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TEKEL ‹ﬂçisinin Verdi¤i Ders

BU SAYIDA:
Vizelerin Kalkmas›
T.C.nin Bölgedeki Durumu
TC; 2009 yaz›ndan itibaren gerek iç ve
gerekse d›ﬂ politikada yo¤un bir
s.2

süreç yaﬂamaktad›r.

BALYOZ'lar EMASYA'lar
Gerçekte Kimi Hedefliyor?
Sermaye devleti durdukça bu tür
planlar isimleri de¤iﬂse de her zaman
haz›rlanmaya el alt›nda
bulundurulmaya devam edecektir. s.3

Kad›n Mücadelesi Bir Gün
De¤il Her Gün
Türkiye'de kad›nlar hâlâ birçok yasal
ve geleneksel ayr›mc›l›kla karﬂ›
karﬂ›yad›r.
s.3

Domuz Gribi De¤il!
Aﬂ› ‹le Hallolmaz

Güncel politikada "devlet", "bar›ﬂ", "demokrasi", "cumhuriyet" gibi terim ve kavramlar›n ideolojik ve s›n›fsal anlamlar› sinsice gizlenerek yap›lan tart›ﬂmalar›n tamam›n›n
birer palavra oldu¤unu TEKEL iﬂçisi meﬂru ve yasal direniﬂiyle herkese ö¤retmiﬂtir.
TEKEL ‹ﬂçisinin gerçekleﬂtirdi¤i
direniﬂ hem sa¤l› “sol”lu burjuva
partilerine hem de iﬂçi s›n›f› ad›na
sendikac›l›k ve particilik yapanlara
anlaml› bir ders vermiﬂtir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n gerici-sömürücü s›n›flar›n ideolojik, politik etkisi alt›nda
kal›ﬂ› bir gerçeklik olsa da, bu, onlar›n kusuru de¤ildir. Geçici bir
durumdur.
‹ﬂçi s›n›f› sosyal de¤iﬂim ve dönüﬂüme en uygun bir sosyal s›n›ft›r.

TEKEL ‹ﬂçisinin Direniﬂi’nde de
bunun böyle oldu¤u çok net biçimde ortaya ç›km›ﬂt›r.
“‹ﬂçi s›n›f›n› örgütleme becerisi gösterebilirsen örgütlenir, ö¤retmeyi biliyorsan da ö¤renir.”
özdeyiﬂimiz pratikte bir kez daha
do¤rulanm›ﬂt›r.
CNN Türk’teki “5 N,1 K”, program› sözcüsünün sorusuna bir TEKEL ‹ﬂçisi: “Ben 5 vakit namaz›m›
k›lard›m. Burada da komünist ol-

duk.” ﬁimdi de “Evet, 5 vakit komünistim.” diye anlaml› bir cevap vermiﬂtir.
Sedat Simav da:. “Biz burada
kardeﬂli¤i gördük. Kürdü, Alevisi,
Laz›, Çerkesi hepimiz burda tekiz.
Tayyip aç›l›m diyor. Gelsin de aç›l›m
neymiﬂ görsün. Ne yalan söyleyeyim buraya gelene kadar Kürd arkadaﬂlara önyarg›m vard›. Ama bak›n (üstündeki Diyarbak›r spor atk›s›n› göstererek) ﬂimdi omuz omuzay›z ekme¤imiz için.
devam› sayfa 9’da

GAZETEM‹Z'in 3. Say›s› Üzerine
Kolektif çabalarla üretti¤imiz ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz'in 3. say›s› yeni üretimler ve aç›l›mlarla haz›rland›.
1. ve 2. say›lar›m›z›n üretim ve da¤›t›m›ndan edindi¤imiz deneyimlerin ›ﬂ›¤›nda 3. say›m›z› daha az kusurlu
haz›rlad›¤›m›z› söyleyebiliriz.
Her yeni say›da hayat ve mücadelenin ö¤rettiklerini
yans›tmaya devam edece¤iz.
Eksikliklerimizi iﬂ içinde ve üretim faaliyetinden kopmayarak, profesyonel kadrolara kavuﬂarak giderece¤imizin bilincindeyiz.
Gazetemiz’in ilkesel çerçevesinin haz›rlanmas›, kadrosunun oluﬂumu, finansman›, üretiminden da¤›t›m›na
kadar tüm süreçlerde -henüz istedi¤imiz düzeyde olmasa da- iﬂçilerin de rol ve sorumluluk al›ﬂ›, kolektifli¤i öne
ç›karmas› önemlidir.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz’in iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve

siyasal birli¤i davas›n› hakl› gerekçelerle gündeme taﬂ›ma çabas› devam edecektir.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz iddias›n›n arkas›nda durarak tutulacak Ana Halka’y› kolektif çabalarla örme çabas›ndad›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i davas›n›n arkas›nda duranlar›n kolektif ad›mlar atma ve kendi gücüne
güvenme d›ﬂ›nda baﬂkaca bir umar› yoktur.
Hâkim gerici s›n›flar›n sömürü, bask› ve terörünü geriletip aﬂman›n baﬂka yolu ve yöntemi de yoktur.
Günümüz baﬂka bir gündür. Önümüzde de çok çetin
s›n›flar mücadelesi günleri vard›r. An’›n gereklerini yerine
getirecek Kurum ve Araç’lar›n h›zla iﬂbaﬂ› yapmas› sürecine ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz de katk› getirecektir.
Bu düﬂüncelerle daha donan›ml› bir gazete üretmek
umuduyla dost okurlar› ve eme¤i geçenleri selaml›yoruz.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Bizim yapt›¤m›z tespitlere bak›l›rsa bir
eliniz ya¤da, ötekisi balda. Her
birinizin evinde en az
s.4

"6 tane banyo" var.

Haiti'nin Çilesi ve Mücadelesi
Depremden sonra ABD’nin iﬂgali. s.5

Dünyadan derlediklerimiz
"Kapitalizm gerzekler taraf›ndan
s.6

yarat›ld›" .

D‹SK ve D‹SK'in 1960-70'li
Y›llardaki Sendikal Anlay›ﬂ›˝
D‹SK'in ekonomik mücadelede
oynad›¤› rol ve devlet sendikac›l›¤›n›
sarsmas›, devlet taraf›ndan önünün
kesilmesini gerektiriyordu.

s.8

TEKEL ‹ﬂçileriyle Röportajlar
Bu Eylem Kaybedilirse Gelecekteki
Nesiller Kaybetmiﬂ Olacakt›r.

s.10

TEKEL ‹çileri Direniﬂi Nas›l
Yorumluyor?

s.11

‹ﬂ ve Hukuk
‘Kiral›k ‹ﬂçi’ Tasar›s› Geri Çekildi Ama
s.12

Okurlardan Mektuplar
Türkiye'deki Yabanc› ‹ﬂçilerin
Durumu.

s.14

Yar›m Kalm›ﬂ Bir Hayat

s.15
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Vizelerin Kalkmas› TC'nin
Bölgedeki Durumu
TC; 2009 yaz›ndan itibaren gerek iç ve gerekse d›ﬂ
politikada yo¤un bir süreç yaﬂamaktad›r. ‹çte “Kürt aç›l›m›”
gündemleﬂtirilirken d›ﬂta da
komﬂu ülkelerle olan gerilimlerin azalt›lmas› noktas›nda
baz› gündemler oluﬂturuyor.
Vizenin kald›r›lmas› sorunu bu
geliﬂmelerle ba¤lant›l› görülüyor. Suriye ile baﬂlayan bu süreç, Arnavutluk, Sudan, Azerbaycan, Libya, Ürdün ve Lübnan’la devam etti. Rusya ve
M›s›r’la bu yönde çal›ﬂmalar›n
oldu¤u belirtiliyor.
ﬁüphesiz
Vize sorununda yaﬂanmakta olan geliﬂmeler TC’nin
bölgede daha
geniﬂ bir inisiyatif almak istemesiyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
TC’nin
1980’lerden itibaren geleneksel d›ﬂ politikas›n› terk etti¤i
ve bölgede daha aktif bir politika izlemek istedi¤i biliniyor. “Reel sosyalizmin” y›k›lmas›ndan sonra bu
politika daha da aktifleﬂerek
devam etti. Baﬂlang›ç olarak
Özal’da ifadesini bulan bu politika, sonralar› AKP ile devam
etmiﬂtir. Özal; ABD’nin bölgedeki istemleriyle iﬂbirlikçi tekelci sermayenin istemlerini
örtüﬂtürmeye çal›ﬂacak bir d›ﬂ
politikaya önem veriyordu ve
sürecin ihtiyaçlar›yla örtüﬂtürecek tarzda devletin yeniden
yap›land›r›lmas›n› istiyordu.
2003’lerde Irak’a yönelik
sald›r› gündemdeyken dönemin baﬂbakan› Abdullah Gül
de, “Türkiye’nin potansiyeli
resmî s›n›rlar›yla s›n›rlanm›ﬂ
de¤ildir. Türkiye’nin etkinli¤i,
ç›karlar› kendi s›n›rlar›n› çok
aﬂmaktad›r... Oradaki petrolden Türkiye hakk›n› hukukî bir
düzen içerisinde alacakt›r...
Ortado¤u, Balkanlar, Orta Asya bizi yak›ndan ilgilendirir.
Türkiye Anadolu’ya hapsedilemez.!” diyordu. ﬁimdi de
Tayyip hükümetiyle bu süreç
devam ediyor.
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TC’nin bölgede daha geniﬂ inisiyatif almas›n› esas olarak iki güç istiyor; biri emperyalizm, di¤eri iﬂbirlikçi tekelci
sermaye.
Emperyalizm -ve özellikle
de ABD emperyalizmi- TC’nin
bölgede daha geniﬂ bir inisiyatif almas›n› istiyor… 1970’li
y›llarda emperyalizm ad›na
Türkiye, ‹ran ve ‹srail’e rolleri
paylaﬂt›rm›ﬂt› ve Türkiye’ye
ekonomik s›zma görevi verilmiﬂti. ‹ran’›n düﬂmesinden
sonra ‹ran’›n üstlendi¤i rol,
TC’ye aktar›lm›ﬂt›. “Reel sos-

yalizmin” y›k›lmas›ndan sonra
TC’ye biçilen yeni rol; bir yanda “demokratik”, “laik” ve
Müslüman yap›s›yla Arap ülkelerine model oluﬂturmak,
öte yanda ‹srail’le birlikte bölgesel vurucu güç haline getirmekti. Ordunun modernleﬂtirilmesi ve “›l›ml› ‹slâm” projesi
olarak gündemleﬂtirilen Tayyip hükümeti bu politikan›n sonucudur. TC’nin bölgesel iﬂlevi yerine getirebilmesi -ki
ABD’nin 2011’de askerlerinin
büyük bir k›sm›n› Irak’tan çekece¤i aç›kland›- için bir an
önce Kürtlerle ve bölgedeki
devletlerle gerilimi ortadan
kald›rmas› ve zay›flatmas› isteniyor. Son bir kaç ayd›r bölgedeki kimi ülkelerle vizeleri
kald›rmak istemesinin birinci
nedeni budur.
TC’nin Bölgede Geniﬂ
‹nisiyatif Almas›n› ‹steyen
Di¤er Güç de ‹ﬂbirlikçi Tekelci Burjuvazidir.
Günümüzde iﬂbirlikçi tekelci sermaye 1980’ler öncesinin tersine d›ﬂa aç›lan, d›ﬂta
emperyalist tekellerle çeliﬂmeyecek tarzda ve bir tarz

SHÇEK'in Gizli
Gerçe¤i

Küreselleﬂme ile birlikte
emperyalist tekeller, sömürülerini katmerleﬂtirmek do¤rultusunda daha ucuz iﬂ gücüyle
az maliyetle üretim yapmay›
amaçlarlar. Bunun anlam›
hammaddelerin yo¤un, ücretlerin ise düﬂük oldu¤u alanlarda
üretim
yapmalar›d›r.
Bu yeni-sömürgecilik
iliﬂkilerinin
derinleﬂtirilmesidir.
1945-70’lerde uygulanan
politikadan
temel
fark›
üretim sürecinin parçalanmas› ve her
parçan›n en
uygun ülkede
üretilmesidir.
Daha önceleri mal›n tümü iﬂgücünün ucuz
ve hammaddelerin yo¤un oldu¤u ülkede yap›l›rken, ﬂimdi
ayn› ürünün farkl› parçalar›
farkl› ülkelerde üretilebilmektedir. Bu anlam›yla dünyadaki
ekonomik sisteme entegre olmak, uluslararas› emperyalist
tekellerin ülkemizde ve bölgemizde sömürülerinin derinleﬂtirilmesini istemek demektir.
‹ﬂbirlikçi tekelci sermaye emperyalizmin do¤rudan do¤ruya girmekte zorland›¤› ya da
daha ucuza mal edebilece¤i
ülkelerle iliﬂkilerini geliﬂtirerek
talandan nasiplenmeye çal›ﬂmaktad›r. Vizelerin kald›r›ld›¤›
ülkelerle tarihi, kültürel vd.
ba¤lar› kullanarak kapitalist
talan›n derinleﬂmesine hizmet
etmektedir. Bu anlam›yla vizelerin kald›r›lmas› iﬂbirlikçi tekelci sermayenin ve emperyalizmin sömürüsünün derinleﬂmesine hizmet etmektedir. Vizelerin kald›r›lmas› en çok d›ﬂa aç›lan, aç›lmay› hedefleyen
sermaye kesimleri taraf›ndan
alk›ﬂlanmas›n›n arka plan›nda
bu gerçek yat›yor.

Devletin sosyal yüzü olarak bilinen
Sosyal Hizmetler sessiz sedas›z taﬂeron ﬂirketlerin insaf›na b›rak›lmakta.
Soysal Hizmetler Müdürlü¤ü kendini istismar edilen, ﬂiddete u¤rayan,
zorla çal›ﬂt›r›lan, sokakta yaﬂamaya
mahkum edilen, fuhﬂa zorlanan, dilendirilen ve her türlü sald›r›ya aç›k
ve maruz b›rak›lan kad›n, çocuk, yaﬂl›lara hizmet vermeyi amaç edinen bir
kurum olarak tan›tmaktad›r. Bu amaca ba¤l› olarak bir sürü ilde Çocuk
Esirgeme Kurumu’ndan, huzurevlerine, rehabilitasyon merkezlerinden
kad›n s›¤›nma evlerine kadar bir sürü
hizmet binas› aç›lm›ﬂt›r. Anayasa’da
belirtildi¤i üzere devletin sosyal yüzü
olma noktas›nda gerekli binalar› tesis
etmiﬂtir.
Gerçek böyle de¤ildir! Sosyal
Hizmetler yukarda sayd›¤›m›z görevleri yerine getirmek istihdam etti¤i
Sosyal Çal›ﬂmac›, Psikolog, Sosyolog, Ö¤retmen, Bak›c› Anne ve Babalar, Temizlikçi, Güvenlikçi ve di¤er
tüm iﬂçileri taﬂeron ﬂirketler arac›l›¤›
ile çal›ﬂt›rmaktad›r. Bu taﬂeron çal›ﬂt›rma sistemi ile bu alanda çal›ﬂan
1000’e yak›n insan güvencesiz ve iﬂ
kanunundan do¤an tüm haklar›ndan
yoksun bir ﬂekilde çal›ﬂt›r›lmaktad›r.
3, 6 ya da 12 ayl›k dilimlerle yap›lan
ihalelerde yarat›lan boﬂluklarla kendi
r›zalar› d›ﬂ›nda ‘gönüllü çal›ﬂm›ﬂ’ gösterilen, sigorta boﬂluklar› oluﬂan ve
buradan hak kayb›na u¤rayan
SHÇEK çal›ﬂanlar› bunu protesto
eden bir dizi eylem yapm›ﬂ ve ortaya
ç›kan ma¤duriyetlerini kamuoyuna
taﬂ›maya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Kurum müdürleri d›ﬂ›nda kadrolu çal›ﬂan›n neredeyse olmad›¤›, maaﬂlar›n sürekli
düﬂtü¤ü, en ufak bir hak arama talebinde iﬂten atma tehdidinin bulundu¤u ve “ma¤duriyeti engelleme” parolas› ile hareket etti¤ini söyleyen ve
yeri geldikçe iﬂçilerine bu telkini veren SHÇEK, kendi çal›ﬂanlar›n› ma¤dur etmekte ve emeklerin istismar etmektedir.
SHÇEK bünyesinde ‹stanbul’da
çal›ﬂan 57 iﬂçinin mevcut kadrolar›
de¤iﬂtirilerek maaﬂlar› düﬂürülmüﬂtür. Sonraki ihalelerde bu tarzda maaﬂ düﬂürmelerin ve iﬂten ç›karmalar›n
olaca¤› yönünde do¤rudan Sosyal
Hizmetler ‹l Müdürlü¤ünden haberler
gelmektedir. Bu konu ile ilgili DevSa¤l›k ‹ﬂ sendikas›n›n yürüttü¤ü kamuoyu oluﬂturma ve bu istismarlara
karﬂ› mücadele etme çabas› d›ﬂ›nda
henüz bir duyarl›l›k oluﬂmam›ﬂt›r.
Bu konuda ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz daha da duyarl› olacak ve bu
alanda yaﬂananlar› kendi sayfalar›nda gündemleﬂtirecektir.

Özkan Ayd›nl›

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

onun taﬂeronlu¤unu yapan bir
burjuvazi konumundad›r. “Reel sosyalizmin” y›k›lmas›ndan
sonra Türki Cumhuriyetler ve
Arap ülkeleriyle geliﬂtirdi¤i iliﬂkiler emperyalizm ad›na nas›l
bir taﬂeronluk üstlendi¤ini somut olarak gösteriyor.

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Güncel

BALYOZ'lar EMASYA'lar Gerçekte
Kimi Hedefliyor?
4 ﬁubat'ta EMASYA ("Emniyet-Asayiﬂ-Yard›mlaﬂma") Protokolünün kald›r›ld›¤› tantanal› bir
ﬂekilde kamuoyuna aç›kland›.
Emekli Tu¤generel Haldun Solmaztürk ise
Tvnet kanal›ndaki 2.2.2010 tarihli canl› olarak
yay›nlanan "Bak›ﬂ Aç›s›" program›nda ilginç bir
gerçe¤i aç›kl›yordu:
"Bak›n›z buraya EMASYA'y› tart›ﬂmaya
geldik, 28 ﬁubat'taki olay›n silahl› kuvvetlerin iç
tehdit alg›lamas›yla ilgisi yok... EMASYA çerçevesinde sözü edilen iç tehdit böyle bir ﬂey de¤il
veya 1. Ordu'da 2003'te yap›lan seminerde gündeme gelen ["Balyoz plan›"n›n tart›ﬂ›ld›¤› iddia
edilen seminer kastediliyor] silahl› kuvvetlerin iç
tehdit alg›lamas› bambaﬂka bir ﬂey. Bak›n›z,
'60'l› y›llarda, ya '66 ya '67 olacak, ‹zmit'ten büyük iﬂçi gruplar› anayolu, yani ‹zmit-‹stanbul yolunu kullanarak ‹stanbul'a yürüdü. O zaman Kartal'daki Z›rhl› Tugay o anayola ç›kt› ve bunu durdurmaya çal›ﬂt›. ‹ﬂçiler tanklar›n üzerinden yürüyüp geçtiler!... Sonra bu iﬂçi gruplar› Kad›köy'e
girdiler [program›n di¤er bir konu¤u "70'te oldu o
olaylar" diye düzeltiyor, Solmaztürk "evet yan›l›yor olabilirim, o dönemler" diyor]. ‹ﬂte o zaman
EMASYA birlikleri görevlendirdi. Hiç unutmuyorum o gün gibi gözlerimin önündedir. ‹ﬂçiler sopalarla askerleri kovalad›lar! Yani elinde süngülü tüfekler olan askerleri sopalarla kovalad›lar.
Çil yavrusu gibi da¤›tt›lar. ﬁimdi bunlar oldu,
bunlar yaﬂand›. Ve bunlar›n herbirinde de kolluk
kuvvetleri yetersiz kald› ve silahl› kuvvetler davet edildi. Fakat silahl› kuvvetler haz›rl›ks›z oldu¤u için, klasik d›ﬂ düﬂmanla konvansiyonel bir
savaﬂa haz›r oldu¤u, e¤itimi, teçhizat›, doktrini
buna göre oldu¤u için silahl› kuvvetler yetersiz
kald›. ‹ﬂte buna bir tedbir olarak dendi ki, biz buna haz›r olal›m. E¤itimimizle, teçhizat›m›zla ve
en önemlisi mülki amirlerle ve di¤er kolluk kuvvetleriyle birlikte bu iﬂi nas›l yapaca¤›z. Bunu
daha önceden planlayal›m, çal›ﬂal›m, ka¤›da dökelim, kim kimden emir alacak, örne¤in ateﬂ etme yeksini kim verecek vb. bilsin bunlar› bir ka¤›da dökelim. ‹ﬂte EMASYA budur! Yani '97 28
ﬁubat döneminden önce de EMASYA vard›,
ﬂimdi de vard›r. EMASYA planlar›yla, EMASYA
protokolü birbirine kar›ﬂt›r›l›yor. Yüzlerce, binlerce EMASYA plan› vard›r. Türkiye'de ne kadar il

Stalin: ‘Saf Demokrasi’
Teorisi Üzerine
"Saf" demokrasi teorisi, emperyalist haydutlar taraf›ndan evcilleﬂtirilip
beslenen iﬂçi s›n›f›n›n üst katman›n›n teorisidir. Bu teori, kapitalizmin ç›banlar›n› gizlemek, emperyalizmin ay›b›n› örtmek ve sömürülen kitlelere karﬂ› mücadelede ona moral güç vermek için
yarat›lm›ﬂt›r. Kapitalizm alt›nda,
sömürülenler için hiçbir gerçek
"özgürlük" yoktur ve olamaz,
çünkü "özgürlükler"den yararlanabilmek için gerekli olan binalar›n, matbaalar›n, ka¤›t depolar›n›n sömürücülerin ayr›cal›¤›nda olmas›, tek baﬂ›na bu bile, "özgürlükler"in
yoklu¤unu kan›tlamaya yeter. Kapitalizm alt›nda, sömürülen kitlelerin ülkenin yönetimine gerçekten kat›lmas› yoktur ve olamaz, çünkü en de-

ve ilçe varsa o kadar EMASYA plan› vard›r. Bunlar düzenli güncelleﬂtirilir. EMASYA protokolü
sadece
tek
bir
protokoldür."
(bkz.
http://tvnet.tv.tr/flv/6260.flv)
Emekli Tu¤general'in tarihini do¤ru hat›rlayamad›¤› ama yaﬂad›¤› dehﬂeti o anki gibi hat›rlad›¤› bu olaylar Türkiye iﬂçi s›n›f› tarihindeki en
önemli kitlesel eylemlerin yaﬂand›¤› iki gün olan
15-16 Haziran olaylar›d›r. Bu anlat›mlardan da
anlaﬂ›ld›¤› gibi EMASYA protokolünün kald›r›lmas› hiçbir ﬂey ifade etmiyor. Baﬂl›kta soruya
cevap verelim. Balyoz darbe planlar›, 12 Eylül'ün Bayrak planlar›, il il, ilçe ilçe yap›lan
EMASYA planlar› görünüﬂteki hedef ne olursa
olsun gerçekte daima, 15-16 Haziranlar gibi
egemen s›n›flar›, onun emrindeki silahl›-silahs›z
büroksayi dehﬂete düﬂüren tarihsel önemdeki
kitlesel eylemleri hangi s›n›f gerçekleﬂtirmiﬂse
ve bundan sonra da o potansiyele hangi s›n›f sahipse ona ve sermayenin diktatörlü¤üne karﬂ›
verilen mücadelede onun saf›n› tutanlara karﬂ›d›r. Bir bütün olarak ezilen ve sömürülen emekçi y›¤›nlar›n en ufak kitlesel ç›k›ﬂlar›n›n hakim s›n›f temsilcileri taraf›ndan "sosyal patlama tehdidi", "ayaklanma provas›" ﬂeklinde damgaland›¤›
(hat›rlanaca¤› gibi geçenlerde "bölgede" gerçekleﬂen kitlesel protestolar TÜS‹AD yöneticilerinden Mustafa Koç'un bas›n toplant›s›nda "ayaklanma provas›" olarak nitelendirilmiﬂ ve gerekli
tedbirlerin al›nmas› talep edilmiﬂti) bizzat bu tür
kitlesel ç›k›ﬂlar›n sistemi zorlamas› tehlikesine
karﬂ›d›r. Kitleler ne zaman ba¤›ms›zca hareket
etmeye kalksa egemen çevrelerin "demokrat"
maskeleri tereddütsüzce aralanm›ﬂ, gerçek çehreleri ortaya ç›km›ﬂt›r. Silahl› bürokrasinin temsilcileri ise kitlelerin neden ayakland›¤›n› sorgulamay› ak›llar›ndan bile geçirmeden ne olursa olsun müesses nizam›n korunmas› için gerekeni
yapma doktrinine kesin olarak ﬂartlanm›ﬂt›r.
EMASYA protokolünün kald›r›lmas›n› izleyen
günlerde ilgili mercilerce yap›lan aç›klamalar bu
anlamda oldukça ö¤reticidir. Sermaye devleti
durdukça bu tür planlar isimleri de¤iﬂse de her
zaman haz›rlanmaya el alt›nda bulundurulmaya
devam edecektir.

Yusuf Öçzelik
mokratik durumlarda bile kapitalizm koﬂullar› alt›nda hükümetler halk taraf›ndan de¤il, tam tersine Rothschild ve Stinnes, Rockefeller ve Morgan'lar taraf›ndan kuruldu¤undan, tek baﬂ›na bu
bile, kapitalizm koﬂullar› alt›nda sömürülen kitlelerin ülkenin yönetimine gerçekten kat›lmas›n›n yoklu¤unu tan›tlamaya yeter. Kapitalizm alt›nda demokrasi, kapitalist bir demokrasidir, sömürülen ço¤unlu¤un haklar›n›n k›s›tlanmas›na dayanan ve bu ço¤unlu¤a karﬂ› yönelen,
sömürücü az›nl›¤›n demokrasisidir. Sömürülenler için gerçek özgürlükler ve
proleterlerin ve köylülerin ülkenin yönetimine gerçekten kat›lmas› ancak
proletarya diktatörlü¤ü alt›nda mümkündür. Proletarya diktatörlü¤ü alt›nda demokrasi, proleter bir demokrasidir, sömüren az›nl›¤›n haklar›n›n k›s›tlanmas›na dayanan ve bu
az›nl›¤a karﬂ› yönelen, sömürülen ço¤unlu¤un
demokrasisidir."
J. Stalin: Leninizmin Temelleri Üzerine, ‹nter Yay., s. 52-53

Kad›n Mücadelesi Bir Gün
De¤il Her Gün!
Üretimin toplumsallaﬂmas›yla birlikte ucuz iﬂ gücü
olarak görülen, kad›n iﬂ gücü devreye girmiﬂ, kad›n bir
taraftan ev ekonomisine katk›da bulunurken di¤er taraftan ev içi hizmetinden kurtulamam›ﬂt›r. Kad›n›n ilk isyan›
evdeki bu eﬂitsiz duruma karﬂ› geliﬂmiﬂtir. Bu çeliﬂki temelde sistemle olan çeliﬂkinin ifadesi olmuﬂtur. Fakat erkek egemen bir toplumun kad›n cinsi üzerindeki bask›s›
kad›n›n bu çeliﬂkisini direk sisteme de¤il, her ﬂeyin kayna¤›n›n erkek oldu¤u sonucuna götürmüﬂtür. Bu durum
ise temelde yasalar karﬂ›s›nda hukuksal anlamda eﬂit olmak için sistem içi hareketlenmeleri güçlendirmiﬂtir. Kad›n karﬂ› cins erkek egemen yap›n›n alt›nda ezilirken, bütün mücadelesini de buna göre ﬂekillendirmiﬂ, karﬂ› cinse
düﬂman gözüyle bakm›ﬂ ve bütün kötülüklerin kayna¤›
olarak erke¤i görmüﬂtür. Erke¤in kendine yabanc›laﬂmas› kad›n›n bu durumunun devam›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu nedenle kad›n, kendi mücadelesinde özne olmaktan uzak
durmuﬂtur.
Kad›n›n toplumsal yap›daki konumunu tariflerken
salt hukuksal anlamdaki eﬂitli¤i savunmak, kad›n›n temel
kurtuluﬂunu sa¤lamaz. Aksine burjuva s›n›rlar içine hapsederek as›l mücadele alan› olan s›n›f perspektifli mücadelenin d›ﬂ›na itilmiﬂ olur.
Türkiye'de kad›nlar hâlâ birçok yasal ve geleneksel
ayr›mc›l›kla karﬂ› karﬂ›yad›r.
Hukuksal anlamda verilen birtak›m haklar kad›n sorunun ortadan kald›rmaz. Bu hukuksal düzenlemeler sistemin ç›kar›n› temsil etti¤i ve sistemi rahatlatt›¤› için yap›l›r.
Her ﬂeyin metalaﬂt›r›ld›¤› ve sermayenin hüküm sürdü¤ü bir düzende özgürlükten, eﬂitlikten bahsetmenin koﬂulu yoktur.
Kad›n sorunun gerçek çözümü sistem içi hareketlenmelerle de¤il, ancak kad›n›n kendi sorunlar›na sahip ç›karak, ayn› zamanda sorunun as›l kayna¤›n›n burjuva
egemen sistemden kaynakland›¤›n› görüp s›n›f perspektifli bir mücadele yöntemiyle kendi s›n›f›n›n karﬂ› cinsiyle
yani erkeklerle birlikte mücadele ederek gerçekleﬂebilir.
Kad›n›n özgürleﬂmesi ayn› zamanda erke¤in özgürleﬂmesi anlam›na gelecektir.
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, erkek egemen
toplumda; emekçi kad›nlar›n ve kad›n sorununun gündeme
taﬂ›nd›¤› ve bir nebze olsun sorunun “as›l kayna¤›n›n” farkedilme ﬂans›n›n ortaya ç›kt›¤› bir gündür. 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’nün burjuvazinin dayatt›¤› senede
bir gün de¤il, her gün ak›llarda tutulmas› gereken bir gün
olarak görülmesi, “farkedilme” aﬂamas›ndan ç›kar›p çözüme do¤ru yol alacak bir mücadele hatt›n›n örülmesine evrilecek bir güne dönüﬂmesi, emek eksenli bir mücadelenin
ürünü olacakt›r.
Bu 8 Mart’ta kad›n ve erkek ay›rt etmeden tüm
emekçilerle alanda olmak üzere....
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü Kutlu Olsun

Nihal Karanfil

Bizden Haberler:
TEKEL ‹ﬂçisi baﬂta olmak üzere ‹stanbul’daki ‹tfaiye
‹ﬂçilerine, tüm direniﬂ, grev ve mitinglerine ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Gazetemiz’in çal›ﬂanlar› pankart yar›ﬂ›na girmeden
kat›lm›ﬂt›r.
Av. Zeki Öçal’›n kaleme ald›¤› ve Sorun Yay›nlar›
taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ olan ve de iﬂçilerin yararlanaca¤›
temel baﬂucu kitaplar›ndan: 1. ‹ﬁÇ‹LER ‹Ç‹N TEMEL
HUKUK B‹LG‹LER‹, 2. ‹ﬁYER‹ SEND‹KA
TEMS‹LC‹L‹⁄‹-ATANMASI-GÖREVLER‹-GÜVENCES‹,
3. ﬁimdi Söz Yapanlarda!... GELENEKTEN
GELECE⁄E 15 / 16 HAZ‹RAN VE GÜNÜMÜZ isimli
kitaplar›ndan yüzlercesi eylemdeki iﬂçilere arma¤an
edilmiﬂtir.
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Güncel

Bir Acayip Metrobüs Hikayesi
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan ‹stanbul’da ulaﬂ›m› kolaylaﬂt›racak ve insanlar›n ucuz ve rahat seyahat etmesini sa¤layacak bir proje olarak lanse
edilen ve ilk seferlerini ücretsiz yapan metrobüs bugün gelinen noktada hiçte
öyle olmad›¤›n› gösterdi.
Öncelikle yan yollardan ve
E-5’ten geçen bir sürü hat
ve dolmuﬂlar kald›r›larak
herkes metrobüse mecbur
b›rak›ld›. Ücretsiz baﬂlayan
seferler s›rayla yar›m bilet,
tam bilet ve en sonunda Kas›m ay›nda yap›lan zam ile
(yüzde 33 ile yüzde 50 oran›nda de¤iﬂen) rahat ve
ucuz seyahat amac›n› gütmedi¤ini ortaya koydu.

‹stanbul Büyükﬂehir Belediye baﬂkan› Kadir Topbaﬂ, yapt›klar›n›n zam olmad›¤›n›, fiyat ayarlamas› oldu¤unu belirterek yap›lan fahiﬂ
zamma sahip ç›kt›. Daha önce Anadolu’ya kadar çift biletle seyahat edildi¤ini belirten Topbaﬂ bu zamm›n gerekli oldu¤unu belirtti.

önce Avc›lardan örne¤in
Mecidiyeköy’e kadar tek sefer ve tek biletle gidilebiliyordu. Sonras›nda Yenibosna
da ara terminal yap›lm›ﬂ ve
yolculara buradan sonra bir
ücretsiz aktarma hakk› verilmiﬂti. Ücretsiz aktarma kald›r›l›p aktarmada bilet paras›n›n yar›s›n›n kesilmesi ile
mevcut olan bir hak gaspedilmiﬂ oldu ve Avc›lardan
Mecidiyeköy’e 1,5 bilet ile
gidilmeye baﬂland›. Metrobüs hatt›na aktarma yapmak
ise mümkün de¤il. Ara istasyonlardan Metrobüs hatt›
kullanarak bir yere varmaya
çal›ﬂan yolcular çift ücret
ödemek zorunda kalmaktad›rlar.

Asl›nda Topbaﬂ bu konuda haks›zd›r. Çünkü daha

Metrobüs zamm› geri
al›nd›

Topbaﬂ zamm› savunuyor

Metrobüse yap›lan fahiﬂ
zamdan sonra bunu protesto etmek üzere çeﬂitli kitle
örgütleri öncülü¤ünde sabah ve akﬂam saatlerinde
metrobüse toplu ücretsiz
binme eylemleri gerçekleﬂtirildi. Bir yandan bu eylemler
yap›l›rken öbür yandan zamm›n geri al›nmas› için mahkemeye baﬂvuruldu. 10.
‹dare Mahkemesi 15 Ocak
2010 tarihinde baﬂvurular›
karara ba¤lad›. ‹stanbul 10.
‹dare Mahkemesi taraf›ndan
durdurulmas›ndan 25 gün
sonra karara uyaca¤›n› aç›klad›. Zam fiilen yürürlükten
kalkm›ﬂ oldu. Metrobüs istasyonlar›ndaki akbil ve bilet
tarifeleri 1,5 liraya göre
ayarlanarak yürürlü¤e konuldu.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

ANALARIN ÇI⁄LI⁄INA KULAK VEREL‹M
“Kimli¤imi kaybettim gece gündüz arar dururum. Evde, sokakta, ﬂehirde,
da¤da... Kay›p ilan› verdim sonunda! Fota¤raf›m bir cumartesi günü Galatasaray
Lisesinin karﬂ›s›nda, bir anada. Anam ar›yor ﬂimdi kimli¤imi!”

‘Cumartesi Anneleri’nin ‹stanbulGalatasaray Lisesi önünde her hafta düzenledi¤i eylemleri anlam›n› koruyor.
Sistemin keyfi ve fiili infaz yöntemleriyle insanlar›m›za k›yan kimli¤i bu eylemlerle aç›¤a vuruluyor.
Do¤rudan demokrasi haklar›n› kullanan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemleri-
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ni iﬂçi s›n›f› tüm gücüyle destekledi¤i zaman Bu eylemler daha anlaml› olacakt›r.
‘Cumartesi Anneleri’ ile “ﬁehit Anneleri'nin davas›n› buluﬂturup bütünleﬂtirebildi¤imiz zaman haks›z ve kirli savaﬂlar› ç›karan tekelci sermayenin bask›s›, sömürüsü, demagojileri ve oyunlar›
daha da aç›¤a vurulmuﬂ olacakt›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Domuz Gribi De¤il! Aﬂ› ‹le
Hallolmaz
“Deveyi hamutuyla götürmek” hepimizin zaman zaman duydu¤u bir deyimdir. Pek çok zamanda kapal› kap›lar ard›nda yap›lan anlaﬂmalarla, kaderimiz haline getirilmeye çal›ﬂ›lan bir dizi kepazeli¤i ifade ediyor. Sonuç olarak (burada geçmiﬂten
miras kalan güzel bir söz) at› alan Üsküdar’› pardon Türkiye’yi geçti. E, bizlere, yani yoksulluk ve
güvencesizlik içinde bo¤uﬂan emekçilere kalan
ne? Bilirsiniz; kocaman bir açl›k ve açl›k ordusu…
Ülke gündemindeki olaylar bir ç›¤ gibi ülkemize y›¤›lmakta iken alt›nda as›l gizlenilmeye çal›ﬂ›lan
yoksulluk git gide, k›ﬂ aylar›nda olmam›z›n da etkisiyle can›m›z› daha da yak›yor. Bir bak›yoruz ki bir
dönem peﬂine az›msanmayacak say›da insan›m›z›
takanlar yapt›klar› gaflarla gerçek niyetlerini sak›nmadan aç›¤a vuruyorlar. Ne “anam›z› al›p” gitmedi¤imiz kald›, ne de Dersim’de “hakl› olarak” katliama
u¤ramam›z.
Bizleri izliyorsunuz ad›m ad›m. Bunu yaparken
iﬂinizi meﬂru gösterebilmek için yapt›¤›n›z reklamlar›n›zla h›rs›zl›¤›, kap kaç›, tacizi, doland›r›c›l›¤›, engellemenin amaç edinildi¤i söyleniyor. Peki var m›s›n›z acaba her birinizin makamlar›na ayn› iﬂçilerin
yahut memurlar›n kafalar›n›n üzerine takt›¤›n›z kamera sistemlerinden takmaya? Bizler de sizleri
gözleyelim. Belki hortumlar›n›z›n ucuna t›pa takarak asgari yaﬂayabilecek ücretlerimizi artt›rmak
mümkündür.
Bizlerin iyili¤ini düﬂünmüﬂsünüz. Aç›kças› çok
duygulanmak isterdik. Ama bu kadar incitilmeden
sonra duygulanmak bizde ne arar. “Sosyal Hizmetler” yard›m kurumunuz arac›l›¤› ile sizler taraf›ndan
zora sokulan ailelerimize yard›mlar da¤›tmak yoluyla bizlerin yaﬂamlar›na destek sunuyormuﬂsunuz. Lütfetmiﬂsiniz. Bunun için tespit yapmakla görevli memurlar göndererek evlerimizi, mahallemizi
inceletiyor, komﬂular›m›zdan istihbarat bilgileri topluyormuﬂsunuz… tabiî sizler de hakl›s›n›z. Gerçek
Hak sahiplerini tespit etmek gerekiyor. Bu tespitler
konusunda ufak bir önerim olacak; iﬂçilerin maaﬂlar› hariç kendi maaﬂ›n›z dahil koy koy bitmez zamlar›n›z› ve vergilerinizi koyarken de zahmet buyurup kap› kap› dolaﬂsan›z da bu vatandaﬂ›m bu koydu¤um zamlardan, vergilerden sonra nas›l yaﬂayacak diye tespit ettirseniz.
Bizim yapt›¤›m›z tespitlere bak›l›rsa bir eliniz
ya¤da, ötekisi balda. Her birinizin evinde en az “6
tane banyo” var. E, y›kan y›kan kurtulmak kolay de¤il kirlilikten. Yapt›¤›m›z son de¤erlendirmelere göre maden ocaklar›nda yalandan denetimleriniz sonucu can veren maden iﬂçilerinden, tersanelerde
köle gibi ezdi¤iniz tersane iﬂçilerinden önce çal›ﬂt›¤› fabrikas›n› sonra da iﬂini elinden ald›¤›n›z ve 4/C
isimli bir kölelik sözleﬂmesine mahkum etmeye çal›ﬂt›¤›n›z tekel ve itfaiye iﬂçilerinden, eme¤i gasp
edilip iﬂten at›lma korkusuyla yaﬂama tutunmaya
çal›ﬂan memurlar üzerinden gelen so¤uk ve ya¤›ﬂl› hava, o görkemli saraylar›n›z› fena halde zorlayacak. Aman ha s›k› giyinin, domuz gribi de¤il-aﬂ› ile
hallolmaz. Bu emekçiler bir gürledi mi hiçbir barikat
dayanmaz.
Iﬂ›n Akarsu

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Dünyadan

Haiti'nin Çilesi ve Mücadelesi

13 Ocak tarihinde Haiti’de Rihter ölçe¤iyle 7.0 ri”yle Haiti piyasas›n› ABD’nin g›da tekellerine rifeleri dayatan, Anayasa’y› de¤iﬂtirip yabanc›lar›n
ﬂiddetinde bir deprem meydana geldi. 35 saniye gümrüksüz açmas› sonucunda düﬂük rekabet gü- toprak sahibi olmas›n› engelleyen yasay› kald›ran,
süren depremde hayat›n› kaybedenlerin say›s› 230 cü yüzünden ülkede pirinç üretimine son verildi ve tüm verimli topraklara el koyan, bankalar›yla ülkebini geçti. Bu da, 9.8 milyonluk Haiti’nin nüfusunun bü üretimden geçinen yüz binlerce insan kentlere nin tüm finansal hayat›na egemen olan, eli kanl›
yüzde ikisinin, baﬂka deyiﬂle, her elli Haitiliden bi- ak›n edip derme çatma evlerden oluﬂan gecekon- kukla diktatörlükler getiren ABD emperyalizmine
rinin hayat›n› kaybetti¤i anlam›na geliyor. Yaral› sa- du mahallerini oluﬂturdu. Son depremde hayat›n› karﬂ› verilen mücadele içinde do¤du. ABD ordusu,
y›s› ise en son verilere göre 500 bini buldu. Bu 500 kaybedenlerin ço¤u da iﬂte bu insanlardan oluﬂu- özellikle 1929-1933 kriziyle birlikte kitlelerin hoﬂnutsuzlu¤unun artmas›yla 1935 y›l›nda ülkeden
binden 30 bininin sakat kald›¤› belirtiliyor. Bir mil- yor.
Sears, Walt Disney Company gibi dev emper- ç›kmak durumunda kald›.
yon ev y›k›ld›, üç milyon ev ise oturulamayacak duHaiti'nin emekçi halk›n›n bu baﬂar›s›, ülkenin
rumda. 300 bin kiﬂi kentleri terk etti. Haiti’nin zaten yalist ﬂirketlerin iﬂçileri korkunç çal›ﬂma koﬂullar›nsiyasî ve ekonomik gücünün fiilen
felaket durumda olan altyap›s› bu depABD’nin kontrolünde kalmas›na engel
remle neredeyse tamamen yok oldu.
olamad›. II. Emperyalist Paylaﬂ›m SavaHaiti’ye gelen yard›mlar›n büyük k›sﬂ›’nda Haiti’nin ABD’ye ba¤›ml›l›¤› artm› halka ulaﬂm›yor. Sözde yard›m göndem›ﬂt›. Ama bu tarihlerde Sovyetler Birlirenler, kasten k›s›tl› bir da¤›t›m a¤› oluﬂtu¤i’nin faﬂizme karﬂ› zaferinin de etkisiyrarak, yard›mlar› almak için birbirini ezen
le, Haiti Komünist Partisi güçlenmiﬂ, kitsiyah tenli insanlardan oluﬂan görüntüler
leleri gerici Lescaut diktatörlü¤üne karﬂ›
oluﬂmas›n› sa¤l›yor, Haiti halk›n›n ﬂahs›nseferber etmiﬂ ve diktatörü 1946 y›l›nda
da emperyalizmin boyunduru¤u alt›nda
istifaya zorlam›ﬂt›.
yaﬂayan tüm halklar› aﬂa¤›l›yorlar. Büyük
Bu tarihte ülkedeki iﬂçi say›s›
medya kuruluﬂlar› da bu yard›m görüntü100.000’e ulaﬂm›ﬂt›. Ne var ki ayn› y›l
leri eﬂli¤inde tüm dünyaya ﬂu mesaj› veriABD’nin müdahalesiyle bir baﬂka gerici
yor: “Haiti’de güvenlik sorunu var, yard›mdiktatör olan Estimé iktidara geldi ve
lar ulaﬂm›yor.”
1950 y›l›na kadar iktidarda kald›. 1950ABD güçleri, bu sözde “güvenlik so1956 y›llar› aras›nda iktidara gelen P. E.
runu” bahanesiyle Haiti’yi fiilan iﬂgal etMagloire kendisinden önce gelen iktimiﬂ durumda. Felaketin üzerinden birkaç
darlar›n uygulad›¤› politikalar› sürdürdü
saat geçmeden, 1965 y›l›nda Dominik
ama 1956 y›l›ndaki genel grev sonucunCumhuriyeti’nin, 1983 y›l›nda Granada’n›n, 1989 y›l›nda Panama’n›n iﬂgalini gerçekleﬂ- da, açl›k seviyesinin alt›nda ücretlere çal›ﬂt›rmas› da görevden ayr›lmak zorunda kald›.
1957-1986 y›llar›, Latin Amerika’n›n gördü¤ü
tiren ABD ordusunun ünlü 82. Hava Nakil Birimi, iﬂçilerin do¤ru düzgün konutlara sahip olmalar›n›
Haiti topraklar›na inmiﬂti bile. 26 Ocak tarihinde olanaks›z k›l›yor. Haftada 70 saat, tatil hakk› olma- en büyük diktatörlerden, François Duvalier ve Jean
Haiti’deki ABD’li iﬂgalci asker say›s› 12.500’ü bul- dan çal›ﬂan bir Haiti’li iﬂçi, Walt Disney Firmas› için Claude Duvalier’in kitlesel boyutta terör estirdi¤i,
muﬂtu. Füzeler de dahil olmak üzere yüksek tekno- günde 200 tane Miki Fare pijamas› üretmesine kar- ABD’li yazar Graham Greene’in Haiti için “Kabus
Cumhuriyeti” demesine yol açan olaylar›n yaﬂand›loji ürünü silahlarla donat›lm›ﬂ bu birlikler, geniﬂ ﬂ›l›k günde bir dolar al›yor.
Çal›ﬂanlar›n bu durumda oldu¤u Haiti’de iﬂsiz- ¤› y›llard›. CIA’n›n da organize etti¤i ölüm timleri
alanlar› son derece h›zl› bir biçimde kontrol alt›na
alma konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ güçlerden oluﬂuyor. lik oran›n›n yüzde 70’i buldu¤unu göz önünde bu- 60.000 komünist ve ilerici insan› katletti. Ama bu
Kara birliklerine ek olarak, güdümlü füzelerle lundurursak, sefaletin boyutu hakk›nda bir fikrimiz terör ve bask› ortam› Haiti proletaryas›n›n mücadelesini engelleyemedi ve Jean Claude Duvalier
donat›lm›ﬂ “Normandy” kruvazörü ve “Underwood” olabilir.
Ortalama yaﬂam süresinin elli y›l› bulmad›¤›, 1987 y›l›nda görevinden istifa etmek zorunda kald›.
f›rkateyni, karada ve denizde sald›r› yapabilme
Bu tarihten sonra da askeri darbelere sahne
özelli¤ine sahip “Fort McHenry” ve “Carter Hall” sa- okuma yazma bilenlerin say›s›n›n yüzde on beﬂi
vaﬂ gemileri, uçak gemisi özelli¤ine sahip “Bataan” geçmedi¤i, bir milyon vatandaﬂ›n›n yurt d›ﬂ›nda ça- olan Haiti’de 2004 y›l›nda geniﬂ halk deste¤iyle sesavaﬂ gemisi Haiti’ye girdiler. “Gezici askeri üs” l›ﬂt›¤› bu yoksul ülkenin deprem gibi felaketlerde çilen ve özelleﬂtirmeleri tekellerin istedi¤i h›zda
olarak say›lan bu gemiler kara birliklerine destek kullanabilece¤i bir altyap›s›, acil yard›m a¤›, hatta yapmayan yeni Baﬂkan Jean-Bertrand Aristide
ABD askerleri taraf›ndan rehin al›n›p Güney Afriveriyor, iﬂgal güçlerine çok yönlü ve h›zl› bir askeri bir ordusu bile bulunmuyor.
Bütün bunlar, yaﬂananlar›n bir do¤al afet de- ka’ya kaç›r›ld›. Bu tarihten sonra Brezilya’n›n kokontrol imkan› tan›yorlar.
Böylece, bir taraftan on binlerce insan dozer- ¤il, emperyalizmin ülkenin geliﬂimini engelleyen, mutas› alt›ndaki BM gücü, daha iyi bir yaﬂam mülerle toplu mezarlara doldurulurken, di¤er yandan Haitilileri sömüren ve onlar› sefalete mahkum eden cadelesi veren Haiti halk›n› katletmeye devam etti.
Haiti iﬂçi s›n›f› bu iﬂgale karﬂ› direniﬂin en ön
Haiti’nin hava, kara ve denizlerinin tüm denetimi uygulamalar› sonucunda gerçekleﬂen bir kitlesel
saflar›nda yer ald›. Özellikle 2007 y›l›n›n ortalar›nsessiz sedas›z ABD Ordusu Güney Komutanl›- katliam oldu¤unu gösteriyor.
Haiti’de 3.6 milyon iﬂçinin % 66’s› k›rsal ke- dan itibaren liman ve tekstil iﬂçileri iﬂgale karﬂ› mi¤›’n›n denetimi alt›na girmiﬂ oldu.
ABD bu iﬂgalle sadece Karayip bölgesini çev- simde, % 25’i hizmet sektöründe, % 9’u ise sana- tingler düzenlediler. ‹ktidardaki Preval hükümetinin
relemiﬂ olmakla kalm›yor, Küba ve Venezüella ara- yide çal›ﬂ›yor. Tekstil, ﬂeker, un, çimento fabrikala- son dönemde uygulad›¤› özelleﬂtirme politikalar›na
s›ndaki bölgeyi de kapatm›ﬂ oluyor. Kolombiya’da- r›nda çal›ﬂan, say›s› 350 bini aﬂan iﬂçinin günü- karﬂ› ulaﬂ›m sektöründe çal›ﬂan iﬂçilerin grevi iki
ki yedi askeri üs, Panama, Palmerola, Guantana- müzde emperyalizme karﬂ› verilen mücadelede gün boyunca ülkede hayat› durdurmuﬂtu. Bu grev
mo, Aruba ve Curaçao bölgelerindeki askeri üsler nüfus içindeki oranlar›yla karﬂ›laﬂt›r›lmayacak de- 2004 darbesini yapanlara karﬂ› Preval’in uzlaﬂmac› tutumunu protesto etmeyi de amaçl›yordu.
ve en son Haiti’nin iﬂgaliyle ABD, Karayip ve Ama- recede etkin bir rol oynad›klar›n› görüyoruz.
Haiti, ekonomik olarak en geri ülkelerde bile
Haitili iﬂçi ve köylüler emperyalizme karﬂ› ilk
zonlar’daki tüm bölgede tam kontrole sahip oldu ve
ciddî s›navlar›n› 1915-1934 y›llar› aras›nda gerçek- emperyalizme, kapitalizme karﬂ› mücadele etmeye
Küba’y› dört bir taraftan kuﬂatt›.
Uluslararas› bas›n kuruluﬂlar› bu kadar çok in- leﬂen ABD iﬂgali s›ras›nda verdi. 1934 y›l›nda kuru- en yetenekli toplumsal s›n›f›n iﬂçi s›n›f› oldu¤unu
san›n ölmesini ve yaralanmas›n› “do¤al bir felaketin lan Haiti Komünist Partisi ülkeye eﬂitsiz gümrük ta- gösteren çok say›da örnekten yaln›zca biri.
ABD’nin en son iﬂgali, Haiti iﬂçi s›n›f›n›n
korkunç sonuçlar›” olarak yans›tt›. Haiti'nin
önünde duran yeni bir engel. Ancak
fiili iﬂgaline ise hemen hemen hiç de¤inilTransatlantik Haiti Sahillerinde
Haiti'nin çilesi kadar, mücadelesi de çok
medi ve iﬂgalciler felaketten sonra ya¤mabüyük ve güçlü köklere sahip. Franc›lar› engelleyip yard›m da¤›t›m›n› düzen“18 Ocak tarihli The Guardian gazetesinde ç›kan habere
sa’da karﬂ› devrimin zaferinden sonra
leyen “güvenlik güçleri” olarak yans›t›ld›.
göre, Independence of the Seas Transatlantik, bölge
20 bin askerle Haiti’ye sald›ran NapolPeki 230 bin kiﬂinin ölümü sadece bir dotarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaﬂand›¤› bir
yon Bonaparte’› yenilgiye u¤ratan ve
¤al afetin do¤al sonucu mudur? Felaketin
zamanda, yolcular›n˝ Haiti sahillerine, dikenli tellerle çevrili
dünya tarihinde köleli¤i ilk defa kald›rboyutlar›n›n bu kadar büyük olmas›nda
özel bir plaja indirdi. Yolcular sahilde biraz yüzdükten sonra,
may› baﬂaran bu halk›n torunlar›, dünya
emperyalizmin hiç pay› hiç mi yok? Bu sosilahl› görevlilerin korumas› alt›nda barbekü partisi yapt›lar.
proletaryas›n›n deste¤ini de arkas›na
rular›n yan›t› Haiti’nin tarihinde, bugünkü
Transatlantik, bu gezinin "hay›rsever amaçlara" da hizmet
alarak, er ya da geç zafere ulaﬂacakt›r.
ekonomik ve siyasal durumunda gizli.
etti¤ini, yolcular›n yanlar›nda getirdikleri yard›m paketlerini
IMF’nin son “yap›sal düzenlemelegörevlilere teslim etti¤ini belirttiler”.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
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Emperyalizm Berlin Duvar›n›n Y›k›l›ﬂ›n› Kutluyor...
Duvar›n Alt›nda Kalanlar ise Sosyalizmi Özlüyor
Bilindi¤i gibi Federal Alman hükümeti Kas›m ay›nda sözde "komünizmin sonu"nun ifadesi olan Berlin Duvar›'n›n y›k›l›ﬂ›n›n
20. y›l›n› büyük ve gösteriﬂli törenlerle kutlayarak kitlelere kapitalizme ve demokrasiye dönüﬂün kendilerini ne kadar
özgürleﬂtirdi¤ini bir kez daha hat›rlatmaya çal›ﬂt›. Ancak yap›lan araﬂt›rmalar eski Sovyetler Birli¤i ve Halk Demokrasisi
ülkelerinde kapitalizmin ve kapitalist demokrasinin duvar›n y›k›l›ﬂ›ndan ve SSCB'nin çözülmesinden bu yana ciddî biçimde
destek yitirdi¤ini gösteriyor. ‹ki önemli araﬂt›rmaya iliﬂkin uluslararas› bas›ndan derleyerek çevirdi¤imiz haberleri sunuyoruz.

Kapitalizm ve [kapitalist]
demokrasi eski Sosyalist Blok
ülkelerinde destek yitiriyor
(AFP, 02/11/2009)
Geçti¤imiz günlerde yay›nlanan bir anket,
kapitalizm ve demokrasi eski Do¤u ve Orta Avrupa sosyalist cumhuriyetlerinde destek yitiriyor.
Anket sözkonusu ülkelerin halklar›n›n komünizm
döneminde ekonomik olarak çok daha iyi bir durumda olduklar›n› düﬂündüklerini gösteriyor.
Berlin Duvar›n›n y›k›lmas›n›n üzerinden yirmi
y›l geçtikten sonra, Pew Araﬂt›rma Merkezi taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma eski Sosyalist Blok ülkelerinde 1991 y›l›nda yap›lan benzer anketlere göre [kapitalist] demokrasi için ifade edilen destek
oranlar›n›n belirgin bir biçimde düﬂtü¤ünü gözler
önüne seriyor.

En dramatik de¤iﬂiklik yüzde 42'lik bir düﬂüﬂle Ukrayna'da görülüyor: Ukraynal›lar›n günümüzde yaln›zca yüzde 30'u çokpartili sistemi
onaylad›klar›n› söylüyor. Bu say› 1991 y›l›nda
yüzde 72 düzeyindeydi.
Do¤u Almanya'da yüzde 85'lik bir kesim [kapitalist] demokrasiye geçiﬂi destekliyor, ama burada bile 1991'e göre yüzde 6 oran›nda bir düﬂüﬂ
var. Ayn› say› Bulgaristan'da yüzde 24, Litvanya'da yüzde 20, Macaristan'da yüzde 18 ve Rusya'da yüzde 8 oran›nda düﬂüﬂ gösteriyor.
Yaln›zca yüzde 4'lük bir art›ﬂla Polonya ve
yüzde 1'lik bir art›ﬂla Slovakya'da tersine bir e¤ilim gözlenebiliyor. Yap›lan araﬂt›rma kapitalizm
karﬂ›s›nda da benzer bir hayalk›r›kl›¤›n› ortaya
koyuyor. Pazar ekonomisine geçiﬂi onaylar›n
oran› Macaristan'da yüzde 34 ve Litvanya'da
yüzde 26 düﬂmüﬂ durumda.

Bulgaristan Komünistlerin ‹ktidara Geliﬂini
20. Yüzy›l›n En Önemli Olay› Olarak Görüyor

Ankete kat›lan Ukraynal›lar pazar ekonomisini destekleyenlerin yaln›zca yüzde 36'l›k oran›yla kapitalizme deste¤in en düﬂük oldu¤u ülke
halk›n› oluﬂturuyor. Burada da 1991'e göre yüzde 16'l›k bir düﬂüﬂ sözkonusu.
Yal›nzca Polonyal›lar›n (yüzde 47'le) ve
Çeklerin (yüzde 45'le) yar›ya yak›nl›k bölümü
ﬂimdiki durumlar›n›n komünist dönemde oldu¤undan daha iyi oldu¤unu belirtiyorlar. Oysa Macarlar›n yüzde 72'si tam tersini düﬂünüyor.
Ruslar›n büyük ço¤unlu¤u ise Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n "büyük bir talihsizlik" oldu¤unu söylüyor.
27 A¤ustos ve 24 Eylül 2009 tarihleri aras›nda yap›lan anket, her bir ülkede 1,000 civar›nda
kiﬂiyle gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
kaynak: http://www.france24.com/en/node/4915979

ABD'nin 2011 Askeri
Bütçesi 708 Milyar Dolar

(Sofya Haber Ajans›, 8/1/2010)
2 ﬁubat'ta ABD Baﬂkan› Barrack Obama, 2011 mali y›l›nda askeri harcamalar için ABD Kongresi'nden 708 milyar dolarl›k bütçe talep
etti. Kongre'nin bu talebi onaylamas› bekleniyor. Bütçede Irak, Afganistan ve Pakistan'daki savaﬂ masraflar› için 159 milyar dolarl›k, Afganistan'daki asker say›s›n›n artt›r›lmas› için 33 milyar dolarl›k bir
ödenek talep edildi. Yeni silahlar›n geliﬂtirilmesi için yap›lacak araﬂt›rmalara 76 milyar dolar harcanacak.
2009 y›l›nda, tüm ülkelerin askeri harcamalar› 1 trilyon 400 milyar dolard›. Bu harcamalar›n yar›s› ABD'ye ait.
ABD'nin askeri harcamalar˝ on y›l öncesinin üç kat›na ulaﬂt›.
Aﬂa¤›daki rakamlar ABD'nin son on y›l içerisinde yapt›¤› askeri harcamalardaki art›ﬂ› çarp›c› bir biçimde ortaya koyuyor:

"Kapitalizm gerzekler taraf›ndan
yarat›ld›", Sofya'daki bir kamu binas›n›n duvar›na yaz›lan yaz›da böyle deniliyor. Proletarya ruhu her sene komünist devrimin gerçekleﬂti¤i 9 Eylül'de
daha da güçleniyor.
Yap›lan bir araﬂt›rma, Bulgarlar›n,
sosyalist yönetim y›k›lana kadar simgesel önemde bir gün olarak kutlanan
Bulgaristan'daki 1944 y›l›ndaki anti-faﬂist ayaklanman›n gerçekleﬂti¤i 9 Eylül
gününü, geçen yüzy›l›n en önemli olay› olarak gördüklerini ortaya koydu.
Bulgaristan için geçti¤imiz yüzy›l›n
en önemli olaylar›n›n oyland›¤› bir ankette, oylar›n yüzde 24,29'unu komünistlerin iktidara ele geçirmesi ald›. ‹nternet üzerinden ve sms'le yap›lan anket Bulgar Ulusal Televizyonu taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
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1943 y›l›ndaki büyük kitle gösterileri sonucunda, Bulgar hükümetinin
Hitler'in iste¤ine karﬂ› koymak zorunda
kalmas› sayesinde, 50,000 Bulgar Yahudisinin Nazi ölüm kamplar›ndan kurtar›lmas› yüzde 22'lik bir oranla ikinci
önemli olay seçildi.
Üçüncü s›ray› ise yüzde 13,87 ile
1908 y›l›nda Bulgaristan'›n ba¤›ms›zl›k
ilan› ald›.
9 Eylül 1944'te, Sovyet birliklerinin
ülkeye giriﬂinden hemen sonra, komünistler Bulgaristan'da silahl› bir devrimle iktidara gelmiﬂti. 9 Eylül tarihi sosyalist rejimin düﬂtü¤ü 1989 y›l›na kadar
ulusal bayram günü olarak kutland›.
kaynak:http://www.novinite.com/view_news.php?id=111769
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

1999:
2000:
2001:
2002:
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2005:
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2009:

298.3
274.9
305.5
348.5
404.9
455.9
495.3
521.8
552.5
607.2
675.1

milyar
milyar
milyar
milyar
milyar
milyar
milyar
milyar
milyar
milyar
milyar

dolar
dolar
dolar
dolar
dolar
dolar
dolar
dolar
dolar
dolar
dolar

UMUT

Obama'n›n seçim kampanyas›nda ve Baﬂkan seçilmesinden sonra siyah olu¤u, babas›n›n müslüman ve Afrika kökenli olu¤u, verdi¤i
"de¤iﬂim" mesajlar˝ burjuva medya taraf›ndan s›kça tekrarlanm›ﬂt›.
Büyük medya tekelleri, Obama'n›n Baﬂkan seçilmesiyle gerek Amerikan halk›nda, gerekse tüm dünya halklar›nda sald›rgan ABD politikalar›na bir son verilece¤i düﬂüncesini uyand›rmak istemiﬂti. Rakamlar ise, Baﬂkan kim olursa olsun, ABD politikalar˝n›n kapitalist tekellerin ç›karlar›na göre belirlendi¤ini gösteriyor.
Not: Geçmiﬂ y›llara ait rakamlar "Military Balance" dergisinden
al›nm›ﬂt›r.
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‹ﬂ ve Hukuk

Aﬂ›r› Çal›ﬂt›rmayla ‹ﬂgücünün Ya¤mas› ve
‘Ba¤›ms›z’ Yarg› Üzerine

1475 say›l› eski iﬂ kanununda haftal›k
çal›ﬂma süresi 45 saat olarak belirleniyor, bunun
haftan›n her gününe (6 gün çal›ﬂ›lan yerlerde
günde en fazla 7,5 saat, cumartesi günü tam gün
tatilse 9 saat veya yar›m gün tatil olmas›na göre
de farkl› biçimde) eﬂit da¤›t›lmas› ﬂart koﬂuluyordu. Fazla çal›ﬂma ise “kanunda yaz›l› günlük
çal›ﬂma d›ﬂ›nda”ki çal›ﬂmayd›. Seferberlik
s›ras›nda yap›lacak fazla çal›ﬂma da yine “günlük
iﬂ müddeti” üzerinden tan›mlan›yordu. Yani
kanun haftal›k çal›ﬂma süresini belirliyor ancak
fazla çal›ﬂma için aç›kça, s›n›rlar› az çok belli
iﬂgününü esas al›yordu. Ama kanun böyle uygulanmad›.
“Ba¤›ms›z” yarg›, temsil etti¤i sosyal s›n›f›n
kendine yükledi¤i görevi yerine getirdi ve yasaya
ra¤men fazla çal›ﬂmay› “haftal›k 45 saati aﬂan
çal›ﬂma” olarak nitelendirdi. Böylece s›n›rlar›
belirli “iﬂgünü” yerine “çal›ﬂma haftas›” geldi.
Sömürü normal çal›ﬂma süresinde de zaten var
olan bir olgudur. Ama yüksek yarg›çlar›n bu yorumu, sömürünün, iﬂgücünün ya¤mas›na
vard›r›lmas› için de icazet anlam›na geliyordu. Bir
iﬂçi günde aral›ks›z 15 saat çal›ﬂsa ve bu 3 gün
sürse, beden gücü olarak normalin (örne¤in 7,5
saatin) iki kat› h›zla y›prand›¤› halde ayn› ücreti
alacakt›. Okur, günün birinde bir yerde “1475
say›l› yasaya göre fazla çal›ﬂma haftal›k 45 saati
aﬂan çal›ﬂmad›r” sözünün geçti¤ini görürse
bilmelidir ki bu Yarg›tay’›n yorumuydu, yasa
de¤ildi. Amaç, daha yo¤un çal›ﬂt›rmay› teﬂvik,
böylece iﬂgücünün daha k›sa sürede y›pranmas›
karﬂ›l›¤› daha az ücret ödetmek, iﬂverene "yol
açmak"t›.
Hukukçular›n ve yarg›n›n bu yorumu, iﬂçiye
aç›ktan aç›¤a söven bugünkü hükümet
zaman›nda ç›kar›lan ve 10.06.2003’te yürürlü¤e

giren 4857 say›l› yeni iﬂ yasas›yla kanun haline
getirildi. Ama yeni yasada dahas› da vard›.
Bu yasada, haftal›k azami iﬂ süresi 45 saat
ve fazla çal›ﬂma süresi de bunu aﬂan çal›ﬂma
süresi olarak tan›mlan›yordu tan›mlanmas›na.
Ama “denkleﬂtirme” süresiyle bir de “telafi
çal›ﬂmas›”
getiriliyordu.
Denkleﬂtirmede,
“taraflar›n anlaﬂmas›” ile iﬂyerinde günde 11
saati aﬂmamak koﬂuluyla haftan›n her günü farkl›
çal›ﬂma saatleri uygulanabilir. Art›k iﬂgünü fiilen
11 saat olarak belirlenmiﬂtir ve gerisi böylece
gelmektedir: Bu ﬂekilde çal›ﬂ›lacak toplam
sürenin, iki ay içinde her haftaya düﬂecek ortalama çal›ﬂma süresi 45 saati geçmiyorsa, fazla
çal›ﬂmadan söz edilemeyecektir. Yani “haftal›k
45 saat” s›n›r› da fiilen tarih olmuﬂtur. Nas›l?
Buna göre bir iﬂçi günde 12 saat çal›ﬂt›r›lsa,
1 saati fazla çal›ﬂma say›lacakt›r. Ama günde 11
saat, haftada 6 gün ve böylece 5 hafta
çal›ﬂt›r›lsa, kalan 3 hafta serbest kalsa (ki fiilen
bu imkâns›zd›r), eski kanunun yorumuna göre
haftada 66-45 = 21 saat, 5 haftada 105 saat
fazla mesai yapm›ﬂ olacakken, yeni yasaya göre
11 saati aﬂmayan süre iki ayl›k denkleﬂtirmeye
tabi kabul edildi¤i için günde 11 saati aﬂmamak
koﬂuluyla (haftada 6x11 = 66 saat; 5 haftada
66x5 = 330 saat; 8 haftada ortalama 330/8 =
41,25 saat) fazla çal›ﬂma hiç olmam›ﬂ
say›lacakt›r!
Böylece iﬂçi, haftal›k çal›ﬂma süresine göre
de¤erlendirildi¤inde neredeyse yüzde elli daha
h›zl› (ve baz› somut durumlarda iki kat›) ve daha
çok çal›ﬂ›p y›prand›¤› halde bu y›pranmas›n›n
yasal karﬂ›l›¤›n› dahi alamayacakt›r. Sahip
oldu¤u tek meta olan iﬂgücü de¤erinin çok daha
alt›nda bir fiyata sat›lacakt›r. ‹ﬂveren 11 saat

s›n›rlamas›na uymasa ve iﬂçi günde örne¤in 12
saat çal›ﬂt›r›lsa hesaplama ﬂöyle yap›lacakt›r:
Günde 12-11=1 saat, haftada 6 saat, beﬂ haftada 30 saat fazla mesai. Oysa eski kanun yorumuna göre ise haftada (6x12) - 45= 27 saat, 5
haftada 135 saat fazla mesai. Aradaki fark, 105
saattir! Bu fark›n eﬂde¤eri olan yeni bas›m banknotlar, “ne sihirdir ne keramet, el çabuklu¤u
marifet” sermayenin cebine gitmiﬂtir.
“Taraflar›n anlaﬂmas›” ise yasadaki, iﬂçinin
“özgür iradesi”yle hareket etti¤ini ve haklar›n›
bildi¤ini varsayan bir burjuva yalan›d›r. Bu,
gerçek yaﬂamda “‹ﬂ istiyor musun? Ya kabul et,
ya da aç kal” demektir. Hiçbir patron, e¤er yeterince uyan›ksa, iﬂçiye denkleﬂtirme ve telafi
çal›ﬂmas› koﬂulu içeren sözleﬂmeyi zorla imzalatmadan iﬂçiyi iﬂe almaz.
Sözde ba¤›ms›z yarg›n›n “günde 11 saati
aﬂmayan
çal›ﬂmalara
denkleﬂtirme
uygulanmal›d›r” ﬂeklindeki buyruklar›nda, iﬂçinin
onay ve iradesi yok say›lm›ﬂt›r. Telafi çal›ﬂmas›
da bunun gibidir, ancak burada nezaket icab›
iﬂçinin kâ¤›t üzerindeki onay›na dahi gerek
görülmemiﬂtir. Daha fazlas›n› merak eden okur,
19. Yüzy›l ‹ngiltere’sini, burada iﬂçilerin mücadelesiyle ç›kar›lan 10 saat yasas›n› ve bunun
baﬂ›nda ‹ngiliz patronlar›n›n kopard›klar› yaygaray›, çevirdikleri dalavereleri bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx'›n ünlü Kapital’inin birinci cildinden okuyabilir. Çünkü bugünkü durum,
insanda sanki bu baylar dirilmiﬂler de bu kez
Türkiye’nin yasalar›n› yapm›ﬂlar ve mahkemeleri
de sanki bunlar idare ediyorlar izlenimini b›rakmaktad›r. Bedenleri ölmüﬂtür. Ama ruhlar›
yaﬂamaya devam etmektedir!

Ali Tektaﬂ

Eylemdeki Sloganlar›n Dili -II1.) “Hükümet ﬂaﬂ›rma, sabr›m›z› taﬂ›rma!...” slogan›n›n özellikle 12 bin Tek G›da-‹ﬂ
Sendikas› iﬂçisinin “hak kayb› 4/C” uygulamalar›na karﬂ› Ankara’da gerçekleﬂtirilen anlaml› eylemlerinde kullan›ld›¤› görüldü. ﬁeker fabrikalar›n›n özelleﬂtirilmesiyle ortaya ç›kan sorunlar› AKP
genel merkezi önünde ve Türk-‹ﬂ önünde protesto eden iﬂçiler baﬂbakan R. T. Erdo¤an’›n “yan
gelip yat›yorsunuz” sözlerine s›n›fsal bir tepkiydi
asl›nda.
Bu slogan burjuvaziye bir meydan okuma
anlam› taﬂ›yor. Fakat, söylemek durumunday›z:
Hükümet ﬂaﬂ›rm›yor. S›n›fsal ç›karlar›n›n gere¤ini
yerine getiriyor. ‹ﬂçilerin sab›rlar›n›n taﬂmas› burjuvazi taraf›ndan lafzen bir “tehdit” olsa da, sistemi silkeleyen bir tehdit yerine de geçmez. ‹ﬂçilerin hakl›, meﬂru, mevcut haklar›n› koruma eylemleri iﬂçi s›n›f›n›n di¤er kesimleri ve emekçilerin
dayan›ﬂmas› ile güçlendirilebildi¤i zaman sendika bürokrasisini de, devleti de ciddî ciddî zorlamaya baﬂlar. Ne zaman ki iﬂçi s›n›f›n›n sendikal
ve siyasal birli¤i gerçekleﬂir-sa¤lan›r, tutarl› iﬂçikitle hareketleriyle sistem sorgulanmaya baﬂlar,
kütlesel ç›k›ﬂlar yay›lma istidad› kazan›r, iﬂte o
zaman hükümetler ﬂaﬂ›rmaya baﬂlar.
2.) Günümüzün en s›k kullan›lan sloganlar›ndan birisi de ﬂudur: “Gün gelecek, devran
dönecek, AKP halka hesap verecek!..”

Evet, do¤rudur, elbette o günler gelecek,
devran da dönecek, yaln›zca AKP de¤il iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n talepleri karﬂ›s›nda düﬂmanca yerlerini alanlar›n tamam› hesaplar›n›
“Halk Mahkemesi”nde verecek. Bundan asla
kuﬂkumuz yok.
Fakat beklenen günün gelmesi, devran›n
dönebilmesi ve hesaplar›n sorulmas› için sendikal ve siyasal alanda mücadele eden birey, grup,
çevre ve örgütlerin tutarl›-somut-birlikçi-anlaml›
ve ileri bir ad›m atmas› gerekir-beklenir.
Bu slogan› dillendiren arkadaﬂlar›m›z›n özel
iyi niyetinden asla kuﬂku duymuyoruz. Fakat, tekelci sermayenin gündemini uygulayan AKP iktidar›n›n kimden yana oldu¤u da aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
Evet gün gelmiﬂ, devran dönmüﬂtür. S›ra
AKP’nin (asl›nda sa¤l› “sol”lu tüm burjuva partilerinin) halka hesap vermesine gelmiﬂtir. Ancak;
do¤ru oturup do¤ru konuﬂacaksak; bu türden bir
hesab› sorabilmek için iﬂçi s›n›f›n›n politikada etkin siyasî bir güç ve rol almas› gerekecektir. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n sendikal ve siyasî birli¤i gerçekleﬂmedi¤i ﬂartlarda sloganlar›m›z›n etkisi de de¤erini yitirecektir.
3.) “Krizin Faturas›n› Ödemeyece¤iz!..”
veya “Krizin Faturas›n› Patronlar Ödesin!...” slo-

gan› da ajitasyon olarak çok anlaml›, fakat yaﬂad›¤›m›z gerçeklikle pek iliﬂkili de¤il. Çünkü kapitalistler krizin faturas›n› iﬂçi s›n›f›na, emekçilere,
yoksul köylülü¤e ve emekçi halklar›m›za söke
söke ödetmiﬂtir. ‹ﬂçi S›n›f› Hareketi ile Sosyalist
Hareketin buluﬂup bütünleﬂerek anlaml› bir hareket oluﬂturamad›¤›, özetle; birleﬂik-güçlü-güvenilir ve donan›ml› bir PART‹’yi inﬂa edemedi¤i
ﬂartlarda krizin faturas› cenah›m›za ç›kar›lm›ﬂt›r /
daha da ç›kar›lacakt›r.
4-) “Hakl›y›z Kazanaca¤›z!” Bu slogan V. ‹.
Lenin’in 1906’daki IV. Parti Kongresindeki Menﬂeviklere yenilgisi nedeniyle a¤laﬂanlara bu durumun geçici oldu¤unu söyledi¤i: “Yoldaﬂlar, a¤laﬂmay›n, mutlaka kazanaca¤›z, çünkü biz hakl›y›z.” uyar›s›ndan adapte edilmiﬂ ve günümüzde
önce bir sol ak›m taraf›ndan kullan›lm›ﬂ ve giderek yayg›nl›k kazanm›ﬂt›r. Tarihsel-sosyal hakl›l›k
sosyal pratikte do¤ru iﬂ yap›larak kazan›l›yor.
Hakl› oldu¤umuzu biliyoruz. Mutlaka kazanaca¤›m›z da kesin. Fakat tarihin önümüze koydu¤u
tüm sorunlar› nas›l aﬂaca¤›m›z› henüz yeterince
bilmiyoruz. Bunu baﬂard›¤›m›zda an›lan slogan›m›z da yerli yerine oturtulacakt›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
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D‹SK ve D‹SK'in 1960-70'li Y›llardaki Sendikal Anlay›ﬂ›
1960'l› y›llar, dünyada ve ülkemizde ulusal ve s›n›fsal mücadelelerin yükseliﬂ gösterdi¤i y›llard›.
23 Temmuz 1963'te grev hakk›n›n yasallaﬂmas› ve iﬂçi s›n›f›n›n bu hakk›n› s›kça
kullanmaya baﬂlamas› ve Türk-‹ﬂ'in hükümet ve iﬂverenlerle anlaﬂarak grevleri k›rma
giriﬂimleri, D‹SK'e ulaﬂacak bir hareketlenmenin ilk nüvelerini oluﬂturur. Özellikle
1965'te Zonguldak Maden ‹ﬂçilerinin baﬂlatt›klar› grev ve Türk-‹ﬂ'in bu grev karﬂ›s›ndaki
tavr›, Türk-‹ﬂ'in yap›s› içerisindeki sendikalar
aras›nda yo¤un tart›ﬂmalara ve kaymalara
neden olur. Türk-‹ﬂ greve karﬂ› ç›kar ve yard›m etmeyi reddederek burada "komünist
parma¤›"n›n oldu¤unu ilan eder. Hükümet
bu gerekçe ile Sakarya'dan getirdi¤i askerlerle sald›r›r. ‹ﬂçilere aç›lan ateﬂ sonucunda
iki iﬂçi ölür, yirmi iki yaral› ve on dört tutuklama ile sonuçlan›r. Türk-‹ﬂ'e ra¤men baz›
sendikalar grevi destekler. 1966 ﬁubat›'nda
da, Kristal-‹ﬂ Sendikas› taraf›ndan örgütlenen Paﬂabahçe iﬂçilerinin grevi (31 Ocakta
baﬂlayan grev 83 gün sürdü ve 24 Nisanda
sona erdi) karﬂ›s›nda Türk-‹ﬂ'in ihanetçi bir
tutum tak›nmas›na karﬂ› ç›kan T. Maden-‹ﬂ,
Lastik-‹ﬂ ve Bas›n-‹ﬂ sendikalar› Türk-‹ﬂ yönetimince 'görüﬂ ayr›l›¤›' öne sürülerek geçici olarak ihraç edilirler.
Türk-‹ﬂ'ten geçici olarak ihraç edilen
sendikalar, Ba¤›ms›z G›da-‹ﬂ ile de anlaﬂarak Temmuz 1966'da Sendikalar Aras› Dayan›ﬂma (SADA)'y› oluﬂtururlar. Geçici olarak
ihraç edilen sendikalar, Türk-‹ﬂ'ten tamamen
koparlar. Türk-‹ﬂ'ten kopan üç sendika ile
Ba¤›ms›z G›da-‹ﬂ ve T. Maden-‹ﬂ sendikas›
13 ﬁubat 1967'de D‹SK'i kurarlar.
D‹SK'in kurulmas›, y›llard›r a¤›r bask› ve
sömürü alt›nda tutulan ve devlet sendikas›
Türk-‹ﬂ taraf›ndan aldat›lan iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesine ivme katar. D‹SK'in özellikle özel
iﬂyerlerinde ekonomik mücadeleyi militanca
yürütmesi ve bu mücadele sonucunda kazan›mlar aç›s›ndan, Türk-‹ﬂ'e fark atmas›,
D‹SK'in hem prestijini hem de gücünü
önemli ölçüde art›r›r. Türk-‹ﬂ'e tepki duyan
birçok sendika, D‹SK'e girmek için k›yas›ya
bir mücadele verir. Böylesine yo¤un kat›l›mlar sonucu 30 bin üyesi olan D‹SK, 1970'lere gelindi¤inde 270 bin üyeye yükselir.
D‹SK'in Sendikal Anlay›ﬂ›: D‹SK, uluslararas› reformizmin etkisi ile kendili¤indenci
mücadelenin ürünü olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
D‹SK, ad›n›n baﬂ›ndaki 'devrimci'li¤e ra¤men
gerçekte bu özelliklere sahip olmam›ﬂt›r.
Devrimcilik; Siyasî partilere ait ve siyasî
bir söylemdir. D‹SK ise bir sendikad›r. Parti
de¤ildir. Devrimcilik; iktidar› hedefleyen mücadele çerçevesinde ele al›n›r ve ona göre
de¤erlendirilir; devrimcilik ayn› zamanda bir
sistem sorunudur. Sistemin devrimci yoldan
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de¤iﬂmesine-dönüﬂtürülmesine mücadelesine kat›lmakt›r. Bu çerçevede bakt›¤›m›zda
D‹SK'in 'devrimcili¤i' ML anlamda bir devrimcilik de¤il, reformculuktur. Kapitalizmdeki
kimi olumsuzluklar›n ortadan kald›r›lmas› ya
da törpülenmesi noktas›nda mücadele vermesine ra¤men, bu mücadeleyi sistemin nihai olarak aﬂ›lmas› mücadelesine vard›ramamaktad›r. Çünkü D‹SK bu kurmayl›k görevini gerçekleﬂtirebilecek ‹ﬂçi S›n›f› Partisi
güvencesinden yoksundur.
D‹SK yapt›¤› ‘devrimci’ ça¤r›ﬂ›m›na ve
pek çok eksi¤ine ra¤men iﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i konusuna katk› getirmiﬂtir.
Kuruluﬂ bildirgesindeki tespitler bunun
aç›k göstergesidir: Kuruluﬂ bildirisinde ﬂunlar belirtilmektedir: "...bugünkü gerici, ekonomik, sosyal ve politik iliﬂkilerin anayasa
uyar›nca de¤iﬂtirilmesi anlam›nda" bir 'devrimciliktir'.
Bildirgede ayr›ca "anayasam›zda yer
alan ekonomik ve sosyal ilkeleri ortak inanc›" olarak sayd›¤›n› ve "iﬂçi hak ve hürriyetinin anayasa çerçevesi içinde mutlaka elde
edilmesi" hedefini koyuyordu. Görüldü¤ü gibi burada devrimcili¤e yüklenen anlam, tamam›yla reformculuktur. Sistem de¤iﬂtirilmeden sendikal alanda, sa¤l›k alan›nda,
e¤itim ve kültür alan›nda reformlar hedeflemiﬂtir.
D‹SK'in sendikal anlay›ﬂ›, esas itibar›yla ücret ve bir tak›m haklarla s›n›rland›r›lm›ﬂ bir reformculuktur. D‹SK, Türkiﬂ’in tersine iﬂçilerin güncel talepleri u¤runda iﬂçileri harekete geçirmiﬂ ve bu
mücadele çerçevesinde az›msanmamas› gereken bir tak›m haklar da elde edilmiﬂtir.

Asl›nda bu yaklaﬂ›m, 1956'larda yaﬂanan ayr›ﬂmalarda ülkemizde reformizmin
temsilcili¤ine soyunan Türkiye ‹ﬂçi Partisi
(T‹P) anlay›ﬂ›n›n sendikalara yans›mas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildi. T‹P bu anlay›ﬂ›yla,
sosyalizme parlamenter mücadeleyle var›laca¤›n› ileri sürerek iﬂçi s›n›f›n› iktidar hedefinden uzaklaﬂt›rarak, belli düzeyde tutmay›
baﬂarm›ﬂt›r.
D‹SK’in sendikal anlay›ﬂ›, esas itibar›yla
ücret ve bir tak›m haklarla s›n›rland›r›lm›ﬂ bir
reformculuktur. D‹SK, Türk-iﬂ'in tersine iﬂçilerin güncel talepleri u¤runda iﬂçileri harekete geçirmiﬂ ve bu mücadele çerçevesinde
az›msanmamas› gereken bir tak›m haklar da
elde edilmiﬂtir. D‹SK, bu hedefleri gerçekleﬂtirmek konusunda aktif eylemlili¤inin yan›nda, yo¤un bir iç çal›ﬂma da yapm›ﬂt›r.
Sonuçta daha iyi bir ücret ve daha iyi çal›ﬂma koﬂullar› elde edilmiﬂtir. Ancak, D‹SK hiç
bir zaman için iktidar mücadelesinin öznelerinden biri olamam›ﬂt›r.

D‹SK, kimi noktalarda Türk-‹ﬂ'ten kopuﬂ
yapamam›ﬂt›r. Bu konudaki en somut gerçek, yönetenlerin iﬂ baﬂlar›na gelmelerindeki yöntemlerde görülür. D‹SK, 'üreten biz,
yöneten de biz olaca¤›z' slogan›na ra¤men
gerçekte bürokratik yap›y› y›kamam›ﬂt›r. Yöneticilerin büyük bir k›sm› Türk-‹ﬂ'teki gibi
büyük oranda atamayla gelmiﬂtir. Oysa s›n›f
sendikac›l›¤›yla di¤er sendikal biçimler aras›nda en önemli fark olmas› gereken, yönetenlerin seçimle iﬂ baﬂ›na gelmeleri, D‹SK
içinde pratik olarak uygulanamam›ﬂt›r. Yöneticilerin iﬂbaﬂ›na gelmesi noktas›nda Türk‹ﬂ'le karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aralar›nda önemli bir
fark›n olmad›¤› görülür.
Türk-‹ﬂ, “gelen a¤am, giden paﬂam” anlay›ﬂ›yla gelen tüm hükümetlerle anlaﬂm›ﬂ
ve s›n›f hareketini sisteme ba¤lamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. ﬁüphesiz D‹SK bunu yapmam›ﬂt›r
ama s›n›f dinamizminin siyasallaﬂma e¤ilimi
karﬂ›s›nda tavr›n› sistemden yana koymuﬂtur. Bu anlam›yla 1970 - 15–16 Haziran Direniﬂi karﬂ›s›ndaki tav›r bir tesadüf de¤ildir.
Benzeri e¤ilimin olumsuzlu¤unu 70'li y›llarda
da görmekteyiz. Bu dönemde baz› ilerici
sendikalar›n faaliyetleri bizzat D‹SK yönetimi
taraf›ndan engellenmiﬂtir. Sendikalar›n feshedilmesi bu yöndeki uç noktad›r.
D‹SK'in ekonomik mücadelede oynad›¤›
rol ve devlet sendikac›l›¤›n› sarsmas›, devlet
taraf›ndan önünün kesilmesini gerektiriyordu. Devlet ekonomik zeminde geliﬂen militan bir s›n›f hareketinden ürkmüﬂtür.
Fakat as›l sorun, D‹SK'in kendi perspektifi noktas›nda yaﬂanm›ﬂt›r. D‹SK, ekonomik
alandaki mücadeleyi militanca yürütmesine
karﬂ›n s›n›f›n siyasal talepleri karﬂ›s›nda hep
ürkek davranm›ﬂt›r. S›n›f›n ekonomik-demokratik talepleri alan›nda gösterdi¤i yüreklili¤i siyasal mücadelede gösterememiﬂtir.
D‹SK’in devrimci politik mücadeleyle iliﬂkisi
ilk dönemlerde sosyalizm ad›na konuﬂan,
fakat burjuva sosyalizmin etkisinde kalan I.
T‹P'e yaslanm›ﬂ ve oy vermiﬂtir. Di¤er dönemlerinde ise tamam›yla sosyal demokrasiyi savunmuﬂtur. Bu anlam›yla D‹SK iktidar
mücadelesi yürüten devrimci öznelerle ba¤lant›l› olmam›ﬂt›r.
D‹SK, Türk-‹ﬂ gibi “partiler üstü politikay›” benimsememiﬂtir ama en iyi durumda I.
T‹P'e, sonralar› ise CHP'ye yaslanm›ﬂt›r.
D‹SK’in 12 Eylül 1980 askerî-cunta taraf›ndan kapat›l›p yeniden aç›lmas› ve sonras›nda (günümüze kadar) izledi¤i politikalar
baﬂka bir makale konusu oldu¤undan ﬂimdilik ona girmiyoruz.
Akman Eriﬂ Hannao¤lu

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
S›n›f ve Politika
Tayyip oyalamas›n aç›l›m-maç›l›m diye. Birlik
olursak biz aç›l›m yapaca¤›z Tayyip’e” diyerek eylemin verdi¤i s›n›fsal bilinci
konuﬂturmaktad›r.
Bu tekil örnekleri ço¤altacak daha pek çok demeç vard›r.
S›n›flar mücadelesinin
ne demek oldu¤unu görmeye çal›ﬂan TEKEL ‹ﬂçisinin “s›n›fsal sol duyusu”
ile verdi¤i dersi iyi anlamak durumunday›z.
“Laik-ﬁeriat” ve KürtTürk düﬂmanl›¤›na-k›ﬂk›rtmas›na dayal› sahte gündemi iﬂçi s›n›f› bozmuﬂ, s›n›f temeline dayal› as›l
gündemi dayatm›ﬂt›r.
Kürt kökenli proletaryan›n s›n›f kardeﬂleriyle
eyleme renk katmas›, sosyal s›n›f olgusunun öne
ç›k›ﬂ› AKP’nin TEKEL Direniﬂi karﬂ›s›ndaki ideolojik yenilgisini hazmedemeyerek; “Bunlar
PKK’li.” diyerek ﬂovenizmi k›ﬂk›rtma ﬂantaj›na
baﬂvurup iﬂçilerin birli¤ini bölmeyi denemiﬂtir.
Burjuvazinin küfür niyetine kulland›¤› “pekaka” söylemli ﬂantaj› direniﬂteki iﬂçiyi bölmeye
yetmemiﬂtir.
* * *
TC’nin tarihi iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal
örgütlenmelerine getirilen yasaklanmalarla doludur. Günümüzdeki “kapitalist anarﬂi” dedi¤imiz
düzen zaten baﬂka türlü kurulamazd›.
‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal özgürlüklerini
kullanmas›n›n engellenmesiyle T.C.deki finanskapitalin palazlanmas› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Di¤er yandan S›k›yönetim, OHAL ve günümüzde çok tart›ﬂ›lan EMASYA vb. yöntemler olmadan rejim ve sistem bir türlü ayaklar› üzerinde duram›yor.
Burada anlaml› bir örnek verebiliriz: 1950 y›l›nda Çal›ﬂma Bakanl›¤› Müsteﬂar› Fuat Erciyes:
“Grev isteyen iﬂçinin Türklü¤ünden ﬂüphe ederim!..” diyebilmiﬂtir.
Bakanlar Kurulu: “Millî Güvenlik” ve “kamu
yarar›” gibi gerekçelerle, son derece k›s›tlanm›ﬂ
sendikal haklara ve grevlere de yasaklar getirilebilmektedir.
Öte yandan sistem; ‹ﬂçi s›n›f›n›n bilincini buland›rmak için, iﬂçi s›n›f› yerine liberal, reformist,
postmodern “sol” ak›mlar›, demokrat ve sosyalist
geçinen sendikalar›, partileri de piyasaya sürmüﬂtür.
Çevrecileri, eﬂcinselleri, feministleri, militarizme karﬂ› ç›kanlar› ve savaﬂ karﬂ›tlar›n› da iﬂçi
s›n›f› ile ayn› kategoriye koyan bilimsel ö¤reti
d›ﬂ› ak›mlar da bilinçli olarak sahneye sürülmüﬂtür.
Bu co¤rafyada modern sosyal s›n›flardan
Proletarya-Burjuvazi yerine, sosyal s›n›f ve
sosyolojik emekçi halklar gerçekli¤i d›ﬂ›nda politika yap›lmak istenmektedir. TEKEL ‹ﬂçisi eylemleriyle tutulacak Ana Halka’n›n ne oldu¤unu da ö¤retmiﬂtir. Elbette anlayana!..
Güncel politikada “devlet”, “bar›ﬂ”, “demokrasi”, “cumhuriyet” gibi terim ve kavramlar›n

TEKEL ‹ﬂçisinin Verdi¤i Ders baﬂl›kl› yaz›n›n devam›

ideolojik ve s›n›fsal anlamlar› sinsice gizlenerek
yap›lan tart›ﬂmalar›n tamam›n›n birer palavra oldu¤unu TEKEL ‹ﬂçisi meﬂru ve yasal direniﬂiyle
herkese ö¤retmiﬂtir.
AKP iktidar›; IMF’nin “kamu harcamalar›n›
azalt›n” direktifleri do¤rultusunda iﬂçi s›n›f›n›n kazan›lm›ﬂ haklar›n› gasp etmektedir.
Özelleﬂtirmelerin do¤rudan iﬂçi s›n›f›na karﬂ›
oldu¤u meselesi iﬂçi s›n›f›na yeterince anlat›lamam›ﬂt›r.
“Devlet sendikac›l›¤›na” endeksli sendika
konfederasyonlar›n›n da iﬂçi s›n›f›n›n bu eyleminin yayg›nl›k göstermemesi, “Genel Greve” dönüﬂmemesi için çeﬂitli yol ve yöntemlere baﬂvurdu¤u gözlerden kaçmam›ﬂt›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin bir
türlü gerçekleﬂtirilemedi¤i bir ortamda genel
grev, hak grevi, siyasî grev vb.leri ilkeli ve dürüst
biçimde tart›ﬂ›lmamaktad›r.
Genel Grev karar› verip iﬂçi s›n›f›na kurmayl›k
yapacak bir PART‹ yoksa, henüz üretilememiﬂ
ise, tüm “genel grev” ça¤r›s› yapanlar›n (“özel iyi
niyetlerine” ra¤men), iﬂçi s›n›f›na zarar veren
anarﬂizan yöntemlere kaymas› do¤ald›r.
Sendika bürokrasisi zaten kapal› mekânlarda
pasif “Açl›k Grevi” eylemi önererek kütlesel sokak eylemlerinin önünü kesmiﬂtir. “Ölüm Orucu”
gibi çaresizlik içeren eylem giriﬂimleri aﬂ›lmal›d›r.
Ayr›ca, iﬂçilere kefen giydirilmesi, soyunup dökülme eylemleriyle “iﬂçi s›n›f›n›n kendisi için s›n›f
olma” bilinci köreltilmek istenmektedir.
TEKEL ‹ﬂçisinin hakl› direniﬂi ne magazinleﬂmeye ne de sansasyona getirilecek bir eylemdir.
Art›s› ve eksisi ile de¤erlendirilmelidir.
TEKEL ‹ﬂçisi eylemlerde sarkan yanl›ﬂlar›

gördükçe “Direniﬂ
Komite”lerinin oluﬂturulmas› gerekti¤ini
görmüﬂ ve bu yolda
davranm›ﬂt›r.
TEKEL
‹ﬂçisi:
“Ölmek Var Dönmek Yok - Direne
Direne Kazanaca¤›z - TEKEL ‹ﬂçisi
Direniﬂin Simgesi Hükümet 4-C’yi Al
Baﬂ›na Çal - Devlet
Güdümlü Sendikaya Hay›r!” gibi ideolojik sloganlar›yla,
iﬂçi düﬂman› AKP’yi
silkelemeyi baﬂarm›ﬂt›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
mücadeleler tarihine
anlaml› bir kay›t dü-

ﬂürmüﬂtür.
AKP ile çeliﬂkileri olan gerici-›rkç›-ﬂoven örgütler de TEKEL ‹ﬂçisinin eylemine akl›nca “sahip” ç›km›ﬂt›r?!..
‹ﬂçi-kitle hareketlerine çeﬂitli niyetlerle kat›lan
siyasî sol ak›mlar TEKEL ‹ﬂçisinin eyleminden
nas›l bir ders ve sonuç ç›karacakt›r? Ç›karabilecek midir?
Nasyonal solcular, emekli ve emeksiz paﬂalar, Ergenekoncular, resmî ideolojiye bulaﬂm›ﬂ
Sol geçinen ﬂoven ve sosyalﬂoven ak›mlar, liberal ve postmodern “sol”lar hangi yüzle TEKEL ‹ﬂçisinin eylemine eklemlenip na¤meler düzmeye
yeltenmiﬂtir?
“Tutarl›-amaçl›-somut bir demokrasi mücadelesi” ile “Tutarl›-amaçl›-somut bir iktidar mücadelesini” atbaﬂ› götürmekten uzak “Pankart Solcusu” ak›mlar aç›¤a düﬂen politikalar›ndan vazgeçerek nas›l bir yol izleyecektir? ‹zleyebilecek midir?
‹ﬂçi s›n›f› hareketine faydac› biçimlerde tutunmaya çal›ﬂan “sol” gruplar›n “gel bana biat et”
mant›¤› bir kez daha iflas etmiﬂtir.
4 ﬁubat 2010 eylemi ise, daha çok “dayan›ﬂma grevi” niteli¤inde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Soka¤›
deneyen bu türden eylemler daha görkemli gerçekleﬂtirilebilinirdi. Sermaye s›n›f›na karﬂ› yap›lan
tüm eylemlerin sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› vard›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i davas›n›n arkas›nda duran ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz;
TEKEL ‹ﬂçisinin tarihsel anlam› büyük olan Direniﬂi ile ilgili tüm sorunlar›n takipçisi olacak ve “‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal ve Siyasal Birli¤i” sorununu
suland›rmaya yönelen tüm ak›mlar› bundan böyle de “politik aç›¤a vurmaya” devam edecektir.
TEKEL ‹ﬂçisinin taleplerinin yerine getiVatan için...
rilemeyiﬂinin dü¤ümü buradad›r. Direniﬂin
yayg›nl›k gösterememesinde, Genel Grev
Sanayicilerin, büyük "iﬂaÜnlü Frans›z edebiyatç›
damlar›" ve "iﬂkad›nlar›Anatole France demiﬂ ki:
türünden eylemlerin önünü kesen sendika
n›n” sahibi oldu¤u medya
"Vatan için öldü¤ünü sabürokrasisi ile Sol “Cenah›m›z›n” politikaorganlar›n›n günde yüzn›rs›n, sanayiciler için
s›zl›¤› bundan böyle de tart›ﬂ›lacakt›r.
lerce defa hiç b›kmadan
ölürsün."
‹ﬂçi s›n›f› ile emekçileri sermaye s›n›f›tekrar ettikleri bütün o
Türk "Manken ‹ﬂ kad›n›"
n›n
sald›r›s›ndan kurtaracak biricik hareke"vatan-millet-sakarya"
Eyﬂan Özhim ise ﬂöyle ditin oluﬂturulmas› devrimcilerin, Komünistedebiyat›n›n gerçek anlayor:
m›n› özetlemek için bu iki
"Ben çok duygusal›m inalerin önündeki en büyük görevdir.
cümleyi altalta yazmak
n›r m›s›n›z? iki tane asker
yetiyor da art›yor...
ölünce a¤l›yorum!"

S›rr› Öztürk
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Röportaj

'Bu Eylem Kaybedilirse
Gelecekteki Nesiller Kaybetmiﬂ Olacakt›r'
2 ayd›r ﬂanl› bir direniﬂ örne¤i gösteren Tekel ‹ﬂçilerinden bir iﬂçi ile yapt›¤›m›z röportaj› konunun hassasiyeti ve bu direniﬂe verdi¤imiz
önem nedeni ile uzunlu¤unu dikkate almadan oldu¤u gibi yay›nlamay› uygun buluyoruz.

özelleﬂtirmeden ç›kar›l›p kapat›lmak istendi. Direniﬂten sonra kapat›lma kald›r›l›p özelleﬂtirme
kapsam›na al›nd›.

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ (‹. B.): Kendinizi tan›tabilir misiniz?

- Tayyip Erdo¤an’›n Adana’ya geliﬂi sürecinde yolunu keserek protesto etmek,

Ad›m, Ahmet Alpaslan. 42 yaﬂ›nday›m ve
TEKEL iﬂçisiyim. Lise mezunuyum. 2 çocuk babas›y›m; çocuklardan biri ilkokul 3. s›n›fa, di¤eri
8. s›n›fa devam ediyor.

- Farkl› zamanlarda Adana’ya gelen bakan
ve AKP milletvekillerini protesto etmek,

‹. B.: Kaç y›ld›r çal›ﬂ›yorsunuz ayr›ca hangi
sendika ve federasyona ba¤l›s›n›z?
Ahmet Alpaslan (A. A.): 20 y›ll›k TEKEL iﬂçisiyim. 18 y›l Adana TEKEL Sigara Fabrikas›nda
sonras›nda 2 y›l önce TEKEL Yaprak Tütün ‹ﬂletmesine gönderildim. Adana Yaprak Tütün ‹ﬂletmelerinde ayn› özlük haklar›m›zla çal›ﬂt›k. Ayn› ilde baz› arkadaﬂlar çevre illerine gönderildiler,
sonralar› geri getirildiler.
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›na
ba¤l›y›z.
‹. B.: TEKEL’de yaﬂad›¤›n›z s›k›nt›lar ve eylemler ne zaman baﬂlad›?
A A: Yaklaﬂ›k 4 y›l önce özelleﬂtirmelerle
birlikte eylem sürecimiz baﬂlad›. ‹lk ihaleye ç›kt›¤›nda tekliflerin yetersiz olmas› gerekçesiyle sat›ﬂ gerçekleﬂmedi; iptal edildi. ‹haleye ç›kmadan
önce, özelleﬂtirme karar›yla birlikte eylemlerimiz
baﬂlad›.
‹hale iptal edildikten sonra 3 fabrikan›n
(Adana, Malatya ve Bitlis sigara fabrikalar›) kapat›lmas› için karar al›nd›.
Bu karar›n al›nmas›ndan sonra 40 gün iﬂyerimizi terk etmedik; yani Adana TEKEL Sigara
Fabrikas›nda kald›k. Fabrika iﬂgali sürecinde
Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleﬂti. ‹ktidar taraf›ndan 3 fabrikaya iliﬂkin kapatma karar› geri
al›nmak durumunda kal›nd›. Bu fabrikalar önce
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Sonra farkl› boyutlarda eylemlerimiz oldu.
Bunlar›n içinde:

- AKP milletvekili Ziyaettin Ya¤c›’n›n Akdeniz adl› yerel TV’de as›ls›z iddialarda bulunmas›
üzerine Akdeniz TV.nin bas›lmas› ve AKP’li milletvekilinin konuﬂmas›n› engellemek,
- Sendikalar›m›za giderken yürüyüﬂ ve miting yapmak,
- AKP’ye do¤ru protesto yürüyüﬂlerinde bulunmak,
- Demokratik kitle örgütleri ve emek platformuyla bir bütünlük oluﬂturularak ortak eylemlikler geliﬂtirmek,
- Ülke içinden ve d›ﬂ›ndan destekler geldi.
AKP d›ﬂ›nda tüm partiler bizleri destekledi. Yol‹ﬂ, Tüm-Tis, ﬁeker iﬂçileri ve TMMOB’dan destek geldi. Ayr›ca KESK’ten maddî ve manevî
destek gördük. D‹SK gelip aç›klama yapt› ve genel greve haz›r olduklar›n› aç›klad›. Cuma günleri 1 saatli¤ine iﬂ b›rak›l›yor ve yurt çap›nda destek
al›yoruz.Yurtd›ﬂ›ndan da destekler geldi. Latin
Amerika’ya bile sesimizi duyurduk. Latin Amerika’n›n çeﬂitli ülkelerinin ilerici kiﬂi ve kuruluﬂlar›ndan destek ve tebrik mesajlar› ald›k.
‹.B.: Daha yak›n döneme gelecek olursak…
A A: Daha yak›n dönem Ankara sürecidir.
Sorunlar›m›z› dile getirmek için Ankara’ya gittik
ve AKP genel merkezi önünde eylemlere baﬂlad›k. O gece akﬂamlamak üzere spor salonlar›na
yönlendirildik. Sabahleyin Valilik kap›lar›n aç›lmamas› ve herkesin geldi¤i otobüse bindirilerek
memleketine geri gönderilmesi do¤rultusunda
polislere
talimatlar›
vermiﬂ. ‹ﬂçiler olarak
bu duruma müdahale
ederek ve polise ra¤men kap›lar› k›r›p d›ﬂar› ç›kt›k. Bir k›sm›m›z
AKP genel merkezinin
bulundu¤u yere vard›,
bir k›sm›m›z sald›r›lar
nedeniyle ulaﬂamad›.
Sendika bizleri Abdi
‹pekçi Park›na yönlendirdi. Abdi ‹pekçi Park›nda polisler taraf›ndan barikatlarla ablukaya al›nd›k. Ancak
sendikaya
ra¤men
AKP genel merkezi
önündeki iﬂçi kardeﬂlerimizle birleﬂmeye karar verdik. Barikatlar›

zorlanmaya baﬂlan›nca polis iﬂçilere sald›rd›. O
anda polisin barikatlar› aﬂ›lamad›. AKP’nin önündeki 2000 kadar arkadaﬂlar›m›z 6-7 km yürüyerek Abdi ‹pekçi Park›nda birleﬂtik. 7000 iﬂçi kadard›k. Eylemimiz Abdi ‹pekçi Park›nda sürmeye
baﬂlad›. Ankara valili¤i 3 gün dayanabildi. Abdi
‹pekçi Park›n› terk etmemiz istendi; biz terk etmek istemedik. Polis bizlere sald›rd›. Önce tazyikli su ve biber gaz› s›kt›lar. Ard›ndan dört bir taraftan gaz bombas› at›lmaya baﬂland›. Bu sald›r›lar üzerine birçok arkadaﬂ›m›z göle atlamak durumunda kald›. Sald›r›da birçok arkadaﬂ›m›z yaraland›, kriz geçirdi. Gaz sald›r›s›ndan bir arkadaﬂ›m›z felç oldu (Yan›lm›yorsam Bitlisli bir arkadaﬂ). Sonra da¤›t›ld›k. Sendikan›n talebiyle Türk‹ﬂ binas›n›n önünde karargâh kurduk. Oray› terk
etmiyoruz. Bugün itibar›yla 30 gün. Eylemlerimiz
özlük haklar›m›z› al›ncaya dek sürecek ve biz diyoruz ki “Ölmek var, dönmek yok!”
Bu mücadelemiz sürerken hükümet 4-C’de
“iyileﬂme” yapt›. 4-C de 600 TL. alan bir iﬂçi ö¤renim durumuna göre 856 liraya ç›kar›ld›. Bunun
yan›nda çal›ﬂma süresi 10 ayken 11 aya ç›kar›ld›. Ama bu 11 ay çal›ﬂt›raca¤› anlam›na gelmiyor.
En az 2 ay en çok 11 ay. Devletin insaf›na kalm›ﬂ
bir ﬂey.
‹. B.: Baﬂbakan sizin için iki ilginç ﬂey söyledi: Biri “yan gelip yatt›¤›n›z, di¤eri “yetim hakk›n› TEKEL iﬂçisine yedirmeyece¤ini” belirtti. Gerçekten siz yan gelip mi yat›yorsunuz, yetim hakk› m› yiyorsunuz?
A A: Biz bu zamana kadar yan gelip yatmad›k. Balyalar var. ‹ﬂin fazlal›¤›ndan dolay› y›ll›k izni olan arkadaﬂlar izne gönderilmediler. Bu nas›l
yan gelip yan yatmad›r.
Biz yetim hakk› da yemedik. Çal›ﬂarak kazand›k ve eme¤imizle kazand›¤›m›z› yedik. Baﬂbakan›m›z yetimin hakk›n› arayacaksa o¤lu Bilal’in Gemisinde aras›n.
‹. B.: Bas›n-yay›n organlar›ndan izledi¤imiz
kadar›yla TEKEL iﬂçilerin büyük bir k›sm› Tayyip’in AKP’sine oy vermiﬂ. ﬁimdi AKP özlük haklar›n›za sald›r›yor ve sorunlar›n›z› canl› olarak onlara duyurmak için AKP genel merkezine do¤ru
yürüdü¤ünüzde sald›r›ya u¤ruyorsunuz. Bu noktada neler düﬂünüyorsunuz?
A A: AKP’ye oy veren arkadaﬂlar, inançlar›n› temsil eden ve sorunlar›n› çözecek parti olarak
gördükleri için AKP oy vermiﬂlerdir. Yaﬂad›¤›m›z
süreç AKP’nin dinle imanla, hakla hukukla bir
alakas›n›n olmad›¤›n›, emperyalistlerin ve sermayenin partisi oldu¤unu görmüﬂ olduk. ‹ﬂçiler olarak emek dostlar›n›n ve düﬂmanlar›n›n kim oldu¤unu pratikte görmüﬂ olduk. Bugün bir tek iﬂçiye
dahi AKP’nin iﬂçi-emek yandaﬂ› oldu¤unu kabul
ettiremezsiniz. Bir musibet bin nasihat hesab›.
‹ﬂçiler bir daha AKP’ye oy vermeyeceklerini net
olarak belirtiyorlar.
‹. B.: Yaﬂamakta oldu¤unuz geliﬂmeler karﬂ›s›nda sendikan›z›n tutumunu nas›l de¤erlendirmek gerekir?
devam› sayfa 11’de

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Röportaj

A A: Tek kelimeyle söyleyeceksek
sendikam›z›n tutumu yetersiz. Sendikam›z
alkol özelleﬂirken g›k›n› ç›karmad›. Ülkede
di¤er özelleﬂtirmeler yaﬂan›rken yine sessiz kald›. Sigara ile son eylemlerin motoru
da sendika de¤il, iﬂçidir. TEKEL iﬂçi sendikay› önüne katarak hareket ettirdi. Yoksa bunlar oray› da¤›tacakt›.
‹. B.: Özelleﬂtirme sald›r›s› son 10 y›lda h›z›n› art›rsa da 30 y›ld›r demoklesin k›l›c› gibi baﬂ›n›z›n üstünde sallan›yor. Sendikan›z üyelerine bu yönde gereken e¤itimi verdi mi. Olas› sald›r›lar karﬂ›s›nda yol
gösterici oldu mu?
A A: 1980’lerden bu yana sald›r›lar olmas›na karﬂ›n s›n›f› bu yönde e¤itmek
do¤rultusunda bir çal›ﬂma yürütmedi. Hak
gasplar› karﬂ›s›nda gerekli hassasiyeti
göstermedi. Çok önceleri SEKA direnirken
biz iﬂçi s›n›f› olarak gidip destek verelim
dedik. Sendika bunu engelledi. Bunun için
destek veremedik. Sonuç olarak Tek G›da-‹ﬂ ve Türk-‹ﬂ hak gasplar› karﬂ›s›nda
önemli bir iﬂ yapt›klar› söylenemez.

TEKEL ‹ﬂçileri Direniﬂi Nas›l
Yorumluyor?
Sermayenin sald›r›lar›na karﬂ› tekel direniﬂi

aç›l›m diyor. Gelsin de aç›l›m neymiﬂ görsün. Ne

1 ay› aﬂk›n süredir Ankara’n›n so¤u¤una karﬂ›

yalan söyleyeyim buraya gelene kadar Kürd ar-

devam etmekte. Ankara emekçilerinin de yo¤un

kadaﬂlara önyarg›m vard›. Ama bak›n (üstündeki

desteyle devam eden direniﬂ 3 günlük açl›k gre-

Diyarbak›r spor atk›s›n› göstererek) ﬂimdi omuz

viyle sürüyor.

omuzay›z ekme¤imiz için. Tayyip oyalanmas›n

Amasya Gümüﬂhac›köyü’nden direniﬂ
iﬂçisi Birol Dost sorular›m›z› ﬂöyle cevapl›yor:
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹: Direniﬂ sizin için ne anlam
ifade ediyor?
Benim gelece¤imi temsiz ediyor. B›çak kemikte. Çocuklar›m direniﬂe baﬂlad›¤›m›z ilk günler “baba ne zaman geleceksiz” diyorlard›. ﬁimdi
ise “sak›n gelme hakk›n› alana kadar” diyor.
Bu direniﬂle ben kimin dost kimin düﬂman
oldu¤unu anlad›m. Önceden TV.lerde eylem yapanlar› kendime çok uzak bulur hatta k›zard›m.

‹. B.: ﬁu ana kadar yaﬂanan geliﬂmeler Tayyip iktidar›n›n istemlerinizi dikkate
almamas› büyük olas›l›k olarak görülüyor.
Bu durumda ne yapmay› hedefliyorsunuz?

ﬁimdi ise bize yap›lanlar sonras› eylem yapan in-

A A: Özlük haklar›m›z verilinceye kadar eylemimiz devam edecek. 15 Ocakta
oturma eylemimiz, 16’s›nda büyük mitingimiz olacak. Çoluk çocu¤umuzla Garajlardan S›hhiye’ye kadar yürüyece¤iz. Sonuç
alamazsak Bay›nd›r sokaktaki Türk-‹ﬂ
önünde oturaca¤›z. Yine olmazsa açl›k
grevine baﬂlayaca¤›z. Sonuç vermezse
ölüm orucuna gidece¤iz.

gider ama yinede buradan ayr›lmam.

Önceki Özlük Haklar› ve Yap›lmak ‹stenenler:

sanlar› hakl› buluyorum.
Ben bu direniﬂe baﬂ koydum ölüm köyüme

- Sa¤l›ktan tam anlam›yla yararlanamaz oluyorum. Örne¤in hastanede 20 gün
yatarsam sadece 2 gün ödeniyor. Di¤er
18 gün ödenmiyor.
- Sendikal haklar›m elimden al›n›yor.
- Toplu sözleﬂme hakk› elden al›n›yor.
- Daha önce 8 saatin d›ﬂ›nda çal›ﬂt›¤›mda
mesai al›yordum. Yeni yasaya göre 16 saat çal›ﬂsak ta mesai alam›yoruz.
‹. B.: Teﬂekkür ediyoruz.
A A: TEKEL iﬂçileri ad›na ben teﬂekkür ediyorum.

Mustafa Uçar (Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›
Samsun ﬁube yöneticisi:
37 gündür buraday›z ve hakk›m›z› almadan
bir ad›m bile geri gitmeyece¤iz. Bizi bu hale getiren devlettir.
Devlet depolar›ndaki tütünleri yak›p geri kalan tütünü yurtd›ﬂ›na çok ucuza satt›. Daha sonra tütün iﬂçilerinden tütün almad›. Amaç yurt d›ﬂ›ndan gelecek tütünlerin önü açmakt›.
Ben 19 senelik tütün iﬂçisiyim. Gözlerimin
önünde bir kuruluﬂ nas›l peﬂkeﬂ çekilir? ‹ﬂçi nas›l
ölüme mahkum edilir? Hepsine tan›kl›k ettim.
Ama art›k b›çak kemi¤e dayand›. Biz buraya yan
gelip yatmaya gelmedik. Hakk›m›z almaya geldik. Tüm emek dostlar›yla s›n›f kardeﬂlerimizle

TL. ald›¤›m›z› söylüyor. Tamamen yalan. Ben

bu süreci devam ettirece¤iz. Sizin gibi demokrat

1.200 TL. al›yorum. Bordrolar›m› meclise faksla-

ilerici bas›n hep yan›m›zda fakat devlet güdümlü

d›m. Ama hâlâ yalan söylüyorlar. Gözlerimizin

bas›n› aleyhimize kampanya açm›ﬂ durumda.

içine bakarak.

Zaman gazetesi yazar› Hüseyin Sümer bize

Buradan tüm Ankara halk›na teﬂekkür ede-

“ﬂimdi birileri ›srarla çal›ﬂmadan yüksek maaﬂ al-

rim. Bizi ilk günden beri yaln›z b›rakmad›lar. S›n›f

mak istiyor” dedi. ‹ktidar›n bu yalaka paçavra ga-

dayan›ﬂmas› as›l bizi yaﬂatan. Teﬂekkür ederim.

zetesi onurlu TEKEL iﬂçilerine iftira atmakta.
Burdan onlara sesleniyorum; “yan gelip yatan
senin ka¤›t paran› ödeyen iktidar ve onun orta¤›

Amasya Gümüﬂhac›köyü’nden

AKP’dir. “iktidar uﬂaklar› bu gazeteler bizim onur-

Mehmet ‹mam:

lu gelece¤imize gölge düﬂüremezler. Burdan
tüm Ankara halk›na teﬂekkür ederim.

- 30 iﬂ günlük ücretli izin kald›r›l›yor.

- K›dem tazminat›m vard›. Yeni 4-C ile
elimden al›n›yor.

paca¤›z Tayyip’e.

Tayyip Erdo¤an TV.ye ç›k›p bizlerin 3 bin

- Ayl›k 1250 ile 1350 TL. al›yordum.
Yeni uygulamaya göre maaﬂ›m 850 TL’ye
iniyor.

- 1 ay ücretsiz zorunlu izin veriliyor.
Ancak kalan 11 ayda çal›ﬂacaks›n denmiyor. En az 2 en çok 11 ay çal›ﬂacaks›n deniyor. 2 ay sonras› patronun (devletin) insaf›na kal›yor. Ayr›ca çal›ﬂ›lan süre içinde
3 yak›n ‹l’e gönderebilirler.

aç›l›m maç›l›m diye. Birlik olursak biz aç›l›m ya-

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹: Sizin söylemek istedi¤iniz bir
ﬂey var m›?

Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› örgütlenme
sekreteri Gürses Köse:

Kararl›y›z. Hakk›m›z› almadan dönmek yok.
ﬁu anda 104 arkadaﬂ›m›z açl›k grevinde. Arka-

Bizleri gaz bombas›, la¤›mlardan çekilen

daﬂlar›m›z›n baﬂ›na gelecek her ﬂeyden patron

tazyikli su ile karﬂ›layanlar bilmeli ki bu kavga ye-

Akrep PART‹S‹ sorumludur.

ni baﬂl›yor. ‹çeride 104 iﬂçi bunun 15 kad›n ol-

Buradan tüm emekçilere sesleniyorum. Bizim direniﬂimiz tüm iﬂçi s›n›f›n›n direniﬂidir. E¤er
biz kaybedersek binlerce 4-C ma¤duru ortaya ç›kacak. Bu dava art›k bizim de¤il sizin davan›z.
S›n›f dayan›ﬂmas› bizi güçlü k›lar. Ankaral› emekçiler üzerine düﬂeni fazlas›yla yap›yorlar. Varolsun.
Amasya Gümüﬂhac›köyü’nden
Sedat Simav:

mak üzere açl›k grevindeler. E¤er bu süre zarf›nda bir ad›m at›lmazsa 6 bin iﬂçiyle açl›k grevine
gidece¤iz. Burdan tüm emek dostlar›na sesleniyorum; soka¤a ç›kal›m, gün birlik ve s›n›f dayan›ﬂmas›n›n günüdür. Sendikam›z›n ça¤r›s›yla
Türkiye’nin dört bir yan›ndan geldik. Hakk›m›z›
almadan geri dönmek yok.
‹ﬂçi S›n›f› sald›r›lara en güzel cevab›n› veriyor. Direniyor. Ankara’n›n her köﬂesinden gerek
örgütlü gerekse bireysel destekler al›yoruz. Bu

Evde çocuklar›m aç. Hepsinin psikolojisi bo-

da bize s›n›f dayan›ﬂmas›n›n ne kadar önemli ol-

zuldu. Bunun suçlusu ben de¤ilim. Bunun suçlu-

du¤unu gösterdi. Bu direniﬂten çok ﬂey ö¤rendik.

su AKP’dir. Bu düzendir.

Röportaj› Ankara’dan ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Gazetemizin muhabirlerinden Mahir
Kankal yapt›.

Biz burada kardeﬂli¤i gördük. Kürd’ü, Alevi’si, Laz’›, Çerkes’i hepimiz burda tekiz. Tayyip
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‹ﬂ ve Hukuk

‘Kiral›k ‹ﬂçi’ Tasar›s› Geri Çekildi Ama...
21 Ocak 2010 tarihli haberlere göre “Mesleki Anlamda Geçici ‹ﬂ ‹liﬂkisi” ad› alt›nda ‹ﬂ
Kanunu’na getirilmek istenen ve Özel ‹stihdam
Bürolar›’na geçici iﬂçi kiralama yetkisi tan›yan
madde, Çal›ﬂma Bakan› taraf›ndan torba yasa
tasar›s›n›n metninden ç›kar›ld›. Buna gerekçe
olarak da "tasar›n›n olgunlaﬂmas›" için çal›ﬂ›laca¤›, daha sonra tekrar gündeme getirilebilece¤i gösterilmiﬂtir. Bunu "Sizi kaz›klayaca¤›m›z daha uygun bir an› kolluyoruz" diye okumak yerinde olur. Çünkü TÜS‹AD, 5 May›s
2008 tarihli yaz›l› "görüﬂ"ünde bu iste¤ini, daha do¤rusu emrini aç›kça dile getirmiﬂtir.
Bu de¤iﬂiklik yürürlü¤e girerse iﬂverene
(patrona-kapitaliste) iﬂçileri daha da rahat sömürmek için “yeni ufuklar” açacakt›r. Peki,
bunlar ne olabilir?
De¤iﬂikli¤in tasar›dan ç›kar›lmas›ndan hemen sonra, 22 Ocak 2010'da, ‹stanbul'da bu
yasa tasar›s› ile ilgili, daha önceden ‹stanbul
Barosu taraf›ndan planlanm›ﬂ bir panel düzenlendi. Panele iﬂçi ve iﬂveren kesimlerinin avukatlar›yla bir ö¤retim görevlisi konuﬂmac› olarak kat›ld›.
Bu panelde, T‹SK'in avukat› Hakk› K›z›lo¤lu ve ayr›ca Özel ‹stihdam Bürolar› Derne¤i'nin
bir temsilcisi, iﬂçi kiralaman›n rekabet edebilirli¤i ve istihdam› güçlendirmek aç›s›ndan kaç›n›lmaz oldu¤unu, herkesin bunu “kabul etmeye mecbur” oldu¤unu öne sürdü.
Di¤er konuﬂmac›lar, D‹SK avukat› Necdet
Okcan ve ö¤retim görevlisi Doç. Dr. Erdem
Özdemir ise, bunun “genel bir kural” olarak benimsenemeyece¤ini, böyle benimsenmesinin
felakete yol açaca¤›n›, örnekler vererek kibarca belirttiler.
Tasar›da iﬂçi kiralaman›n hangi iﬂkolunda
uygulanaca¤›na dair hiçbir koﬂul yer almamaktad›r. Sadece bir iﬂyerinde çal›ﬂanlar›n “beﬂte
biri”nin Özel ‹stihdam Bürosu’ndan kiralanan
iﬂçilerden oluﬂabilece¤i belirtilmiﬂtir. Ancak
as›l iﬂyeri sahibinin, yani iﬂçinin kiraland›¤› iﬂverenin, iﬂçi alacaklar›ndan hangi durumlarda
ne kadar sorumlu olaca¤› kesin bir biçimde belirtilmemiﬂ, kaçamak ifadeler kullan›lm›ﬂt›r. Bu
bürolar halihaz›rda fiilen faaliyet göstermektedirler. Yasa "olgunlaﬂmas›n›" tamamlay›p ç›karsa, iﬂçi art›k resmen as›l çal›ﬂt›¤› yerin iﬂçisi de¤il, bir masa, en fazla bir bilgisayar, bir
kaç dolaptan ibaret bir büronun iﬂçisi olacak,
bu büro iﬂçiyi çal›ﬂaca¤› as›l iﬂi yapan çeﬂitli iﬂyerlerine kiralayacakt›r. Böylece as›l iﬂ sahibi,
elini hem geçici iﬂçinin hem de devaml› çal›ﬂt›rd›¤› kendi iﬂçisinin terinden ve kan›ndan
ar›nd›rm›ﬂ olacakt›r.
Örne¤in iﬂe iade için gerekli olan otuz iﬂçi
çal›ﬂmas› koﬂulu de¤erlendirilirken, geçici iﬂçilerin bu say›ya dâhil edilmeyece¤i belirtilmiﬂtir.
Bu aç›kça ayr›mc›l›k ve hayvan muamelesi
yapmak demektir. Yani 30 iﬂçinin oldu¤u bir iﬂletmede 2 kiﬂi geçici iﬂçiyse di¤er iﬂçiler de iﬂe
iade talep edemezler. Bu durumda devaml› iﬂçiler de geçici iﬂçilerin aleyhine döneceklerdir.

12

Geçici iﬂçi kiraland›¤› iﬂyerinde en fazla (o
da kâ¤›t üzerinde) 18 ay çal›ﬂabilir. Sözleﬂmesi “belirli süreli zincirleme sözleﬂme” say›ld›¤›ndan iﬂe iade isteyemez, iﬂ güvencesinden
yararlanamaz. O, ikinci s›n›f insand›r. K›dem
tazminat›, tasar›da, as›l iﬂverenin iﬂçiyi kiralayan istihdam bürosuyla birlikte sorumlu olaca¤› ücret vb. alacaklar aras›nda say›lmam›ﬂt›r.
Geçici iﬂçinin iﬂ kazas› geçirmesi durumunda
as›l iﬂverenin sorumlulu¤u da aç›kça belirtilmemiﬂtir. Dahas› iﬂçi, alacaklar›n› almak için
özel istihdam bürosuna gitti¤inde ise büyük bir
ihtimalle bir kap› ve bir duvarla karﬂ›laﬂacakt›r.
Çünkü devletin Özel ‹stihdam Bürolar›’ndan istedi¤i “teminat” 20.000,00 TL civar›nda gülünç
bir rakamd›r. Bu ise çal›ﬂacak iﬂçilerin alacaklar›n› karﬂ›lamaya do¤al olarak yetmeyecektir.

Tasar›da iﬂçi kiralaman›n hangi
iﬂkolunda uygulanaca¤›na dair
hiçbir koﬂul yer almamaktad›r.
Sadece bir iﬂyerinde çal›ﬂanlar›n
"beﬂte biri"nin Özel ‹stihdam
Bürosu'ndan kiralanan iﬂçilerden
oluﬂabilece¤i belirtilmiﬂtir.
Panelde konuﬂan Av. Necdet Okcan'›n da
de¤indi¤i çok önemli bir nokta daha vard›r. O
da yasadaki eﬂitlik ilkesinin, tasar›da geçici iﬂçiyle “iﬂyerine yeni al›nan iﬂçi” aras›nda geçerli k›l›nm›ﬂ olmas›d›r. Böylece tasar›, aç›kça iﬂçi
k›y›m› için yol göstermekte, mevcut istihdam
edilenleri ç›kararak daha aﬂa¤› koﬂullarla çal›ﬂacak iﬂçi almay› yada birincileri bu koﬂullara
zorlamay›, sokakla sefalet ücreti aras›nda bir
tercih "hakk›" sunulmas›n› teﬂvik etmektedir.
"Yeni al›nan iﬂçi" asgari ücretle külüstür makinelerde çal›ﬂt›r›l›yorsa, "geçici iﬂçi"nin asgari
ücret almas›n›n ve ayn› koﬂullarda çal›ﬂmas›n›n eﬂitli¤e ayk›r› oldu¤unu kim ileri sürebilir?
‹ﬂverene bir kere daha sar›labilece¤i bir ip at›lmaktad›r: Yeni bir iﬂçi k›y›m› ve sefalette eﬂitlik. Burada iﬂçiler hem bölünmekte hem de
hepsinin birden yaﬂam koﬂullar› kötüleﬂmektedir. Geçici iﬂçinin düﬂük ücreti ve kötü çal›ﬂma
koﬂullar›, normal iﬂçilerin de ücret ve di¤er çal›ﬂma koﬂullar›n›n kötüleﬂmesini kaç›n›lmaz
olarak beraberinde getirecek, ya dayat›lan bu
koﬂullar› kabul edecekler ya da iﬂlerinden olacaklard›r.
Konuﬂmac›lardan Doç. Dr. Erdem Özdemir, özetle “fiilen varolan bir ﬂeyi yasayla yasaklamak mümkün de¤ildir, ancak s›n›rlama
getirilebilir ve mutlaka getirilmelidir” diyerek,
dünyan›n di¤er bölgelerindeki uygulamayla ilgili k›saca ﬂu bilgileri vermiﬂtir:
1- Bugün istihdam politikas›nda iki ana
sistem vard›r: Bat› Avrupa ve Amerikan sistemleri. Bat› Avrupa’da devaml› çal›ﬂma, yani
sürekli (yasadaki ad›yla “belirsiz süreli”) iﬂ sözleﬂmesi, iﬂ güvencesi kurald›r. Geçici iﬂ iliﬂkisi
ve iﬂçi kiralama ise istisnaidir. Amerikan sistemi ise iﬂçilerin geçici sözleﬂmelerle çal›ﬂt›r›l-

malar›n› ve istenildi¤i zaman herhangi bir tazminat ödenmeksizin iﬂten ç›kar›lmalar›na dayan›r. Burada geçici iﬂçi demek a-) Düﬂük Ücretle ve b-) “‹stenmeyen iﬂlerde” çal›ﬂt›r›lan iﬂçi demektir. “Çekirdek” ve “kabuk” iﬂçi ayr›m›
esas olarak Amerika’da ve Japonya’da uygulanan bu sisteme özgüdür.
2- Türkiye’deki çal›ﬂma sitemi bat› Avrupa’ya daha yak›nd›r ve devaml› çal›ﬂma, sürekli istihdam esast›r.
3- Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü’nün
(‹.L.O.) verilerine ve çeﬂitli araﬂt›rma sonuçlar›na göre:
- Geçici iﬂçilerin ço¤u 29 yaﬂ›n alt›nda
genç iﬂçilerdir.
- Kalifiye iﬂçi de¤illerdir (Yani iﬂverenlerin
bahsetti¤i “teknolojik gereklerle esnek istihdam biçimi, vs.” palavrad›r).
- Ço¤u baﬂka iﬂ bulamad›¤› için geçici iﬂçili¤i kabul etmiﬂ kimselerdir.
- Ço¤unlu¤unu erkekler oluﬂturmaktad›r.
- Geçici iﬂçilerin istihdam›, devaml› iﬂçilerin iﬂlerini kaybetmelerine yol açmakta, bunlar
geçici iﬂçilere düﬂman gözüyle bakmaktad›rlar.
- Geçici iﬂçiler ço¤unlukla düﬂük ücretle
çal›ﬂt›r›l›rlar.
- ‹ﬂ kazalar›na daha çok maruz kalan
grup, geçici iﬂçilerdir.
- ‹ﬂ güvencesinden yoksundurlar.
- ‹ﬂçilik alacaklar› güvence alt›nda de¤ildir.
- Geçici iﬂçilik, önceleri çal›ﬂma hayat›na
kat›lmak, devaml› ve güvenceli bir iﬂte iﬂçi olmak için bir basamak olarak görülmüﬂtür. Ama
bu insanlar hiçbir yere ilerleyememiﬂlerdir!
- Sendikal haklar bak›m›ndan en geri iﬂçi
grubu geçici iﬂçilerdir. Dünyan›n her yerinde
sendikas›zd›rlar ve hatta bazen grev k›r›c› olarak kullan›lmaktad›rlar.
- Toplumdan d›ﬂlanmaktad›rlar. Kimi zaman kirada oturacak yer bile verilmemektedir.
4- Baz› ülkelerde, geçici iﬂçilerin u¤rad›¤›
iﬂ kazalar›n›n yüksekli¤i nedeniyle s›n›rland›rma getirilmiﬂtir.
‹ﬂte dünya çap›nda “kiral›k iﬂçi”! ‹ﬂte size
fani yaﬂam›n›zda ihtiyaç duyabilece¤iniz “geçici iﬂ iliﬂkisi”! ‹ﬂ kazalar›n› protesto mu ediyordunuz? ‹ﬂte size “iﬂ güvenli¤i”!
Ve hepsini “kabul etmeye mecbur”sunuz:
‹ﬂvereniniz öyle diyor. Çok daha önce, 5 May›s
2008 tarihinde yaz›l› olarak bildirdi¤i görüﬂünde TÜS‹AD öyle buyuruyor.
Öyle mi gerçekten? Hay›r öyle de¤il. Gerçek biz iﬂçiler için bunun tam tersi: Biz mücadele etmek zorunday›z!

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‹ﬂ ve Hukuk

‘2.5 Milyon ‹ﬂçi Sendikas›z’
(Bas›ndan)
“Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n (ÇSGB) 2008 Ocak ay› verilerine göre
Türki-ye'de 5 milyon 398 bin 296 kay›t-l› iﬂçiden 3 milyon 323 bin 679'u sendika üyesi.
Sendika hak ihlal-lerinin yo¤un bir ﬂekilde yaﬂand›-¤›, sendikaya üye olan iﬂçilerin sürgün
edildi¤i, iﬂten ç›kar›ld›¤›, sendikalar üzerinde
patron ve hükümet taraf›ndan çeﬂitli entri-kalar›n oynand›¤› Türkiye'de res-mî kay›tlara göre 5 milyon 398 bin 296 kay›tl› iﬂçinin 3 milyon
323 bin 679'u sendikalara üye. ÇSGB'nin y›lda iki kere yay›nlad›¤› verilere göre; en çok kay›tl› iﬂçinin ça-l›ﬂt›¤› iﬂ kolu inﬂaat sektörü. ‹ﬂ
alanlar›na göre çal›ﬂan iﬂçi say›lar› s›ras›yla
ﬂöyle: ‹nﬂaat 761 bin 326; metal 671 bin 15;
dokuma 583 bin 244; genel iﬂler 491 bin 622;
ticaret, büro, e¤itim ve güzel sa-natlar 436 bin
794; g›da sanayi 371 bin 98; konaklama ve
e¤len-ce yerleri 327 bin 929; petrol, kimya ve
lastik 245 bin 877; çi-mento, toprak ve cam
173 bin 602; banka ve sigorta 157 bin 515;
enerji 153 bin 29; kara taﬂ›-mac›l›¤› 139 bin
616; madencilik 137 bin 861; sa¤l›k 102 bin
611; tar›m ve ormanc›l›k, avc›l›k ve ba-l›kç›l›k
96 bin 682; a¤aç 93 bin 908; deri 92 bin 692;
deniz taﬂ›-mac›l›¤› 49 bin 509; bas›n ve ya-y›n
48 bin 861; haberleﬂme 46 bin 253; ka¤›t 36
bin 133; hava taﬂ›mac›l›¤› 33 bin 5; ardiye ve
antrepoculuk 32 bin 781; milli sa-vunma 31
bin 90; ﬂeker 26 bin 513; demiryolu taﬂ›mac›l›¤› 25 bin 838; gemi 16 bin 501; gazete-cilik 15
bin 391.”
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹’nin Sözü: AKP ÇSGB’n›n
verileri hileli, sapt›r›c› ve yanl›ﬂt›r.
Enflasyon oranlar›, millî gelir hesaplamalar›, hakikî iﬂsizlik say›lar› do¤ru de¤ildir. Sigortas›z ve sendikas›z çal›ﬂan iﬂçilerle sistemin “kay›t d›ﬂ›” dedi¤i iﬂçiler, yar›m-istihdam
edilenler, tar›m emekçileri verilen iﬂsizlik rakamlar›nda yoktur.
‹ﬂçiler ve emekçiler (kriz nedeniyle daha
da azalm›ﬂ olan) ceplerine giren paraya, pazarda oluﬂan fiyatlara bakarak enflasyon yorumu yapar.
Kriz kapitalizmin yap›s›ndan kaynaklanan
bir krizidir. Burjuvaziyi temsil eden iktidarlar›n/hükümetlerin izledi¤i iﬂçi ve emekçi halk
düﬂman› politikalar, asl›nda uluslarötesi tekelci sermayenin de ç›karlar›n› savunan NATO’cu, CIA’c›, IMF’ci, DB’c›, DTÖ’cü politikalar›d›r.
‹ﬂsizlik ve pahal›l›k cehenneminde daha
fazla yanan emekçilerin, yoksul köylülü¤ün ve
iﬂsizler ordusunun durumunu var›n siz hesaplay›n!..
72 milyonluk TC’de her y›l üretim ve iﬂ
yapacak ça¤a gelen 1.3 milyon ö¤renci,
emekçi insan iﬂ istiyor. Okulunu bitiren, askerlik görevini yapan iﬂçiler emek güçlerini satmak için kamu ve özel sektörlerin kap›s›nda
kuyruk oluyor.

TC’de 22 milyon çal›ﬂan insan var. Çal›ﬂan insanlar›m›z örgütsüz ve güvencesiz.
Uluslarötesi tekelci sermayenin kuca¤›nda TC’de, daha özlü bir ifadeyle kapitalist
anarﬂinin hâkimiyetindeki avantalar-ya¤malar
düzeninde, iﬂsizlik sorunu asla çözüme kavuﬂturulmayacakt›r.
Özellikle de Kürt illerinden metropollere
göçe zorlanan bizim insanlar›m›z› varoﬂlarda
“yedek iﬂ gücü -rezervi-” (iﬂsizler ordusu) olarak elde tutmaktad›r. “Yedek iﬂ rezervi” kapitalizmin iﬂçi s›n›f› üzerinde kulland›¤› “önemli” bir
silaht›r. Bu silah sayesinde sermaye, iﬂçilere
ve emekçilere ç›kar›na uygun politikalar› dayatmaktad›r. “Yedek iﬂ gücü -rezervi-” ne kadar çok say›da ise, iyi kötü bir iﬂ bulmuﬂ, sigortal› ve sendikal› olmuﬂ iﬂçi s›n›f›n›n demokratik
ve ekonomik haklar›n› kullanmas›n›n önündeki
engeller de o oranda büyür.
Devletin verdi¤i rakamlara göre 2.5 milyon iﬂçi sendikas›zm›ﬂ! 2008 y›l›nda toplu iﬂ
sözleﬂmesi imzalayanlar›n say›s› 650 bin ise,
sistemin bilinçli bask› ve terörüyle kelaynak
kuﬂlar› misali nesli tükenmekte olan sendikal›
iﬂçilerin say›s›n› art›k hiç sormay›n.
TC’de 3 milyon kamu emekçisi bulunmaktad›r. Fakat bu 3 milyon emekçinin yaln›zca 1 milyonu sendikal›d›r. Kamu emekçileri bilinçli bir yöntemle onlarca sendikaya bölünmüﬂtür.
TC’de 10 milyon iﬂçi oldu¤u söyleniyor,
fakat ancak 700 bin iﬂçi örgütlü. Bu iﬂçiler de
çeﬂitli sendika konfederasyonuna bölünmüﬂ
durumda.
Sendikalar da bu durumdan ﬂikayetçidir.
Baz› sendikalar ald›¤› aidatlarla ayakta duram›yor, mal varl›klar›n› satarak yaﬂamaya çal›ﬂ›yor.
14 milyon çal›ﬂan emekçiden 1 milyon
700 bin iﬂçi sendikal›. Yani iﬂçilerin yüzde 13’ü
sendikal›.
Daha çok kamu iﬂçileri sendikal›. Özel
sektör iﬂçileri ise, özelleﬂtirme ve 12’li “ara rejim” dönemlerindeki yasal-anayasal ve keyfî
uygulamalarla sendikas›zlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bu durumda neleri ve nas›l yapmal›y›z?
Gazetemizin gündeme taﬂ›d›¤› ve arkas›nda durdu¤u: ‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal Birli¤i
davas› baﬂta olmak üzere, üretim yap›lan her
iﬂyerinde kolektif çabalarla tutarl› ‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar› yapmal›y›z.
‹ﬂçilerin anlad›¤› dilde kapitalist sömürüyü
ve bundan kurtulman›n yol ve yöntemlerini b›k›p usanmadan anlatmal›y›z.
‹ﬂçi s›n›f›n›n kendisi için s›n›f olma mücadelesinde bilimsel bilgi edinerek bilinçlenmesine yard›mc› olmal›y›z.
“‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal Birli¤i” ﬂiar› sendika bürokrasisi ile iﬂçi aristokrasisinin en büyük
düﬂman›d›r.

Fakültesini bitirmiﬂ beﬂ inﬂaat mühendisinden ya da iktisatç›dan dördü iﬂsiz. Türkiye’de Avrupa’n›n toplam ihtiyac›n› karﬂ›layacak say›da iﬂsiz ziraat mühendisi var. Vas›fs›z
iﬂçiler, emekçiler devletten-sermaye s›n›f›ndan ekme¤ini talep ediyor. Al›nan cevap: ‹ﬂ
yok!...

Sendika, Kitle Örgütü ve Parti örgütlerinde s›n›f bilinçli iﬂçilerin söz ve karar sahibi olmas›na çal›ﬂaca¤›z.

Çal›ﬂma Bakanl›¤› iﬂsizlik oranlar›n› hesaplarken evlerde oturan eﬂ ve çocuklar› asla
hesaba katmamaktad›r. Genç bir nüfusa sahip
TC’de hakikî iﬂsizlik oran› nüfusun alt›da biridir. Yani yaklaﬂ›k ekli haber bülteninden 10-12
milyon insan iﬂsizdir. Devlet gerçek iﬂsizlik
oranlar›n› gizliyor.

“Üzümün çöpü ve armudun sap›” itirazlar›yla devrimci hizay› bozan “ayd›n”lar›, hizipçi,
geçimsiz ve huysuz duruﬂlar›yla B‹RL‹K için
dövüﬂmeyenleri aç›¤a vuraca¤›z.

“Tutarl›-somut-amaçl› bir demokrasi mücadelesi” ile “tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar
mücadelesini” atbaﬂ› götürecek Kurum ve
Araç’lar›n üretilmesine omuz verece¤iz.

Baﬂka çaremiz kald› m›?
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‘Asgari Ücret’
AKP'nin S›n›fsal
Karekterini Daha da
Aç›¤a Vurdu
Geçen y›l 546.48 TL. olan asgari ücrete
2010’un ilk alt› ay› için yüzde 5.2, ikinci alt› ay
için ise 4.3 TL. zam yap›ld›.
16 yaﬂ›ndan büyüklere brüt 729, net 577
TL., 16 yaﬂ›ndan küçük iﬂçilere brüt 621, net
499 TL. olarak belirlendi.
Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n asgari ücreti belirlemekle gerekli komisyonuna kat›lan sendikalar
bu zamm› yeterli bulmad›.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçiler, Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n aç›klamas›na söz ve eylemleriyle ﬂiddetle
karﬂ› ç›km›ﬂt›r.
Türk-‹ﬂ araﬂt›rmalar›na göre “2009 Kas›m ay›
itibar›yla açl›k s›n›r›n›n 738 TL.” oldu¤unu ifade
ediyor. ATO’nun araﬂt›rmas›na göre “5.5 milyon
kiﬂinin asgari ücretli” olarak çal›ﬂt›¤› belirtiliyor.
“‹ﬁ-KUR’a bir y›lda 2 milyon 371 bin kiﬂi
baﬂvurdu, ancak bunlardan sadece 185 bin
780’i iﬂe al›nd›. (25 Aral›k 2009, Radikal, s. 4)
TC’de “Açl›k s›n›r›: 760 TL. Yoksulluk s›n›r›:
2.500 TL. Asgari ücret: 577 TL.” olarak yans›t›ld›.
TC’de 20 milyona varan insan açl›k s›n›r›nda yaﬂ›yor. Dünyada 1.3 milyar insan açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂam savaﬂ› veriyor. Her y›l 15 milyon çocuk açl›ktan ölüyor.
Asgari ücretin bu biçimde tespiti avantalar
ve ya¤malar düzeninin ideolojik ve s›n›fsal karakterini ortaya koymaya yetmiﬂtir.
AKP’nin iﬂçi s›n›f› ve emekçi düﬂman› politikalar›n›n aç›¤a vurulmas›nda “sol” örgütler, sendikalar da s›n›fta kalm›ﬂt›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin
gerçekleﬂmesiyle birlikte, iﬂçi ve emekçi düﬂman› sömürücü ve gerici politikalar› uygulayan iktidarlar bu denli “rahat” edemeyeceklerdir.
Asgari ücretli iﬂçiler “asgari yaﬂam” ﬂartlar›n›n çok alt›nda nas›l üretim yapacakt›r? Asgari
ücretle çal›ﬂan iﬂçiler kendilerini bir gün sonraki
ücretli kölelik ﬂartlar›nda nas›l yeniden üretebilecektir?
Bu türden sorular hakl› olarak sorulmakta
ve tart›ﬂ›lmaktad›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹’nin Sözü: Sistemi sorgulayan eylemler giderek yayg›nlaﬂt›r›lmal› ve merkezi kurumsal disiplinli güçlerin kolektif etkinlikleriyle koordine edilmelidir.
Kapitalizmin art›-de¤er sömürüsünü, mant›¤›n› ve iﬂleyiﬂ kurallar›n› kitlelere anlatacak birimler özverili çal›ﬂmalarla sürece müdahale etmelidir.
Sermaye s›n›f› kâr için iﬂçi s›n›f›n›n e¤itim,
sa¤l›k, bar›nma, beslenme, konut vb. sorunlar›n›
asla düﬂünmeyen bir s›n›ft›r.
Sa¤l› “sol”lu burjuva partilerinin kapitalist
sisteme, üretim araçlar›n›n özel mülkiyetine,
paylaﬂ›m ve bölüﬂüm iliﬂkilerine dokunmayan
sömürücü ve gerici politikalar›n› aç›¤a vuran çal›ﬂmalar yo¤unlaﬂt›r›lmal›d›r.
Bu haks›z, eﬂitsiz, özgürlüksüz ve ahlâks›z
kapitalist sistem y›k›lmadan iﬂçilerin ve emekçilerin insanca yaﬂama ﬂartlar›na kavuﬂamayaca¤›, asgari ücretle kölelik ﬂartlar›ndan kurtulamayaca¤› bilince ç›kar›lmal›d›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
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Okurlardan

Gerçek Nerede ‹zlenir? Nerede ‹zliyoruz?

Televizyon izler misiniz? Ya da bizler için ne
ifade ediyor? ‹zlerken hangi gerekçeyi kullan›yoruz? Bilinmez ama mutlaka geçerli nedenimiz
vard›r. Yoksa televizyon gerçekten de aptal bir
kutu mudur? Televizyon göze, kula¤a, kalbe ve
beyine yani tüm duyu organlar›m›za birden hitap
eden tek yanl›, h›zl› bir iletiﬂim arac›d›r. Ulaﬂt›¤›
insan say›s› ve zehirledi¤i beyinler hiçte yabana
at›lacak türden de¤ildir.
Peki, medya nedir? Televizyon, radyo, gazete, dergi, internet vb. araçlar›n tümüne birden
verilen bir isimdir. Özünde iletiﬂim araçlar› olarak
bilinir ama bu sayd›¤›m›z araçlar içinde en yayg›n
ve etkili iletiﬂim arc› ﬂüphesiz televizyondur.
Televizyonu di¤er iletiﬂim araçlar›ndan ay›ran en etkili yönü öncelikle düﬂük, orta düzey gelire sahip olan her ailenin televizyona sahip olabilmesidir. Televizyon, günümüzde elde edilmesi
çok kolay hale gelmiﬂ bir araçt›r. Önümüzdeki
süreçlerde televizyona alternatif olarak internet
de her yoksul emekçi ailelerin evine girecek olsa
da bu günden bak›ld›¤›nda bu durum televizyonun de¤erini düﬂürmeyece¤e benziyor.
Medyan›n tarihine bakacak olursak bir al›nt›yla k›saca de¤inece¤im.
“Modern kitlesel iletiﬂim araçlar›n›n kullan›m›na ilk olarak gazete ve dergilerle baﬂlanm›ﬂt›r.
1920’li y›llarda radyonun icad›yla ve kullan›lmaya baﬂlanmas›yla birlikte yeni bir dönem baﬂlam›ﬂt›r. Art›k tek bir noktadan di¤er binlerce noktaya gönderilen her türlü mesaj, radyoyu dinleyen kitlelere en h›zl› ve en do¤ru ﬂekilde iletiliyordu. K›sa sürede önemi fark edilen radyo, özellik-

le II. Dünya Savaﬂ› esnas›nda iktidarlar ya da iktidar avc›lar› taraf›ndan çok önemli bir savaﬂ propaganda arac› haline getirilmiﬂtir.
1950’ler ve sonras›nda yayg›nlaﬂmas›yla
beraber televizyonlar radyonun gücüne ortak olmaya baﬂlad›lar ve geliﬂen teknoloji - ucuzlayan
maliyetlerle beraber her eve girdiler. Öyle ki televizyonsuz bir evle karﬂ›laﬂmak imkâns›z gibi.”
(C.Wright Mills)
Türkiye’deki Medyan›n ‹ﬂlevi
Ülkemizde ki medya tekellerin elindedir. Haliyle objektif ve tarafs›z de¤ildir. Bu tekeller medyay› kendi ç›karlar› do¤rultusunda kullanmaktad›r. Medya tekelleri devletle çat›ﬂmal› bir birlik
içerisindedirler. Bu nedenler sadece haberlerin
veriliﬂ biçimi de¤il, yay›nlanan her program devletin topluma yönelik “e¤itim” hedefinin bir parças› durumundad›r. Türkiye’de toplumu baﬂkalaﬂt›rma süreci Brezilya ve Amerikan pembe dizileri
ile baﬂlad›. Ço¤umuz kendi sorunlar›m›z› ve yaﬂama karﬂ› sorumluklar›m›z› unutup gerçekleri
saklayarak dizideki oyuncular için üzülüyor ve
seviniyoruz. Televizyon karﬂ›s›nda bencilce ve
insanlar› küçümseyerek yap›lan yar›ﬂmalara destek olmaya b›rak›l›yoruz. Ve durum o kadar ac› ki
yapaca¤›m›z gündelik iﬂlerimizi, randevular›m›z›,
planlar›m›z›, dizi saatlerine göre ayarl›yoruz.
Peki, Yaﬂam Televizyonlarda Sunuldu¤u
Gibi mi?
TEKEL iﬂçilerinin geleceklerine sahip ç›kmak için günlerdir so¤ukta, polis copuna, açl›¤a
karﬂ› direniﬂi ve ülke genelinde haklar›n gasp
edildi¤i bir süreçten geçiyoruz. Peki medyan›n iﬂlevi nas›l ve hangi yönde iﬂlemektedir.

Tayyip hiç utanmadan TV karﬂ›s›na geçer
ve iﬂçi kardeﬂlerime “kand›r›yorsunuz” der ve
ﬂöyle devam eder: “3 milyonu aﬂk›n iﬂsizin vebali var. ‹ﬂçilerin, asgari ücretlilerin, memurlar›n,
emeklilerin, tüyü bitmemiﬂ yetimin vebali var.
Bizim 4/C kapsam›nda çal›ﬂacak iﬂçilere
teklif etti¤imiz ücretle çal›ﬂacak bu ülkede milyonlarca iﬂsiz var, milyonlarca asgari ücretli var.
Burada oynanan oyunu iyi görmeniz gerekiyor.”
Medya üzerinden durum bu kadar vahim ve
ac›. Önce fabrikalar› sat›lan, sonra da iﬂten ç›kar›lan tekel iﬂçilerinin kazan›lm›ﬂ haklar›na yap›lan
sald›r› Tayyip’in sözleri ile Türkiye’de ne kadar iﬂsiz insan›n b›rak›ld›¤› ve nas›l bir yaﬂama mahkûm edildi¤ini göstermektedir. Tayyip medya
üzerinden çocuk kand›r›r gibi halk› öyle kand›rmaya ve uyutmaya çal›ﬂ›yor. Ama Tayyip’e sormak lâz›m: servetinin 11 y›lda 355 kat nas›l artt›¤›n›, o¤ullar› Ahmet ile Bilal Erdo¤an’›n 2006 y›l›nda ‹stanbul’da 1 milyon YTL ile nas›l villa ald›klar›n› ve küçük o¤lu Bilal ve eﬂi Reyhan ile birlikte 261 bin dolara ABD’de nas›l ev sahibi olduklar›n› da medya üzerinden aç›klas›n.
Gerçekleri okuyabilmek için bir avuç tekelin
yaz›l› ve görsel medyas›na ihtiyac›m›z yok! Hele
ki bizi baﬂkalaﬂt›ran, yabanc›laﬂt›ran, tekleﬂtiren
dizi ve programlar›na, “umut” da¤›tan yar›ﬂmalar›na hiç ihtiyac›m›z yok.
Gerçek biziz. Gerçek, yaﬂamak için her gün
emek gücünü satmak zorunda kalan iﬂçilerin
mücadelesi, yaﬂam›, kültürü ve her ﬂeyidir.

Yalova’dan bir ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ okuru

u
Türkiye'deki Yabanc› ‹ﬂçilerin Durumu
Ayn› iﬂyerinde çal›ﬂt›¤›m iki Türkmenistanl› iﬂçi arkadaﬂla ilgili yapt›¤›m gözlemlerin genel de
olsa Türkiye'deki yabanc› iﬂçilerin çal›ﬂma ve yaﬂama koﬂullar› hakk›nda bir fikir verebilece¤ini düﬂünüyorum.
Bu iﬂçi arkadaﬂlar son derece kötü koﬂullar
alt›nda, herhangi bir mesai saati s›n›rlamas› olmadan, çok düﬂük ücretlere ve kaçak olarak çal›ﬂt›r›l›yorlar. Kendi ülkelerindeki iﬂsizlik nedeniyle Türkiye’ye gelen bu arkadaﬂlar iﬂ kazalar›na, hastal›klara karﬂ› hiçbir güvenceye sahip de¤iller, baﬂlar›n› sokabilecekleri bir evleri yok ve iﬂyerinde yat›p kalk›yorlar. Tek amaçlar› bir an önce para biriktirip bu cehennemden kurtulmak ve ülkelerine
dönmek.
Kaçak çal›ﬂt›klar› ve herhangi bir yerde otururken ya da seyahat ederken yap›lacak bir kimlik
kontrolü sonras›nda s›n›r d›ﬂ› edilme korkusu alt›nda yaﬂad›klar› için iﬂyeri d›ﬂ›na fazla ç›kam›yor,
adeta hapis hayat› yaﬂ›yorlar. Dayanamay›p bir
çay içmeye, gezmeye d›ﬂar› ç›kt›klar›nda, yakalanma kayg›s› onlar› rahat b›rakm›yor. Bu yüzden
sosyal hayatlar› da oldukça s›n›rl›. Çal›ﬂma saatlerinde ve ö¤le yeme¤inde bir arada olduklar› di¤er
iﬂçiler d›ﬂ›nda arkadaﬂlar› yok.
Bu arkadaﬂlar›n güvenini kazan›p onlarla daha fazla samimi olunca, d›ﬂar›dan asla fark edilemeyecek baz› özelliklerini ö¤reniyorsunuz. Bu arkadaﬂlar içten içe sosyalizme sempati duyuyorlar
ve sordu¤unuzda bunu size f›s›ldayarak da olsa
ifade ediyorlar. Sovyet idaresinin son y›llar›na
denk gelen çocukluk an›lar› mutlulukla dolu. Anne
ve babalar›n›n sosyalizm alt›nda çok daha iyi bir
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yaﬂam sürdü¤ünü söylüyorlar. Ayr›ca sosyalizmden kalma baz› anlaml› al›ﬂkanl›klar› da sürdürüyor bu arkadaﬂlar. Örne¤in bizde kad›nlar›n meydanlarda polis terörüne tabi tutulmas› ﬂeklinde yaﬂanan 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde,
annelerine, niﬂanl›lar›na, k›z kardeﬂlerine ve ablalar›na bir hediye, hiç olmazsa bir çiçek almak istiyorlar. Bunu yapamad›klar› zaman kendilerini rahats›z hissediyorlar. Ayn› ﬂekilde, anneleri, niﬂanl›lar›, k›z kardeﬂleri ve ablalar› da 8 Mart’ta tebrik
edilmeyi bekliyorlar. Bunlar bizim için ne kadar
yabanc› düﬂüncelerse onlar için o kadar do¤al
ﬂeyler.
Yine de, sosyalizme yönelik bu sempatilerini
biraz daha geliﬂtirmek, örne¤in birlikte okumak ve
tart›ﬂmak istedi¤inizde bundan çekiniyorlar. En
büyük korkular› sosyalizm davas› nedeniyle ülkelerine gönderilmek. Çünkü, “Türkmenistan’da” diyorlar, “komünistlere yönelik öyle bir bask› var ki,
sadece komünistleri öldürmekle kalm›yorlar, onlar›n ailelerine de eziyet ediyorlar.” Türkmenistan,
Özbekistan'la birlikte, eski Sovyet Türkistan’› ülkeleri içinde Komünist Parti’nin illegal oldu¤u iki
ülkeden biriymiﬂ.
Bunlar› ö¤rendikten sonra Türkiye burjuvazisinin “Türki Cumhuriyetlere” yönelik sevgisi de
daha bir netlik kazan›yor zihnimde. Türkmenistan'›n türedi burjuvazisi bir taraftan kitlelerin sosyalizm özlemini bast›rmak, di¤er taraftan iﬂgücünün ucuz olmas›n› sa¤laman›n en iyi yolunun komünistleri vahﬂice ezmekten geçti¤ini biliyor. Bu
ucuz iﬂgücü sayesinde özellikle inﬂaat sektöründeki Türk iﬂadamlar› büyük kârlar elde ederken,

“Türki Cumhuriyetlerdeki kardeﬂlerine” övgüler
yollamay›, “Türk birli¤ini” yüceltmeyi ihmal etmiyorlar. Ama anlaﬂ›lan bu “Türk birli¤i” sadece kendi s›n›f ç›karlar›n› gerçekleﬂtirmeyi ifade ediyor;
Türkiye’deki iﬂçilerle eski Sovyet Türkistan’› denilen ülkelerden gelen iﬂçiler aras›nda bir dayan›ﬂmay› hatta ciddî bir iletiﬂimi kesinlikle d›ﬂl›yor. Bu
baylar kendi ç›karlar› söz konusu oldu¤unda, Türkiye’de yaﬂayan Türkmen, Azeri, Özbek vs. iﬂçilerin korkunç yaﬂam koﬂullar› karﬂ›s›nda tamamen
sessiz kal›yorlar.
Türkiye'deki patronlar da (bizim patron gibi)
bu ülkelerden gelen iﬂçiler en ufak bir talepte bulunmaya kalkt›klar›nda onlara burada "s›¤›nt›" olarak bulunduklar›n› hat›rlatarak aﬂa¤›lamaktan, onlar› ima yoluyla tehdit etmekten hiç çekinmiyorlar.
O yüzden sermayenin "Türkçülü¤ü"nün hangi s›n›flar›n kardeﬂli¤i oldu¤u konusunda bu arkadaﬂlar›n kafas›nda hiçbir yan›lmasa bulunmuyor. Buna karﬂ›l›k biz Türk, Kürt ve di¤er haklardan Türkiyeli iﬂçiler, kendi haklar›m›z için oldu¤u kadar,
Türkiye’de kaçak olarak çal›ﬂan bu ülkelerden gelen arkadaﬂlarla ve en az onlar kadar kötü koﬂullarda yaﬂayan ve çal›ﬂan Ermenistan, Bulgaristan, Romanya vb. eski sosyalist ülkelerden gelen
di¤er iﬂçilerin haklar›n› sonuna kadar savunmak
için çaba sarfetmeli, onlarla ba¤lar kurman›n pratik yollar›n› aramal› ve sermaye sahiplerinin aram›zdaki ulusal farkl›l›klar› kullanarak bizi bölmesine ve yönetmesine izin vermemeliyiz. Büyük ustam›z›n da söyledi¤i gibi "kapitalistleri iktidarda tutan s›r, iﬂçiler aras›ndaki bölünmedir."
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‹ﬂçi Birli¤i Okurlar›ndan Mektuplar

‹stanbul Üniversite Hastanesinde
(Taﬂeron) Temizlik ‹ﬂçisi Olmak…
ﬁu günlerde TEKEL iﬂçilerinin sorunlar› gündemde iken ‹stanbul üniversitesi bünyesinde çal›ﬂan iﬂçilerin de çok ciddî sorunlar› var. Gerçi
Türkiye’de iﬂçi olup da sorunu olmayan yoktur.
Çünkü günümüzde iﬂçi olmak köle olmak gibi oldu neredeyse. TEKEL iﬂçilerinin hakl› olan davalar›na hükümet ne yaz›k ki tepkisiz kal›yor. Ölüp
gitseler, umurlar›nda bile de¤il. Çünkü hükümet
ezilenlerin- yan›nda de¤il, güçlünün yan›ndad›r.
Çal›ﬂan iﬂçiyi istedi¤i zaman bir bahane ile iﬂten
ç›kar›r. Özellikle taﬂeron firmada çal›ﬂan iﬂçilerin
hiçbir hakk› yoktur. ‹stanbul üniversitesinde temizlik hizmeti veren taﬂeron ﬂirket geçti¤imiz ay
ihaleyi kaybetti. ﬁirketin hizmet süresi bitince bütün personelin iﬂten ç›k›ﬂlar› verildi. Dolay›s› ile
yeni ﬂirket tekrar giriﬂ yapt›. Yani yeni iﬂe baﬂlam›ﬂ olduk. Daha önce var olan haklar›m›z ortadan kalkm›ﬂ oldu. Yeni ﬂirket giriﬂ yaparken ben
ﬂu kiﬂilerle (sendikal›) çal›ﬂmak istemiyorum deyip o kiﬂilerin giriﬂi yap›lmad›. Ayr›ca temizlik iﬂçilerinin ﬂefleri olan yöneticilerin yeni ﬂirket ve ‹stanbul üniversitesi taraf›ndan maaﬂlar› ve statüleri düﬂürüldü. Üniversite mezunu olan yöneticilerin statüleri düﬂürülerek, birer temizlik iﬂçisi
olarak, daha az maaﬂ karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂmay› kabul etmek zorunda b›rak›ld›lar. Üstelik yeni ﬂirket
durmadan iﬂçiye ihtiyaç olmad›¤›n›, kendilerine
baﬂka iﬂler bakmalar› gerekti¤ini söyleyerek y›ld›rma politikas› uyguluyor.

Bu ülkede taﬂeron firmada çal›ﬂmak gerçekten kölelik gibidir. Taﬂeron firma, iﬂçiyi ülke s›n›rlar› içerisinde istedi¤i yerde çal›ﬂt›rmakta özgürdür. Yani, bu gün ‹stanbul’da çal›ﬂan bir iﬂçiye
yar›n Ankara da çal›ﬂmak zorundas›n deme hakk›na sahiptir. ‹ﬂveren ne yaz›k ki, uydurma mazeretlerle istedi¤i zaman tutanak tutarak iﬂçiyi iﬂten
atma hakk›na sahiptir. Patronun bir sürü hakk›
vard›r. Ama iﬂçinin hiçbir hakk› yoktur. Çünkü bu
ülkede iﬂçi olmak ücretli köleliktir.
Temizlik iﬂçisi olmak daha da zordur bu ülkede. Çünkü insanlar taraf›ndan çok hor görülüyorlar. Bütün gün, pisli¤in içinde canla baﬂla çal›ﬂ›p dururlar ama hiçbir hakka sahip de¤ildirler.
Kar tatili olur, devlet memuru evine erken gider
ama onlar›n gitmesi yasakt›r. Erken giderse tutanak tutulur. Bayram gelir, herkes izne ç›kar ama
taﬂeron iﬂçi iﬂinin baﬂ›ndad›r ve hiç bir ek mesai almadan. Y›ll›k izinleri gelir, onlar sadece 9 gün
tatil yapabilirler. Onlar iﬂyerlerine yar›m saat bile
geç gelemezler. H›rs›zl›k olur an›nda onlar suçlan›r. Çünkü onlar temizlik personeli ya, her türlü
pisli¤in içindeler ya, kesin onlar yapm›ﬂt›r gözüyle bak›l›r. Bu kadar dert, sorunun içinde çal›ﬂ›rlar
ama ald›klar› maaﬂ asgari ücrettir. Açl›k s›n›r›n›n
alt›nda olan maaﬂlar›n› zaman›nda alabilseler,
ona da ﬂükredecekler. Çal›ﬂt›¤›m›z taﬂeron firma;
ﬂirketin durumu kötüleﬂti, maaﬂlar› zaman›nda
ödeyemedi vb. bahanelerle maaﬂlar› yat›rm›yor.
Ne ‹stanbul üniversitesi ne de baﬂka bir devlet
kurumu maaﬂlar›n ödenmesi için her hangi bir
ﬂey yapm›yor. Özellikle eski ﬂirket, eski maaﬂla-

Yar›m Kalm›ﬂ Bir Hayat
Bu gerçek bir yaﬂam öyküsü…
Yar›m kalm›ﬂ, sekteye u¤ram›ﬂ veya keﬂke yaﬂanmasayd›
denilen bir yaﬂam öyküsü…
Öykümüz 2007 Türkiye’sinde
Van’da geçiyor. Hikâyemizin kahramanlar› -biri çocuk yaﬂta olaniki kad›n ve çevresindeki erkek
egemen hatta daha da geri bir kültürün -feodal kültürün- aç›k temsilcileri erkekler…
Tecavüze u¤rayan bir kad›n
sizce suçlu mudur?
Ya da tecavüzcü baban›n 13
yaﬂ›ndaki k›z› sizce suçlu mudur?
EVET… Çünkü “kad›n kuyruk
sallamazsa erkek yaklaﬂmaz” diyor bizim kültürümüz… ve erke¤in
suçunun bedelini kad›nlar ve hatta
çocuklar öder diyor törelerimiz…
Töre nedir peki? Nas›l kirlenir namus denen ﬂey ve nas›l temizlenir?
Cevab›n› Van’da yaﬂananlar
veriyor bizlere:
Evli, üç ayl›k hamile bir kad›n
evli komﬂusunun tecavüzüne u¤ruyor.
Ma¤dur olan kad›n, suçlu ilan
ediliyor. Çünkü namusu kirlenmiﬂtir(!) Baba evine gönderiliyor.

Ma¤dur olarak ise, tecavüze
u¤rayan kad›n›n kocas› ilan ediliyor çünkü kirlenen eﬂi
Baba evine gönderilmiﬂ, kendisi yaln›z kalm›ﬂt›r…
Kirlenen eﬂ-kad›n-baba evinde ah›ra hapsedilirken, ma¤dur
eﬂin ma¤duriyetini gidermek için
ﬂahane(!) bir yöntem bulunmuﬂtur.
Olayda ikinci suçlu olan tecavüzcü olay çözecektir. Namusa el
uzat›ld›¤› için olay›n kan davas›na
dönüﬂmesini engellemek için bedel ödemek gerekmektedir. Bedel
bulunmuﬂtur; bedel, tecavüzcü
adam›n 13 yaﬂ›ndaki k›z› ma¤dur
kiﬂiye eﬂ olarak verilecektir. Böylece hem eﬂin ma¤duriyeti giderilecek hemde kan dökülmeyecektir.
Peki, 13 yaﬂ›ndaki bir çocu¤un babas›n›n iﬂledi¤i suçun bedelini ödemesi do¤ru de¤ildir diyenler… YANILIYORSUNUZ. Ad›na TÖRE dedikleri bir ﬂey bunu
buyuruyor. Töre önünde boynumuz k›ldan incedir nas›l olsa...

Sakine Bahtiyar

r›n› iki ayd›r ödeyemeden çekip gitti. Maaﬂlar bu
gün, yar›n yatacak denip duruldu. Ama maaﬂlar
bir türlü yatm›yor. ‹ﬂçiler ne yapacaklar›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ durumda. Eylem yapsalar, art›k eski ﬂirket
yok. Yeni ﬂirket de “muhatab›n›z ben de¤ilim,
e¤er iﬂ b›rakma eylemi yaparsan›z an›nda sizi iﬂten atar›m” tehdidi savuruyor. ‹ﬂçiler aç sefil bir
ﬂekilde çal›ﬂmaya çal›ﬂ›yorlar. Çünkü art›k kimsenin çal›ﬂma iste¤i kalmad›. Herkes bir yerlerden borç para bulma çabas›nda.
‹ﬂçi olmak; ezilmek, sömürülmek, bizlerin
kaderi midir? Bu düzen bunu mu gerektiriyor?
Adaletsiz bir dünyada yaﬂ›yoruz ne yaz›k ki. ‹nsan, yaﬂama ﬂevkini bile kaybediyor. Zaten robot
gibi çal›ﬂ›p duruyoruz. Üsttekiler ne derse tamam
diyoruz. Onlar k›zmas›n, sinirlenmesin, yoksa bizi iﬂimizden at›verirler. Zaten d›ﬂar›da bir sürü iﬂsiz gezip duruyor. Üniversiteli iﬂsizlerin kol gezdi¤i bir ülkede yaﬂ›yoruz. Gidiﬂat kötü ne yaz›k ki;
bilmem düzelir mi bu durum? Ama umar›m eﬂit,
adil bir dünya da yaﬂama olana¤› buluruz. Çünkü art›k biraz nefes almam›z gerek. O ortam bo¤uyor bizi. Her geçen gün biraz daha zorlaﬂ›yor
nefes almak. Umutsuz, yaﬂama ﬂevki olmayan,
bir toplum oluﬂturulmaya çal›ﬂ›l›yor. Gün geçtikçe eziliyoruz, sömürülüyoruz, yok oluyoruz.
Bu gidiﬂata dur demenin zaman› geldi. Herkes kendi pay›na düﬂeni yapmal›.

Seda Öz

"Kibar Burjuvalar, Barbar Burjuvalar"

Marx Okuyan Bir ‹ﬂçinin Notlar› (2)
Marx’›n “Ücretli Emek ve Sermaye” adl› eserinde ﬂöyle bir
ifade var:
“Ama sermaye yaln›zca emekle yaﬂamaz. O, hem kibar, hem de
barbar bir efendi olarak, kölelerinin cesetlerini, bu bunal›mlar s›ras›nda canvermiﬂ iﬂçi kurbanlar›n›n tümünü kendisiyle birlikte mezara sürükler.” (s. 122)
Buradaki “hem kibar, hem de barbar bir efendi” sözü üzerinde
düﬂündüm. Marx burada ne demek istemiﬂ olabilirdi?
Bir süre düﬂündükten sonra buradaki tan›ma bire bir uyan bir örnek geldi akl›ma: Büyük bir spor kulübünde yöneticilik yapm›ﬂ, inﬂaat
ve hizmet sektörlerinde faaliyet yürüten ﬂirketlere sahip bir patron.
Bu zat-› muhteremin inﬂaatlara tu¤la tedarik eden bir firmas› var.
Verimli topraklar› sat›n alm›ﬂ, buradan elde ettikleri malzemeyi tu¤laya dönüﬂtürüyorlar. Bu firmada 12-13-14 yaﬂlar›ndaki çocuklar hamall›k yap›yor. Çocuklar, tanesi bir kiloyu geçen tu¤lalar›n bazen yedi
bazen on tanesini baﬂlar›n›n üzerine üst üste koyarak taﬂ›yorlar. Sigorta, tatil gibi haklardan tamamen yoksun olan bu çocuklar›n ald›klar› gündelik on liray› geçmiyor.
Bu, iﬂin barbarca olan k›sm›. Bir de ayn› adam›n “kibar” yönü var
ve bu yönüyle çok övünüyor.
‹nﬂaatlara tu¤la tedarik eden firman›n sahibi, ayn› zamanda lüks
restoranlar da iﬂletiyor. Kibar burjuvam›z, bu lüks restoranlarda çal›ﬂan garsonlar›n temizli¤ine çok önem veriyor. “Temizlik uygarl›¤›n ölçütüdür”, böyle diyor. Garsonlar› diksiyon kurslar›na gönderiyor, yabanc› konuklara daha iyi hizmet verebilmeleri için onlar› h›zland›r›lm›ﬂ
dil kurslar›na gönderiyor. K›sacas› garsonlara kibarl›k ö¤retmek için
hiçbir masraftan kaç›nm›yor.
‹ﬂte size bir burjuvan›n barbarl›¤› ve kibarl›¤›. Burjuvalara “kiﬂileﬂmiﬂ sermaye” diyen Marx bunu kastetmiﬂ olmal›. Sermaye barbarca
sömürüyü emrediyorsa bir barbar, sahte de olsa kibarl›¤› emrediyorsa kibar biridir o.
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Eczac›lar›n ‘kepenk kapatma’ eylemi

Ö⁄RENMEYE ÖVGÜ
En kolaydan baﬂla ö¤renmeye
Zaman› ﬂimdi? vakit geçti deme!
Ö¤ren ABC’yi.
Yeterli de¤il bu, ama ö¤ren onu!
Baﬂla ö¤renmeye, sab›rla!
Sen her ﬂeyi bilmelisin.
Yönetimi sen almal›s›n.
Sen sefaletteki adam, Ö¤ren!
Sen hapisteki adam, Ö¤ren!
Sen mutfaktaki kad›n, Ö¤ren!
Sen atm›ﬂ yaﬂ›ndaki, Ö¤ren!
Yönetimi sen ele almal›s›n.
Siz evsizler barks›zlar-Okula gidin!
Siz so¤uktan titreyenler bilimle donan›n!
Siz açlar al kitab› eline silaht›r O.
Yönetimi sen ele almal›s›n.
Utanma sor, yoldaﬂ!
B›rakma baﬂkalar›n›n sana anlatmas›n›, git kendin ö¤ren!
E¤er kendin ö¤renmediysen bir ﬂeyi onu bilmiyorsun demektir.
Hesaplar› kontrol et, Onu sen ödeyeceksin.
Parma¤›n› hesaptaki bütün kalemlerin üstüne koy,
Ve sor, nereden ç›kt› bu?
Yönetimi sen ele almal›s›n.
Bertolt Brecht
(Çeviren: Anna Çelikel-Murat Çelikel)

8 MART;
* ﬁiddete maruz kalan bir kad›n›n,
* Ayr›mc›l›¤a u¤rayan bir kad›n ö¤rencinin,
* ‹ﬂ yerinde ayr›mc›l›k gören, eﬂit iﬂe eﬂit ücret
almayan bir kad›n iﬂçinin,
* Töre denilerek öldürülen bir k›z çocu¤unun,
* Cinsellik objesi haline getirilmiﬂ kad›n cinsinin,
* Hayat›n her alan›nda tacize u¤rayan anam›z›n,
bac›m›z›n, k›z›m›z›n,
* Kapitalist düzenin ikinci s›n›f sayd›¤› tüm
KADINLARIMIZIN Sisteme karﬂ› isyan›d›r.
8 Mart bu isyan› büyütmek ve kad›n-erkek eﬂitli¤inden
kad›n-erkek özgürlü¤üne çevirecek bir mücadeleye
giriﬂmenin ad›d›r.
8 MART DÜNYA EMEKÇ‹ KADINLAR GÜNÜ KUTLU
OLSUN.
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ﬂerefine; Piyasac› sa¤l›k politikalar›n›n
gelece¤i üzerine Kakaralar-kikiriler
Asl›nda bu yaz› daha farkl› olmal›yd›. ‘neo-liberal politikalar’dan
bahsetmeliydim giriﬂte. Ard›ndan
‘ayr›cal›kl› meslek gruplar›’n›n ayr›cal›klar›n› yitirmesinin öyküsünü
anlatmal›yd›m biraz. Sonra sa¤l›k
sisteminin içler ac›s› halini, Temel
Demirer’den ve Türk Tabipler Birli¤i’nin internet sitesinden aﬂ›rd›¤›m istatistiklerle göstermeliydim.
Son olarak eczac›lar›n hemen hemen firesiz yapt›¤› kepenk kapatma eylemini biraz övüp, ard›ndan
da büyük puntolarla “AMA” yazd›ktan sonra bu tepkinin alt›n›n
doldurulmamas› yani politikleﬂtirilmemesi durumunda yaln›zca ekonomik tepki olarak kalaca¤›n› ve
bu hareketlili¤in her hangi bir sonucunun elde edilemeyece¤ini
anlatmam gerekiyordu. Fakat kalem öyle yürümedi.
Tan›d›k Gelecek (!) Bir Tak›m Öneriler: Diplomay› kapan
eczac›, o diplomay› fotokopi ile
ço¤alt›p, istedi¤i kadar eczane
açabilsin….tabiî, her ﬂeyi de kapitalistten beklemeyelim. Bir düzine
eczane aç›p bunlar› zincir yapana, 2 tane ‘dayal›-döﬂeli’ eczane
de devlet açs›n.
Art›k ilaç fiyatlar› kafaya göre
belirlenebilmeli ve bölgeden bölgeye, ﬂehirden ﬂehre ve s›k› durun dükkandan dükkana bile de¤iﬂebilsin. De¤il mi? ‹ﬂte özgürlük
budur; bir mal› istedi¤in fiyattan
satabilme özgürlü¤ü! Daha ne isteyebiliriz ki bir toplumsal modelden?
‘Çok önceden piyasalaﬂm›ﬂ’
hizmetlerle eﬂleﬂtirince durum komikleﬂiyor iyice.
‹laç Matik: Bankamatiklerin
hemen yanlar›na ‘ilaç-matik’ler
kurmak… Böylece nöbetçi eczaneye son! Paran› at, ilac›n› seç.

laflar› da eklenebilir. O da olmasa
EçSAne falan da olabilir belki de..
Neyse.
Fabrikadan Halka: ‹laç tekelleri binalar›n›n önüne ‘fabrikadan halka’ tezgâhlar› açabilsin.
T›bbi mümessiller (…) buralarda
ç›¤›rtkanl›k yaps›n.
Ard›ndan ‘hangi ilac› al›rsan
bi milyon’cular türesin iﬂlek caddelerde. Çin mal› ucuz ilaçlar al›c›s›n› bulsun.
Bakkallarda tane ilaç dönemi
baﬂlas›n. Hatta daha iyisi hani ﬂu
aç›k deterjan var ya onun gibi olsun. Aspirin olur mesela. Çuvallar›n içinde daha önceden ufalanm›ﬂ, kilo iﬂi sat›ls›n. Örnek: “bana
200 gram aspirin” “abi 50 kuruﬂluk vermidon alabilir miyim?”
Sonra…
Reklamlar› da olmal› ilaçlar›n.
Meselâ son model bir kad›n(!) d›ﬂar› ç›k›k ve kal›n dudaklar›n›n
aras›ndan seslenebilsin: ‘Apranax’…
Sonra ﬂaklaban›n biri isminin
önüne ‘araﬂt›rmac› gazeteci’ yap›ﬂt›r›r ve “parol mucizesi isimli bi
kitap yazar. Bu kitap en çok satanlar bölümünde raflan›p böylelikle hakikaten de çok satmas›
sa¤lan›r. Tabiî ilac›n da…
Best Of Tansiyon: “best of”
ilaçlar ç›kabilir meselâ. Yani bir
kutunun içinde bir tane aspirin, bir
doz aferin, bir tablet novalgin…
hatta çoklu hastal›klara paket
oluﬂturulur; kalp, ﬂeker, tansiyon
sorunlar› için paket 1, baﬂ a¤rs›,
stres için paket 2 …

Eczane laf› da c’sinin telaffuzunun k›ll›¤› bir yana oldukça keyifsiz bir isim. Her ﬂeyden önce
‘fresh’ de¤il.

‹kinci El ‹laç: “o kadar da olmaz” demeyin. Meselâ internet
ilanlar› falan; sahibinden az kullan›lm›ﬂ aﬂ›lar… Ne hayal gücü, ne
de hayal!

Öneri: “schifa Markt” olabilir
meselâ. Mekan›n büyüklü¤ü ve
içerisindeki ürün çeﬂitlili¤i miktar›na göre “hiper”, “süper”, “mega”

Unutmayal›m ki sa¤l›kta ﬂaka
olmaz..

Serdar Sar›ca
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