifade edildi.

Kampanya Örgütleme Komitesi
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‹LGP aç›l›fl etkinli¤i
ar›yla gerçekleflflttirildi!
baflfla

‹LGP’nin “Ortado¤u’da iflgalci, okulda müflteri
olmayaca¤›z!” etkinli¤i 21 Ekim günü baflar›yla gerçeklefltirildi.
15 ayr› liseden ve 7 ayr› dershaneden liselinin kat›ld›¤› etkinlik
boyunca s›k s›k “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!” slogan›
at›ld›.
‹ki bölümden oluflan etkinlik, “‹LGP 3 yafl›nda” isimli
sinevizyon gösterimi ile bafllad›. ‹LGP’nin önceki y›llarda
gerçeklefltirdi¤i etkinlik ve kat›ld›¤› eylemlerin görüntülerinden
oluflan sinevizyon “Yaflas›n örgütlü mücadelemiz!” fliar› ile
sona erdi. Sinevizyon gösteriminin ard›ndan devrim flehitleri
an›sa sayg› duruflunda bulunuldu.
‹LGP ad›na yap›lan aç›l›fl konuflmas›nda yeni dönem
yürütülecek kampanyan›n gündemleri anlat›ld›. Etkinlikle
kampanya aras›ndaki iliflki ifade edildi. Ekim Gençli¤i ad›na
yap›lan konuflmada ise liselilerin ve üniversitelilerin birleflik
mücadelesine vurgu yap›ld› ve üniversiteliler ad›na etkinlik
selamland›.
Sefaköy Etkinlik Örgütleme Komitesi’nin
haz›rlad›¤› fliirler ilgi gördü. fiiirlerin sunumu için
fazlas›yla emek harcanm›flt›. Filistin’deki direnifli
anlatan fliir dinletisi boyunca arka fonda Filistin’de
yaflanan iflgalin foto¤raflar› yans›t›ld›. fiiirler müzik
eflli¤inde okundu. Tüm kat›l›mc›lar›n be¤eniyle
izledi¤i fliirlerin ard›ndan ara verildi.
Merhaba Liseli Dostlar;
‹kinci bölüm Ümraniye ‹flçi Platformu’nun
Size okul içinde yaflanan baz› olumsuzluklardan söz etmek istiyorum.
haz›rlad›¤› “Geçit Yok!” isimli sinevizyon gösterimi
Ben Adana’da bir lisede okuyorum. Okulumuzda bitmek tükenmek
ile bafllad›. Sinevizyonda emperyalist iflgalin a¤›r
bilmeyen sömürü sald›r›lar›n›n üstüne her seferinde bir yenisi ekleniyor.
sonuçlar› anlat›ld›. Ard›ndan serbest kürsüye geçildi. Yeni bir e¤itim y›l›na gireli yaklafl›k iki ay oldu ve her zamanki sorunlar
10’u aflk›n liselinin söz ald›¤› serbest kürsüde,
ç›kt› karfl›m›za. Bunlar her zamanki gibi istenen paralar; yaz›l› paras›,
okullardaki tarikat örgütlenmelerinden kay›t
spor paras› ve bunun gibi paralar. Bizler de bu paralar› ödemek zorunda
paralar›na, devrimci mirastan mücadelenin önemine
b›rak›l›yoruz.
kadar bir dizi konuda konuflmalar yap›ld›.
Bizlerden al›nan bu paralar nerelere gidiyor? “Bu paralar› okulun
Serbest kürsünün ard›ndan GOP Etkinlik
bak›m›na veriyoruz” diyorlar. Halbuki bu paralar avanak müdürlerin ve
Örgütleme Komitesi’nin kaleme ald›¤› ve
yöneticilerin cebine giriyor. Okula yap›lm›fl herhangi bir tamirat yok. Bizleri
sahneledi¤i “Sesini Ç›kar” isimli tiyatro oyunu
aldatmak için okula baz› malzemeler al›n›yor. Bu al›nan malzemeler bir
sahnelendi. Büyük bir özenle haz›rlanan oyunun
depoya kat›larak çürümeye b›rak›l›yor. Örne¤in okulda kulland›¤›m›z yaz›
ard›ndan sahneye ‹LGP ad›na kapan›fl konuflmas›n› tahtalar› çürümüfl durumda. Ö¤retmenler yeni yaz› tahtalar›n›n al›nd›¤›n›
yapmak üzere bir arkadafl›m›z ç›kt›.
söylüyor ama müdür bu durumu gözard› ediyor. Bir kaç ö¤renci temsili
Kapan›fl konuflmas›nda kampanyan›n süreklili¤i
olarak müdürle konuflmaya gitti. Bu konu müdüre söylendi¤inde haz›r
ve 6 Kas›m eylemlerinin önemi özellikle vurguland›.
cevap olarak flunlar› söylemifl: “Takaca¤›m›z yaz› tahtas› ondan iyi mi
6 Kas›m’a güçlü bir kat›l›m sa¤lamak gerekti¤i ifade
olacak?..”
edilerek örgütlenme ça¤r›s› yap›ld›. Konuflman›n
Tabii ki tek sorun okullar›m›zda bizlerden al›nan paralarla e¤itimin
ard›ndan “6 Kas›m’da Beyaz›t’tay›z!” slogan›
ticarilefltirilmesi de¤il. Okullar›m›zda sistemin yönlendirmifl oldu¤u birçok
salonda coflkuyla at›ld›.
sald›r› var. Okullarda, d›flar›da, evlerimizde her yerde yozlaflt›rma
Etkinli¤in sonunda Anadolu Yakas›’ndan
sald›r›s›yla sar›yorlar etraf›m›z›. Örgütlü bir halk istemeyen devlet bizlerin
liselilerin oluflturdu¤u müzik grubu Koma Meymân
örgütlenmesini engellemek istiyor. Bize bireysel kurtuluflu hedef
sahneye ç›kt›. Türkü ve halaylar etkinli¤e ayr› bir
göstererek kendi ç›kar›m›zdan baflka bir fley düflünmememizi, bizlere
coflku katt›. Çav Bella marfl› okunurken bütün
ÖSS’yi gelecek olarak gösterip derslerden baflka bir fley düflünmememizi
liselilerin yumruklar› havadayd›. Marfl›n ard›ndan
istiyor. Bizlerin kendilerine karfl› ç›kmam›z›n ve örgütlenmemizin önüne
“Tek yol devrim ve sosyalizm!” slogan› coflkuyla
geçiyorlar.
at›ld›. Etkinli¤in ard›ndan kampanyam›z›n tan›t›m›
Biz ise liseli gençlik olarak bu durum karfl›s›nda güçlenmek için
için imza stand›m›z› Sefaköy’de açt›k. Etkinli¤e 70’in örgütlenmeye çal›fl›yoruz. Bu çaba karfl›s›nda ne engel olursa olsun
üzerinde liseli kat›ld›.
örgütlenmeyi devam ettirece¤iz. Haklar›m›z› arayan liseli gençlik olarak bu
sorunlar›n üstesinden gelece¤imize inan›yoruz.

Spor, fotokopi, yaz›l›,
s›rada ne var?

‹stanbul Liseli Gençlik Platformu

Bir ALGP’li

fiahin
Perle’den
Irak itiraf›:
“Hata
yapt›k!”
Amerikan
yönetiminin
flahinlerinden ünlü
siyonist Richard
Perle Vanity Fair
dergisine verdi¤i
demeçte, “Irak’ta
gördü¤ümüz
fliddetin boyutu
gerçekten korku verici. Kötülü¤ün bu boyuta
ulaflaca¤›m› tahmin edemedim” dedi. “Zaman›nda
kâhin olabilseydim, bugün bulundu¤umuz noktay›
görebilseydim ve bana o zaman ‘Irak’a girmeli
miyiz?’diye sorsalard›, muhtemelen ‘hay›r, Saddam
Hüseyin’in yöneltti¤i tehdide karfl› baflka stratejiler
düflünelim’ derdim” ifadesini kullanan Perle, iflgali
destekleyerek hata yapt›¤›n› kabul etti.

‹ngiltere ‘gözetim alt›nda’
‹ngiltere Enformasyon
Komisyonu’nun raporuna göre ülkede
yaklafl›k 4,2 milyon CCTV (kapal›
devre uzaktan izleme) kameras› oldu¤u
belirlendi. Bu yaklafl›k her 14 kifliye
bir kamera düfltü¤ü anlam›na geliyor.
Komisyonun yapt›rd›¤› araflt›rma
sonucunda haz›rlanan rapora göre,
gözetleme sistemleri, önümüzdeki 10
y›l içinde daha da artarak geliflecek.

ABD Meksika s›n›r›na
bin kilometrelik duvar
örüyor!
Bush liderli¤indeki emperyalist Amerikan rejimi,
beslemesi Siyonist ‹srail’in izinden gitmeye karar
verdi. Bush’un onay verdi¤i bir yasayla ABD ile
Meksika aras›ndaki s›n›r›n bin kilometreyi aflk›n
k›sm›na çift s›ra set çekilecek.
ABD’nin Meksika’yla olan s›n›r›n›n üçte birine
duvar çekilmesini öngören yasay› onaylayan haydut
bafl› Bush, Amerikan s›n›rlar›n›n art›k daha güvenli
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olaca¤›n› iddia etti. Duvar›n örtülmesi için ilk etapta
bir milyar dolarl›k bütçe ayr›ld›¤› bildirildi.

Kore:
Sendikaya karfl›
devlet terörü
S›n›f çat›flmalar›n›n
sert yafland›¤› Güney
Kore’de sendikalar bir
kez daha kolluk
kuvvetlerinin azg›n
sald›r›lar›na maruz
kal›yor. Bu kez hedefe
Kore Devlet Çal›flanlar›
Sendikas› (KGEU) çak›lm›fl durumda.
Alt kademe kamu çal›flanlar› aras›nda örgütlü olan
KGEU’nun 140 bin civar›nda üyesi oldu¤u belirtiliyor.
KGEU resmi olarak kay›tl› olmayan fiili sendikalardan
biri. Resmi bir sendika olan Devlet Çal›flanlar›
Sendikas› Federasyonu’nun üye say›s› ise 70 bin
civar›nda. Kolluk kuvvetleri marifetiyle kay›t alt›na
girmeye zorlanan KGEU, buna karfl› direniyor.

Paris’te faflist bask›lara karfl›
gençli¤in öfkesi art›yor!
Geçti¤imiz y›l Fransa’da iflsiz, yoksul,
›rk ayr›m›na maruz kalan, polis fliddetiyle
iç içe yaflayan banliyö gençli¤inin aylar
süren eylemleri ola¤anüstü hal ilan
edilmesiyle bast›r›lm›flt›. Frans›z hükümeti
soka¤a ç›kma yasa¤› ilan ederek, faflist
bask› ve terörünü art›rarak gençli¤in
tepkisini ezmeye çal›flm›flt›.
Faflist bask› ve zorun d›fl›nda, özellikle
yabanc› gençli¤in yaflad›¤› sorunlara hiçbir
çözüm üretemeyen Fransa’da iflsizlik,
yoksulluk, geleceksizlik, ›rkç›l›k gibi
sorunlar artarak devam ediyor.

Siyonistler Filistin halk› üzerinde
kimyasal silahlar deniyor!
Konuyla ilgili araflt›rma yapmak amac›yla Filistin’e
giden bir ‹talyan televizyon ekibi, Gazze’yi yeniden
iflgal eden ‹srail ordusunun Filistin topraklar›na yönelik
sald›r›lar›nda, “efli görülmemifl yan›k ve kopmalara
neden olan deneysel bir silah” kulland›¤›n› bildirdi.
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Irak’tan çekilme talebi, A¤ustos ay›nda
Araflt›rmay› yapan
‹ngiliz Genelkurmay Baflkanl›¤›’na
Rai24 kanal›nda
getirilen orgeneral Richard Dannatt
yay›mlanan raporda, söz
taraf›ndan dillendirildi. ‹ngiltere’nin
konusu silah›n, küçük bir
yüksek tirajl› gazetelerinden Daily Mail’e
alanda, y›k›c› etkiye sahip ve
mülakat veren General, “Kabul etmek
normal patlay›c›lara göre
daha etkili oldu¤u, flarapnellerin vücutta
gerekiyor ki 2003’teki askeri müdahale
açt›¤› yaralar, normal patlay›c›lar›n
asl›nda kap›y› tekmeleyip girmek demekti.
sebep oldu¤u flarapnel yaralar›na
Dünya genelinde yaflad›¤›m›z s›k›nt›lara
benzerken, etkisinin elektrik floku
Irak’ta bulunmam›z yol aç›yor demiyorum
dalgalar›ndan daha güçlü oldu¤u
ama varl›¤›m›z flüphesiz bunlar›
bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren
alevlendiriyor” dedi. Bu sözler, Irak
Filistinli bir doktor, “yaralarda iç organlara kadar
iflgalinin gayri-meflru oldu¤unun itiraf›d›r ayn›
yay›lan pudraya benzer bir madde bulduklar›n›”
zamanda.
söyledi.
‹srail Hava Kuvvetleri
Komutan› ve eski silah
‹stanbul ‹flçi Kurultay› yüzlerce s›n›f bilinçli iflçinin
gelifltirme flefi olan Siyonist bir
kat›l›m›yla gerçekleflti...
general söz konusu silahlar›
kulland›klar›n› do¤rularken,
‹srail’de yay›nlanan Ha’aretz
gazetesi de raporun bulgular›n›
do¤rulad›.
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Siyonist ‹srail-NATO
iflbirli¤i pekifltiriliyor
Halklar›n katili NATO’nun
›rkç› ‹srail rejimiyle iflbirli¤i
anlaflmas› imzalad›¤› aç›kland›.
Ayr›nt›lar› aç›klanmayan
anlaflmaya göre, ‹srail,
Akdeniz’de devriye gezen
NATO birliklerini destekleyecek
ve NATO taraf›ndan Akdeniz’de
sürdürülen “terörle mücadele”
gerekçeli sald›r›lara fiilen
kat›lacak.

‹ngiliz iflgal güçleri Irak
batakl›¤›ndan kaçmak
istiyor
ABD emperyalizminin
yürüttü¤ü sald›rganl›k ve savafl
politikas›na her alanda tam
destek veren sömürgeci ‹ngiliz
rejimi, Irak batakl›¤›ndan
s›yr›lma aray›fl›na girmifl
görünüyor. Bush’un “fino
köpe¤i” Blair’in tepkisiyle
karfl›lansa da, ordunun
tepesinden yap›lan aç›klamalar
bu e¤ilimin ifadesidir.

Nitelik ve nicelik olarak
güçlü bir devrimci s›n›f
hareketi etkinli¤i!

Fabrika bölgelerinden ve
iflçi havzalar›ndan haftalar›
bulan güçlü bir ön haz›rl›¤›n
ürünü olarak örgütlenen “S›n›fa
Karfl› S›n›f Kurultay›” 12
Kas›m Pazar günü coflkulu bir
etkinlik olarak baflar›yla
gerçekleflti. Etkinli¤e büyük
a¤›rl›¤› s›n›f bilinçli iflçilerden
oluflan 600’ü aflk›n emekçi
kat›ld›. S›n›f hareketin çok
yönlü sorunlar›n› ele alan çok say›da tebli¤, tüm etkinlik boyunca büyük bir
ilgiyle dinlendi. Ard›ndan çeflitli fabrika ve iflletmelerden iflçiler k›sa
konuflmalarla görüfllerini dile getirdiler...
Son zamanlar›n bu en önemli devrimci iflçi etkinli¤i organizasyon aç›dan
da ayn› baflar›y› gösterdi.
Program›n ciddi bir aksama yaflanmadan tamamlanmas›, dünya iflçi
s›n›f›n›n mücadele kesitleriyle s›n›f›n devrimci misyonunu vurgulayan
sinevizyonun içeri¤i, toplam›nda teknik organizasyonda ciddi bir sorun
yaflanmamas› etkinli¤i baflar›l› k›lan bir di¤er etkendi.
S›n›f›n devrimci konumu, tarihsel misyonu hem tebli¤lerde, hem
konuflmalarda, hem de salonun görsel düzenlenifline (pankart fliarlar›,
sinevizyonun içeri¤i) kadar güçlü bir flekilde verildi.
Etkinlikte temel olarak “S›n›fa Karfl› S›n›f” fliar› güçlü bir biçimde ifllendi.

‹stanbul Liselilerin Sesi
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Bir özür bir halka yap›lan
katliam› ne kadar hafifletir?
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Fransa’da “Ermeni soyk›r›m› yoktur” demek
art›k suç. Türkiye Cumhuriyeti de karfl› bir
hamle için haz›rl›¤a geçti bile. Türkiye
burjuvazisinin kozu ise Cezayir’de aç›¤a ç›kan
Fransa’n›n katliamc› yüzü. Evet, zaman›nda en
hararetli biçimde bizzat destekleyip
alk›fllad›klar› Cezayir katliam›, flimdilerde
Türkiye burjuvazisinin pazarl›k masalar›nda
koza dönüflmüfl durumda.

“O zaman desteklemifltik, flimdi
lanetliyoruz!”
Türkiye burjuvazisi ve hükümeti, 1950’li
y›llarda, Frans›z sömürgecilerinin uzun y›llar
boyunca sürdürdükleri Cezayir katliam›na
zaman›nda tam destek vermiflti, flimdilerde ise
lanetleme ihtiyac› duyuyor. Bu aç›klamay› yapan
meclis, geçmifl y›llarda Fransa’n›n Cezayir’e
yapt›¤› katliama destek verildi¤ini yok sayarak, Cezayir
halk›na yap›lan katliamdan rant sa¤lamaya çal›fl›yor.
Bu tam da Türk burjuvazisine ve onun meclisteki
temsilcilerine yak›flan bir utanmazl›k ve ikiyüzlülük
örne¤idir.
Evet, mazlum Cezayir halk›n›n 1954-1962 y›llar›
aras›nda Fransa’ya karfl› verdi¤i ulusal kurtulufl
mücadelesi esnas›nda, Türkiye Fransa’ya tam destek
vermiflti. Siyasal ve diplomatik deste¤in de ötesinde,
Fransa katliamlar yaparken Türkiye’nin Fransa’ya silah
bile tafl›d›¤› iddialar› eski pilot Avni Güler yapt›¤›
aç›klamalarda aç›¤a ç›kt›.
1962’de BM’de Cezayir’in ba¤›ms›zl›¤› oylan›rken,
Türk hükümetinin taraf› yine Fransa’n›n yan›yd›.
NATO üyesi olan Türkiye’nin Fransa’ya destek
vermesinin rezil ç›karlara dayanan daha özel nedenleri
de vard›. ‹flbirlikçi Türk burjuvazisi, Avrupa Ekonomik
Toplulu¤u’na üyelik konusunda Fransa’n›n deste¤ini
almak istiyordu. Türkiye y›llar sonra bu utanç verici
davran›fl›ndan dolay› Cezayir’den özür dilemek
zorunda kald›.
Y›llar önce bu katliama destek veren Türkiye y›llar
sonra ortak oldu¤u bu katliam› kullanarak flimdilerde
özgürlükten bahsediyor. Fransa’n›n kendi de¤erlerine
ihanet etti¤inden ve yüzy›llar öncesinden bugüne kadar
getirdi¤i bütün prensiplerini çi¤nedi¤inden bahsediyor..

Gelinen yerde sermaye devleti y›llar önce
söylediklerinin üstüne sünger çekip y›llar önce
destekledi¤i katliamdan söz ediyor. Bu halk›n çekti¤i
ac›lardan dolay› Fransa hükümetini k›n›yor. Sanki
mazlum bir halk›n sömürgeciler taraf›ndan katliamdan
geçirilmesinde pay› yokmuflças›na... Sanki bu
sorumlulu¤u gidermeye kuru bir özür yetecekmifl
gibi…
Bugün Türkiye Cumhuriyeti Meclisi’nden “Ermeni
soyk›r›m› vard›r” diyenlere ceza öngören bir yasa
henüz yok. Ama bizler yaflananlardan görüyor ve
biliyoruz ki, yasalarda ne yazd›¤› çok da bir fley ifade
etmiyor. Çünkü “Ermeni soyk›r›m› yoktur” demenin
cezai müeyyidesi yoksa da, Türkiye’de resmi
düflüncenin d›fl›na ç›kan her düflünce bir flekilde
yasalar›n kapsam›na al›narak cezaland›r›labiliyor.
Düflünce suçu nedeniyle F tiplerinde tecrit edilen,
iflkencelerde kaybedilen, yolda giderken vurulan, bir
gecede yafl› bir yafl büyütülüp idam edilen yüzlerce
insan, ve en önemlisi, toptan inkar edilen bir halk var
dünün ve bugünün Türkiye’sinde. Bu kadar katliama
imza atm›fl olan Türkiye Cumhuriyeti bunlardan hiçbir
rahats›zl›k duymadan demokrasiden ve özgürlükten
bahsediyor. Bu, utanmazl›¤›n ve ikiyüzlülü¤ün oldu¤u
gibi devam etti¤ini gösteriyor.

G. Umut
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Simsiyah hayaller,
t o z p e m b e k a ldl rl m l a r !

Kelimelere saklan›yorum. En yal›n, en sade, en samimi
yan›ma... Sadece yazmak iste¤im. Birkaç sat›r da olsun
yazabilmek...
Saf sevinçleri, kat›ks›z geceleri, uzun öksürükleri
özledim. Sesimin üstüne ses, yaln›zl›¤›m›n üstüne biraz
kalabal›k... Çayl› geceleri özledim... Bir yoldafl s›cakl›¤›
kadar güzel yaz› yazmak flimdi...
Ifl›kland›r›lm›fl tabelalar›n, kocaman minarelerin, bir de
kalabal›k yaln›zl›klar›n esaretinde kalm›fl bir flehri anlatmak
iste¤im var!
Büyük özlemleri var çocuklar›n, duydu¤unda surat›nda
kocaman gülümsemeye yol açan sorular›, sakin ama bir o
kadar telafll› bak›fllar›... Daha karar vermemiflken nereye yol
alaca¤›n›, sonunu belirleyen gülüflleri... Parmaklar›yla
sayamayacak kadar çok istekleri, kald›ramayacaklar›
büyüklükte sevgileri var yüreklerinde. Her yerinden çürüyen,
her fleyiyle çürüten bu flehrin en temiz yan› belki de!
Uzak ama flehrin içinde bir pencere aç›lan flimdi. Gece
sadece ›fl›klar›n esaretinde de¤il bu kentte. Sevimsiz bir o
kadar da sevimli, tutarl› ama çeliflkili, yani bütün z›tl›klar›
içinde bar›nd›ran, konuflurken bo¤az›n› dü¤üm dü¤üm eden
bir havas› var! Sahip oldu¤un bütün yaflam› pencereden
afla¤› sark›t, an›lar›n t›rmans›n yukar› do¤ru. Pencerelerin
camlar› hep içeri mi aç›l›r? Do¤an günefl s›zar içeri yavafl
yavafl, sonra alarmlar çalmaya bafllar bütün kentte. Günefl
daha çok pencereyi ziyaret eder. Hep s›cac›k m›d›r yataklar?
Zor gelir kalkmak. Hep so¤uk mudur yaflamlar? Zor gelir
içine girmek. Sigara duman›nda can bulur öksürükler, sesin
k›s›l›r, kalemin tekler ve yaflam ilk saatlerini
vurur kent duvarlar›nda!
Gün ›fl›maya çal›fl›rken,
f›r›nc›lar hala çal›fl›rken, gece
vardiyas› devredilirken bütün
yorgunluklar›yla insanlar
yol al›rlar bilinirli¤e
do¤ru... Al›fl›lm›fl
gecelerin,
al›fl›lm›fl günleri
getirece¤idir
akla gelen.
Al›fl›lm›fl
sabahlar›n
birinde bir
mahalle
manfletlere
tafl›n›r
gazetelerde.
Kaç›r›lm›fl,
zorla
uyuflturucu

kulland›r›lm›fl, fuhufl yapt›r›lm›fl bir “çocu¤un” hikayesini
yazar koca koca harflerle. Ezgi 17 yafl›ndad›r daha, yani
anayasaya göre bile “çocuktur”. Lisesinin önünden erkek
arkadafl›yla ayr›l›r ve alt› gün boyunca zorla konfeksiyon
görünümündeki fuhufl evlerinde tutulur. Porno görüntüleri
çekilir ve tehdit edilir. Bu olay, bu ifli yapanlar için
al›fl›lagelmifltir. Ellerinde belki Ezgi kadar flansl›(!) olmayan
çocuklar vard›r. Ve o kadar al›fl›lagelmifltir ki olaylar, Ezgi
kaçacak bir f›rsat bulur, solu¤u yak›ndaki polislerin yan›nda
al›r. Ama polisler onu kaç›ran erkek arkadafl›na bakarak
“bunu bana da yolla” der! Sonunda Ezgi’nin babas›n›n
mahallede tan›nm›fl biri olmas› Ezgi’yi kurtar›r. Ezgi ailesine
teslim edilir ve mutlu son(!).
Yaflam bu kadar al›fl›lagelmiflken mutlu sonlar hiç
al›fl›lagelmemeli! Her yerinden çürüyen, her fleyiyle çürüten
bu flehir en temiz yan›n› da kirletmifltir. Ve mutlu sonlar
ancak bu flehir y›k›l›p yerine bir baflkas› infla edildi¤inde
anlam bulacakt›r.
Herkes televizyonlar›n›n bafl›na kilitlenmiflken bir kanal ki reklamlar›nda çocuklar› oynat›p ve yan›na bir ünlüyü
koyup “televizyon mu izliyorsunuz?” sorusuna “hay›r Digitürk
izliyoruz “ cevab›n› verdiren bir kanal - yanl›fll›kla bir porno
çizgi filmi yay›nlar.
Reytinglerin insan ahlak›n›n üstüne ç›kt›¤› flu günlerde bu
yanl›fll›k reytingleri tavana, ahlak› tabana vurdurtmufltur. Yani
bu yanl›fll›k izlenme oran›n›n düflmesine sebep olacakken
izlenme oran›n› yükseltmifltir. Bir yanl›fll›k yeni fikirler koyar
ortaya, çizgi filmler yeni konseptleriyle ç›kar karfl›m›za. Bir o
kadar çirkin, bir o kadar ahlaks›z, bir o kadar insana
yak›flmayan!
Çocuklu¤umuzun kahramanlar› flimdi birer porno y›ld›z›
olmufltur. fiehir hiç bu kadar kirlenmemifltir ve çocuklar hiç
bu kadar kirletilmemifltir. Ticari zekalar›n yeni bir rant alan›
çocuk pornolar› ve porno çizgi filmlerinin dünyada izlenme
oran›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ilk s›ralarda yer alan bir
ülkedeyiz.
Ve uzak ama flehrin içindeki pencereden bakar çocuklar,
hayallerin simsiyah, kald›r›mlar›n toz pembe oldu¤u kente...
Ve kentin duvarlar› y›k›k ve kentin hayalleri beton ve kentin
en temiz yan›nda hayatlar sat›l›r köfle bafllar›nda! ‹flte tam
da bu yüzden y›k›lmay› hak etmifltir bu kent. Köfle bafllar›
kokuflmufllu¤unun kan›t›d›r. O güzel gözlü çocuklar
taraf›ndan belki de Filistinli çocuklara özenilip biraz, tafllarla
y›k›lacakt›r!
Kent büyük bir fedakarl›k yapm›flt›r. Oysa bütün güzel
gözlü çocuklar bilirler kent de¤ildir bu kirlili¤in sahibi.
Y›k›l›rken kent duvarlar›, köfle bafllar›, toz pembe kald›r›mlar,
gökkufla¤› renk de¤ifltirir o s›rada. Yaflananlara inat her
do¤an çocuk için bir renk katar kufla¤›na... Bir de her fleyi
unutturan bir gülümseme, kirletilen tüm umutlar›n yerine!

G.Umut

Alman Kas›m Devrimi
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Bundan 89 y›l önce Rusya’da gerçekleflen Ekim
Devrimi, emperyalist-kapitalist sisteme devrim
cephesinden ilk darbeyi indirmifl ve art›k yeni bir süreç
bafllatm›flt›r. Lenin’in söyledi¤i gibi, art›k “buz k›r›lm›fl,
yol aç›lm›flt›r” ve gerçekleflen devrim, proletaryan›n,
ezilen halklar›n ve insanl›¤›n kurtulufl umudunun ilk
somutlay›c›s› olmufltur. Sosyalist Ekim Devrimi, birçok
ülkede de devrimci ayaklanmalar›n ve eylemlerin
k›v›lc›m›n› çakm›flt›r. Bunlardan biri de arkas›nda
önemli bir deneyim b›rakan Alman Kas›m Devrimi’dir.

SPD’nin evrimi
2. Enternasyonal’in örgütleyicilerinden biri olan ve
köklü bir marksist geçmifle sahip olan Alman Sosyal
Demokrat Partisi (SPD), 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru
Almanya’da yavafl yavafl güçlenmeye bafllam›fl ve
parlamento seçimlerinde ciddi baflar›lar elde etmiflti.
Parti 1912 y›l›na geldi¤inde parlamentoda 110
milletvekili ile temsil edilir haldeydi. Üye say›s› da gün
geçtikçe art›yordu. Ama SPD, bu geliflme sürecine
ra¤men, kapitalist geliflmenin yaratt›¤› yan›lt›c› bar›flç›l
sürecin etkisindeydi. Önderlik düzeyinde ifadesini
bulan reformist ve parlamentarist ideolojinin ve
politikalar›n uygulay›c›s› bir parti durumunda idi.
Dolay›s›yla iflçi ve emekçi kitleleri devrimci bir sürece
sokacak ve Almanya’da gerçekleflebilecek bir devrimin
ilk ad›mlar›n› atacak bir konumdan yoksundu.
SPD’de geliflen bu çürüme süreci, son patlamas›n›
1914’te emperyalist paylafl›m savafl›n›n bafllamas›yla
birlikte Almanya’n›n savafl bütçesine onay vermesi ve
iflçi-emekçi kitleleri “vatan” topraklar›n› savunmaya
ça¤›rmas›yla gerçeklefltirdi.
II. Enternasyonal’in çöküflünden önceki son
toplant›s›nda muhtemel bir emperyalist savafl karfl›s›nda
al›nmas› gereken tutum aç›k bir flekilde belirtilmifl ve
hiçbir ülkede iflçi s›n›f›n›n ve sosyalist partilerin hiçbir
flekilde savafl› desteklememesi gerekti¤i karar›
al›nm›flt›. Dahas›, muhtemel bir emperyalist savafl›,
devrimci bir enternasyonal dayan›flma içinde iç savafla
ve devrime çevirme hedefi saptanm›fl ve ilan edilmiflti.
Ne var ki SPD tüm bunlar› bir kenara itip savafl
kundakç›s› emperyalist Alman burjuvazisinin yan›nda
yer alarak enternasyonalizme ve emekçilerin devrim
davas›na ihanetini aç›¤a vurdu. Bu olayla birlikte
partideki çürümenin ne boyutlara geldi¤ini aç›k bir

Rosa Luxemburg
flekilde ortaya ç›kt›. Ama bu süreç kendi içinde bir
saflaflma sürecini bafllatt›. O zamanlar SPD milletvekili
olan Karl Liebknecht mecliste savafla bütçesine karfl›
oy kullanan tek kifliydi. Ve Liebknecht daha sonra,
devrimci enternasyonalistlerin lideri Rosa Luxemburg
ile birlikte muhalefeti yükseltecek ve böylece Alman
Komünist Partisi’ne giden yolun önü aç›lacakt›.

Savaflla artan muhalefet
Savafl›n bafllamas›yla ortaya ç›kan y›k›m, açl›k ve
bask›lar kitlelerdeki hoflnutsuzluklar›n artmas›na neden
oluyor ve muhalefet daha da art›yordu. 1915’te
bafllayan hareketlilik, 1916 y›l›na geldi¤inde sokak
gösterileri ve kitlesel eylemlerle devam etti. Bu süreçte
Liebknecht ve Luxemburg Enternasyonal ad›n›
verdikleri grupla bu gösterilere önderlik ediyor,
hükümeti ve politikalar›n› teflhir ediyorlard›. Bundan
dolay› hükümet taraf›ndan uygulanan bask› daha da
artm›flt›. Bu süreçte Liebneckt ve Luxemburg peflpefle
tutukland›. Ama kitle hareketlili¤ini bast›rmak için
devrimci önderlere karfl› yap›lan bu sald›r› ters tepmifl
ve savafl ortam›nda 55 bin iflçinin greve ç›kaca¤› yeni
bir süreci ortaya ç›karm›flt›.
Lenin’in ayr›lmalar› yönünde yapt›¤› ça¤r›ya
ra¤men ilk bafllarda ayr› bir örgütlenmeye yanaflmayan
ve geliflen hareketlili¤in SPD içerisindeki çürümeyi yok
edece¤ine inanan Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht,
geliflen muhalefetin de etkisiyle SPD’den ayr›lm›fl ve
Spartakistler ad›yla hareket etmeye bafllam›flt›.
Spartakistler daha sonra Nisan 1917’de SPD’den
ayr›lan USPD’ye (Alman Ba¤›ms›z Sosyal Demokrat
Partisi) kat›ld›lar.
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Ve Kas›m Devrimi

1918 y›l›na gelindi¤inde ülkenin dört bir
yan›nda grevler ve savafl-hükümet karfl›t›
gösteriler düzenleniyordu. Almanya’n›n genelinde
gerçekleflen grevlere 1 milyonun üzerinde iflçi kat›ld›.
Gerçekleflen gösterilere savafl›n y›k›m›n› birebir
yaflayan askerler de kat›ld›lar. Ülkenin çeflitli
yerlerinde iflçi ve asker konseyleri oluflturulmaya
baflland›.
Bu s›rada Alman Devleti, geliflen ve kendisi için
tehlike olmaya bafllayan muhalefeti dizginlemek için
ateflkes görüflmelerine bafllanmas› karar›n› ald› ve
içerisinde SPD’nin ve sendikac›lar›n da yer ald›¤› yeni
bir hükümet kurdu. Ama oynanan tüm bu oyunlara
ra¤men savafl sürüyor ve Alman devleti ‹ngiliz
Donanmas›na karfl› yeni bir sald›r›ya haz›rlan›yordu.
Ancak bu sald›r› Kas›m Devrimi’ne uzayacak
devrimci ayaklanman›n da bafllang›c›n› oluflturdu.
‹ngiliz Donanmas›na sald›racak askerler emri reddedip
ayakland›lar ve tutukland›lar. Kiel’de tutuklanan
askerlerle dayan›flma amaçl› grevler düzenlendi ve
ç›kan çat›flmalar sonucu kent, 4 Kas›m’da Kiel ‹flçi ve
Asker Konseyleri’nin eline geçmifl oldu. Kiel’de
bafllayan devrimci ayaklanmalar birçok kente yay›ld›
ve bunun sonucu bir çok kent iflçi, asker ve çiftçi
konseylerinin denetimine geçti. 7 Kas›m’da “Bavyera
Konseyler Cumhuriyeti” ilan edildi.
Spartakistler ve Devrimci ‹flyeri Temsilcileri 9
Kas›m’da genel grev ça¤r›s› yaparak ayaklanman›n
büyümesi gerekti¤ini gördüler. Ayaklanan iflçi ve
askerler bu ça¤r›ya birçok karakolu ele geçirerek ve
siyasi tutsaklar› serbest b›rakarak yan›t verdiler. ‹lk
bafllarda ayaklanmay› sald›r›larla bast›rmaya çal›flan
SPD, daha sonra “yaflas›n toplumsal cumhuriyet”
slogan›yla hükümetten çekildi¤ini aç›klad›.
Cumhuriyet’i ilan eden SPD, USPD’yi de yan›na
çekerek çürümüfl parlamenter düzeni sürdürmeyi
hedefliyordu. SPD’nin bu aç›klamas›na karfl›n, Karl
Liebneckt bir saray›n balkonundan kitleler önünde
yapt›¤› ilanla Almanya’da bir Sosyalist Cumhuriyet’in
kuruldu¤unu aç›klad›. Böylece ortaya ikili bir iktidar
durumu ç›km›flt›; bir tarafta içerisinde SPD ve
USPD’nin bulundu¤u Halk Temsilcilikleri Konseyi,
di¤er taraftan ‹flçi ve Asker Konseyleri.

Devrimin yenilgisi
‹lerleyen günlerde bu ikili iktidar durumun ortadan
kald›rmay› hedefleyen SPD lümpenlerden ve
iflsizlerden oluflan karfl›-devrimci bir “gönüllüler”

ordusu kurarak çeflitli yerlerde iflçi ve asker
konseylerine sald›r›lar düzenledi ve birçok kiflinin
ölümüne neden oldu. 6 Aral›k’ta Berlin ‹flçi ve Asker
Konseyleri üyeleri hakk›nda tutuklama kararlar› ç›kt›.
Artan sald›r›lar ve USPD’nin tutumunun karfl›s›nda
ayr› bir örgütlenmenin gereklili¤inin fark›na varan
Spartakistler, 30 Aral›k 1918’te Alman Komünist
Partisi’ni (KDP) kurdular. Partiyi kurmaktaki amaç
devrimci sürecin bafl›ndan beri yarat›lamayan önderlik
ihtiyac›n› karfl›lamakt›. Ama emperyalistlerle iflbirli¤i
halinde artan bask›lar ve ikinci bir ayaklanma
tart›flmalar›n›n uzamas›, kitlelerin devrimci enerjilerini
azaltt›. Bundan yararlanan burjuva karfl›-devrimi
sald›r›lar›n› daha da azg›nca uygulamaya bafllad›. 15
Ocak gecesi devrimin iki önderi Rosa Luxemburg ve
Karl Liebknecht Freikorp ad› tafl›yan faflist-militarist
birlikler taraf›ndan katledildi.
Bu tarihten sonra da Bolflevizmin etkisine giren
Alman Komünist Partisi önderli¤indeki iflçiler,
1921’de ve 1923’te iki kez iktidar› ele geçirme
girifliminde bulundular ancak baflaramad›lar.

Vard›k, Var›z, Varolaca¤›z!
Alman Kas›m Devrimi, tüm di¤er devrimci
süreçler gibi önemli derslerle doludur ve devrim
tarihimizdeki yerini alm›flt›r.
Rosa Luxemburg, katledilmesinden bir gün önce
kaleme al›nm›fl son yaz›s›n›, devrim ad›na “Vard›m,
var›m, varolaca¤›m!” sözleriyle bitirmiflti. Bununla
sömürü ve bask› düzeni varoldukça devrimci
mücadelenin hep sürece¤ini ve devrim davas›n›n hep
yaflayaca¤›n› vurgulam›flt›.
Katledilmesinden bir gün önce (15 Ocak 1919)
Karl Liebknecht’in kaleme ald›¤› son yaz›n›n bitifl
sözleri ise flöyleydi:
“S›k› durun. Kaçmad›k. Yenilmedik... Çünkü
Spartaküs atefl ve ruh demektir, yürek ve can
demektir, proleter devrimin iradesi ve eylemi
demektir. Çünkü Spartaküs zafer özlemini, s›n›fbilinçli proletaryan›n mücadele azmini temsil
etmektedir... Bunlar elde edildi¤i zaman, biz ister
yaflayal›m, ister yaflamayal›m, program›m›z
yaflayacakt›r ve kurtulan halklar›n dünyas›na egemen
olacakt›r. Her fleye ra¤men!”
Bu sözler, bugünün komünistlerinin ve s›n›f
bilinçli iflçilerinin tarihi ileriye tafl›ma azim ve
kararl›l›¤›n› daha o günden büyük bir güç inançla
hayk›rmaktad›r...

Anlaml› bir yönelim,
fakat daha çok çaba!..
Geçen say›m›zda bir E¤itim Sen yöneticisi ile yapt›¤›m›z
röportaj ile E¤itim Sen taraf›ndan bir kampanyan›n
yürütüldü¤ünü duyurmufltuk. “E¤itime yeterli bütçe, okuluma
ödenek istiyorum!” fliar›yla örgütlenen kampanya çeflitli
araçlarla sürdürüldü. Genel içeri¤i bak›m›ndan gerçekten güçlü
ve önemli olan bu kampanya, yaz›k ki fazlas›yla etkisiz geçti.
Burada kampanyay› do¤ru de¤erlendirmek gerekiyor. Biz salt
say›sal verilere dayal› bir de¤erlendirme ile yetinemeyiz do¤al
olarak. Kampanya incelendi¤inde temel bir tak›m sorunlar›n
oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Kampanya önemli bir sorunu gündeme getirmifl olmas›
bak›m›ndan önemli ve anlaml›d›r kuflkusuz. Bugün e¤itim
alan›nda ciddi bir sald›r› varken bu alandaki tüm güçlerin
mücadele hedeflerine bu temel gündemi koymas› gerekir.
Sonuçta E¤itim Sen bu alanda, e¤itim emekçilerinin mücadele
örgütü olarak bir taraft›r. E¤itim emekçilerini birer tahsildara
dönüfltüren sistemin kendisidir. Hâl böyleyken toplanan paralar
sanki ö¤retmenlerin cebine giriyormufl çarp›tmalar›, ö¤rencileri
ve velileri e¤itim emekçilerinden uzaklaflt›rmaktad›r. Kampanya
bu aç›dan da temel önemde bir soruna müdahale etmektedir.
Ö¤retmenler, ö¤renciler ve veliler bozuk e¤itim sistemine ve
onun temellerine karfl› birlikte mücadele etmesi gereken
güçlerdir. Kampanya sald›r›ya birlikte hedef olan fakat halen
ayr› kollardan mücadele eden bu üç önemli gücü birlefltirmeye
yönelik bir ad›m da say›lmal›d›r.
Kampanyan›n temel söylemleri incelendi¤inde önemli
mesajlar içermektedir. Sermaye devletinin e¤itimin
piyasalaflmas›ndaki sorumlulu¤una ve ö¤rencilerin kazanç
kap›s› birer müflteriye dönüfltürülmesine vurgu yap›lmaktad›r.
Düzenin çarp›tmalar› ve yalanlar› ile üstü örtülen e¤itimin
paras›z bir hak oldu¤u gerçe¤ini tok bir biçimde ifade etmek,
mücadelenin yönünü e¤itim hakk›na sahip ç›kmaya döndürmek
do¤ru bir seçimdir.
Ancak maalesef genel söylemlerin güçlülü¤ü ve aç›kl›¤›,
kampanyan›n tek olumlu yan› olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Kampanyan›n kitle ile kurdu¤u neredeyse hiçbir ba¤ yok.
Kampanyan›n kitle çal›flmas› çerçevesinde bir imza
kampanyas› oluflturulmufl. Bunun için standlar aç›lm›fl. Bir
yandan da imza kampanyas› di¤er sendikalara tafl›nm›fl.
Bu kadar yak›c› bir soruna karfl› insanlar›n ne kadar büyük
tepkiler verece¤i aç›kt›r. Bunu röportajda da görüyoruz. Fakat
imza standlar›n›n aç›l›fl süresi, kampanyan›n kitlelere
duyuraca¤› baflka araçlar›n olmay›fl›, bunun emekçilere
tafl›nmas›n› s›n›rlam›flt›r. Bunun önemli bir eksiklik oldu¤unu
düflünüyoruz.
Bir di¤er eksiklik bu kampanyan›n di¤er güçlerle, yani
e¤itimin di¤er asli bilefleni olan ö¤renci gençlik ve veliler ile
kurdu¤u, daha do¤rusu kuramad›¤› ba¤dad›r. Yönelim ve
söylemde bu hedef al›nm›fl olsa da, bu noktada harcanan çaba
yetersizdir. Bu da geçmifl deneyimlerin afl›lamamas›n›
do¤urmaktad›r. Sorunun en büyük ma¤duru olan veli ve
ö¤rencileri imza atman›n ötesine tafl›yacak araçlar›n
oluflturulmamas› büyük bir s›k›nt›d›r. Di¤er sendikalara
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kampanyan›n
tafl›nmas›ndaki
hassasiyet kadar
bu alana önem
verilmemesi haliyle
dikkat çekicidir.
Buna gerekçe
olarak ö¤renci
gençlik ve velilerin
sendika gibi bir
yap›lanmas›n›n
olmamas›
gösterilse de, bu
temel hareket
noktas›
olmamal›d›r.
Çünkü liselerde
mücadele eden ilerici-devrimci gruplara ça¤r› yap›lsayd›, bu
aç›¤› kapatabilecek bir ortak yap›lanma pekala oluflabilirdi.
Burada esas› oluflturan kampanya kurgusunun sendikalara
s›k›flan bir yap›lanma ve alg› tafl›mas›d›r. Sendika d›fl› güçleri
pasif bir destekçi olarak görmek kampanyay› daraltm›flt›r.
K›sacas› kampanyan›n gündemlefltirdi¤i sorunun do¤rudan
muhatab› olan, en a¤›r sonuçlar›n› yaflayan kesimlerin bihaber
oldu¤u bir kampanya örgütlenmifl oldu.
E¤itim Sen’in kampanyas›na dair bu kadar elefltirel
yaklaflmam›z›n gerisinde, temel bir sorun olarak da¤›n›kl›k
yatmaktad›r. Bugün e¤itim sistemindeki sald›r›lar karfl›s›nda her
alanda mücadele edenler bulunmaktad›r. Liselilerde,
üniversitelilerde, e¤itim emekçileri ve veliler aras›nda bu
mücadele sürmektedir. Ama hepsinin sadece kendi alan›na
bakan tarz›, sonuçta mücadelenin alan›n› daraltmakta ve
gücünü s›n›rlamaktad›r.
Biz bu aç›dan birleflik bir mücadele örülmesini savunuyor ve
hedef al›yoruz. Bu birleflikli¤in de veli, ö¤retmen ve ö¤renci
bileflenlerinden oluflmas› gerekti¤ini söylüyoruz. Çünkü
sald›r›n›n kayna¤› ve hedefi tektir. Bu durumda biz de
mücadelede hedefi tek iken ayr› kulvarlarda olmamal›y›z.
Birleflik bir mücadelenin yarataca¤› etkiye en yak›n örnek
Fransa’da ortaya ç›km›flt›r. Patronlar›n genç iflçileri gerekçesiz
olarak iflten atabilmesini sa¤layan yasaya karfl› önce ö¤renciler,
sonra da iflçi-emekçi kitleleri harekete geçti. Sonuçta yasa
pazarl›ks›z geri çekildi. Çünkü sermaye s›n›f› karfl›s›nda bir güç
olarak iflçi-emekçileri ve çocuklar›n› görünce nelerle
karfl›laflabilece¤ini biliyor.
Biz bu kampanyay› olumlu bir ad›m olarak görüyoruz. En
az›ndan hedefine koyduklar› üzerinden de¤erlendirildi¤inde
önemli bir kampanya idi. Tabii eksiklerinin görülüp buna iliflkin
ad›mlar›n at›lmas› da somut beklentilerimizdir. Yoksa ortaya
E¤itim Sen röportaj›nda verilen örnekteki gibi yaln›zlaflan ve bu
yüzden k›r›lan bir mücadele prati¤i ç›kacakt›r.

Liselilerin Sesi/ ‹stanbul
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Orhan Pamuk Nobel ald›!

Türkiye’nin ç›kar› ödüle
sevinmekte mi,
küfretmekte mi?

Türkiye siyasal yaflamla kültürel yaflam aras›ndaki içiçe
geçmiflli¤in belki de en örtüsüz yafland›¤› ülke. Uluslararas›
arenada hangi alanda olursa olsun, bir tak›m baflar›lar elde
etmeye karfl› duyulan yo¤un arzu ve yan› s›ra bu alanlarda
y›llar boyu baflar›s›z olman›n verdi¤i garip bir h›rs... Bu ikisi
bir araya gelince, Sertap Erener’in Eurovizyon’da birinci
oldu¤u zamanki gibi komik görüntüler ç›k›yor ortaya. Yani bir
ülke puan vermeyince, y›llar›n Eurovizyon sunucusu, öfke ve
h›rsla “‹flte bak›n, politik nedenlerle vermedi puan, zaten hep
s›n›r komflusuna verir. Al›n iflte, dedi¤im oldu” diyor, di¤er
yandan Sertap Erener’in birincili¤i aç›klan›nca da “hakk›m›zla
kazand›k” diyor. Yani öyle bir ülkede yafl›yoruz ki, gerçekten
tarih kitaplar›nda yazd›¤› gibi, dört koldan düflmanlarla
sar›lm›fl›z, her alanda baflar›s›z, bedbaht olmam›z› istiyor bu
düflmanlar. Ama biz bile¤imizin hakk›yla, onlara ra¤men
baflar›yoruz! Yani Sertap Erener birinci olunca, Eurovizyon
yar›flmas›n›n o y›llard›r siyasal oylamas› ortadan kalk›yor ve
sanatsal kriterler belirleyici oluyor. Hatta bizim sayemizde
“sanat” kazan›yor!
fiimdi garip bir biçimde bu tart›flmalar Orhan Pamuk ve
Nobel edebiyat ödülü çevresinde dönüp dolafl›yor. Ama farkl›
bir eksende bu kez. Türkiye’nin ulusalc› cenah› bu ödüle zerre
kadar sevinmedi. Dahas› ne Nobel ödülünün bir de¤eri kald›,
ne de Orhan Pamuk’un edebiyatç› kimli¤inin. Hatta
duyulabilecek sevinçler garip flartlara ba¤land›. “Orhan
Pamuk, Ermeni soyk›r›m›na dair söylediklerinin özelefltirisini
versin, Fransa’y› da ç›kard›¤› yasa yüzünden k›nas›n,
akabinde biz de gururlanal›m.” Bu ne demekti peki? “Orhan
Pamuk ulusalc› cenah içinde kabullenilebilmek için
bukalemun olsun, k›rk takla ats›n, sonra biz de ona ‘Türkiye’yi

ne de güzel temsil ettin, aferin’ diyelim” demekti. Tabii bunlar›
yazan, çizen, söyleyenlerin bir k›sm›, daha birkaç ay önce
Orhan Pamuk’a “Vurun kahpeye” muamelesini reva
görmekteydi.
Orhan Pamuk’a sahip ç›kanlar da do¤al olarak liberal
demokrat kesimi temsil ediyorlard›. Ulusalc› kesimlerin
tepkilerinin nedenlerine de¤inmeksizin, “bir Türk yazar ödül
alm›flt›r, ne güzel. Buna sevinmeliyiz” diyorlard›. Hatta kimileri
“daha önce flunu flunu yapm›fl olsa bile bak›n bu yazar art›k
bizi flurada burada temsil ediyor” diye de ekliyorlard›.
Taraflaflma o kadar s›¤ olmufltu ki özünde. Bir grup ulusal
ç›karlar gere¤i Orhan Pamuk’a tutum alm›flt›. Çünkü o Ermeni
lobisini destekleyen aç›klamalarda bulunmufltu. Bir grup ise
ulusal ç›kar gere¤i Orhan Pamuk’tan yanayd›. Çünkü o art›k
ülkeyi bütün dünyada temsil etmekteydi. “Ulusal ç›kar” denilen
fley, burjuvazinin her kli¤ine göre farkl› bir içerik kazand›¤›na
göre bu da oldukça do¤ald›.
Bütün bu tart›flmalar boyunca sorunun hala Türkiye’deki
ifade özgürlü¤ü sorunu olabildi¤ini görebilenlerse maalesef
çok ciddi bir az›nl›kt›. Oysa bu ödülün Türkiye’ye Ermeni
sorunu üzerinden mesaj vermek amac›yla m› verildi¤inden,
eserin edebi olarak güçlü ya da zay›f olmas›ndan da önemli
olan nokta, Türkiye’deki ifade özgürlü¤ü sorununun bugün
geldi¤i düzeydir.
‹fade özgürlü¤ünün önündeki yasal ve fiili engeller art›k
fiziki veya düflünsel linç giriflimleriyle desteklenmekte,
güçlendirilmektedir. Ve bugün Orhan Pamuk olay›nda
görüldü¤ü gibi, bu düflünsel lincin faillerinin önemli bir k›sm›n›
Türkiye’nin demokrat perdesi alt›na gizlenmifl ulusalc› yazar
toplulu¤u oluflturmaktad›r. Esasta bugün Orhan Pamuk’un
ödül almas›na sevinilmesi gerekti¤ini düflünüp, Orhan
Pamuk’u aklamaya çal›flanlar oldukça yanl›fl bir yönde çaba
harcamakta, kalem oynatmaktad›r. Çünkü sorun çoktan
Orhan Pamuk, Nobel ve benzeri olmaktan ç›km›fl, sorun
Türkiye’nin katliamc› gelene¤inin kabullenilip
kabullenilmemesine indirgenmifltir.
Bu konuda katliamlardan nasibini alm›fl ya da tarihi az da
olsa resmi boyunduru¤un icazet s›n›rlar›n› aflarak incelemifl
kesimlerin kafas› aç›kt›r. Türkiye’nin tarihi ciddi katliamlarla
doludur ve hala insanlar sokak infazlar›nda, gözalt›nda
katledilmektedir. Bunlar› ve Orhan Pamuk’un Ermeniler ve
Kürtler’e dönük yap›lanlara dair kurdu¤u cümlenin
do¤rulu¤unu bilenler, Nobel ödülünü Orhan Pamuk, Ermeni
soyk›r›m›, ulusal ç›kar, Türkiye’nin vizyonu tart›flmalar›n›n
d›fl›nda alg›layacak ve edebi be¤enilerine uyup uymamas›
kriterlerine göre bir düflünce belirleyeceklerdir.

Y. Simel

“Ticari e¤itime
hay›r!”
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ÖSS üstüne asl›nda söylenebilecek çok fley var. Ancak ÖSS’yi ve
di¤erlerini yaratan sistemi kavrayabilmemiz bu aç›dan çok daha önemli. Öncelikle
“ÖSS hangi sistemin ihtiyac›na cevap veriyor?” diye düflünebilmemiz laz›m. Günümüzde biz liselilerin
korkulu rüyas› olan ÖSS, dershaneleri yaratan bafl etkendir. Yani
“Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤›ndan
gittikçe ço¤alan her köfle bafl›nda e¤itimin ve dolay›s›yla bilimin al›n›p
baflka
bir fley istemedik, Amerikan
sat›ld›¤› bu dershaneler ÖSS’nin vazgeçilmezleridir. Ve böylece paras›z
emperyalizmine
ve iflbirlikçilerine
bir hak olan e¤itimin ilk elemesi buralarda gerçeklefliyor. Yarat›lan
karfl›
mücadele
verdik.
Bundan dolay›
dershaneler sistemi para babalar› için çok büyük bir olanak ve
dolay›s›yla yeni sömürü imkan›d›r. Çünkü e¤itimin sat›lmas›yla birlikte ölümden korkmuyoruz.” Böyle
biz liseliler de müflterilefltiriliyoruz. Bakkaldan ekmek alan herhangi bir selamlad› onlar ölümü. Ben ne
zorluklar alt›nda bu derginin ç›kt›¤›n›
vatandafl durumuna düflüyoruz. Ancak esas sorun ve iflin vahim yan›
bakkaldan alaca¤› bu temel gereksinimi için paras› olmayan milyonlar›n biliyorum ve bize ulaflt›r›lmas›nda
bu toprakta yaflad›¤›n› hat›rlad›¤›m›z zaman anlafl›l›r. Bu noktada kurulu emek harcayan herkesi
selaml›yorum... Ne mutlu onlar›n
olan sistemin bize nas›l da “paran kadar oku, yoksa okuma” dedi¤ini
yolunda ilerleyip mücadele edenlere!
anlar›z.
Karfl›yaka’dan bir okur
‹kincisi ÖSS’yle yarat›lan özel derslerdir. Bu birincisi kadar büyük
bir piyasa oluflturmasa da saati 30 milyon’dan bafllayan özel
dersler bu ÖSS elemesinin parças›d›r. Ve biz liseli ö¤rencilerin
Herkesin birbiriyle yar›flt›¤›, kapitalizmin
paras›na göre elenmesine tuz biber olur. Daha sonra ÖSS yan›nda insanlar› birbirinden kopard›¤› buna karfl› da
test kitaplar›ndan para kazanan flirketleri ve onlar›n milyonlarca
insanlar›n toplumsal bilinçlenmesinin daha
lira tutan test kitaplar›n› almas› zorunlu olan liselileri ortaya
önemli hale geldi¤i bu dönemde bizlerin
ç›kar›r. Çünkü ana planda bilginin elde edimi de¤il dershanelere
sesi Liselilerin Sesi’yle gerçekten daha
paralar ak›tmam›z, test kitaplar›n› sat›n almam›z ve e¤itimde
yüksek ç›kmaya bafllad›. 1 y›l›n› geride
oluflan “piyasa”ya müflteri olmam›z vard›r.
b›rakt›¤›m›z dergimize biz de ‹zmir’den
Bugün gelece¤imizi düflünerek yapaca¤›m›z tek fley vard›r:
liseliler olarak daha s›k› sar›laca¤›m›za söz
Ticari ve piyasalaflan e¤itime karfl› mücadele etmek! Bu yüzen
veriyoruz.
çocuklar›m›za e¤itimden sa¤l›ktan paras› olan›n yararland›¤›,
Bornova’dan bir okur
paras› olmayan›n da e¤itim göremedi¤i, hastane
kap›lar›nda öldü¤ü bir yar›n b›rakmamak için
Merhaba dostlar yoldafllar;
Liselilerin Sesi’ni okullar›m›z›n her yerinde
Yapraklar› k›r›l›p susuz b›rak›lan bir çiçe¤in yüzünü
yükseltmeliyiz.
günefle do¤rultmas› kolay de¤ildir, hiçbir zaman da
olmam›flt›r. Bu yüzden içerisinden geçti¤imiz toplumsal

Menemen’den bir aç›dan “durgun” ve iflçi emekçilerin gericilik ve faflizm gibi
Liselilerin Sesi okuru zehirlerle zehirlendi¤i dönemde liseli gençlik de bundan
Merhaba
Sizinle bir liseli arkadafl›m arac›l›¤›yla
henüz yeni tan›flt›m. Fikirlerinizi ve
ideallerinizi benimkilerle örtüflür buldu¤umdan
size kat›ld›m. Elbette bir gün gelecek bu para
düzeninin ma¤dur etti¤i emekçiler bafl›n›
kald›racak, yüzünü günefle do¤rultacak. Bizler
de bu düzenin ma¤dur etti¤i insanlar› bu
köhnemifl sistemden kurtaracak ve refaha
kavuflturaca¤›z.

pay›na düfleni al›yor. Ancak nas›l ki her seferinde bahar›n bin
bir renk çiçekleri asfalt› delerek ç›k›yorsa ve ne kadar susuz
kalsa da eninde sonunda kökünü daha derinlere indirip suyu
buluyorsa, emekçiler ve biz liseli gençlerin de çözümün
umudun düflmanlar›na karfl› umudu yeflertmekte oldu¤unu,
çözümün kendi kollar›m›zda oldu¤unu unutmamam›z gerek.
Onlar›n düzeni, medyas›, ÖSS’si ve bin bir türlü arac›yla
umutlar›m›z› çalmaya çal›fl›yor. Biz de ‹zmir’de dergimizi
daha yükseklere tafl›yarak umut ve hayallerimizin büyüklü¤ü
kadar özgür oldu¤umuzu sömürü ve barbarl›k düzenine ve
onun sahiplerine gösterece¤iz.

‹zmir/Çi¤li’den bir okur

‹z_LGP-Giriflimi’nden bir liseli
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Neden devrimci
olunur?

Ulafl›lmas› gereken en güzel ve en erdemli mertebedir devrimci olmak. Daima düflünen ve uygulayan, bunun
yan›nda hiçbir flahsi ç›kar gözetmeksizin mücadele eden insand›r devrimci.
“Devrim” kelimesi oldum olas› çok çekici gelmifltir bana. Kula¤a daha hofl gelen bir kelime yok gibi... Birçok
fley söylenebilir devrim hakk›nda ve bu söylenenler hep güzel fleyler olacakt›r. Bizler de bu üstün kelimeyi
kendimize s›fat seçtik, kendimize “devrimci” dedik. Her devrimcinin söyleyecek bir sözü vard›r, neden devrimci
olunur sorusunun karfl›l›¤›nda. Neden mücadele etti¤ini anlat›r, nas›l devrimci oldu¤unu, mücadelenin
gereklili¤ini.
Bu soruya baflka bir soruyla da cevap vermek
“Liseye mi geldin?
mümkün; “Neden devrimci olunmaz?”
Cüzdan›n› ver bakal›m.”
Olunmal›d›r. Bir fleyler yapmak için, birilerine
bir fleyleri göstermek için, bunun do¤ru yol
“Bundan sonra liselerde zorla kay›t paras› al›nmayacak,
oldu¤unu göstermek için olunmal›d›r. Deniz
al›nd›¤› takdirde sorumlular a¤›r flekilde cezaland›r›lacakt›r.” Her y›l
olunmal›d›r, Mahir olunmal›d›r, ‹brahim
yap›lan al›fl›lagelmifl aç›klamalar›n sahibi baflta Milli E¤itim Bakan›
olunmal›d›r. Devrimci olmak örgütlü olmay›
olmak üzere üst düzey yetkililerdir. Ancak oynanan bu oyunlar art›k
gerektirir, örgütlü mücadeleyi ön saflara
liselileri ve ailelerini kand›ram›yor. Okullarda ö¤renciler yarar›na hiç
bir ciddi yat›r›m yapmay›p onlar› müflteri gibi gören sistem, bu y›l da
tafl›may› gerektirir.
büyük bir h›zla iflbafl› yapt›.
- Devrimci olunmal›d›r; köhne düzeni ve bu
4 y›ll›k lise hayat›m›z boyunca çeflitli bahaneler ve komik
düzene uflakl›k eden asalaklar› alt etmek için...
gerekçelerle sürekli sömürülen biz liseliler biliyoruz ki, sistemin
- Devrimci olunmal›d›r; halklar›n birlik,
bekçileri var olan gerçekleri milyonlar›n karfl›s›nda ikiyüzlülükle inkar
beraberlik ve bar›fl içinde yaflamalar› için...
ediyorlar. Bizleri kötü okul müdürlerinin ellerinden kurtaran cici amca
- Devrimci olunmal›d›r; s›n›flar› ortadan
rollerini yerine getiren üst düzey yetkililer bilmelidirler ki, bizler
kald›r›p, s›n›fs›z bir dünya yaratmak için...
gözlerimizin içine bakarak söyledi¤iniz yalanlara inanm›yoruz. Ve
- Devrimci olunmal›d›r; sermaye iktidar›n›
yine bizler biliyoruz ki, bu rahatl›¤›n›z ve yüzsüzlü¤ünüz biz liselilerin
döktü¤ü kanda bo¤abilmek için...
örgütlü bir flekilde sald›r›lar›n›za karfl› gö¤üs geremeyiflimizden,
- Devrimci olunmal›d›r; sonraki nesillere
birlik olup bu sald›r›lara toplu bir yan›t veremeyiflimizden
rahat, bar›fl içinde ve yaflam standartlar›n›n
kaynaklan›yor. Uyduruk gerekçelerle toplad›¤›n›z yüzlerce lira ve
yüksek oldu¤u bir dünya b›rakabilmek için...
bizleri sürekli bask› alt›nda tutan disiplin yönetmelikleri de bu
- Devrimci olunmal›d›r; bu kavga u¤runa
sessizli¤in ve örgütsüzlü¤ün ürünüdür. Seslerimiz ve güçlerimiz
gözünü k›rpmadan ölüme giden ve flahsi
birleflince bizlerden para isteyemeyecek, e¤itim hakk›m›z› bizlere
menfaatlerini hiçe say›p, kendini insanl›kla
satamayacaks›n›z! Taleplerimizi görmezlikten gelemeyecek ve
bütünlefltiren ölümsüz devrim flehitlerinin
ticarethaneye çevirdi¤iniz liselerimizin tek sahibinin biz liseliler
mücadelesini yaflatmak için...
oldu¤unu anlayacaks›n›z.
- Devrimci olunmal›d›r; kapitalizmi y›k›p
Bizler kay›t paralar›n› ödeyemedi¤i için anneler babalar›
okullarda çal›flt›r›lan, verdi¤i paraya göre s›n›flara yerlefltirilen ve
yerine SOSYAL‹ZM‹ kurmak için...
Ve devrimci olunmal›d›r; insanlar için, bütün verdi¤i paraya göre muamele gören, istenen paralar› ödemekte
güçlük çekti¤imizde arkadafllar›m›z›n içerisinde rencide edilen, hatta
dünya için...
disiplin cezalar› alan, ders notlar› düflürülen liselileriz. Bu
Daha birçok fley yaz›labilir bu konuda
sayd›klar›m›z bizlerin veya çevremizde arkadafllar›m›z›n yaflad›klar›
susmaks›z›n konuflulabilir ya da mürekkep
sorunlar. Bunlar bizim gerçeklerimiz.
bitmeksizin yaz›labilir sayfalara... Ama önemli
Bir gerçek daha var ki, bizler mücadele edersek bu sorunlar
olan bu teoriyi pratikte de yaflatmakt›r...
ortadan kalkacak. Robot gibi yaflamam›z› isteyenlere inat siyaset
Yaz›y› bir derne¤in duvar›nda as›l› olarak
yapal›m, onlar›n isteklerini bofla ç›karal›m, kendi okullar›m›z›n sahibi
gördü¤üm; devrimci olman›n örgütlü
oldu¤umuzu okullar›m›zdaki büyük küçük her soruna müdahale
mücadeleden geçti¤ini, örgütlülü¤ün,
ederek kan›tlayabiliriz. Mücadele bize çok fley kazand›racak. Bu
devrimcili¤in ne derece üstün bir fley oldu¤unu
sistemde liseyi bitirenlerin hali ortada, bizim kaybedecek bir fleyimiz
anlatan flu sözle bitirmek istiyorum:
yok, ama gelece¤imizi kazanmak kendi ellerimizde!
“Örgütlü insan onurlu insand›r!”
MLGP/G’den bir liseli

K. Sidar

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi, 89 y›l
s o n r a h a l a i fl ç i s › n › f › v e e z i l e n h a l k l a r a
y o l g ö s t e re n b i r k › z › l y › l d › z g i b i
d e v r i m i n u f u k l a r › n d a p a r l a m a y › , b a fl k a
b i r dünya umudunu taze tutmay›
s ü r d ü r ü y o r.

