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Liselilerin Sesi’nden

Bu y›l›n son say›s›yla
tüm dostlara ve
yoldafllara
merhaba!
Liseli gençlik
mücadelesi
içerisinde
geçirdi¤imiz y›llar› bir
bir geride b›rak›rken,
günden güne güçleniyor ve gelifliyoruz.
Bu geliflimi daha da ilerilere tafl›yabilmek ve
tespit edilen eksiklikleri kapatabilmek ad›na
‹LGP çal›flmas›n›n önüne koydu¤u meslek liseleri
yönelimi dikkatle izlenmeye aday bir hat ortaya
koyuyor.
Geride b›rak›lan Erdal Eren anmalar› da
devrim ve sosyalizm bayra¤›n›n liselerdeki
tafl›y›c›lar›na yak›fl›r bir toklukta ve güçlülükte
geçti. ‹stanbul genelinde 250’yi aflk›n kat›l›mc›
ile gerçeklefltirilen anmalar, Erdal Eren’in
ard›llar›n›n hâlâ kavga alanlar›n› doldurdu¤unun
görtergesiydi.
Yeni y›l›n devrim ve sosyalizm mücadelesiyle
dolu olmas› dile¤iyle...
Dergimizin içerisinde verdi¤imiz 2007
takvimini almay› unutmay›n...
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al›nd›¤›n›n aç›k göstergesidir.
Bütün bu baflar›l› tablonun arkas›nda ise hâlâ önemli
bir eksiklik alan› oldu¤u yerde durmaktad›r. LGP
çal›flmalar›m›z›n her biri anlaml› bir geliflim içerisinde
olmalar›na karfl›n, faaliyetin meslek liselerine
tafl›nmas›nda ve bu alanlarda örgütlülükler
oluflturulmas›nda at›lan ad›mlar hâlâ oldukça s›n›rl› ve
yetersizdir. ‹flte çal›flmam›z›n bugün geldi¤i noktada
art›k yap›lacak olan, LGP çal›flmalar›m›z›n meslek
liselerine yönelmeleri, bu alanlarda ucuz emek
sömürüsünün en ç›plak haliyle karfl› karfl›ya olan liseli
gençli¤i mücadele saflar›na çekmeleridir.

Meslek Liseleri:
Sermayenin ucuz emek cenneti!

Liselilerin Sesi olarak yo¤un bir kampanya
sürecinin son evresindeyiz. Birkaç hafta içerisinde
sonland›raca¤›m›z kampanya çal›flmalar›m›z ilden ile
farkl› sonuçlar do¤urmakla beraber, bütününde oldukça
anlaml› deneyimler edinmemizi sa¤lad›. “Savafla de¤il,
e¤itime bütçe” bafll›¤› ile sürdürdü¤ümüz kampanya
çal›flmam›z, illerde yürüttü¤ümüz çal›flmalar›m›z›n her
biri aç›s›ndan, faaliyet kapasitemizi zorlad›¤›m›z
sonuçlar üretti.
Örne¤in ‹zmir Liselilerin Sesi çal›flmas›n›n,
yay›n›m›zda da örneklerine yer verdi¤imiz mektup
çal›flmas›, söz konusu ildeki lise çal›flmam›z aç›s›ndan
büyük bir ad›m› ifade etmekteydi. ‹lk kez birçok arac›n
kullan›ld›¤› bir kitle çal›flmas› süreci oluflturan ‹zmir
LGP aç›k ki, bu kitle çal›flmas›n›n karfl›l›¤›n› fazlas›yla
alm›flt›r.
Yine ‹stanbul’da yürüttü¤ümüz çal›flman›n,
kampanyan›n en yo¤un oldu¤u süreçte 250’yi aflk›n
liseliyi harekete geçirebilmesi, bir dizi yerel anma
etkinli¤ini, birçok kampanya bas›n aç›klamas› ile
beraber gerçeklefltirebilmifl olmas›, yerel çal›flmada
derinleflmek, daha genifl kesimlere seslenmek gibi bir
dizi bafll›kta anlaml› bir geliflmeyi ifade etmektedir.
Yerellerde yavafl yavafl oluflmaya bafllayan kültürelsanatsal kurumsallaflmalar bu yönelimin sonuçlar›n›n

Bugüne kadar meslek liselerinde yaflanan sorunlar›
pek çok kez ele ald›k. Meslek liselerinde yaflanan ucuz
emek sömürüsünü birçok boyutuyla irdeledik. Döner
sermaye sisteminin sonuçlar›n› tart›flt›k. Genç iflçi
konumundaki liseli gençli¤in bu okullarda
karfl›laflt›klar› birçok soruna, patronlar›n not verme
yetkisinden staj yapt›klar› fabrikalardaki zorunlu grev
k›r›c› misyonlar›na kadar, ÖSS’de yaflanan katsay›
sorunundan meslek liselerinde yaflanan yozlaflmaya
kadar birçok soruna de¤indik.
Son birkaç ayd›r meslek liseleri burjuvazinin de
gündeminden düflmüyor. Tart›flmalar›n kilitlendi¤i iki
ana bafll›k var. Bunlardan birincisi, KOÇ’un bafllatt›¤›
“Meslek lisesi memleket meselesi” kampanyas› ile
meslek liselerinin bir bütün olarak piyasa ihtiyaçlar›na
göre konumland›r›lmas› ve flekillendirilmesi tart›flmas›.
Di¤eri ise, Milli E¤itim fiûras›’nda, meslek liselilere
uygulanan ve sonucu zaten var olan eflitsizli¤in
derinleflmesi olan AOBP’nin kald›r›lmas›na karar
verilmesi, ancak hemen akabinde TÜS‹AD’›n buna
itiraz etmesi. K›sacas›, gençlik kesimleri her zaman
oldu¤u gibi sermayenin kendi aras›ndaki rant kavgas›
esnas›nda pazarl›k malzemesi oluyor. Ya da baflka bir
ifadeyle, gelece¤imiz sermayenin ihtiyaçlar›
çerçevesinde flekilleniyor.
Bugün gençli¤in gelecek sorunu hakk›nda söz
söyleyenlerin her biri bu gelecek sorununun mimar›
kapitalizmin süreklili¤ini güvence alt›na alma

telafl›ndad›r. Do¤al olarak onlar›n gençli¤in
ihtiyaçlar›na yan›t verebilme flanslar› yoktur.
Zira bizlerin ihtiyaçlar›n›n bu düzen içerisinde
bütünlüklü bir biçimde karfl›lanmas› neredeyse
imkans›zd›r. Paras›z e¤itim talebimizden
bilimsel e¤itim talebimize kadar bütün
taleplerimiz, sermayenin kâr h›rs› ve sömürü
politikalar› dolay›s›yla karfl›l›ks›z kalmakta ve bunun
do¤al sonucu olarak bizlere geleceksizlik d›fl›nda bir
alternatifimiz olmad›¤› inceden inceye kabul
ettirilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Meslek liseli gençlik sistemin gençli¤i hedef alan
bütünlüklü sald›r›lar›nda ilk hedef durumundad›r.
Kapitalistlerin kendi temel ihtiyaçlar›n› karfl›lama
hedefiyle yaklaflt›¤› bu kurumlarda okuyan ö¤renciler
bu yüzden sömürünün en ç›plak haliyle ve en sert
sorunlar›yla karfl› karfl›yad›rlar.
Bütün bunlar›n anlam›, meslek liseli gençli¤in
bugün gerçekte tek alternatifinin mücadele etmek
oldu¤udur. Sermaye sald›r›lar› karfl›s›nda erken yaflta
dahil olduklar› s›n›f›n en diri, en dinamik unsurlar› olan
meslek liseliler, e¤itim haklar› için, ac›mas›zca
sömürülen emekleri için, gelecekleri için mücadele
etmek d›fl›nda baflka bir çözüm yoluna sahip de¤illerdir.
Önümüzdeki süreçte ‹stanbul LGP çal›flmam›z
meslek liselerine dönük bir kampanya bafllatacak.
“Gelecek ve özgürlük istiyoruz! Meslek liselerinde
ucuz emek sömürüsüne son!” fliar›yla bafllat›lacak olan
kampanya çerçevesinde yayg›n bir propaganda
çal›flmas› yap›lacak ve meslek liselilerin özgür bir
gelecek mücadelesi içerisinde saf tutmalar›n›n araçlar›
yarat›lacakt›r.
Liselilerin Sesi, bütün yerellerde bu çal›flman›n
kendisi ile paralel bir çal›flma yaratman›n yol ve
yöntemlerini aramal›, yüzünü meslek liselerine
dönmelidir. Bunun anlam› düz liselerde ördü¤ümüz
faaliyetleri kesintiye u¤ratmak de¤il, aksine çok yönlü
bir faaliyetin gereklerini yerine getirmeyi ö¤renmektir.

4

Liselilerin özgürlük mücadelesi
geliflerek büyüyor!
Liselerin ara tatile girmesine neredeyse bir ay kald›.
Ara tatilde de Liselilerin Sesi olarak faaliyetlerimize
devam edece¤iz. Yaz sürecinde ‹stanbul LGP taraf›ndan
gerçeklefltirilen Devrim Okullar› çal›flmas›, ara tatilde
özgün biçimleriyle ‹zmir, Adana, Ankara gibi bir çok
ilimize tafl›nacak. Ara tatile girmeden elimizde kalan bu
k›sa dönemi Devrim Okullar›’n› örgütlemek ve
okullar›m›zdaki arkadafllar›m›z› Devrim Okullar›na
katmak çabas› ile geçirece¤iz.
Liselilerin Sesi olan bizler biliyoruz ki, mücadeleyi

büyütmedi¤imiz koflullarda bu sömürü çarklar›
durmayacak. Bizler mücadele ederken salt e¤itim
hakk›m›z için mücadele etmedi¤imizin bilincindeyiz.
Bizler gelece¤imiz için mücadele ediyoruz. Çünkü
bugün güncel olan sald›r›lar›n sonuçlar› hiç de
yaflad›¤›m›z zaman dilimiyle s›n›rl› de¤il. Birileri
gelece¤imizi ipotek alt›na almak istiyor. Birileri
gelece¤imizi çalmak istiyor. Bizler ise bütün bu
sald›r›lar› sadece “dur” demiyoruz. Bu sald›r›lar›
durdurman›n mücadelesini veriyoruz.
Son süreçte çal›flmam›z›n ortaya ç›kartt›¤›
deneyimleri önümüzdeki aylarda daha güçlü bir
biçimde de¤erlendirece¤iz. Bu de¤erlendirmelerin
sonuçlar› bundan sonra mücadele alanlar›nda kendini
d›flavuracak!
Yola ç›kt›¤›m›z günden bu yana liseli gençlik
mücadelesinin bugün içinde bulundu¤u darl›¤a,
da¤›n›kl›¤a, hareketsizli¤e mahkum olmad›¤›n› ifade
edip durduk. Toplumsal muhalefetin durgunlu¤u elbette
belirleyici bir yerde duruyor. Ancak ötesindeki öznel
yetersizliklerimiz, bunca sorun ve sald›r›ya ra¤men
liseli gençli¤i mücadeleye katamamam›z sonucunu
üretiyor. Bu yüzden biz ›srarla ve sab›rla, eninde
sonunda sonuç alaca¤›m›z› bilerek liselere, liselilere
gidiyor, kendi eksiklik ve zaaf alanlar›m›zla bütün
gücümüzle mücadele ediyoruz!
Özgür bir gelece¤i kurmak bizim ellerimizde!
Ve flimdi o eller daha güçlü!
Liselilerin Sesi her geçen gün daha da yükseliyor!

Liselilerin Sesi

Meslek liseleri neden burjuvazi
için “memleket meselesi”?
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ö¤rencinin e¤itim sorununu umursuyormufl gibi, sanki
KOÇ s›n›fsal eflitsizli¤in e¤itim alan›ndaki do¤al
yans›malar›ndan rahats›zm›fl gibi, sanki KOÇ s›n›f
düflman› de¤ilmifl de y›llard›r bu co¤rafyada süregelen
sömürü ve talan koflullar›nda hiçbir pay› yokmufl gibi!
Sanki burs verilecek emekçi çocuklar›n›n, bugün e¤itim
giderlerini kendi ekonomik imkanlar› ile
karfl›layamamalar›n›n sorumlular›ndan biri de KOÇ
de¤ilmifl gibi!

Neden meslek liseleri bir anda
memleket meselesi oldu?

Birkaç ayd›r gerek burjuva gazetelerin ilan
sayfalar›nda, gerekse reklamlarda sürekli olarak
“meslek lisesi memleket meselesi” fliar›yla karfl›
karfl›ya geliyoruz. Hüseyin Çelik taraf›ndan “Koç
grubunun sosyal sorumluluk projelerinden biri” olarak
ifade edilen bu proje ile mesleki teknik e¤itimin
özendirilece¤i çerçevesinde bir propaganda faaliyeti
yürütülerken, bir yandan da KOÇ’un, elbette türlü
flartlara ba¤lanm›fl bir biçimde 4 y›l boyunca her sene 2
bin ö¤renci olmak üzere, 8 bin ö¤renciye e¤itim bursu
verece¤i aç›klan›yor. (Verece¤i burs 10 ay boyunca her
ay 50 milyon, e¤itim giderlerinin toplam›
düflünüldü¤ünde, her ay 50 milyon ile kim, hangi
ihtiyac›n› karfl›layacak!)
Türkiye’deki sermaye gruplar›n›n önde
gelenlerinden olan Koç’un Vehbi Koç’tan bu yana
çizdi¤i hay›rsever, memleketini düflünen, ulusalc› tablo
bu kampanya ile güçlendirilmek isteniyor. Ve “ne varsa
ulusal (!) sermayede var” düflüncesi inceden inceye
ifllenerek, alt s›n›flara mensup gençlik kesimlerinin
geleceksizlik tablosunda en ufak bir de¤iflikli¤e yol
açmayacak olan bir proje allan›p pullanarak
kamuoyuna sunuluyor. Sanki KOÇ grubu 8 bin

Öncelikle flunu anlamam›z gerekiyor. Her s›n›f›n
memleket anlay›fl› kendi s›n›fsal konumuna göre
flekillenir. Bu yüzden memleket meseleleri de do¤al
olarak s›n›fsal ihtiyaçlar›na göre belirlenecektir. Bu
yüzden do¤ru soru flu olacakt›r: Bugün burjuvazi
meslek liselerinden ne istiyor?
Meslek liseleri meselesi ile ilgili KOÇ ile
hükümetin protokol imzalad›¤› gün Mustafa Koç’un
yapt›¤› konuflman›n bir bölümü bu konuya aç›kl›k
getiriyor:
“Türkiye’nin geliflen dünyadaki en önemli
avantaj›n›n genç nüfusu oldu¤u art›k herkesçe kabul
edilmifl bir gerçek olarak karfl›m›zda duruyor. Ama bu
genç nüfusun iyi yönlendirilmesi, nitelikli iflgücüne
dönüflebilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu avantaj,
kolayl›kla bir dezavantaja dönebilir…
“Türkiye 10 y›ll›k perspektif içinde AB’ye tam üye
olacaksa, ekonomide güçlü ve yap›sal bir dönüflüm
gerçeklefltirmek zorunda. Bu dönüflümün temelinde de
verimlilik ve katma de¤eri yüksek ürünler üretmek ve
ihraç etmek yat›yor. Bu hedefe ulaflabilmenin en önemli
ön koflullar›ndan biri, vas›fl› iflgücü… Özellikle
gençlerimizin, temel bir mesleki-teknik e¤itim program›
çerçevesinde beceri ve yeterliliklerinin art›r›lmas› ve
bu nitelik art›fl›n›n istihdama yans›mas›, teknolojik
geliflim, rekabet ve giriflimcilikte AB standartlar›na
eriflilmesi aç›s›ndan bizim için kritik önem tafl›yor.
“Asl›nda olmas› gereken mesleki-teknik e¤itimin

piyasa flartlar›na, piyasan›n da meslek lisesi
mezunlar›n›n ifl taleplerine cevap
verebilmesidir. Ancak ne yaz›k ki henüz bu
durumdan oldukça uza¤›z.”
Mustafa Koç’un ifadeleri üzerinden konuyu
çözümlersek durum flundan ibaret: Kapitalizmde
geliflen teknoloji kas gücüne dayal› üretimi büyük
oranda kald›r›rken, üretim sürecinde kullan›lan
karmafl›k makineler daha nitelikli iflgücü ihtiyac›n›
gündeme getiriyor. AB süreci ile birlikte bafllayan
“standartlaflma” da sermayeyi yeni yollar aramaya
itiyor. Aranan kan ise meslek liselerinde bulunuyor! Bu
okullar, sömürü çarklar›n›n genç iflçiler için daha yolun
bafl›nda dönmeye bafllad›¤› alanlar ve flimdi bu
çarklar›n sermayenin ihtiyaçlar›na daha güçlü yan›tlar
üreterek dönebilmesinin çabas› harcan›yor.
E¤itimin ticarilefltirilmesi sürecinin bir parças›
olarak al›nmas› gereken bu kampanya esas›nda
kendinden önce at›lm›fl bir dizi farkl› alandaki ad›m›n
bir parças›. ‘80 sonras› h›zla uygulama kanallar›
yarat›lan neoliberal politikalar çerçevesinde bir dizi
mesleki alanda yaflanan dönüflümün, sosyal bilimler ve
kamu alan›nda yaflanan tasfiyenin, bütün bunlar›n üst
bafll›¤› e¤itimin piyasaya aç›lmas›ndan baflka bir fley
de¤il. (Biz meseleyi hep “ticarileflme”, “piyasalaflma”
diye tan›ml›yorduk zaten. Bu kez onlar da bunu ifade
etmifller! ‘amac›m›z piyasa ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›’
demifller!) 1999 y›l›ndan beri MEB’in üzerinde çal›flt›¤›
MEGEP isimli bir proje var. Bu proje ile meslek
e¤itiminin dünya standartlar›nda bir kaliteye kavuflmas›
öngörülüyor. Birkaç seneden beri altyap›s› haz›rlanan
bu sistemin yak›nda binlerce okulda uygulanmaya
bafllayaca¤› söyleniyor. Bu projede öngörülenlerden
baz›lar› flunlar:
* Gelecekte bir meslek sertifikas› ya da diplomas›
olmayanlar›n herhangi bir iflyerinde çal›flamayacak
olmas›
* Ay›rt edicili¤i son derece yüksek bir ölçme
de¤erlendirme sistemi getirecek olmas›
* Meslek lisesi mezunlar›na verilen sertifika veya
diplomalar›n tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmas›
* Piyasa ihtiyaçlar› do¤rultusunda eleman
yetifltirmeye aç›k olmas›
* Tüm meslek liselerini meslek lisesi ve teknik lise
olarak ay›r›p; ç›rak, kalfa, usta, tekniker, teknisyen,
uzman mühendis kavramlar›n net bir flekilde
belirlenmesi.
‹flte KOÇ’un memleketle ve meslek liseleri ile olan
meselesi de bu MEGEP projesinin hedeflerinden çok
uzak de¤il. KOÇ, sermaye gruplar›n›n vas›fl› iflgücü
bulamamalar›ndan yak›n›yor. Ve asl›nda “kendi iflçini
kendin yarat” kampanyas›na bafllam›fl oluyor! Hem de
nas›l bir iflçi! Daha gençken al›p, yetifltirdi¤in, burslar
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verip bafltan kendine ba¤lad›¤›n, s›n›f bilincini
gelifltirme imkanlar›n› “bursunu keserim” tehditleri ile
bafltan engelledi¤in, yani henüz daha “yaflken” al›p,
bütün hayat damarlar›n› buday›p, sömürü ve talan
koflullar›na dayan›kl›, verimlili¤i, üretimi art›racak bir
biçimde programlad›¤›n “genç” iflçi! ‹flte KOÇ’un
meslek lisesi meselesi ve iflte KOÇ’un istedi¤i iflçi
tipolojisi!
Ancak Mustafa Koç’un konuflmas›nda çok önemli
bir belirleme var. Üzerinden atlamamak, Mustafa Koç
gibi az›l› bir s›n›f düflman›n›n bile saklayamad›¤›
korkusunu ifade eden cümlenin hakk›n› vermek
gerekiyor: “… genç nüfusun iyi yönlendirilmesi,
nitelikli iflgücüne dönüflebilmesi gerekiyor. Aksi
takdirde bu avantaj, kolayl›kla bir dezavantaja
dönebilir…” Avantaj›n dezavantaja dönüflmesi
dedikleri, gençlik kesimlerinin sömürü ve talan
koflullar› karfl›s›nda tafl›d›klar› mücadele dinami¤idir.
Bunu onlar da biliyor ve korkuyorlar! Art›k bizim de
kendi gücümüze güvenmemiz ve gelece¤imize sahip
ç›kmam›z gerekiyor!

Sonuç olarak
Meslek liseleri hâlihaz›rda ucuz emek sömürüsünün
yo¤un olarak sürdü¤ü, bu okullarda okuyan ö¤renci
gençli¤in, a¤›r sömürü çarklar› alt›nda ezildi¤i ve
geleceksizlik gerçe¤inin yal›n bir biçimde görüldü¤ü
alanlard›r. Sermaye iktidar›n›n bugün bu alanlara
gözünü dikmifl olmas›n›n arka plan›nda ise temelde
meslek liselerinin halen piyasan›n ihtiyaçlar› ile dört
dörtlük bütünleflen bir formda e¤itim vermiyor oluflu
yatmaktad›r. Bu ne demektir? Örne¤in sektörlerdeki
ihtiyaçlar ölçüsünde mesleki e¤itim kurumu aç›lmal›,
bu ihtiyaçlar çerçevesinde kontenjan verilmelidir. Zira
sermaye gruplar›n›n temel ihtiyac› vas›fl› iflgücüdür.
Bugün vas›fl› iflgücü yetersizli¤i üretimde maliyeti
yükseltmektedir. Bunun kendisi de meslek liselerinde
“kalifiye iflgücü üretimini” daha seri bir biçimde
sürdürmeyi zorunlu k›lmaktad›r. ‹flte bu yüzden KOÇ
flirketler grubu, kendi saltanatlar›n›n süreklili¤i
aç›s›ndan meslek liselerini memleket meselesi ilan
etmifllerdir. Yak›n zamanda baflka sermaye gruplar› da
ç›k›p “KOÇ’un kampanyas›n› destekliyoruz. Biz de flu
kadar çocu¤a burs veriyoruz” derlerse flafl›rt›c›
olmayacakt›r. Çünkü, kendi iflçisini belirlemek,
küçüklükten yetifltirmek, minnet duymas›n› sa¤lamak,
baflkald›r›n›n önünü kesmek, s›n›f düflmanlar› için
anlaml› bir imkan olarak görülmektedir.

Milli E¤itim fiûras› topland›…

Kimin için,
kimin sorunlar›na dair?
Milli E¤itim fiûras›, düzen cephesinden ülkemizde
e¤itim alan›na dair perspektiflerin ve tart›flmalar›n
sunuldu¤u bir toplant›d›r. Bu aç›dan bu platformun ifli
yeni dönem için kendi ç›karlar›n› belirlemek ve göz
boyayacak nutuklar atmakt›r. Bu seneki fiura’ya ise
düzenin temsilcisi olan hükümet damgas›n› vurdu.
Çünkü seçimler yaklafl›yor ve bu durum art›k kitlelerin
gözünde bir umut olmaktan ç›km›fl olan koltuk
sevdal›lar›n› düflündürüyor. Milli E¤itim fiûras›
bafllarken seçilen konular bile bu yaz›y› oluflturmak için
yeterliydi. Zorunlu e¤itimin ayr›lmas›, kuran kurslar›n›n
düzenlenmesi, imam-hatip mezunlar›n›n katsay› sorunu,
din dersinin say›s› vb. konularda aç›kça dinci
gericili¤in temel söylemlerinin seçilmesi asl›nda
rastlant› de¤ildir. Din istismar› ile iktidara gelen bir
hükümet bunu devam ettirmek zorundad›r. Bugün
yaflananlar da asl›nda bundan baflka bir fley de¤ildir.
Asl›nda fiûra’da tart›fl›lan konular yeni de de¤ildir.
Sermayenin bu dönemki temsilcisi AKP, iktidar oldu¤u
dönemin bafl›ndan beri s›k›flt›kça bu konular›
tart›flt›rmakta ve projeler haz›rlamaktad›r. Fakat düzen
dini inan›fl› her zaman için kendi ç›karlar›na göre
kullan›r. Bu aç›dan hiçbir düzen içi siyasi ak›m
sermaye s›n›f›n›n çizdi¤i s›n›rlar› aflamaz. AKP de
asl›nda bu s›n›rlar› zorluyor gözükerek iflçi ve emekçi
kitleleri etkilemeye çal›fl›yor. Zaten bugüne kadar
ortaya at›lan tüm fikirlerini bir süre sonra “ask›ya”
alm›flt›r.
Milli E¤itim fiûras›’n› da bu bilinçle okumak
gerekir. fiûra’n›n bafl›ndan sonuna kadar hakim olan
gerici dinci bak›fl, e¤itime dair her fleyi kenara koyup
kendi ihtiyaçlar›n› tart›flt›rm›flt›r. Özellikle al›nan
kararlar aras›nda meslek liselerinin katsay› sorunu
önemli bir yerde durmaktad›r. Çünkü bu sorununun biz
de karfl›s›nday›z. Fakat hem amaç olarak hem de
s›n›rlar› aç›s›ndan aram›zda do¤al olarak bir uçurum
bulunmaktad›r. Biz, sadece katsay› fark›n› kald›rarak
ÖSS eflitsizli¤inin ortadan kalkmayaca¤›n›, ancak
bunun at›lmas› gereken bir ad›m oldu¤unu söylüyoruz.
Onlarsa hem meslek liseli tabanlar›na oynay›p hem de
ÖSS’nin çürümüfl yan›n› tekrar güçlendirmek istiyorlar.
Ama oyunlar› bu sefer çabuk söndü. Düzenin daha çok
meslek liseli istedi¤i bir dönemde meslek liseli gençli¤e
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üniversite kap›s› aç›lmas›n› kabul ettiremediler. Çünkü
TÜS‹AD’›n her f›rsatta dillendirdi¤i gibi bu ülkede
vas›fl› iflçi s›k›nt›s› var. Meslek liselilerin gelece¤ini
vas›fl› iflçi olarak çizenler böyle bir ad›m›n at›lmas›na
seyirci kalamazd›. ‹lk önce medya arac›l›¤›yla topa
tutulan AKP daha sonra devlet kanallar› ile iddialar›n›
yutmak zorunda kald›.
Bizim burada baz› noktalar›n alt›n› çizmemiz
gerekiyor. Çünkü benzer olaylar karfl›s›nda liseli
arkadafllar›m›z da AKP elefltirisine s›k›flan tart›flmalar
yapabiliyor. Böylece sözde laiklik savunuculu¤u yapan
ordu kanad› istenmeden de olsa desteklenmifl oluyor.
Bize düflen görev, liseli gençli¤e bu tart›flmalar›n
sermaye s›n›f›n›n bask› ve sömürü düzeninin devam›
için yap›ld›¤›n› ve bir ayr›m olmadan tüm ak›mlar›n
düzen için çal›flt›¤›n› anlatmakt›r.
Biz liseli gençlik üzerinden kendi pis ç›kar
hesaplar›n› yapanlara yan›t vermek zorunday›z.
Gelece¤imizi bir kalem oynamas›yla de¤ifltirenlerin
karfl›s›nda söyleyecek birkaç sözümüz var. Biz liseli
gençlik birlik olup mücadele ile gelece¤imizi
kazanaca¤›z. Sermaye düzeni içindeki ayr›flmalara art›k
kanm›yoruz. Gelecek ellerimizde ve biz kendi
kaderimizi kendimiz yazaca¤›z. Oynanan bu tiyatro
art›k seyircisizdir. Çünkü biz art›k sahnedeyiz.
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Gelece¤imize sahip
ç›kal›m!..

Yol her zaman göründü¤ünden daha uzundur ve
önünüze engeller ç›kacakt›r. Belki anlam bile
veremeyece¤iniz fleylerdir onlar. Fakat anlam› çok
basittir; sald›r›d›r bunlar gençli¤e, gelece¤e ve
çocuklara...
Biz liseliler olarak umut dolu yar›nlar, özgür bir
gelecek için ç›kt›k yola. Gençlik üzerindeki bask›lar›n
kalkmas› için ve e¤itimde f›rsat eflitsizli¤inin olmad›¤›
bir e¤itim anlay›fl› isteyerek girdik mücadeleye. Bizler
düzenin sald›r›lar› karfl›s›nda sessiz kalamay›z.
Yeni bir dönemin içinde olan bizler yeni bir s›nav
sistemi ile karfl› karfl›yay›z. De¤iflen tek fley ise
geleceksizli¤in biraz daha artmas› ve e¤itimde f›rsat
eflitsizli¤inin daha da körüklenmesidir. ÖSS’de, bizim
deyimimizle Ö¤renci Sömürü S›nav›’nda, seçenekli
sorular›n yan›nda klasik soru diye tabir edilen sorular›
koymaya haz›rlan›yorlar. ‹lk olarak K. K›br›s’› pilot
bölge olarak seçen YÖK bu sistemi burada
uygulayacak.
Bizler faflist, gerici, yoz kültürün ürünü olan bu
e¤itim sisteminde uygulanan sald›r›lara ve oynanan
oyunlara izin vermemeliyiz. Bizlerin bafl›na geçenler
‘e¤itimde reform yapt›k’ diyerek övünüyorlar. Fakat
liseli gençlik nas›l bir cenderenin ortas›nda oldu¤unu,
geleceksizli¤e nas›l bir ad›m daha yaklaflt›¤›n› bilmiyor.
‹flte tam burada bafll›yor bizlerin görevi. Onlara
gerçekleri anlatmal›y›z. Bu sistemin e¤itimde f›rsat
eflitsizli¤ine yol açt›¤›n›, gençleri kifliliksiz hale
getirdi¤ini, yavafl yavafl insani de¤erleri kaybettirdi¤ini,
yozlaflt›rd›¤›n›, yabanc›laflt›rd›¤›n›, bencillefltirdi¤ini
onlara anlatmal› ve göstermeliyiz.
Bizlerin gelecekleri üzerinden oynanan oyunlarla
patronlar›n cepleri doluyor ve biz bunlara dur diyene
kadar da dolmaya devam edecek!
E¤itim alan›ndaki sald›r›lar›n amac› ayn› zamanda
ö¤rencilerin sosyal hayattan, çevreden, güncel
sorunlardan, genel sorunlardan, ailesinden,
arkadafllar›ndan, bir nevi hayattan kopar›lmas›d›r.
Gençli¤in birbirine karfl› yabanc›laflmas› istenmekte,
sorgulamayan, düflünmeyen, sormayan, ö¤renmeyen bir
gençlik kitlesi yarat›lmaya çal›fl›lmaktad›rlar.
Liselerimizde bu tür oyunlara izin vermemeliyiz.
Ö¤renci Sömürü S›nav›, faflist, gerici, anti bilimsel
bir e¤itimin uygulayac›s› sermaye düzeni taraf›ndan

dayat›lmaktad›r. Ö¤renciler liselerde ayn› düzeyde bir
e¤itim almad›klar› halde ayn› s›nava girmektedirler.
Asl›nda suçlu biziz. Susarak, susturularak ve yaflanan
haks›zl›klara ses ç›karmayarak bu sald›r›lar›n kolayca
hayat bulmas›na katk› sunuyoruz. Oysa gençli¤in
üzerinde öyle bir dinamizm var ki, bu sermaye düzenini
her zaman korkutmufltur ve korkutmaktad›r.
Her yeni hükümet döneminde sermaye düzeninin
uflaklar› e¤itim alan›nda sözde “reform” yaparak göz
boyamaya çal›flmaktad›r. Bizler ise bunu izlemekteyiz.
‹zlemeyelim, izlenmesine izin vermeyelim. Bizler
diplomal› iflsizler kervan›na kat›lmayal›m. ÖSS’nin
geleceksizli¤e aç›lan bir yol oldu¤unu unutmayal›m.
Düzenin gençli¤i yozlaflt›rma, yabanc›laflt›rma,
bencillefltirme, köreltme politikalar›na ortak olmayarak,
tek çözüm yolunun mücadele etmek oldu¤unu
unutmayarak, biz de mücadelede yerimizi alal›m. Tüm
liseli gençli¤i Ankara Liselilerin Sesi olarak
mücadeleye, sorunlar›na sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz.
Gücümüzü birlefltirdi¤imizde gelece¤imizin de
ellerimizde oldu¤unu göreceksiniz.
fl› mücadeleye!
T icari e¤itime karfl›
fl› tek seçenek mücadele !
ÖSS ’ye karfl›

Ankara Liselilerin Sesi

Gülümseyin,
izleniyorsunuz!

Kameralara de¤il, e¤itime bütçe!

Geçen senelerden hat›rlars›n›z, Türkiye’ye yeni bir
sistem getirildi: MOBESE! Aç›l›m›n› her ne kadar ço¤u
kifli bilmese de ne anlama geldi¤ini biliyoruzdur.
Reklam›n› o kadar çok yapt›lar, o kadar çok övdüler ki
bu sistemi, pek çok haberde buna yer veriyorlard›.
Evet , özellikle merkezi yerlerin birçok noktas›na
yerlefltirilen kameralardan söz ediyoruz. Taksim,
Mecidiyeköy, Beyaz›t, Eminönü, Gazi Mahallesi,
Kad›köy, Befliktafl bu noktalardan sadece bir kaç›.
Sözde güvenlik için yerlefltirilen bu kameralar›n flu ana
kadar kullan›ld›¤› tek alan, devrimci faaliyeti
engellemek oldu.
Bu sistem için milyon dolarlar› bulan para bütçeden
ayr›larak buna harcand›. ‹flçilere, emekçilere eme¤inin
karfl›l›¤›n› verecek para bulamayan, çal›flanlar›n hakk›
olan zam istendi¤inde hep ‹MF’ye olan borcunu dile
getiren, para olmad›¤› için köprü, yol bak›m› yapmay›p
insanlar›n ölümüne yol açan kapitalist sistem sözde can
sa¤l›¤›m›za karfl› tehdit oluflturan ö¤elere karfl› önlem
almak amac›yla MOBESE’ye harcad›klar› paray› göz
k›rpmadan bütçeden verebiliyor.
Sermayeyle iflbirli¤inde s›n›r tan›mayan okul
müdürleri ise büyüklerinin yolundan ilerlemeye devam
ediyor. Bir gün okula gitti¤inizde sizin de
karfl›laflabilece¤iniz güvenlik kameralar›, liselerde hatta
ilkokullarda yayg›n olarak kullan›lmaya baflland›.
E¤itim Sen’in bu y›l yapt›¤› bir araflt›rmaya göre;
Türkiye’de 8 bin 325 okulda ikili, 17 bin 636 okulda
ise birlefltirilmifl s›n›flarda e¤itim verilmektedir. Bu
okullarda ö¤renim gören ö¤renci say›s› yaklafl›k 7
milyondur. fiehirlerde okullar›n yaklafl›k 2/3’ü ikili
e¤itim yapmaktad›r. Ö¤rencilerin 24 kiflilik s›n›flarda
e¤itim görebilmesi için 145 bin yeni derslik yap›lmas›
gerekmektedir.
Bunun yan›nda bütçeden e¤itime ayr›lan pay,
e¤itimin sisteminin zorunlu ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya
bile yetmemekte, pek çok okulun zorunlu ihtiyaçlar›,
özellikle kay›t dönemlerinde, ö¤renci velilerinden
çeflitli adlar alt›nda toplanan paralarla karfl›lanmaktad›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤› her ö¤retim y›l›nda, e¤itimin
ekonomik yükünün tümünü velilerin omuzuna
y›kmaktad›r.
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E¤itim Sen’in bahsetti¤i çeflitli adlar alt›nda
toplanan paralar›n bafl›nda okula yaz›l›rken al›nan ve
50 milyon ile 1 milyar aras› de¤iflen kay›t paras›
geliyor. Sonras› aidat paras›, fotokopi paras›, spor
paras›, karne paras›, baz› okullarda s›ra paras› fleklinde
sürüp gidiyor. Müdür bunlara hademelerin paras›,
kantin görevlilerin paras›, okula al›nacak sinevizyon
makinesinin paras›, badana paras›, okulun elektrik, su,
kömür paras› gibi birçok masraf› ekledi¤inde,
okudu¤umuz 4 sene boyunca milyarlarca paray› ço¤u
kez Milli E¤itim Bakan›’n›n, okul müdürünün cebine
gönderiyoruz. Bunlar›n d›fl›ndaki okul formas›n›n
paras›, defter, kalem, silgi, çanta, servis paras› derken
insan›n para vermekten bafl› dönüyor. Tabii asgari
ücretle geçinen bir iflçi ailesini düflündü¤ümüzde, bu
masraf› karfl›layamay›p çocuklar›n› okula
gönderemiyorlar. Bir de bunlara sene sonunda ÖSS
masraf› eklenince, durum içinden ç›k›lmaz bir hal
al›yor.
Yine E¤itim Sen’in yapt›¤› bir araflt›rmaya göre
2006-2007 y›l›nda ilkö¤retim 1. ve lise 1. s›n›fa kay›t
yapt›ran ö¤renci velilerinin devlet okuluna yapaca¤›
ortalama harcama 2.258 YTL yani 2 milyar 258
milyon. 2005 y›l›nda ÖSS’ye haz›rl›k için harcanan
para ise kifli bafl›na 1.860 dolara denk gelmektedir.

Bizden toplanan bu paralara son dönemde bir de kamera paras› eklendi. Okulda güvenli¤imizi
sa¤lamak isteyenler(!) bu kez koridorlar›n her köflesine “güvenlik” kameras› yerlefltirdi. Okulda
bulundu¤umuz her saniye bizi gözetlemeye bafllad›lar. Fakat çok ilginçtir, bu sene okullardaki fliddet
olaylar› daha da artt›. Okullarda uyuflturucu kullan›m› engellenemedi, koridor kavgalar›, okul önü
b›çaklanmalar› son bulmad›.
Kameralar›n okullara konulmas›n›n tek sebebi, t›pk› MOBESE’lerde oldu¤u gibi devrimci faaliyeti
engellemektir. Disiplin yönetmeliklerindeki maddelerin amac› neyse koridorlarda bizi izleyen kameralar›n da
amac› odur.
Bugün bizleri 60 kiflilik s›n›flara t›kanlar, bunu ortadan kald›rmak için bütçe yok diyenler, kameralara
milyarlar› ay›rmaktad›r. Okul müdürlerinin okul masraflar› için bütçe istemelerine karfl›n Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik “Bütçe olsa annem de yapard›.” demektedir. Okul müdürleriyle adeta dalga geçen Çelik e¤itimin
iyiye gitmesi için ellerinden gelen her fleyi yapacaklar›n› söylemektedir, ama yapt›¤› tek fley kendi cebini
doldurmak için bizlerden para toplamakt›r.
Sermaye devletinin okullardaki bu kamera ç›lg›nl›¤›na karfl›n bu paran›n e¤itime ayr›lmas› gerekti¤ini
vurgulamal›y›z. Bugün bu paray› bütçeden sa¤layanlar gelecekte bunu da bizlerden alacaklard›r. Bu gereksiz
harcamalara ve birilerinin bizi gözetlemesine karfl› ç›kmal›, bütçeden e¤itime gerekli pay›n ayr›lmas› istemini
e¤itim hakk›n› engelleyenlerin yüzlerine hayk›rmal›y›z.
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T. Karanfil

fl›yaka Anadolu
Karfl›
Dükkan›
ve ticari e¤itim
gerçe¤i!

Bugün e¤itim sistemimiz her düzeyde
korkunç bir çürüme ve çürütme içinde. Bu
kendi içinde soyut bir iddia de¤il, tam
tersine biz iflçi ve emekçi çocuklar›n›n
günün her saatinde ve her yerde
yaflad›¤›m›z somut bir gerçeklik. Gerek
okullar›m›zda gerek dershanelerimizde tüm
hayat›m›z› saran bir ticari e¤itim gerçe¤i
var. Bu gerçek her ne kadar bizlerden
saklanmaya çal›fl›lsa da, oldu¤u yerde
durmakla kalm›yor, gelece¤imizi de
karart›yor. Ama en önemlisi, e¤itimdeki bu
de¤iflim ve dönüflümlerin dünyadaki neoliberal dönüflümden ayr›
düflünülemeyece¤i. Yani tüm dünyada, yaflanan sosyal haklar›n ticari dönüflümü ile yerlefltirilmeye çal›fl›lan “paran
yoksa okuma” anlay›fl› daha da belirginlefliyor.
E¤itimi desteklemek(!) amac›yla “haydi k›zlar okula kampanya”lar› bafllat›l›yor. Yöneten s›n›flar bu konuda ne
kadar hay›rsever ve ellerinin aç›k oldu¤unu gösteriyor. Bizlere balland›ra balland›ra anlatt›klar› e¤itime destek
kampanyalar› asl›nda hiç de hay›rseverliklerinin bir ürünü de¤il. Tam tersine bu kampanyalar bizleri dükkandan
margarin ya¤ al›r gibi e¤itim alaca¤›m›z günlere götüren kampanyalar. Belki tüm bunlar ilk bak›flta ters gibi
gelebilir ama bugün “e¤itime %100 destek” kampanyalar›yla paras› olmayan›n okuyamayaca¤› özel kolejler
yapt›ran hay›rsever para babalar›n›n aya¤›na k›rm›z› hal›lar seriliyor. Özel okul yapt›r›lmas› için 20 bin dönüme
kadar ücretsiz arazi verilmesi, vergiden düflme, elektrik su harcamalar›nda devlet yard›m›, %8 olan KDV’lerinin
yar› yar›ya düflürülmesi ve benzeri yeni uygulamalar devletin biz paras›z devlet okulunda okuyanlara olmasa da
özel okullara ne kadar cömert davrand›¤›n› ortaya koyuyor. Hangi e¤itimi nas›l desteklediklerini gün gibi ortaya
koyuyor. Bunlarla yetinmeyenler, üstüne üstlük özel okullar yasa tasar›s›yla e¤itimin paras›z olmas› gereken bir
hak oldu¤unun alt›n› oymaya çal›fl›yorlar. Hükümetin kendi “program›yla” anlatmak gerekirse, amaçlanan›n
“%1.9 olan özel okullar›n pay›n› k›sa zamanda %10’a ç›karmak” oldu¤u çok daha rahat anlafl›l›r.
fiimdi geliyoruz madalyonun öbür yüzüne. Türkiye’de çal›flan veya çal›flamayan emekçi s›n›flar milyonlardan
olufluyor. Gerçek iflsizler ordusunun 15 milyonun üzerinde oldu¤u tahmin ediliyor, bunlara kazand›¤› para hayatta
kalabilece¤i kadar yiyecek almaya ancak yeten milyonlar› da eklersek, ticari e¤itim gerçe¤inin ve devletin bir hak
olan “paras›z” e¤itimden elini çekmesinin nas›l bir felaket yarataca¤›n› görürüz. Evine ekmek alamayan babadan

o¤lunu özel okulda okutmas› istenirken, gazetelerin
kapaklar›nda görmeye al›flt›¤›m›z mendil satarak
okuyan küçük k›zlar›n da art›k mendil satmas›
okuyabilmesine çare olmayacak. ‹flte bugünden biz
liseli gençler güçlerimizi birlefltirip mücadele etmezsek
yar›n çocuklar›m›za böyle bir ülke b›rakaca¤›z.
fiimdi gelelim devlet okullar›na; yani benim, senin
gitti¤in okula. Bugün örnek olabilmesi aç›s›ndan ticari
e¤itim maratonunu önde götüren kendi okulumu örnek
verebilirim. Daha düne kadar bir tek giriflte zorunlu
“ba¤›fl” toplanan okulumuzda bu haraçlara tepkisiz
kal›nmas› sonucu her gün yenisi eklendi ve ekleniyor.
Zaten fotokopi, dönem sonu, spor paralar› ço¤umuzun
okullar›nda toplan›yor. Ama idaremiz h›z›n› alamam›fl
ki “dükkan›n›n” kâr›n› artt›rma derdinde. Üstelik
ö¤rencilere da¤›t›lan gelir-gider (giderin gelirden daha
fazla oldu¤u üstünde kocaman harflerle belirtilmifl)
tablolar›ndan sonra içinde okul aile birli¤i imzal›
“zorunlu ba¤›fl” zarflar› da¤›tt›. Altta en az 50 milyonun
zarf›n içine koyulmas› talep ediliyor ve ilk kez zarflar
ö¤rencinin ad›na ve geri bildirimi zorunlu da¤›t›l›yor.
Geçen senelerde ayda y›lda bir verilen fotokopi paralar›
2-3 haftada bir 5 milyon lira olarak otomati¤e
ba¤lanm›fl durumda ve her s›n›f›n idarede “fotokopi
borcu” listesi var. Yani bir e¤itim kurumunda olmas›
gerekenden baflka her fley var. Bir baflka örnek; daha
okula kay›t s›ras›nda yaz›l›lar›m›z için verdi¤imiz
ka¤›tlar bile bu sene tanesi 50 binden sat›lmaya bafllad›.
Okulun her yan› öylesine piyasaya aç›lm›fl durumda ki,
okulun duvarlar›n› onlarca dershanenin reklam›
süslüyor; tabii ki parayla! Hafta sonlar› spor salonu

d›flar›ya kiralan›yor! Böylece art›k iyiden
iyiye devletin bakmakla zorunlu oldu¤u
okuluna, devletten baflka herkes bak›yor. Bunun
gibi onlarcas›n› ekleyebilece¤imiz okulumuz
gerçe¤i ve onun flahs›nda tüm ticari
dönüflümlerden ba¤›ms›z olmayan biz emekçi
çocuklar›n›n okudu¤u liseler, e¤itim sisteminin
gelece¤ine, bizlerin ise geleceksizli¤ine ›fl›k tutuyor.
‹flte bir yanda devletin bin bir türlü harcamalarla
açt›rtt›¤› özel okullar, bir yanda kendi ö¤rencisine bir
tek ka¤›t paras›n› bile veremeyecek duruma gelmifl
bizim okullar›m›z. Bir yanda mendil satarak okuyanlar,
bir tarafta devletin özel okullar kanunuyla kolejlerde
ücretsiz okutaca¤› 10 bin flansl› çocuk. Yani onlar›n
kampanyalar› ve e¤itime destek alk›fllar› eflli¤inde her
geçen gün gelece¤imiz karart›l›yor. Ticari e¤itim
sisteminde okuyamam›fl veya güç bela okuyabilmifl,
ama hepsinin de ortak kaderi olan liseli-üniversiteli iflçi
ve iflsizler ordusu içinde yerini almam›z bekleniyor.
Ancak ne zamanki çocuklar› Amerikan kolejlerinde
okuyan para babalar›na gelece¤imizle
oynatt›rmayaca¤›m›z› hayk›r›r ve örgütlü mücadeleyi
yükseltirsek, o zaman bu çürümüfl e¤itim sistemi ve
onu yaratan kapitalist sistemi y›k›l›r ve çocuklar›m›z›n
okumak için a¤›r bedel ödemedikleri ve yar›na güvenle
bakabildikleri bir düzen gelir. Bu düzende, e¤itimden
sa¤l›¤a bir avuç asala¤›n egemenli¤i kalkar ve tüm
e¤itim, sa¤l›k vb. hizmetler zenginlerin kâr› için de¤il,
toplum için üretilir.
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Karfl›yaka Anadolu Lisesi’nden bir
Liselilerin Sesi okuru
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Beyinlerimiz sizlerin oyun
alan› de¤ildir!

Akl›m›z›n ve düfllerimizin olmas› uluslararas›
zenginlere, para babalar›na ve hükümetteki takkeli
burjuvalara bizlerin üzerinde istedikleri gibi oynama
hakk›n› vermiyor. Y›llar y›l› ÖSS, ÖYS, ÖSYS, YDS,
LGS, OKS gibi bin bir türlü s›navla bizim düflünme ve
sorgulama yetene¤imizi 5 fl›kka indirmeye ve gelecek
umutlar›m›z› karartmaya çal›flanlar bunlarla da
yetinmiyor, art›k daha e¤itimli, daha çok dil bilen ama
daha da az say›da insan istiyorlar. Yani bizlerin
yaflam›nda pratik yararlar sa¤lamas› ve yeni kültürleri
tan›mam›zda bir araç olan yabanc› dil, günden güne
bizleri elemek için daha ince delikli bir elek halini
al›yor. Yani daha kalifiye ö¤renci ve daha fazla yabanc›
dil bilen daha fazla iflsiz!
Konuyu biraz daha açal›m. Geçenlerde Pekin’de
bulunan Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik,
Türkiye’de pilot uygulama olarak baz› liselerde Çince
okutulaca¤›n›, bunun müfredat›n›n haz›rland›¤›n›
aç›klad›. Üstelik bunu da “Türkiye art›k sadece
küreselleflen dünyan›n yönetilen ve yönlendirilen bir
nesnesi de¤ildir. Türkiye art›k yöneten ve yönlendiren
iradenin parças›d›r” diyerek aç›klad›. Bu sözler ne
anlama geliyordu? Yönetilen ve yönlendirilen de¤il
ama yöneten ve yönlendiren olmak… Bu çok aç›kça
Türkiyeli iflçi ve emekçilerin evine ekmek
götüremeyecek duruma gelmesine ra¤men, Türkiyeli
patron s›n›flar›n art›k güçlendi¤ine ve biz üretenlerin
çocuklar›n›n beyninin kendi kâr ve ç›karlar› için
kullanacaklar›na iflaret ediyordu. Yani “yöneten”,
emekçi s›n›flar›n üzerinde diktatörlük kurmufl ve onlar›
iliklerine kadar sömüren burjuvazi(zengin s›n›flar)
onlar›n çocuklar›n› da “yönlendir”meye, p›r›l p›r›l
beyinlerini kendi kâr h›rslar› için savafl alan›na
döndürmeye iflaret ediyordu. Daha önce ‹ngilizce (tüm
liselerde zorunlu), Almanca (Anadolu liselerinde
‹ngilizce’yle birlikte zorunlu), Frans›zca (Anadolu
liseleri ve liselerin bir bölümünde) gibi dünyan›n di¤er
emperyalist ülkelerinin dilleri yetmiyormufl gibi Çince
de ö¤retecekler.
Asl›nda yine Çelik’in sözleri kendi kendini ele
veriyor. “Çince’yi çok iyi bilen uzmanlar›m›z olmas›
gerekiyor” diyen Çelik, 1000 Ö¤renci Projesi
çerçevesinde Çin’e de ö¤renci göndermek istediklerini
söylüyor. Ama hemen ard›ndan “en az 15-20 Çince
bilen uzman” gerekti¤ini söylüyor. Yani her y›l bin

ö¤renciye bu dil ö¤retilecek ve bunun %1.5’i yeterli
olacak. ‹flte sorun burada kilitleniyor.
Bunun d›fl›nda Avrupa Birli¤i yolunda yap›lmas›
gereken neyse onu yapt›klar›n› ifade eden Çelik, bizlere
“al›n-görün-akl›n›z bafl›n›za gelsin” denklemiyle
Filipinler e¤itim sistemini gösteriyor. Yeri geldi¤inde
bizleri e¤itim sistemi k›smen en geliflmifl ülkelerle
karfl›laflt›r›rken, bu konuda nedense e¤itimi dibe
vurmufl bir ülke olan Filipinler’i örnek gösteriyor. Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n 2007 y›l› bütçesinin 21 milyar
YTL ile, yani yaklafl›k 17 milyar dolarla birinci s›rada
oldu¤unu söylüyor ve 84 milyonluk nüfusa sahip,
ilkö¤retimde 20 milyon ö¤rencisi bulunan Filipinlerin
e¤itim bütçesinin 2,8 milyar ABD Dolar› düzeyinde
oldu¤unu ekliyor. ‹lk bak›flta çok p›r›lt›l› gelen bu
sözler asl›nda bir palavra y›¤›ndan ibaret. Birincisi,
Türkiye son y›llarda e¤itime diye ay›rd›¤› bütçenin
ço¤unu özel okullara ve ticari e¤itimi teflvike ay›r›yor.
Özel okullar›n ard› ard›na düflen KDV’leri, devlet
destekleri, elektrik-sular›n›n ucuzlamas›, özel okul
yapt›racak flahsa temin edilen ücretsiz devlet arazileri
ve özel okullar yasa tasar›s›yla 10.000 ö¤rencinin özel
okullarda devlet deste¤iyle okutulmas› bunu gösteriyor.
Ki en düflü¤ünün y›ll›k ücretinin 10 milyardan
bafllad›¤› düflünülürse… K›sacas› bugün bir avuç flansl›
çocu¤a ola¤anüstü imkanlar sa¤lamaktan ibaret olan
e¤itim bütçesinin bizlerin okullar›na hiç u¤ramad›¤›n›
rahatl›kla görebiliriz. Yine E¤itim Sen’in verilerinden
devletin okuluna ayl›k ortalama 105 milyon verdi¤ini
ö¤renebiliriz.
‹flte bu konu birbirine dolays›z onlarca ba¤la ba¤l›.
Yani art›k ticari e¤itimin devletçe desteklenmesiyle
gerek bilgi gerek sahip olunan yabanc› dil bizim
gelece¤imiz için de¤il bir avuç sömürücünün
sermayesini daha da büyütebilmesi içindir. Gerek
Türkiye’de ki özel okul sahibi holdingler gerek Çin’de
ifl yapan patron s›n›f› için… ‹flte bu yüzden bizim
yapabilece¤imiz tek fley beyinlerimizin onlar›n oyun
alanlar› olmad›¤›n› onlar›n suratlar›na hayk›rarak
mücadeleye at›lmak olmal›d›r. Özgür bir gelecek,
bilginin elenmek veya geleceksizlik için de¤il, refah
düzeyi daha yüksek bir toplum için olmas› gerekti¤ini
düflünen bizler taraf›ndan kurulacak!

‹zmir’den bir Liselilerin Sesi okuru

ME Bakan› Hüseyin Çelik: “Bütçe olsa annem de yapard›”!
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Sermaye devletinin
bakan›n›n “pratik çözüm”ü
paral› e¤itim!

Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik , Zübeyde
Han›m Ö¤retmen Evi’nde düzenlenen “Anadolu
ö¤retmen liseleri yöneticilerine yönelik e¤itim
yönetimi” seminerinde bir konuflma yapt›. Bakan Çelik
okul yöneticilerinin pratik çözümler bulmas› gerekti¤ini
söyledi. Çelik; “‘Müdür bey bu ne rezillik?’ diye
soruyorum. ‘Bakan Bey ödenek gelmedi’ diyor, ‘Ödenek
gönderdi¤im zaman annem de yapar bu ifli’” diye
konufltu. Ard›ndan, “kamu ve toplum menfaatine,
devlet ve milletin yarar›na olan› mevzuata afl›r›
ayk›r›l›k olmayan pratik çözümlerimizin olmas› laz›m.
Becerikli insan çözüm, beceriksiz insan mazeret üretir.
Mazeret de¤il çözüm üretmemiz, çözümün bir parças›
olmam›z laz›m” diyerek sözlerine devam etti.
E¤itimin ticarilefltirilmesi ve e¤itim kurumlar›n›n
özellefltirilmesi sald›r›lar›n›n en yo¤un yafland›¤› bu
dönemde devlet okullar›na bütçe ay›rmak elbette
özellefltirme furyas›n›n önünde engel teflkil edecekti.
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ve kapitalist
sömürü düzeninin di¤er savunucular› bu zihniyetle
hareket ediyorlar, devlet okullar›na verilen bütçeyi her
y›l biraz daha budarken özel okullar›n birbir yolla önü
aç›l›yor. Çelik üstüne basa basa “mazeret de¤il çözüm
üretmemiz, çözümün bir parças› olmam›z laz›m”
derken asl›nda haks›z da say›lmaz.
Bu “say›n” bakan› tan›mak için biraz gerilere
gidelim.

Geçti¤imiz ÖSS öncesi bir “reform”a imza atarak
ÖSS süresini 180 dakikadan 195 dakikaya ç›kartm›fl ve
s›nav s›ras›nda tuvalete gitme izni vermiflti. Yine ayn›
“say›n” bakan›n görev süresince din ö¤retmenleri
felsefe derslerine girmifl, din dersi saatleri artt›r›lm›fl ve
zorunlu hale getirilmifl, Gepetto Usta Galip dede olmufl,
Pinokyo da dualar etmiflti. Yapt›¤› yenilikler ve
müdahaleler ile çözümün bir parças› olan “say›n”
bakan, kendisinin ender bulunan insanlardan oldu¤unu
düflündü¤ü için olsa gerek, kaybolma tehlikesine karfl›
çorab›na Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik
yazd›rm›flt›. “Say›n” bakan›n marifetlerini anlatmaya
san›r›z bu yaz› yeterli olmayacakt›r. Son olarak “bütçe
olsa annem de yapar bu ifli” diyen bakan Çelik,
sorunlar›n› anlatan çiftçiye “anan› da al git” diyen
baflbakan› hat›rlatt› bizlere.
Tabii ki okullara ödenek gönderilmemeliydi. Devlet
özel okullara kaynak sa¤larken, e¤itimin taban›n› özel
okullara kayd›rmay› amaçlarken, elbette okullara
ödenek göndermek gereksiz olacakt›. Nitekim AKP
hükümeti e¤itimin ticarilefltirilmesi ve her alanda
özellefltirme sald›r›lar›n›n hat safhaya ç›kt›¤› bir dönem
oldu. Ancak bizler biliyoruz ki düzenin di¤er partileri
de kapitalist çark›n içinde iflçileri, emekçileri ve
gençleri sömürecekti. Belki politikalar›n› hayata
geçirirken ufak tefek farkl›l›klar olacak fakat sonuç pek
farkl› olmayacakt›. Bundan önce de olmam›flt› zaten.
Bu gerçeklik bizlere mücadelenin gereklili¤ini en
yak›c› flekilde kan›tl›yor. Sistemin sömürü mekanizmas›
h›zla çal›fl›rken, bizler kurtuluflu kendi mücadele
gücümüzde aramal›y›z. Evet e¤itim ticarilefltiriliyor,
evet özellefltirme sald›r›s› var, çünkü özel mülkiyet var.
Sorunun bu denli aç›k konuldu¤u noktada çözüm de bir
o kadar aç›kt›r. Özel mülkiyetin olmad›¤›, insan›n insan
taraf›ndan sömürülmedi¤i bir dünya mümkün. Gelecek
için, gelece¤imiz için özgür-demokratik lise ve
üniversite için, sosyalizm için mücadele etmeliyiz.

K. Erdal
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Bask› ve fliddet...

Sebebi yaln›zca aile de¤il, bafl
gösterdi¤i yer yaln›zca
okullar›m›z de¤il!

Güç ve bask› uygulayarak insanlar›n bedensel veya
ruhsal aç›dan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu
hareketlerin tümüdür fliddet. Egemen çevrelerin statükocu
anlay›fllar›, tek tipleflmeyi dayatmalar, beyinsel olandan tutun
da k›l›k k›yafete kadar her alanda maddi ve manevi zorun
tüm unsurlar›n› devreye sokmas›, sosyo-ekonomik bask›
unsurlar›, iflsizlik ve daha birçok benzeri nedenler fliddeti
oluflturan unsurlard›r.
Evet, her gün onlarca fliddet haberi duyuyoruz. Ço¤u
tepkisiz karfl›lan›rken medya özellikle okullardaki fliddeti
günlerce gündeminden düflürmüyor. Egemenler taraf›ndan
fliddetin sorumlusu aile olarak gösteriliyor. Kendilerini temize
ç›kartman›n bir yolunu bulmuflla, topu aileye atarak.
Genç beyinlerin yetiflti¤i, topluma kazand›r›ld›¤› ve
kendilerini toplumun bir parças› olarak gördü¤ü yerlerdir
e¤itim kurumlar›. Bu kurumlar ifllevlerini bu yönde sürdürmek
ve bu amaçla gençlere toplumsal de¤erleri kazand›rmakla
yükümlüdürler. Bugün bu kurumlar›n hangi amaca yönelik
bireyler yetifltirdi¤i, yozlaflman›n bafl etken oldu¤unu ayr›nt›l›
anlatmaya gerek yok san›r›m. Biz tekrar fliddete ve
kaynaklar›na dönelim.
Okullarda fliddet, yaflanan onca olaydan sonra meclisin
gündemine de tafl›nd›. Mecliste bulunan birkaç parti ortak bir
önerge sundu. Okullarda fliddetin sebeplerini araflt›rmak için
bir komisyon oluflturulmas›n› istediler ve flu verileri sundular.
Kas›m ay›nda yap›lan bir araflt›rmaya göre 6 ayda 9 ö¤renci
öldü ve 47 ö¤renci yaraland›. Tüm bunlar›n sebepleri üzerine
yorum yapan milletvekilleri aras›nda Milli E¤itim Müdürü
Hüseyin Çelik de vard›. Aç›klamas› ise bizlerde gülümsemeye
yol açt›: “fiiddet okulda ve evde bafll›yor. Okullarda yaflanan
ilk fliddet olaylar›ndan sonra bir araflt›rma yapt›k. Dünyadaki
13–19 yafl aras› gençler itaatsizlik, baflkald›rmak ve kendini
kan›tlamak için fliddete baflvuruyor. Evde annesinden, okulda
ö¤retmeninden, gençli¤inde bir gösteride polisten, askerde
komutan›ndan dayak yiyor. Sosyal hayat›m›zdan bunlar› ur
gibi yok etmemiz gerekir.” Okullarda fliddetin artmas›n›
ergenlik ça¤›ndaki gençlerin itaatsizli¤ine ba¤lamak araflt›rma
yapmay› gerektirmese gerek!
fiiddet bugün sadece okullarda de¤il yaflam›n her
alan›nda var. Ve bu fliddetin sebebini sadece aileye ba¤lamak

dar bir bak›fl aç›s›n›n getirdi¤i hatalara düflmemize neden
olur.
43 okulda 3 bin 483 lise ikinci s›n›f ö¤rencisi üzerinde
yap›lan araflt›rmaya göre, en az bir kez baflkas›n› yaralayan
çocuklar›n oran› %26’d›r. Bu çocuklar›n %39’u 12 yafl›ndan
önce yaralama olay›na kar›flt›¤›n› söylüyor. B›çak, çak› gibi
kesici alet tafl›yanlar›n oran› ise %22,6’d›r.
Ö¤renciler birer cephanelik olmufl anlayaca¤›n›z. Peki,
fliddet hangi koflullarda hakl›d›r veya de¤ildir? Ço¤unlu¤un
fliddetle “fliddete” karfl› ç›kt›¤› bir cevap al›r›z bu soruya yan›t
olarak. Okullardaki fliddetin, sokaktaki tepkinin
körükleyicilerine de biraz de¤inelim. fiiddetin kayna¤› bir yeri
iflaret etmiyor sadece. fiu anda dünyada emperyalist bir
paylafl›m savafl› var. Demokrasi gibi “hakl›” bir gerekçe
ard›na gizleniliyor. Irak’a girenler, ‹ran’›, Suriye’yi tehdit
edenler namlu arkas›nda teti¤in çekilece¤i korkusunu tüm
dünyaya hissettirerek fliddetin en büyü¤üne bafll›yorlar.
Ba¤›ms›zl›k naralar› havada uçuflurken, sistem kendine
çoktan bir sa¤›r flemsiye bulup alt›na gizlenmifl oluveriyor. Bu
gizlenmenin faturas› bir yerde iflkence olup ç›k›veriyor. Yani
dünyada emperyalistler, evde anne baba sistemin polisli¤ini
yap›yor kabaca. Niyetler farkl› görünse de ikisi de ayn› amaca
hizmet ediyor.
fiiddeti sürekli üreten emperyalist-kapitalist sistemin
kendisi. En küçük yafllardan itibaren fliddet yerlefliyor
hayat›m›za. Yani sebebi yaln›zca aile de¤il, bafl gösterdi¤i yer
yaln›zca okullar›m›z de¤il!
Devrimci bas›na ve kurumlara sald›ranlar, Fransa’da
özgürlükten bahsedenlerdir. Bugün “e¤itim paras›zd›r”
diyenler okullarda para toplayanlard›r. Okullarda fliddete
çözüm arayanlar, baz› ö¤rencilerin okula sat›rlarla gelmesine
göz yumanlard›r. Okullardaki fliddete çözüm arayanlar, bugün
Lübnan’a asker gönderenlerdir.
Fakat kapitalist sistem her ne yaparsa yaps›n amac›na
ulaflamayacakt›r. Ne insanlar› tamamen yozlaflt›rabilecek, ne
sindirebilecek, ne de bu sald›r›lara karfl› yükselecek olan
mücadele ateflini söndürebilecektir. fiiddet karfl›s›nda
yeflerecek olan mücadele hiçbir flekilde solmayacakt›r.

K. Doman

Mücadele günlü¤ü...
“Güneflin Mevsimsiz Do¤uflu”:

Bir yerel yay›n deneyimi!
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Bu say›m›zda “Mücadele günlü¤ü”nü Eyüp Anadolu
Lisesi’nde ortaya ç›kan güncel bir deneyimin ürünlerinin
paylafl›m›na ay›rd›k. Bu dönem bir yerel kültür-sanat yay›n
faaliyeti bafllatm›fl olan Eyüp Anadolu Lisesi
ö¤rencilerinin ç›kartt›¤› “Güneflin Mevsimsiz Do¤uflu”
bülteninin girifl yaz›s›n› ve yine bültenden bir baflka yaz›y›
sizlerle paylafl›yor, bu paylafl›m›n söz konusu deneyimi
baflka yerel çal›flmalar›m›za da tafl›yabilmeye vesile
olmas›n› diliyoruz. Eyüp’teki dostlar›m›za ve
yoldafllar›m›za da çal›flmalar›nda baflar›lar diliyoruz.
Merhaba;
Yüre¤imizdeki umut, gözlerimizdeki sevgi ile
merhaba,
Y›llard›r karfl›laflt›¤›n›z magazin ve gençlik
dergilerinden biri de¤il elinizdeki. Sayfalar› çevirdikçe,
ünlülerin hayatlar›, oldukça popüler olman›n on alt›n
kural› gibi konularla karfl›laflmayacaks›n›z. Ya da
saçma sapan aflk sözleriyle süslenmifl sayfalar
göremeyeceksiniz. Çünkü biz elinizdeki dergiyi bunlar›
anlatmak için ç›karmad›k. Ki zaten bunlar› okumak için
yeni bir dergiye ihtiyaç duyman›z da gereksiz olurdu.
Dergi piyasas› bu tarz yay›nlara bünyesinde çok fazla
yer veriyor. Ek olarak bir dergiye daha ihtiyaç
oldu¤unu düflünmüyoruz.
Süregelen kültür anlay›fl› asl›nda bizi bu dergiyi
ç›karmaya iten. Yeni ç›km›fl bir flark›c›n›n flark›s›n›
bilmedi¤inizde, hangi ünlünün s›ras›yla hangi insanla
birlikte oldu¤unu bilmedi¤inizde kültürsüz olarak
nitelendiriliyorsan›z, bu noktada bir sorunun varl›¤›n›
göstermektedir.
Bizler Eyüp Lisesi’nde okuyan ö¤renciler olarak
gençlerin ve ö¤rencilerin böyle bir kültür içinde yetiflip,
yozlaflmas›n› istemiyoruz. Bizler edebiyat tarihimizi
bilmek, fliirler okumak, öyküler okumak ve yazmak
istiyoruz. Düflüncelerini yazs›n, yaz›ya döksün istiyor
ve bu dergiyi bunun için ç›kart›yoruz. Daha sonraki
say›lar›m›zda bizlerin eserleriyle beraber sizlerden
gelen eserler de yay›nlamak istiyoruz.
Bir sonraki say›m›zda görüflmek dile¤iyle...
Umudumuz ve yüre¤imizdeki sanat sevgisini
yitirmemek dile¤iyle...
(Güneflin Mevsimsiz Do¤uflu bülteninden al›nm›flt›r...)

Merhaba Aydede!
Yeni bir gün bafllayacak de¤il mi? Sen gideceksin
günefl gelecek. Peki, ben neden görmüyorum günefli
Aydede? Benim çocuk kalbim neden hissetmiyor
güneflin s›cakl›¤›n›. So¤uk sis kaplam›flken etraf›m›
iflte bu çok zor Aydede.
‹nsanlar savafl›yor Aydede, annelerimiz,
babalar›m›z, küçük kardefllerimiz yeni umutlar
yeflertmek için mi? Bunca mücadele peki neden
Aydede, bunca hüzün, bunca ac›! Her gün çocuklar
ölüyor Aydede. Her gün sis perdesiyle uyan›yor, zifiri
bir karanl›kla tamaml›yoruz günü. Umudumuzu
kaybetmemifliz henüz, merak etme. Bar›fl uzak de¤il,
de¤il mi Aydede? Bu kadar zor olmamal› güzel olan›
uygulamak, güzel olan› görebilmek. Ben mi körüm
yoksa savafl› yaratanlar m›? Yüre¤im s›zl›yor Aydede,
ac›yor kan›yor içten içe. Bu zifiri karanl›k bitmeli
Aydede…
‹nsanlar birbirini sevmeli Aydede, ac›dan çok
sevinç gözyafllar› akmal› çocuklar›n yüre¤ine. Hiçbir
ac› onlar› mutsuz etmemeli. Her y›ld›z onlar›n
mutlulu¤u için parlamal› gökyüzünde, sevgi bütün
kötülükleri yener Aydede, bütün kötülükleri yok eder.
Bu zifiri karanl›¤› da yok etsin öyleyse.
Çocuklar› düflün Aydede, onlar› nas›l mutlu
edebilece¤ini düflün. Sevgi ekelim da¤ tafl her yere,
bar›fl da¤›t ulaflabildi¤in her köfleye. fiimdi bir y›ld›z
kay›yor arkada, bak gördün mü, gülümse kayan her
y›ld›za, insanl›k için mutluluk dile…
Hoflçakal Aydede!
(Güneflin Mevsimsiz Do¤uflu bülteninden al›nm›flt›r...(

‹LGP 10-15 Aral›k tarihleri aras›nda Erdal Eren

Erdal Eren kavga
15 Aral›k günü düzenlenen anma etkinli¤i ile Erdal Eren Haftas›’n›
sonland›rm›fl bulunuyoruz. 6 anma etkinli¤i ve iki eylemle ile sonland›r›lan
çal›flma yo¤un bir haz›rl›¤›n ifadesi oldu. Sefaköy, Kartal, Gülsuyu, GOP,
U¤ur Mumcu ve Kartal’da biri okul içerisinde, yaklafl›k 250’yi aflk›n kiflinin
kat›l›m ile gerçeklefltirilen etkinlikler geldi¤imiz yeri göstermesi aç›s›ndan
önemliydi.
Anmaya ça¤r› çal›flmalar› ile güçlendirilen etkinlikler yerel
çal›flmalar›m›z için önemli bir s›nav niteli¤i tafl›yordu. Çünkü Erdal Eren
Haftas› her yerel çal›flmam›z›n kendi planlamalar› ile haz›rland›. Etkinlikler
bu aç›dan da bir baflar›n›n ifadesiydi. Uzun zamand›r bulundu¤umuz
alanlarda güçlerimizi oturtmaya çal›fl›yoruz. ‹lk sonuçlar› 1 May›s alan›nda
okul pankartlar› ile aç›¤a ç›karan güçler, bu dönemin ilk ad›m›n› yerel
anma etkinlikleri ile atm›fl bulunuyorlar. Her biri kendi içinde ve toplamda
önemli sonuçlar yaratan etkinlikler kampanyam›z›n yeni dönemi öncesi
anlaml› verilerdir.
Erdal Eren Haftas› yürüttü¤ümüz kampanyadan ayr› planlanm›flt›. Fakat
en bafl›ndan itibaren anma çal›flmalar› ile “Savafla de¤il e¤itime bütçe!”
çal›flmas› birbiriyle ortaklaflt›. Bu da çal›flma aç›s›ndan bir olumlulu¤un
ifadesidir.
Kampanya çal›flmalar› anmalar› güçlendirirken, anmalar da
kampanyaya güç katan bir rol oynam›flt›r. Bu s›rf pratik planlamalar›n iç
içe geçmesi ile de¤il, politik içerik olarak da geçerlidir. Erdal Eren Haftas›
liseli gençlik içerisinde devrimci mirasa dair bir vurgu ve devrimci
mücadelenin geçmiflten günümüze bafl e¤mezli¤i vurgusuna dayan›yordu.
Bunu liseli gençlik içerisinde ifllemeyi hedefliyordu anma planlamalar›. Bu
vurgunun güçlü ifllenmesi kampanya çal›flmalar›na da yans›m›flt›r. Ayn›
flekilde kampanya çal›flmalar›n›n güçlü araçlar›yla sürekli faaliyetin
alanlara tafl›nmas› anmay› ve devrimci mücadeleyi güçlendirmektedir.
Anmalar›n sadece etkinliklere daralmam›fl olmas› da önemlidir. Tüm
anma etkinlikleri yaratt›¤› coflkulu hava ve verdi¤i mesajla çal›flmalar›m›za
büyük deneyimler b›rakm›flt›r. Bu planlamalar›n güçlülü¤ünü bundan
sonraki çal›flmalar›m›za tafl›yaca¤›z.
Bugünden söyleyebilece¤imiz net bir sonuç var. Erdal Eren’e yak›fl›r bir
çal›flmadan aln›m›z›n ak›yla ç›km›fl bulunuyoruz. Dostun düflman›n önünde
mücadele yeminimizi bir kez daha yineledik. Erdal Eren Haftas›yla ç›tam›z›
biraz daha yükselttik. fiimdi önümüzde kampanyam›z›n çal›flmalar› var.
Anmalardan ald›¤›m›z güçle çal›flmalar›m›z büyüyerek sürecek.
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haftas› örgütledi!

am›zda yaflfl››yor!
Sefaköy ‹LGP: “Erdal Eren kavgam›zda yafl›yor!”
Erdal Eren anma haftas›n›n ilk etkinli¤ini 10 Aral›k'ta Sefaköy
‹LGP gerçeklefltirdi. “Erdal Eren’in hikayesi” isimli sinevizyon
gösterimi ile bafllayan etkinli¤imiz, Erdal Eren flahs›nda bütün
devrim flehitleri için yap›lan sayg› durufluyla devam etti. Ard›ndan
bir arkadafl›m›z günün anlam ve önemine iliflkin bir konuflma yapt›.
Konuflmada Erdal Eren’in özgeçmifli ve mücadelenin güncel önemi
vurguland›. Ard›ndan bir arkadafl›m›z Naz›m Hikmet’in “Günefli
‹çenlerin Türküsü” adl› fliirini okudu. Daha sonra Sefaköy ‹LGP fliir
grubu gitar eflli¤inde bir sunum yapt›. Bir liseli arkadafl›m›z,
kendisinin kaleme ald›¤› “17 yafl›m›z yafl›yor!” isimli tek kiflilik bir
tiyatro oyunu sahneledi. Oldukça etkili olan oyunu herkes büyük bir
coflkuyla alk›fllad›. Alk›fllar, “Devrim flehitleri ölümsüzdür!”
slogan›yla kesildi.
Daha sonra bir arkadafl›m›z gitarla müzik dinletisi sundu.
“Büyü” parças›n›n da söylendi¤i dinleti oldukça ilgi gördü.
Ard›ndan bir ‹LGP’li “Erdal Eren’i anmak demek, mücadele etmek
demektir. Bugün bu etkinlik Erdal Eren anmas› de¤il, Erdal Eren
flahs›nda bir mücadele ça¤r›s›d›r” sözleriyle etkinlik sonras› yap›lan
bas›n aç›klamas›na ça¤r› yapt›. Marfllar›n söylenmesinin ard›ndan
etkinlik sona erdi. 40 kiflilik bir kat›l›mla gerçekleflen etkinlik
coflkulu geçti.

Sefaköy ‹LGP’den bas›n aç›klamas›...
10 Aral›k’ta gerçeklefltirdi¤imiz etkinli¤in ard›ndan Sefaköy
PTT’ye do¤ru bas›n aç›klamas› yapmak üzere yürüyüfle geçtik.
Pankart›m›z ve sloganlar›m›zla sokaklar› ç›nlatt›k. 25 kifliyle
gerçekleflen bas›n aç›klamam›zda “Savafla de¤il, e¤itime bütçe!”
fliarl› pankart›m›z› açt›k. Bas›n aç›klamam›zda Erdal Eren’in
ard›llar› olarak özgür, paras›z lise, s›n›fs›z, sömürüsüz dünya
mücadelemizi büyütece¤imizi ifade ederek, kampanyam›z› anlatt›k.
Çevrede ciddi bir ilgi yaratan bas›n aç›klamam›zda s›k s›k,
“Erdal Eren kavgam›zda yafl›yor’” sloganlar› at›ld›. Bas›n
aç›klamam›z›n etkisi büyük oldu. Daha sonra yapt›¤›m›z aç›klamay›
duyan insanlar, bas›n aç›klamam›z›n içeri¤ine dair sorular
yönelttiler.

Kartal ‹LPG: “Devrim flehitleri ölümsüzdür!”
Erdal Eren’in ölüm y›ldönümü dolay›s›yla bölgemizde bir anma
etkinli¤i gerçeklefltirdik. Bir lisede gerçeklefltirdi¤imiz anma
etkinli¤imiz oldukça coflkulu ve etkiliydi. Öncesinde bir hafta
boyunca etkinli¤e ça¤r› yapt›k. Yapt›¤›m›z kufllamalarla Erdal
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Eren’i tan›tmaya çal›flt›k. Bir yandan da dergi
kullan›m›n› art›rarak Erdal Eren’in niçin idam
edildi¤ini anlatt›k. 13 Aral›k günü ö¤le
aras›nda yap›lan k›sa bir programla anmam›za
bafllad›k. Sayg› duruflu, konuflma ve “Büyü”nün
söylenmesi ile anmam›z› sonland›rd›k. Anmam›za 40
liseli kat›ld›. Lisenin içerisinde yönetimin tüm denetim
mekanizmalar›na karfl›n böyle bir anmay›
gerçeklefltirmifl olman›n hakl› gururunu yafl›yoruz.
Erdal Eren’e verdi¤imiz mücadele sözünü O’nun ölüm
y›ldönümünde tutmufl olduk, bundan sonra da sözümüz
söz! Art›k mücadele alanlar›nda biz de var›z!
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Kartal’dan dershaneli ‹LGP’liler:
“Mücadele bayra¤› ellerimizde!”
Kartal’daki dershane ö¤rencileri olarak 13 Aral›k
günü saat 15.00’de bir anma gerçeklefltirdik.
E¤itim Sen Kartal fiubesi’nde gerçekleflen anmada
salona “Erdal Eren kavgam›zda yafl›yor!” yaz›l› bir
ozalit ast›k. Sinevizyon gösterimi ile bafllayan etkinlik
sayg› duruflu ile devam etti. Bir yoldafl›m›z konuflma
yapt›. Erdal Eren’i anman›n mücadeleyi yükseltmek
oldu¤unu vurgulad›. Daha sonra Hatice Bayraktar
Lisesi’nden dostlar›m›z›n haz›rlad›¤› tiyatro oyunu
sahnelendi. Oyun uzun süre alk›flland›. Tiyatrodan
sonra sahneye Koma Meyman ç›kt›. Coflkulu geçen
etkinli¤e 32 kifli kat›ld›. Bu anmayla Erdal Eren’in
mücadelesini sürdürece¤imizi dosta düflmana bir kez
daha gösterdik. Çal›flmalar›m›z Erdal Eren’in
mücadeleci ruhuyla sürecek.

Gülsuyu’ndan ‹LGP’liler:
“Erdal Eren ölümsüzdür!”
Gülsuyu ‹LGP olarak Erdal Eren’in 26. ölüm
y›ldönümünü 13 Aral›k günü düzenledi¤imiz bir
etkinlikle gündemlefltirdik. Yo¤un çal›flmalar
sonucunda gerçeklefltirdi¤imiz etkinli¤imize Erdal Eren
flahs›nda bütün devrim flehitleri için sayg› duruflu ile
bafllad›k.
Ard›ndan Maltepe Ticaret Lisesi’nden bir
yoldafl›m›z “Günefli ‹çenlerin Türküsü” adl› fliiri okudu.
fiiir dinletisinin ard›ndan Ertu¤rul Gazi Lisesi ad›na
sunumu yapan yoldafl, günün anlam›n› vurgulayan bir
konuflma yapt›. Daha sonra ‹LGP’li bir yoldafl›n
haz›rlad›¤› “17 yafl›m›z yafl›yor” adl› oyun sergilendi.
Oyunun ard›ndan “Erdal Eren”in hikâyesi” isimli
sinevizyon gösterimi yap›ld›. Daha sonra Rezan Has
Lisesi’nden bir ‹LGP’linin okudu¤u fliirle etkinli¤imize
devam ettik. Etkinli¤in finalini ise Grup F›rt›na yapt›.
Coflkulu marfllar ve türkülerle etkinli¤imize selam
veren F›rt›na’n›n son parças›n› ise Kartal Endüstri
Meslek Lisesi’nden bir ‹LGP’linin kendi çal›p

söyledi¤i bir türkü oluflturdu.
33 kiflinin kat›ld›¤› etkinli¤imizle Erdal Eren’in
mücadele bayra¤›n› tafl›man›n gere¤ini yerine getirmifl
olduk!

Gaziosmanpafla ‹LGP:
“Devrimci mirasa sahip ç›k›yoruz!”
Erdal Eren'in ölüm y›ldönümü nedeniyle 14 Aral›k
Perflembe günü Gaziosmanpafla'da bir anma
gerçeklefltirdik.
Anma "Kay›p tarihimizin gerçek kahramanlar›
yafl›yor bu salonda, kay›p tarihimizin gerçek
kahramanlar›, tarihi kanlar›yla yazanlar, kurflunlar› en
önde karfl›layanlar, idam sehpas›na en önde ç›kanlar..."
sözleriyle, Erdal Eren flahs›nda tüm devrim flehitleri
ad›na bir dakikal›k sayg› durufluyla bafllad›. Ard›ndan
dönem bafl›ndan beri yürüttü¤ümüz kampanya ve Erdal
Eren'i anman›n anlam› üzerine bir arkadafl›m›z
konuflma yapt›. Konuflmada Erdal Eren'in hayat›,
yarg›lama süreci, dara¤ac›na giderken gösterdi¤i tav›r
ve bugün bize b›rakt›¤› miras anlat›ld›. Bugün verilen
mücadelenin Erdal Eren’i ölümsüzlefltirmenin tek yolu
oldu¤unun vurguland›¤› konuflma, "Erdal Eren bize bizi
hat›rlat›yor" sözleriyle son buldu.
Etkinlik Erdal Eren’e yaz›lm›fl bir fliir ve bir
arkadafl›m›z›n haz›rlad›¤› "17 yafl›m›z hala yafl›yor"
adl› oyun ile sürdü. Oyun salonda çok büyük etki
yaratt› ve coflkuyla alk›flland›.
“Erdal Eren’in hikâyesi” isimli sinevizyon
gösteriminin ard›ndan salonda "Devrim flehitleri
ölümsüzdür" slogan› yank›land›. Slogan atarken
arkadafllar›m›z›n gözlerindeki umut bütün salonu
kaplam›flt›.
Anma bir arkadafl›m›z›n haz›rlad›¤› fliir dinletisinin
ard›ndan gerçeklefltirilen müzik dinletisiyle sona erdi.
Etkinli¤imiz 50 kiflilik kat›l›mla coflkulu bir
atmosferde geçti.

Erdal Eren di¤er illerde de
etkinliklerle an›ld›...
Ankara-Bat›kent: “Erdal Eren’i
unutmad›k, unutturmayaca¤›z!”

Gaziosmanpafla ‹LGP:
“Erdal Eren’den ald›¤›m›z güçle
gelece¤imize sahip ç›k›yoruz!”
14 Aral›k’ta gerçeklefltirdi¤imiz etkinli¤in ard›ndan
Gaziosmanpafla Meydan›’nda bir bas›n aç›klamas›
gerçeklefltirdik. 25 kifliyle gerçekleflen bas›n
aç›klamam›zda “Savafla de¤il, e¤itime bütçe!” fliarl›
pankart›m›z› açt›k. Bas›n aç›klamam›zda Erdal Eren’in
ard›llar› olarak özgür, paras›z lise, s›n›fs›z, sömürüsüz
dünya mücadelemizi büyütece¤imizi ifade ederek,
kampanyam›z› anlatt›k. Etraf›m›zda toplanan insanlar›n
sloganlar›m›za ve bas›n aç›klamam›za alk›fllar›yla
destek vermeleri bizi taciz etmeye çal›flan sivil
polislere iyi bir yan›t teflkil etti.
Erdal Eren’den ald›¤›m›z güçle mücadeleye devam
edece¤imizi dosta düflmana bir kez daha hayk›rd›k!

U¤ur Mumcu ‹LGP:
“ Erdal Eren son de¤il, kavga sürüyor!”
15 Aral›k Cuma günü Kartal U¤ur Mumcu
Mahallesi'nde Erdal Eren’i anma etkinli¤i düzenledik.
Etkinli¤imiz sinevizyon gösterimi ile bafllad›. Teknik
aksakl›klara ra¤men sinevizyon gösterimi büyük etki
yaratt›. Sinevizyon sonras›nda yap›lan konuflma ile
Erdal Eren'in devrimci kimli¤i ve devrim davas›na olan
ölümüne ba¤l›l›¤› vurguland› ve mücadeleye kat›lma
ça¤r›s› yap›ld›.
Konuflmadan sonra Hatice Bayraktar Lisesi'nden
dostlar›m›z›n haz›rlad›¤› tiyatro gösterimi s›k s›k
alk›fllarla kesildi. Tiyatro toplulu¤u anmaya kat›lanlar›
selamlarken uzun süre alk›flland›. Tiyatrodan sonra bir
arkadafl›m›z ‹LGP'nin yürüttü¤ü kampanyay› ve anma
etkinli¤i aras›ndaki iliflkiyi anlatt›. 23 Aral›k günü
gerçeklefltirilecek bas›n aç›klamas›na ça¤r› yapt›.
Koma Meyman da devrimci marfl ve ezgileriyle
etkinli¤imizde yer ald›. Çav Bella ve Büyü'nün
söylendi¤i dinleti oldukça coflkuluydu. Yaflanan tüm
aksakl›klara ra¤men anma program›n›n tamam›na
coflku hakimdi. Anma etkinli¤ine yaklafl›k 60 kifli
kat›ld›.
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Liselilerin Sesi okurlar› olarak 13 Aral›k günü
Bat›kent E¤itim Sen’de Erdal Eren’i anma etkinli¤i
gerçeklefltirdik. Bat›kent’te Liselilerin Sesi okurlar›
olarak bir anma etkinli¤i yapma karar› ald›k. Bu
çerçevede Erdal Eren’in mücadelesini anlatt›¤›m›z
bildirileri arkadafllar›m›za ulaflt›rd›k. Ön çal›flmas›n›
k›sa bir sürede yapabildi¤imiz anma etkinli¤ine
‹LGP’nin haz›rlam›fl oldu¤u sinevizyon gösterimi ile
bafllad›k. Ard›ndan tüm devrim ve sosyalizm flehitleri
an›s›na sayg› duruflu yapt›k. Sinevizyon gösterimi ilgi
ile izlendi. Ard›ndan anma etkinli¤ine kat›lanlarla bir
flöylefli gerçeklefltirdik.
Yap›lan konuflmalarda, Erdal Eren’in gencecik
bedeniyle dimdik yürüdü¤ü dara¤ac›nda kuflanm›fl
oldu¤u devrimci irade ve bilince vurgu yap›ld›. Bugün
liseli gençli¤in içinde bulundu¤u tablo üzerinde
duruldu. Okullarda yaflanan sorunlara ve çözüm
yollar›na de¤inildi.
Anmaya Bat›kent’ten 10 liseli kat›ld›. Anma, 15
Aral›k günü Ekim Gençli¤i ve Liselilerin Sesi’nin
birlikte düzenleyecekleri etkinli¤e yap›lan ça¤r› ile
bitirildi.

Bat›kent Liselilerin Sesi okurlar›

Ankara: “Erdal Eren devrim ve
sosyalizm davas›nda yafl›yor!”
Liselilerin Sesi ve Ekim Gençli¤i'nin birlikte
örgütledi¤i Erdal Eren anma etkinli¤i 15 Aral›k günü
saat 15:30'da EMO Ankara fiubesi’nde gerçeklefltirildi.
A¤›rl›kl› olarak liselilerin yer ald›¤› anmaya 30 kifli
kat›ld›. Anma sayg› duruflu ile bafllad›. Ard›ndan “Erdal
Eren'in hikayesi” isimli sinevizyon gösterimi
gerçeklefltirildi. Liselilerin Sesi'nden ve Ekim
Genli¤i'nden birer arkadafl›n yapt›klar›n konuflmalar›n
ard›ndan söylefliye geçildi.
Konuflmalarda Sinan Suner, Erdal Eren ve Ercan
Koca'n›n sermaye iktidar›na karfl› iflçi s›n›f›n›n
kurtuluflu davas›n› büyük bir kararl›kla ve direngenlikle
savunduklar› ve bu genç komünistlerin tafl›d›klar›
bütünlüklü kimliklerinin alt› çizildi. Ayr›ca 26 y›l önce
faflist cunta taraf›ndan idam edilen Erdal Eren’in,
devrim ve sosyalizm davas›na ölümüne ba¤l›l›¤›n›n,
bugün genç komünistler için tafl›d›¤› anlama vurgu
yap›ld›.
Güçlü ve canl› geçen söyleflinin ard›ndan anma
etkinli¤i sona erdi.

Ankara’dan Liselilerin Sesi okurlar›
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Bursa: Erdal Eren’i yaflataca¤›z!

Bursa’da gençlik örgütleri 9 Aral›k günü
“Erdal Eren anmas›” gerçeklefltirdi. Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i-Semra Baflyi¤it
Halk Sahnesi’nde gerçeklefltirilen anma etkinli¤i, ilk
kez böyle bir etkinlik gerçeklefltirmekden dolay› bir
dizi eksikli¤ini yaflanmas›na yol açt›. Buna ra¤men
gerçekleflen etkinlik anlaml›yd›.
Etkinlik salonuna “fiehitlerimize devrim sözümüz
var!/DGH-Ekim Gençli¤i-SGD” yaz›l› pankart ve
üzerinde Erdal Eren’in resmi bulunan “Erdal Eren
kavgam›zda yafl›yor, yaflayacak!” yaz›l› ozalit as›ld›.
Etkinlik devrim flehitleri an›s›na sayg› durufluyla
bafllad›. ‘68-96 dönemi gençlik hareketini anlatan bir
sinevizyon gösteriminin ard›ndan yap›lan konuflmada,
Erdal Eren’in devrimci kimli¤i ve düflmana teslim
olmayan direngenli¤i anlat›ld›, emperyalist sald›rganl›k
ve son dönemde Türkiye’de t›rmand›r›lan faflist bask›
ve teröre de¤inen bir konuflma yap›ld›. Etkinli¤e
gönderilen mesajlar›n okunmas›n›n ard›ndan müzik
dinletisi sunuldu. Çav Bella marfl›n›n hep birlikte
söylenmesiyle etkinlik bitirildi.
DGH, Ekim Gençli¤i ve SGD’nin örgütledi¤i
etkinli¤e DPG, Gençlik Derne¤i, BAT‹S, ESP, BDSP,
DHP ve Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i de
destek verdi.
Etkinli¤e yaklafl›k 35 kifli kat›ld›.

Bursa Ekim Gençli¤i

Adana: “Devrimciler ölmez, devrim
davas› yenilmez!”
Adana Liseli Gençlik Platformu olarak 16 Aral›k
Cumartesi günü bir Erdal Eren anmas› gerçeklefltirdik.
Faflist cuntan›n idam etti¤i yi¤it devrimci Erdal Eren’i
ölümsüzlü¤e u¤urlay›fl›m›z›n 26. y›l›nda Erdal Eren’i
bir kez daha and›k.
"Devrimci irade teslim al›namaz!" pankart›n›n
as›ld›¤› etkinli¤imiz sayg› durufluyla bafllad›,
sinevizyon gösterimiyle devam etti. fiiir dinletisinin
ard›ndan liseli bir arkadafl›m›z Erdal Eren’in ailesine
yazd›¤› mektubu okudu. Son olarak Adana Liseli
Gençlik Platformu’ndan (ALGP) bir arkadafl›m›z
konuflma yapt›. Konuflmada Erdal Eren ve tüm devrim
flehitleri flahs›nda cisimleflen devrim davas› ve devrime
olan sars›lmaz inanc›n devam etti¤i vurguland›. Bu
onurlu mücadeleyi daha ileriye tafl›ma ça¤r›s› yap›ld›.
Örgütlü mücadelenin önemi anlat›ld›. Anmaya 25 kifli
kat›ld›.

Adana Liseli Gençlik Platformu

Trabzon: “Erdal Eren’in bayra¤› genç
komünistlerin ellerinde!”
Trabzon Ekim Gençli¤i olarak 16 Aral›k günü bir
Erdal Eren anmas› gerçeklefltirdik. 14 kiflinin kat›ld›¤›
anma etkinli¤imiz oldukça coflkulu bir atmosferde
geçti. Özellikle genç komünistlerin mücadeleci
kimli¤ine vurgu yapt›¤›m›z etkinli¤imizde bütün
kat›l›mc›lara mücadele ça¤r›s› yapan bir metin okundu.
Ard›ndan sinevizyon gösterimi gerçeklefltirildi. Daha
sonra Erdal Eren’i anlatan fliirler okundu. Bir k›sa oyun
sahnelendi. Etkinli¤imizi ise hep bir a¤›zdan
söyledi¤imiz marfllarla bitirdik. Trabzon Gençlik
Kültür ve Sanat Evi’nde gerçeklefltirdi¤imiz
anmam›z›n oldukça anlaml› oldu¤unu düflünüyoruz.

Trabzon Ekim Gençli¤i

‹zmir’de kampanyam›z tüm h›z›yla sürüyor!

“Ortado¤u’da iflgalci,
okulda müflteri olmayaca¤›z!”
“Ortado¤u’da iflgalci, okulda müflteri olmayaca¤›z!”
kampanyam›z bugün yeni bir dönemece girmifl
bulunuyor. Asl›nda yeni bir dönemece girmifl olan,
bu kampanyayla vücut bulan toplumcu liselilerin
mücadelesi. Bir yandan okullar›m›zda biz
liselilere dayat›lan paral› e¤itim sald›r›s›
daha da a¤›rlafl›rken, bir yandan da,
e¤itime bütçe ay›rmayan devlet yeni top
tüfek al›m anlaflmalar›yla milyarlarca
dolar› bir günde emperyalist silah
tüccarlar›na ak›t›yor. Bu
harcamalar da zaten dolays›z
olarak Ortado¤u’da ki savafla
“aktif” kat›l›m, yani Amerika’n›n
bölgedeki jandarmas› olmam›z ad›na
yap›l›yor. Bir yandan okullar›m›zda
bizleri disiplin yönetmelikleriyle bask› alt›na
almaya çal›fl›rken, di¤er yanda emperyalist iflgale
karfl› direnen masum halklar›n üzerine bomba
ya¤d›rarak onlar› teslim almaya çal›fl›yorlar.
Bu sayd›klar›m›za onlarcas› eklenebilir, ancak bizim
tam da bu noktada bilinç aç›kl›¤›na ulaflmam›z
gerekiyor. Yani Ortado¤u’yu kan gölüne çeviren
savafllarla, kendi s›ralar›m›zda bizlere yönelen ticari
e¤itim sald›r›s› asl›nda birbirine binlerce ba¤la ba¤l›
bulunuyor.
‹flte bu yüzden merkezi kampanyaya ‹zmir’den biz
liselilerin verebilece¤i deste¤i tart›flmak üzere iki
okulumuzda toplant›lar yapt›k. Toplant›larda güncel
ihtiyaçlar çerçevesinde biz liselilerin nas›l bir araç
kullan›rsak Ortado¤u’daki iflgali liseli genç
arkadafllar›m›z›n gündemine sokabilece¤imizi tart›flt›k.
Al›nan kararlar do¤rultusunda 300 adet mektup
bast›rd›k ve liselilere “Ortado¤u’da iflgalci, okulda
müflteri olmayaca¤›z” imzal› mektuplar› yazmalar› için
verdik. fiu ana kadar 80 liseli mektup yazm›fl durumda.
‹lk kez yap›lan bu çal›flmaya liselilerin merakla
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yaklaflt›klar›n› gördük. Bu kanl› emperyalist savafl›
birçok arkadafl›m›z›n gündemine soktuk ve tart›flma
imkan› bulduk. Ald›¤›m›z olumlu tepkiler liselilerin
asl›nda az çok yaflanan ya¤ma savafllar›n›n ve ticari
e¤itim sald›r›s›n›n fark›nda oldu¤unun, ama bunu d›fla
vuracak çeflitli araçlara sahip olmad›¤›n›n ispat› oldu.
Yani esas sorunun liseli gençli¤in toplumsal olaylara
ilgisizli¤i de¤il de, gençli¤i mücadeleye ak›tacak
araçlarla onlara gidilmemesi oldu¤unu gördük.
Bu yüzden önümüzdeki süreçte de¤iflik araçlarla
liseli gençli¤in gündeminde yer tutmaya devam
edece¤iz ve onlar›n, yan› bafl›m›zdaki emperyalist
katliamlara karfl› direnen halklar›n mücadelesini ve bu
katliamlara dolays›z ba¤l› olan paras›z bilimsel
demokratik e¤itim mücadelemizi sahiplenmelerini
sa¤layaca¤›z.

‹zmir Liselilerin Sesi
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‹zmir Liselilerin Sesi mektup çal›flmas›ndan
seçme mektupla r

Lübnan’daki katliama maruz kalan insanlar›m›z›n hakl› mücadelesinin her zaman destekçisiyiz. Onlar
tanklar›n önünde, bizler ise kendi s›ralar›m›zda direnmeye devam edece¤iz!
Dünya öyle bir hal alm›fl ki, bir yanda insanlar yar›n› düflünmeden e¤leniyorken, di¤er yanda bomba seslerine
kulaklar› art›k aflina olmufl insanlar acaba yar›na ç›kabilecek miyim korkusuyla hayata tutunmaya çal›fl›yorlar. Bir
tarafta çocuklar ellerinde top, masumca çocuklu¤unu yaflayabiliyorken, di¤er yanda çocuklar ellerinde silah,
çocuk oldu¤unun bile fark›na varmadan kendini ve ülkesini korumaya çal›fl›yorlar. Peki bu çocuklar›n günah› ne?
Suçu olmadan bu çocuklar› katleden, gelece¤ini ellerinden alan bu vicdans›z maddiyat delisi katillerin bu
katliam› yapma hakk› var m›?
Bu kanl› savafl› uzaktan da olsa ad›m ad›m izleyen gözlerim yafl›ma göre çok yorgun… Savafls›z, sorunsuz ve
BUSH’suz bir dünya dile¤iyle…
Devletlerin bafl›ndaki insanlar yüzünden o insanlar›n
ç›karlar› yüzünden, biraz daha toprak dolay›s›yla biraz
daha güç kazanma h›rs› yüzünden binlerce insan
ölüyor. Hepsi de masum. Bunlara dur demek istiyorum.
Bu yüzden SAVAfiA HAYIR!

Merhaba sevgili kardeflim, yurttafl›m, arkadafl›m…
Dünya sermayedarlar›n›n üzerinizde oynad›klar›
oyunlar› en az sizin kadar üzülerek izliyoruz. Bir fley
yapamaman›n üzüntüsü içinde k›vran›yoruz,
elimizden gelen sizlere manevi olarak katk›da
bulunmak. Ama flundan da emin olun ki, bir gün bu
dünyada savafllar bitecek, insanl›k bar›fl içinde
yaflamay› ö¤renecek. En içten sevgilerimi
yolluyorum…
Türkiye’deki kardeflin!

Günümüzdeki savafllar›n bir ço¤unun arkas›nda
savaflan devletlerin de¤il savaflt›ran devletlerin kârl› ve
daha güçlü ç›kt›¤› bir gerçektir.
Silah ticareti ve savafl sonras› kar›fl›kl›¤› f›rsat bilip
siyasal ç›kar peflinde koflanlar bu savafllarda baflrol oynar,
Sevgili arkadafllar,
ama perde arkas›nda…
Unutmay›n, yaln›z de¤ilsiniz!
Yan›bafl›m›zda masum bir halk, masum ve suçsuz kad›nl›, çocuklu
Zalimlere boyun e¤en zalim olur!
halklar katlediliyor. Bu emperyalist katiller, silah tüccarlar› sermayedarlar
16 yafl›mday›m ve zaman›
bu katliam› yaparken kendi savafl yasalar›na bile uymuyor. Her türlü yeni beynimde pekifltirdi¤imden beri yan›
silah› daha befli¤indeki bebekler, daha soka¤›nda top oynayamadan silah
bafl›mda her y›l insanlar ölüyor.
kuflanm›fl çocuklar üzerinde deniyor. Kullan›lan misket bombalar›, fosfor
Afganistan, Irak, Lübnan… Bu
bombalar› ve di¤er kimyasal silahlar bu katiler sürüsünün ac›mas›zl›¤›n›
insanl›k ay›b›n› bafltakiler nas›l
ve kâr h›rs›n› gösteriyor.
kapatacaklar› yerine ç›km›fl
Üstelik tüm bunlar özellikle biz gençler üzerinde yo¤un bir
karfl›m›za reklamlar›n› yap›yorlar.
propagandayla meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor ve tüm yapt›klar›n›
Biz gençlik olarak savafl›
göstermektense bize kendi yoz kültürlerine ait bin bir türlü fleyi evde,
istemiyoruz ve istemeyece¤iz de!
sokakta, okulda ezberletiyorlar.
Biz gençlerin de buna karfl›
Gözlerinde yafl kalplerinde ac›yla
yapaca¤› tek fley mücadeleyi her
Uyan›rd› her sabah
alanda, evde, okulda, sokakta
Her sabah dünyaya
büyütmektir!
Bombalar›n düflece¤ini bilmeden yan› bafl›na
Sevgili Lübnanl› kardefllerim,
Bilmenizi isterim ki yaln›z
de¤ilsiniz ve benim gibiler
oldukça hiçbir zaman yaln›z
kalmayacaks›n›z.
Sizin o yüreklerinizdeki güç o
tanklar› ezer geçer!
Unutmay›n ki; direnen halklar
mutlaka kazanacaklard›r!

Üç dakikada ölece¤ini bilmeden yaflamak
Onlar›n kalbini ac›tan de¤ildi.
Onlar›n kalbini sadece vatanlar›na basan emperyalist ayaklar ac›t›yordu.
Bafllar›ndan kollar›ndan akan kanlar
Önemli de¤ildi,
Öleceklerini biliyor vatanlar› için
D‹RENMEK istiyorlard›.
Ama düflman bilmiyor ki, vatan sevgisini hiçbir zaman
Kapatamayacaklar›n›!

‹LGP: “Müflfltteri de¤il ö¤renciyiz!”
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‹stanbul Liseli Gençlik Platformu (‹LGP) olarak, 9 Aral›k günü Galatasaray Postanesi önünde, “Savafla
de¤il e¤itime bütçe!” bafll›kl› kampanyam›zla ile ilgili bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdik.
Bas›n aç›klamas›nda, “Bizler bugün okullar›m›zda att›¤›m›z her ad›m› paral› hale gelen liselileriz. Anayasa’da
e¤itimin paras›z bir hak oldu¤u söylenirken bizler gerçek yaflamda birer müflteri olarak görülüyoruz. Buna bir
yan›t olarak imkanlar›m›z k›s›tl› diyenler, 10 milyar dolarl›k savafl uça¤› al›m› tart›flmalar› yapmakta, tank
modernizasyonuna h›z vermektedir. Bir baflka yandan yerli silah sanayiini gelifltirmek için ad›mlar at›lmaktad›r.
Bizler ‹LGP olarak paral› e¤itime karfl› bir çal›flma bafllatt›k. fiimdiden yüzlerce imzayla ‘Savafla de¤il e¤itime
bütçe!’ talebimizi yükseltiyoruz. Çünkü bizler susman›n onaylamak oldu¤unu çok iyi biliyoruz” diyerek, bugün
e¤itim alan›nda yaflanan sorunlara karfl› mücadele etmenin önemini vurgulad›k.
Yap›lan konuflmada, 13 Aral›k 1980’de idam edilen Erdal Eren’in de ayn› bak›fl aç›s›yla mücadele etti¤ini ve
ölümsüzleflti¤ini, Erdal Eren’i idam sehpas›nda ölümsüz k›lan›n onun ola¤anüstü kiflili¤i de¤il hakl› ve meflru
davas›na olan inanc› oldu¤u vurguland›.
Bas›n aç›klamas›nda “Müflteri de¤il liseliyiz!”, “Savafla de¤il e¤itime bütçe!”, “Ortado¤u’da iflgalci okulda
müflteri olmayaca¤›z!” sloganlar› at›ld›.
Ayr›ca 23 Aral›k’da gerçeklefltirece¤imiz ve “Savafla de¤il, e¤itime bütçe” kampanyam›z› sonland›racak olan
bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirece¤imiz, bu kampanya çerçevesinde birçok liseliden Filistinli liselilerle
dayan›flma kart› toplad›¤›m›z duyuruldu. Hedeflerimizle oldukça uyumlu olan bas›n aç›klamam›z› baflar›yla
gerçeklefltirdik.

‹stanbul Liseli Gençlik Platformu
Adana LGP’nin kampanya çal›flmas› üzerine:

Savafla de¤il e¤itime
bütçe!
“Özel e¤itim kurumlar›na teflvik yasas›” ile
Lübnan’a asker göndermeyi onaylayan tezkere özü
itibariyle birbirinden pek farkl› ad›mlar de¤il. ‹kisi de
ayn› zihniyetin ürünü. ‹kisi de daha fazla kâr u¤runa
kardefl halklar›n katlediliflini ve e¤itim kurumlar›n›n
kâr getiren iflletmelere çevrilmesini onaylayan
kapitalist sistemin marifeti. Biz liseliler bugün
e¤itimin ticarilefltirilmesi sald›r›lar›na sessiz
kalamay›z, biz liseliler Ortado¤u halklar›n›n
ac›mas›zca katledilifline sessiz kalamay›z.
Devlet okullar›na ödenek göndermeyen, e¤itimin
kalitesini artt›rmak için hiçbir ilerici müdahalede
bulunmayan sistem silahlanmaya devasa bütçeler
ay›r›rken, biz liseliler “savafla de¤il e¤itime bütçe”
diyebilmeliyiz. Biz ALGP olarak bu bilinç ile “Savafla
de¤il e¤itime bütçe!” fliarl› bir kampanya bafllatt›k.
E¤itimin ticarilefltirildi¤i, emperyalist sald›rganl›¤›n
Irak’›, Filistin’i, Lübnan’› yerle bir etti¤i bir
dönemden geçiyoruz. Emperyalist-siyonist katiller
Ortado¤u’yu kana bulad›lar. Ancak uluslararas›

kamuoyunun tepkisi ve çarpt›klar› direnifl duvar›
onlar› geri çekilmek zorunda b›rakt›. Ama onlar bu
duruma hukuksal k›l›f uydurmakta geç kalmad›lar.
Aralar›nda Türkiye burjuvazisinin de bulundu¤u
iflbirlikçi devletler “bar›fl gücü” ad› alt›nda Lübnan’a
asker gönderdi. Böylelikle Türkiye burjuvazisi
emperyalizme tam ba¤›ml›l›¤›n› bir kez daha
kan›tlam›fl oldu. ‹flte tüm bu nedenlerden dolay› tam
da flimdi savafla de¤il e¤itime bütçe fliar›n›
yükseltmeliyiz.
Kampanya süresince bildiri, anket, pul ve
Liselilerin Sesi dergimizi liselerde yo¤un bir flekilde
kullanaca¤›z. Açaca¤›m›z imza standlar›yla liselilerle
tan›fl›p imzalar toplayacak ve kampanyam›z hakk›nda
bilgi verece¤iz. Kampanyam›z dahilinde 16 Aral›k
Cumartesi günü bir etkinlik düzenledik. Bizler gibi bir
liseliyken 17 yafl›nda as›lan Erdal Eren’i and›k. Onu
ve mücadelesini yak›ndan tan›ma f›rsat› bulduk.
Toplayaca¤›m›z imzalar› yapaca¤›m›z bas›n
aç›klamas›yla TBMM’ye gönderece¤iz. Bizler bütün
Adanal› liseli dostlar›m›z› Adana Liseli Gençlik
Platformunda mücadeleye ça¤›r›yoruz. Oturup susmak
de¤il aya¤a kalk›p mücadele etmek için ALGP’de
(Adana Liseli Gençlik Platformu) örgütlenelim.

Adana Liseli Gençlik Platformu
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19 Aral›k katliam› ve devletin kirli yüzü…

Duvarlara direniflle
yaz›lan destanl a r
asla silinmez!
Bir tarih ki kanla yaz›lan
Bir tarih ki duvarlardan ç›kmayan
Bir tarih ki direniflin destan›n› duvarlara yazan…
Unutun kitaplar›n kirli sayfalar›nda
Kirli ellerin oynad›¤›
Yalan tarihi!
Bu öyle bir tarih ki
Kelimelere s›¤mayan…

“Hayata Dönüfl” insanl›k için ne ifade eder? Yaflama
yeniden bafllamay› m›, gözlerini hayata yeniden açmay›
m›? Ölümden kurtulmay› m›, yeniden var olmay› m›?
Sizin için hayata dair birçok fley ifade edebilir belki,
ama bizim için direnifli, diri diri yak›lmay›, korkmadan
ölmeyi ifade eder...

Öyle bir tarih ki…
Türkiye topraklar› özellikle ‘68’de yükselen
toplumsal hareketlilikten sonra büyük direnifllere sahne
olmufltur. 1972’de faflist diktatörlü¤ün idam etti¤i
Deniz’ler dara¤ac›na dik yürümenin onurunu,
K›z›ldere’de katledilen Mahir’ler mücadelenin ateflini,
her türlü iflkenceye karfl› ser verip s›r vermeyen ‹brahim
Kaypakkaya direniflin önemini, 17 yafl›nda sermayenin
dara¤ac›na gönderdi¤i Erdal Eren yi¤itli¤i göstermifltir.
‘80 askeri faflist darbesinin ard›ndan ‘84’te zindanlarda
yükselen hareket bizlere bir kez daha davalar› u¤runa
ölenlerin mücadeleye olan inançlar›n› anlatm›flt›r ‘96
Ölüm Orucu’nda dava u¤runa birçok devrimci flehit
olmufltur. Ve ‘99’da Ulucanlar Cezaevi’nde 10 yi¤it
devrimcinin flehit düfltü¤ü operasyonda bir kez daha
direniflin onuru hapishane duvarlar›na kaz›nm›flt›r.
2000’e geldi¤imizde ise kulaklar›m›za hiç
silinmeyecek bir ses kaz›nm›flt›r: “6 kifliydik, bizi diri
diri yakt›lar!” Devlet yine kirli yüzünü göstermifltir.
Cezaevleri bir kez daha silah sesleriyle uyanm›fl,
hapishane duvarlar› bir kez daha direniflin destan›yla

karfl›laflm›flt›r.
19 Aral›k 2000’de sermaye iktidar› 20 cezaevine
ayn› anda operasyon düzenledi. “Hayata Dönüfl” ad›n›
verdi¤i bu operasyon da katliamla sonuçland›. Neyi
bast›rmak istemifllerdi, kimi susturmaya çal›flm›fllard›,
bu yeterince aç›kt›.
Her dönem cezaevlerini birer iflkence evine
dönüfltüren ve cezaevlerini devrimci iradeyi k›rmak için
kullanan burjuva düzen yeni bir fley olarak devrimcileri
hayattan ve birbirlerinden yal›tmay› hedefledi. Bunun
için de F-tipi hücre sistemini getirecekti. Devrimcileri
tek kiflilik hücrelere atmak istiyorlard›.
Ancak düzen bu sald›r›s› karfl›s›nda büyük bir
direniflle karfl›laflt›. Tecrite karfl› cevap Ölüm
Oruçlar›’yla verilmeye baflland›. Bu direnifli
bast›rman›n tek yolunun yine azg›nca sald›rmak
oldu¤unu düflündü düzenin adamlar› ve tekrar bir k›l›f
buldu sald›r›lar›na: “Hayata Dönüfl Operasyonu”
20 cezaevinde onlarca devrimciyi, diri diri yakarak,
üzerlerine kurflunlar ya¤d›rarak katlettiler. Fakat büyük
bir direniflle karfl›laflt›lar bir kez daha. Karfl›lar›nda
direnenlerin ellerinde ne silahlar› vard› karfl›l›k verecek,
ne de teslim olmaya niyetleri... Onlar dalga dalga
yay›ld›lar duvarlar› aflarak, teslim olmay› reddettiler.
Bafllar› dimdik, mücadelenin onuruyla bir kez daha
destanlar yazd›lar duvarlara.
Düzene en güzel cevab› verdiler direnerek. Düzen
sald›r›lar›n› ne kadar azg›nlaflt›r›rsa azg›nlaflt›rs›n, bu
iradeyi k›ramayacaklar›n›, yok edemeyeceklerini
gösterdiler. Onlar direniflin onurunu simgelediler. Kanla
yaz›lan tarihin silinmeyece¤ini, duvarlara kaz›nan
direnifl destanlar›n›n yok olmayaca¤›n› bir kez daha
hayk›rd›lar cellâd›n yüzüne:
“D evrimci irade teslim al›namaz!”

6. y›l›nda 19 Aral›k katliam› alanlarda lanetledi...
‹stanbul:
“ Devrimci irade teslim al›namaz!”
‹stanbul’da 17 Aral›k günü 19 Aral›k katliam›n›
lanetleyen bir miting örgütlendi. Kad›köy’de
gerçekleflen mitinge 1500 kifli kat›ld›. Eylem saat
11:00’de kitlenin Tepe Nautilus’un önünde
toplanmas›yla bafllad›. Düzenli kortejler oluflturan
devrimci gruplar pankartlar›, dövizleri, flamalar› ve
coflkulu sloganlar›yla yürüyüfle geçti. En önde “19
Aral›k katiam›n›n unutmad›k, unutturmayaca¤›z!”
TUYAB pankart› tafl›nd›. Miting kortejlerin Kad›köy
‹skele Meydan›’na girmesiyle saat 14:00’te bafllad›.
Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Patformu, Emekçi Kad›nlar
Derne¤i, Ezilenlerin Sosyalist Platformu, Halk Kültür
Merkezleri, Odak, Özgürlükler ‹çin Mücadele
Platformu, Partizan ve TUYAB’›n örgütledi¤i mitinge
EHP, Kald›raç, Halkevleri, SDP, ‹HD, Ça¤r›, SODAP,
TÖP, Limter-‹fl, ‹flçi Mücadelesi, Köz kat›larak destek
verdi.

Ankara:
“Yaflas›n 19-22 Aral›k direniflimiz!”
Ankara’da 19 Aral›k katliam›n› lanetlemek ve
direnifli selamlamak için bir araya gelen devrimci
gruplar yap›lacak eylemleri bir hafta olarak planlad›.
Etkinlikler 17 Aral›k günü saat 14:00’de Yüksel
Caddesi’nde tutsaklar›n çizmifl oldu¤u karikatürlerden
oluflan sergi ile bafllad›. Sergiye halk›n ilgisi yo¤un
oldu. Etkinlikte ortak bildiriler da¤›t›ld›.
Saat 17:00’de ise Sakarya Caddesi’nden Yüksel
Caddesi’ne yürüyüfl gerçeklefltirildi. Kolluk güçlerinin
yo¤un ablukas› alt›nda gerçekleflen eylemde polis
kitlenin yürümesine engel olmak istedi. Kitlenin kararl›
tutumu sonucunda yürüyüfl cadde üzerinden
gerçeklefltirildi. Eylemde “19-22 Aral›k katliam›n›
unutmad›k, unutturmayaca¤›z!” pankart› tafl›nd›.
“Yaflas›n 19 Aral›k direniflimiz!”, “Bedel ödedik, bedel
ödetece¤iz!”, “Katil devlet hesap verecek!”, “‹çerde
d›flar›da hücreleri parçala!”, “Yaflas›n devrimci
dayan›flma!” sloganlar› at›ld›.
Yüksel Caddesi’ne geldi¤inde kitle ad›na konuflmay›
Evrim Erdo¤du yapt›. Erdo¤du konuflmas›nda sermaye
devletinin katliamc› kimli¤ini teflhir etti. Devletin
katliamc› kimli¤inin 19 Aral›k ile tescillendi¤ini ifade
etti. Devrim, sosyalizm ve özgür bir dünya
mücadelesinde tutsak düflen devrimcilerin ony›llard›r
düzenin karfl›s›nda boyun e¤medi¤ini vurgulad›.
Erdo¤du konuflmas›nda bu vahfli katliama destans› bir
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direniflle karfl›l›k verildi¤ini, devrimci iradenin
teslim al›namayaca¤›na vurgulad›. 2000’den bu yana F
tiplerinde ve d›flar›da tecride karfl› direniflin bugün de
devam etti¤ini, bu katliam›n asla unutulmad›¤›n›,
unutturmayacaklar›n› ifade etti.
Eylemde 19 Aral›k’la ilgili haz›rlanan belgesel
gösterildi. Belgeselin ard›ndan “Katil devlet hesap
verecek!” slogan› at›ld›. Eyleme 150 kifli kat›ld›.
Sinevizyon gösterimi s›ras›nda kitle 200 kifli oldu. 1922 Aral›k haftas›n› Al›nteri, BDSP, ÇHD Ankara fiube,
DHP, Devrimci Hareket, EKD, ESP, Halk›n Kurtulufl
Partisi, ‹HD Ankara fiube, Kald›raç, Odak, Partizan,
KESK fiubeler Platformu, ATO örgütlüyor.

‹zmir:
“19 Aral›k’› unutmad›k, unutturmayaca¤›z!”
19 Aral›k katliam›n›n 6. y›ldönümü ‹zmir’de yap›lan
mitingle lanetlendi. 17 Aral›k Pazar günü Bornova
Cumhuriyet Meydan›’nda yap›lan miting saat 13:30’da
kitlenin Bornova Stadyumu önünde toplanmas›yla
bafllad›. Kitle buradan saat 14:00’te mitingin yap›laca¤›
meydana do¤ru kortejler oluflturarak yürüyüfle geçti. En
önde “19 Aral›k katliam›n› unutmad›k,
unutturmayaca¤›z!” yaz›l› ortak pankart tafl›nd› 19
Aral›k katliam›nda ve ölüm oruçlar›nda flehit düflen
devrimcilerin resimleri tüm kortejlerde tafl›nd›. Ortak
pankarttan sonra s›ras›yla Al›nteri, BDSP, DHP, ESP,
HKP, ‹flçi Mücadelesi, Mücadele Birli¤i, Kald›raç, Köz
ve Partizan yürüdü. Eyleme yaklafl›k 400 kifli kat›ld›.

Adana:
“Devrim flehitleri ölümsüzdür!”
Adana’da 19 Aral›k katliam› düzenlenen mitingle
protesto edildi. Mitingde katliamlar karfl›s›nda
devrimcilerin ortaya koyduklar› irade ve kararl›l›k bir
kez daha selamland›. 17 Aral›k günü saat 12.00’de
‹nönü Park›’ndan U¤ur Mumcu Meydan›’na kadar fiili
bir yürüyüflün ard›ndan bir miting gerçeklefltirildi.
‹nönü Park›’nda toplanan kitle pankartlar›n› açarak
ve yolu tek tarafl› trafi¤e kapatarak yürüyüfle geçti.
Yürüyüflte s›ras›yla; ‹HD, KESK, THAY-DER, Al›nteri,
BDSP, ÇHKM, DGD, DHP, ESP, Halkevleri, ‹flçi
Mücadelesi, Mücadele Birli¤i, Partizan, TÖP, SDP
pankartlar›yla, ÖDP ise flamalar›yla eylemde yerini
ald›. Alan›n giriflinde polis provokasyon girifliminde
bulundu. Bu sald›r› “Bask›lar bizi y›ld›ramaz!”
slogan›yla ve militan bir duruflla bofla ç›kart›ld›.
Mitinge yaklafl›k 400 kifli kat›ld›.
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Yaflam›n k›y›s›ndan kayan zamans›z hayatlara…

Yeni y›l sizlere kutlu,
mutlu olsun!

Zamans›z anlarda yolculuk yap›yorlar sanki. Bir
hayal, bir düfl, bir anl›k düflünce insan› belki hiç
ulaflamayaca¤› zamans›z diyarlara götürüyor. Bir anl›k
bir yolculuk oluyor yaflanan. Bir rüya gibi k›sa sürüyor.
Bir rüzgar gibi geçip gidiyor. Göz aç›p kapay›ncaya
kadar bitiyor. Bir kibrit sönünceye kadar, asl›nda
yaflanmas› imkans›z, zamans›z, mekans›z, kiflisiz ve
kifliliksiz son buluyor. Geride kalan so¤uktan donmufl
iki minik el, bir çift yafll› göz, özlem duyulan silik bir
hayat…
Küçük “Kibritçi K›z” y›lbafl› gecesi satmaya
çal›flt›¤› kibritlerden biriyle minik ellerini ›s›t›rken anl›k
rüyalara dal›yor. Son kalan üç kibritiyle üç farkl› düfl
yafl›yor. Çevresinde görüp kendisinin yapamad›¤› üç
farkl› fleyi karlar›n aras›nda k›sa dal›fllarda
gerçeklefltirmeye çal›fl›yor. Küçük “Kibritçi K›z”
yaflam›n›n bafl›nda, çocuklu¤unun dahi tad›n›
ç›karamadan bir kibritin ucunda sönen yaflam›n›
düflünüyor. Küçük hayallerde var olmaya çal›fl›yor.
Haf›zada kalan tek bir düfl flimdi. Parlak ›fl›klar›n
ayd›nlatt›¤›, flamdanlarla, renkli mumlarla süslü y›lbafl›
sofras›. Daha önce hiç görmedi¤i, tatmad›¤› birçok
yiyecek var küçük “Kibritçi K›z”›n. O ise en çok
k›zarm›fl hindiye ulaflmak istiyor. Hiç yiyemedi¤i,
bundan sonra da yiyemeyece¤i hindiye. Her fleyin
aras›ndan ona ulaflt›¤› an kibrit sönüyor. Puff! Bir anl›k
düfl kayboluyor. Hayatta gerçekleflmeyen, rüyada da
olmuyor. Zaman anlam›n› yitiriyor, mekan kayboluyor,
kifliliksiz kifliler yaflamlar›na devam ediyor.
Geride kalan küçük “Kibritçi K›z”... So¤uktan
donmufl minik elleri, a¤layan yafll› gözleri, ve özlem
duydu¤u silik hayatlar…

dolafl›ld›.
Bir y›lbafl› daha medya taraf›ndan gündemde.
Burjuva medya maskaral›klar›na yeni y›l›n büyük
heyecan›(!) ile devam ediyor. Y›lbafl› gecesi hangi
barda kimin sahne ald›¤› anlat›l›yor. Hangi ülkede
y›lbafl›n›n güzel geçece¤i tan›t›l›yor. Çam a¤ac›
süsleme teknikleri ve süslerin nerede kaç paraya
sat›ld›¤›n› gösteriliyor. Y›lbafl› al›flverifline ç›kanlar,
özel k›yafet alanlar, uçak biletleri, otobüs paralar›,
geceye özel programlar, diziler, filmler… Sürüp giden
uzun bir maraton gibi y›lbafl› haz›rl›klar› her kanalda en
ince ayr›nt›s›na kadar veriliyor.
Yeni y›lda yeni beklentiler do¤uyor bu kez. Ço¤u
yeni y›l farkl› olacak diyor. Kimileri yeni y›ldan sa¤l›k
bekliyor, kimileri ifl bekliyor, kimileri s›cak bir ev,
kimileri mutluluk… Baz›s› savafls›z bir dünya dilerken,
baz›lar› sevgi dolu bir dünya istiyor. Bütün istek
kargaflas› içinde yeni y›l yeni umutlar fleklinde haber
oluyor bültenlere. Kalabal›k mekanlar seçilip insanlara
yeni y›ldan beklentileri soruluyor. ‹çlerinden birinin
ç›k›p “Her y›l ayn› fleyi soruyorsunuz ama de¤iflen bir
fley yok” demesi bekleniyor o s›rada. Fakat her
beklenti, her istek gerçekleflmiyor kapitalist sistemin
medyas›nda.
Çocuklar da alet ediliyor düzenin bu oyunlar›na.
Hayali kahramanlar yarat›l›yor. Y›lbafl› gecesi evin
bacas›ndan içeri girip küçük çocu¤un istedi¤i hediyeyi
getirece¤i anlat›l›yor. Noel’in babas› çocuklar›n
rüyalar›nda, hayallerinde, çizgi filmlerinde yer
ediniyor. Minik beyinlerde hiç olmayacak kahramanlar
canland›r›l›p çocuklar avutuluyor.

Burjuva medya ve y›lbafl› saçmal›klar›…

Bütün bu kofluflturmaca ço¤u insan için hiçbir fley
ifade etmiyor son dönemde. Her sene yeni vaatlerde
bulunanlar art›k iflçi ve emekçi aileleri kand›ram›yor.
Onlar hiçbir yeni y›lda sa¤l›k, mutluluk, ifl, s›cak bir ev,
yiyecek sahibi olam›yor. Birileri y›lbafl› gecesinde
e¤lence için milyarlar› harcarken birileri o gece
açl›ktan ölüyor, Filistin’de yine onlarca insan
katlediliyor, Afrika’da ölümler oluyor, devrimci
kurumlar bas›l›p devrimciler eflitlik istedi¤i için

Her sene tekrarlanan görüntüler bu sene de kendini
gösterdi. Gündemde olanlar d›fl›nda her fleyi yay›nlayan
Ana Haber Bültenleri bu sene de nerede, ne, kaç para
krizine tutuldu. “Her cebe uygun” olan al›flverifl yerleri
tan›t›ld›. fiark›c›lara, mankenlere, oyunculara ve
bilumum ünlü kiflilere neler yapacaklar› soruldu. “En
güzel nerede yaflan›r?”lar olarak tek tek ülkeler

“Kibritçi K›z” sadece masal kahraman› m›?

tutuklan›yor… Birileri y›lbafl› gecesi Paris’te, Roma’da
sefa sürerken birileri tek göz odada yaflam savafl›
veriyor.
Küçük bir k›z günün kalabal›kl›¤›n› f›rsat bilip
elindeki mendilleri satmaya çal›fl›yor. Akl›nda o gün
kazanaca¤› paralarla bu y›lbafl›nda karn›n›
doyurabilecek bir fleyler yemek var.
Bütün gün bunun için para
kazanmaya çal›fl›yor. Tek istedi¤i
o geceyi karfl›laflt›¤› insanlar
gibi olmasa da güzel
geçirmek. Kazand›¤› paran›n
heyecan› ile eve dönerken
daha gece olmadan sarhofl
olmufl bir sürücünün
kurban› oluyor. Birileri
içkilerin içinde yüzerken
minik bir yaflam onun
parmaklar› ucunda kay›p
gidiyor.
Bir yanda “Kibritçi K›z”›
masal kahraman› sananlar kal›yor,
bir yanda onun hayat›na ortakl›k
edenler... Ço¤unun “Kibritçi
K›z”lardan haberi olmuyor. Ço¤u
“Mendilci K›z”ken onlar›n gözünde
elindeki mendil kadar de¤eri olmuyor.
Büyük al›flverifller yap›l›p, zengin, süslü
sofralar haz›rlan›rken kap›lar›n arkas›nda,
sofradaki sandalyede, direksiyonun bafl›nda
kifliliksiz kifliler oluyor. Onuruyla yaflayanlar
zamans›z mekanlarda kayboluyor.

18 kifli tutukland›... Üniversitelerde özerk ve
demokratik üniversite isteyenler, paras›z,
bilimsel e¤itim diyenler, “Yaflas›n halklar›n
kardeflli¤i!” diyenler soruflturmaya u¤rad›,
okuldan at›ld›. Onlarca iflçi iflten ç›kar›ld›.
Onlarcas› maafl›n› alamad›, onlarcas› ifl kazas›nda
hayat›n› kaybetti…
Bütün bir sene boyunca bunlara seyirci kalan
“say›n” bakanlar ifllerini yap›p bakmaya devam
ediyor.
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Yeni y›l mücadele y›l› olacak!
Bizler biliyoruz ki yeni y›l bize hiçbir fley
getiremez. Sorunlar›n çözümü ne yeni y›ldan
istenenlerle gerçekleflir ne de bakanlar›n
dilekleriyle... Eflit bir dünya ancak ve ancak
mücadeleyle gelecektir.
Gün yeni y›ldan bir fleyler bekleme günü
de¤ildir. Gün birilerinin söz verdiklerini yerine
getirmesini bekleme günü de¤ildir. Gün mücadele
günüdür. Gün haklar›m›z› diflimizle, t›rna¤›m›zla
kazanma günüdür. Umudumuzu yüre¤imize kat›p,
içimizdeki kini kavgam›za kat›p her alanda
mücadeleyi yükseltme günüdür.
Yeni y›l mücadele y›l› olacakt›r. Yeni y›l
sermaye devletinin sald›r›lar›n› püskürtecek
hareketlili¤i yarataca¤›m›z y›l olacakt›r.
Birilerinin aksine
yeni y›l hepimize
kutlu, mutlu
olsun!

T. Karanfil

Bakanlar y›lbafl› gecesi bakmaya
devam ediyor…
Sahne de¤ifliyor bu kez. Bakanlar televizyondaki
yerlerini al›yor. Hepsi tek tek y›lbafl› mesajlar›n›
söylüyor. Bu y›l farkl› olacak diyor. “Bu y›l ülkemize
sa¤l›k ve mutluluk getirsin” cümlesi her bakan
taraf›ndan tekrarlan›yor. Fakat ne kendileri getiriyor
bunu, ne de yeni y›l... Onlar›n getirdi¤i yeni zamlar,
yeni iflten atmalar, yeni ölümler, açl›k, yoksulluk,
sefalet oluyor. ‹kiyüzlülükle diledikleri iyi dileklerin
hepsi felakete dönüflüp insanlar›n kabusu oluyor.
Sahne bu kez yerini bu y›lki sorunlara b›rak›yor.
Okullarda fliddet olaylar› artt›... Bir ö¤renci kay›t paras›
vermedi¤i için müdürün odas›na çekilip dövüldü...
Lübnan’a BM Bar›fl Gücü ad› alt›nda savafla destek
olsun diye asker gönderildi... E¤itime bütçeden %4.1
pay ayr›ld›, silahlanma bunun en az befl kat› oldu...
“Ortado¤u’da savafla hay›r!” diyenlere, “Lübnan’a
asker gönderilmesin!” diyenlere polis azg›nca sald›rd›,
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Bir filmin yorumu: Eve dönüfl

Büyük umutlar küçük
sonuçlar do¤urdu

Hiçbir filmin beklentileri tamam›yla karfl›lamas›
mümkün de¤ildir. Çünkü zaman, mekân ve ç›karlarla
s›n›rl›d›r.
Her zaman anlat›lmak istenen birçok konu olur ama
önemli olan en k›sa zamanda ifade edebilmektir.
Bir dönem filmiydi “Eve dönüfl”. Bir iflçi ailesinin
gözünden darbe dönemi anlat›l›yordu. Filmde verilmek
istenen bir mesaj var m›yd›, beklentileri ne derece
karfl›l›yordu bilemeyiz.
Bir filmin yorumunu herkes kendince yapar. Bu
yüzden en iyisi yorumlar› da dikkate almak ama
önyarg›s›z izlemektir.
Filmi be¤enmeyiflimin nedenleri çoktur. Çünkü
filmden ald›¤›m mesaj pek hofltur!
“- Baba bari bu ifllerle bir alakas› olsayd›, ama
anlamaz da!”
Buradaki ‘bari’ ne anlatmaya çal›fl›yor? Senaryoda
gözden mi kaçm›fl, benim mi çok gözüme batm›fl.
Yoksa devrimci olsayd›, iflkence görmesinde sorun yok
muydu?
Bir baflka neden oyuncular›n rol yapmas›yd›. Bir
filmi hissetmedikten sonra ne derece iyi denilebilir ki.
Sibel Kekilli’nin bozuk flivesi hep bir soru iflaretiydi
kafamda. O dönemde bir subay k›z›n›n bu bozuk
flivesine hiçbir anlam veremedim. Kötü bir oyuncu
de¤il Kekilli. “Duvara Karfl›”da da mükemmel bir
oyunculuk sergiliyor. Ama bu filmde rolüne yeteri
kadar bürünememifl. Belki yaflananlar› henüz ö¤renmifl
olmas›ndand›r. Onu yarg›lamak ne bana, ne baflkas›na
düfler. Bu toplumun suçu. Çünkü Sibel Kekilli darbe
dönemini senaryoyu okuduktan sonra ö¤reniyor ve çok
flafl›r›yor. Gerçek olup olmad›¤›n› soruyor.
Ayr›ca iflkence sahneleri abart›ld›¤› kadar etkileyici
de¤il. Sadece Filistin ask›s›n›n oldu¤u sahne…
Film bir kurgu üstüne kuruluydu. Siyasi ideolojilerle
hiçbir ilgisi olmayan insanlar›n gözalt›na al›n›p,
iflkence görmesi ifllenmiflti. Yani ‘bu ifllerle bir alakas›
olmasa içeri almazlar’ görüflünü çürütmek üzerine bir
kurguydu. Ama bunu vermek isterken, sanki siyasi
olaylar›n içinde biri olsa bunlar› hak eder gibi bir
anlam da ç›kar›labiliyor. Her ne kadar filmin ön
gösteriminde oyuncular ve yönetmen ‘darbeciler
yarg›lans›n’ gibi söylemleri dillerinden hiç düflürmese

de filmde buna dair hiçbir iz yoktu.
Filmin en üzücü sahneleri benim gözümde,
insanlar›n gülece¤i bilinerek kaleme al›nan sahneler
oldu. Ac› olan ise salondaki gülme sesleriydi. Bir
insan›n üstüne tazyikli su s›k›lmas›na gülüyordu
insanlar. T›pk› “500 bin liral›k zam” için eylem yapan
ö¤rencilere güldükleri gibi.
Arada yükselen ç›¤l›k sesleri ve oradan oraya
sürüklenen bir kad›n. Yapmac›kl›k buna deniyor galiba.
Darbe döneminde yaflananlar› ezilenden yana
anlatabilmek bu sistemin s›n›rlar› içine s›¤maz. Yaz›n›n
bafl›nda da belirtti¤imiz gibi ortada ç›karlar var.
Uzun laf›n k›sas› demeyece¤im. Çünkü uzun laf›n
k›sas› olmuyor. Yaflananlar 100 dakikaya s›¤m›yor.
Bunun için sadece izlemek de¤il, okumak; sadece
okumak de¤il, tart›flmak ve inad›na, y›lmadan
düflünmek ve harekete geçmek gerek!

Bir ‹LGP’li

Düzenin yoz kültürüne karfl› alternatifimiz:

Devrimci kültür ve sanat!
Hayat›n her alan›nda sistemin çürümüfllü¤üne ve
çarp›kl›¤›na karfl› alternatif yaratmak ve bunlar›
insanl›¤a sunmak devrimcili¤in gere¤idir. Bu çerçevede
çal›flma yap›lan alanlardan biri de kültür ve sanatt›r.
Yeni bir kültür yaratmak, yeni insana ulaflabilmek,
bize dayat›lan yozlaflmay› reddetmek için bir
gerekliliktir kültür ve sanat. Kültür sanat›n bir
parças›d›r ve sanat dta kültürün oluflmas›nda en büyük
etkendir.
Bir devrim düflünülüyorsa e¤er, bunun bütünlüklü
ele al›nmas›, her alanda, dolay›s›yla kültür-sanat
alan›nda da bunun yap›lmas› gerekti¤i vurgulan›r hep.
Yeni insan bu de¤erler üzerinde var olabilecektir.
Sanat bir d›flavurum, bir aç›klama, gösterme,
görünmeyeni gösterme çabas›d›r. Egemen ideoloji
e¤itimi, sanat› -daha birçok fleyi oldu¤u gibi- kendi
egemenli¤ini sürdürmek için bir araç haline getirmifltir.
Burjuvazinin egemen oldu¤u toplumlarda her fley
maddi ç›karlara hizmet etmektedir. Sanat da bunlardan
biridir. ‹nsanlar›n, emekleriyle yo¤urdu¤u sanat eseri
pazarlan›r ve sanat gerçek anlamda de¤erini
kaybetmeye bafllar. Git gide yerini mesleki bir
gereklili¤e b›rak›r. Kapitalist sistem sanat› bir meslek
haline getirir ve sistemin istekleri do¤rultusunda
üretimler bafllar. Böylece sanat bir d›flavurum olmaktan
ç›kar, özgürleflemez. ‹nsanlar›n kendi iç dünyas›n›
yans›tt›klar› eserler ortaya ç›kamaz. Sunulmak üzere
haz›rlanan eser bir zorunluluk haline getirilir, birilerinin
zorlamas›yla oluflur.
Kendi eserlerini pazarlayan insanlardan ayr›cal›kl›
insan yarat›l›r. Maddi yönden bir kayg›s› olmayan,
yar›nlar›n› kendi ad›na garanti alt›na alm›fl olan ve
di¤er insanlar›n içinde bulundu¤u durumu düflünmeyen
insanlar… Her biri sanatç› misyonu yüklenir ve sanat›
sadece onlar sahiplenir. Kapitalizmin maddi istekleri
do¤rultusunda sanat belirli bir kesime hitap etmifl olur.
Bu kesimin istedikleri ve istemedikleri do¤rultusunda
yönlendirilir. Dolay›s›yla özgürleflemez, geliflemez,
yerinde sayar ve maddi bir kaynak olarak nitelendirilir.
Oysa ki devrimci sanat, sanat›n bir meslek olmaktan
ç›kar›l›p insan›n istedi¤i gibi ve istedi¤i için üretti¤i
faaliyetleri öngörür. ‹nsan›n ürettikleri sanat eserlerini
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satarak geçimini sa¤lamas›na karfl›d›r ve temelde
verdi¤i mücadele içinde bu kültür-sanat mücadelesi de
vard›r. ‹nsanlara yoz kültürün ortaya ç›kard›¤›,
burjuvazinin asalak de¤erleri yerine, toplumda yer
edinmifl, toplumca önemsenen ve sadece elit bir kesimi
ilgilendirmeyen, konular›n› toplum yaflant›s›ndan,
sorunlar›ndan alan gerçek sanat yap›tlar›n›n
yarat›lmas›n› esas al›r.
Toplumsal geliflme de buna ba¤l›d›r. Düflünsel
geliflim verilecek bu mücadeleyle flekillenecektir.
Bizler herkesin üretti¤i ve üretti¤ini paylaflt›¤›, s›n›fs›z
bir toplum istiyoruz. S›n›fs›z bir toplumda kültür-sanat
kendine genifl bir alan bulur, geliflir, özgürleflir. Oluflum
alan› oldu¤u kadar etki alan› da fazlad›r. Dolay›s›yla
kültür-sanat kendini gerçek anlamda s›n›fs›z bir
toplumda bulacakt›r.
Sosyalist toplumda sanat herkesin u¤rafl› haline
gelecek, sanat devrim içinde özgürleflecek ve insanl›¤›n
hizmetine sunulacakt›r.

K. Sidar
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Siyonistler
katliamlar›na devam
ediyor!

Okur
Mekt
uplar
›

Kana doymayan ‹srail siyonizmi ABD emperyalizminden ald›¤› destek ile geçti¤imiz aylarda
Lübnan’a sald›rm›fl, binlerce insan› katletmifltir. ‹srail siyonizmi Lübnan sald›r›s› s›ras›nda sadece Lübnan
halk›n›n kan›yla yetinmemifl, y›llard›r katletti¤i Filistin halk›na yönelik sald›r›lar›n› da boyutlanard›rarak
sürdürmüfltür. Bu süreçte Filistin’de sadece Gazze fieridi’nde 300 Filistinli’yi katletmifltir.
Filistin’e yönelik sald›r›lar kad›n, çoluk-çocuk demeden sürüyor. ‹flgalci güçler 1 Kas›m günü Beyt Hanun
kentine sald›rm›fl ve 3 gün boyunca kuflatma alt›na ald›¤› kentte 25 Filistinliyi katletmifl ve onlarcas›n›
yaralam›flt›r. Ajanslar sald›r›n›n ikinci gününde helikopterlerin kasabaya füze f›rlatt›¤›n›, tanklar›n sokaklarda
devriye gezdiklerini, kilit noktalara keskin niflanc›lar yerlefltirdiklerini ve kap› kap› dolaflarak evlerde arama
yapt›klar›n›, 16 yafl›ndan büyük tüm erkeklerin sorguya çekilmek üzere silah zoruyla bir okulda toplat›ld›¤›n›
aç›klam›fllard›r. Bu sald›r›lar h›z›ndan bir fley yitirmeksiniz sürmektedir.
Bu olaylar Ortado¤u’da yaflanan gerçekleri, orada oynanan oyunu aç›k bir flekilde gösteriyor. ‹srail siyonizmi
ve destekçisi ABD emperyalizmi Ortado¤u’yu kan gölüne çevirip istedikleri düzeni kurana kadar katliamlar›na
devam edecekler. Ortado¤u’da oynanan bu kanl› oyundan pay kapmak, bunun için oyunun içerisinde yer almak
isteyenler bize bir kez daha düflman›n kim oldu¤unu gösteriyor. Lübnan’a asker göndererek bizlerin üzerinden
hesap yapan, bizleri di¤er halklar› katletmemiz için oraya yollayan, yaflanan kanl› savafltan pay kapma hevesiyle
hareket eden Türk burjuvazisidir.
Kardefl halklar› katleden emperyalizmin iflbirlikçisi Türk devleti, içeride de terörle mücadele ad› alt›nda en
küçük demokratik istemlere bile azg›nca sald›rmaktad›r. Bizler kardefl halklar›n katledilmesine ve içeride biz
ilerici devrimci güçlerin sindirilmesi sald›r›lar›na sessiz kalmamal›y›z. Kardefl halklar›n aras›na düflmanl›k
tohumlar› eken emperyalist-kapitalist-siyonist katillere karfl› halklar›n kardeflli¤i fliar›n› güçlü bir biçimde
hayk›rmal›y›z.
Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i!

“ALGP’li oldu¤um
için gururluyum!”

Adana’dan bir Liselilerin Sesi okuru

Liselilerin sesi yükseliyor!

Merhaba dostlar!
Sistemin biz genç nesillere yöneltti¤i gericilefltirme,
geleceksizlefltirme sald›r›s› karfl›s›nda biz liseliler
Liselilerin Sesi dergisinin bize verdi¤i destek ve
sa¤lad›¤› imkanlarla gerici sisteme karfl› daha
güçlüyüz. Ben de kendi okulumda kampanyalar›m›z
sayesinde liseli arkadafllar›mla iliflki kuraca¤›m.
Onlar›n sorunlar›m›za karfl› duyarl› olmas› için elimden
gelenin en iyisini yapaca¤›m. Bundan dolay› heyecanl›
ve mutluyum. ALGP’li oldu¤um için çok gururluyum.
Ay›n 15’inde Erdal Eren etkinli¤i yapaca¤›z. fiimdiden
sab›rs›zlan›yorum. Çevremizdeki bütün liselileri
ça¤›raca¤›z. Çok güzel bir etkinlik olaca¤›n›
umuyorum. Tan›flt›¤›m›z yeni liseli arkadafllar›m›z›n
ilgili olmas› da sevindirici. Mücadelemizin daha da
güçlü olmas› için imkanlar›m›z art›k daha da elveriflli.
Çok daha güçlü olmak için çok daha fazla çal›flaca¤›z

Merhaba,
Ben Adana’dan bir lise ö¤rencisiyim. Düzenin
biz gençlere yapt›¤› sald›r›lar› hepimiz biliyoruz. En
büyük hedef biz gençleriz. Bizler bu sald›r›lara karfl›
güçlü bir tepki oluflturam›yorsak bu örgütsüzlükten
ve politikaya olan uzakl›¤›m›zdan dolay›d›r. Ben
art›k örgütsüzlük sorunumu aflt›m. ALGP’li
arkadafllarla tan›flt›m ve daha önce tan›flm›fl olmay›
çok isterdim. Ama olsun, geç kalm›fl say›lmam.
Benim gibi düflünen insanlar›n varl›¤›n› bilmek ve
gerçekleri ne pahas›na olursa olursun savunmak çok
güzel. Ben art›k daha güçlü oldu¤umu
düflünüyorum. Önceden de yaflad›¤›m sorunlara
duyarl›yd›m ama flimdi örgütlüyüm, bütün
arkadafllar›m› da örgütlü olmalar› için
yönlendirece¤im. Liselilerin Sesi dergisini
çevremdeki bütün liselilere anlat›yorum.

Adana’dan dan bir ALGP’li

Adana’dan bir Liselilerin Sesi okuru
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4 “Bütçe olsa

annem de yapardı!”

4 “Şiddet okulda ve evde

başlıyor. Okullarda yaşanan ilk

şiddet olaylarından sonra bir araştırma

yaptık. Dünyadaki 13–19 yaş arası gençler
itaatsizlik, başkaldırmak ve kendini

kanıtlamak için şiddete başvuruyor. Evde
annesinden, ok ulda öğretmeninden,

gençliğinde bir gösteride polisten, askerde
komutanından dayak yiyor.”

4 “Çorap imalatçısı bir dostumun
hediyesi. Evdeki 20 çift çorap

içinden o gün farkında bile
olmadan o çorabı giymişiz.

Üzerinde konuşulacak bir

mevzu değil”

4 “26 Nisan-26 Ekim 2006

tarihleri arasında tüm

Tü rk iy e’d eki ok ul la rd a 2 bi n 5 07
olay meydana geldi ve bu

olaylara 6 bin 334 öğrencinin
k arı ş tı ğ ı gö r ül d ü. Oku l l ar da

şiddet olayı henüz vahamet

boyutunda değildir.”

