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“Evet” mi “Hay›r” m›
Bölünmesini Niçin Boykot Ediyoruz?
Hâkim gerici s›n›flar, anayasadaki k›smî de¤iﬂikli¤i
içeren referandum oyununda emekçi halklar›m›z›n bilincini yaratt›klar› suni çeliﬂkilerle bir kez daha “Evet
mi?”, “Hay›r m›?” diye bölmeyi amaçl›yorlar.
Kulaklar› sa¤›r eden tüm o “demokratikleﬂme” palavralar›na ra¤men özünde militarist, polis devleti karakterini ›srarla koruyan gerici T. C. devleti, gerek kendisinin gerekse kapitalist sistemin yap›sal krizinden bir
türlü ç›kam›yor. Gerici reform dahi yapam›yor. Avantalar ya¤malar düzenine dönüﬂen kapitalist üretim anarﬂisine dayal› sistem, emekçi y›¤›nlar için her geçen gün
daha da dayan›lmaz hale geliyor.
Sahte “laikçi-ﬂeriatç›” gündemi hâlâ birilerinin kafas›n› kurcal›yor ve bu aldat›c› düzenek bir türlü bozulam›yor.
Uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂmalar›yla gerici, sömürücü
güçler, Ordu, Anayasa Mahkemesi, HSYK vb. devlet
kurumlar› üzerinde gittikçe ﬂiddetlenen ve kirlenen bir
denetim kurma kavgas›n› vermektedir. Hâkim gerici s›n›flar›n kendi aras›nda cereyan eden düzen içi çat›ﬂmas›nda insanlar›m›z “Evet” ile “Hay›r” gibi gerici tercihlere; bir baﬂka deyiﬂle sistemin sürgit devam› için taraf
olmaya zorlanmaktad›r.
Kapitalist emperyalizmin ç›karlar› do¤rultusunda
hareket eden, s›n›fsal ç›karlar› gere¤i de etmek zorunda olan T.C. burjuvazisi ve ortaklar›, önlerindeki en
ufak yasal engeli kald›rmak isterlerken bile bir iç çat›ﬂmaya girmiﬂlerdir. Yeni dönemde iﬂçilerden-emekçilerden emecekleri kan›n kendi aralar›nda paylaﬂ›m› hesab›n› yapmaya koyulmuﬂlard›r.

“Evet” ile “Hay›r” aras›nda ne fark var? Çürüyüp çözülen sistem kendisini aﬂamamaktad›r.
Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar etkili ve bütünlüklü bir politika üretemedi¤i için de Burjuva-Proletarya
temel çeliﬂkisi bir türlü ön plana ç›kar›lam›yor. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n talep ve ihtiyaçlar›n› gündemleﬂtirip sa¤l›-“sol”lu burjuva partilerinin demokrasicilik
oyunu bir türlü bozulam›yor.
Sistemin / rejimin yaﬂad›¤› kriz ortam›nda, birbiriyle
çat›ﬂan düzen güçlerinin çeliﬂkilerinden iﬂçi s›n›f› ve
emekçi halklar›n ç›karlar›n› yaﬂama geçirme do¤rultusunda yararlanabilecek, parlamentarizme ve emperyalizmin bölgedeki oyunlar›na “kama sokacak” örgütlerimizin iﬂbaﬂ› yapamad›¤› bir ortamda “Evet” ile “Hay›r”
saflaﬂmas›na alet olmay›, devrimcilik, ilericilik, demokratl›k olarak pazarlama giriﬂimlerine göz yumulamaz.
Sosyal muhalefet dinamiklerini uyumland›r›p kurmayl›k görevini yerine getirecek birleﬂik-güçlü-güvenilir
ve donan›ml› ‹ﬂçi S›n›f› Partisi de henüz üretilemedi¤inden “Milli Mesele” ile “Milliyetler Meselesine” de proje üretilemiyor.
Tarihsel ve sosyal hakl›l›klar›yla sürece müdahale
edebilecek Kurum ve Araç’lara sahip olamayan Devrimci ve Marksist Sol Kadrolar henüz “Öndersizlik Krizi”ni aﬂamayan duruﬂlar›yla kurmayl›k görevini bir türlü
yerine getiremiyor.
Burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›m temsilcileri sistemin / rejimin kendilerine açt›¤› kanallarda kendi ideolojik konumlaﬂmalar›yla politika yapmaktad›r. Kimisi
sisteme kalp ilac› olan parlamentarizm ile u¤raﬂ›rken
Devam› Sayfa 13’de

6. Say›m›z Ç›karken...
‹ﬂçi s›n›f›n›n ve emekçi halklar›n her türlü burjuva,
gerici ideolojilerden ba¤›ms›z bir mücadele kürsüsü olmay› amaçlayan ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemizin 6. Say›s›,
referandum gündemiyle geniﬂ kitlelerin politizasyonunun yo¤unlaﬂt›¤› bir dönemde okurlar›yla buluﬂuyor.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹, mevcut imkânlar›m›z ne
kadar s›n›rl› olursa olsun, "ehven-i ﬂer" teorileriyle ezilen ve sömürülen y›¤›nlar› bol kat›rl› ve sat›rl› düzen seçeneklerine mahkûm etmenin teori ve prati¤ini yapan
kimilerine inat, böyle bir ortam› iﬂçilerin ve emekçilerin
ba¤›ms›z s›n›f bilinçlerini yükseltmek için bir f›rsat olarak kullanmaya azami çabay› göstermiﬂtir ve bundan
sonra da gösterecektir. Çizgisi do¤ru olan›n er ya da
geç ordulaﬂaca¤›n›n, düzen güçlerinin dümen suyunda
yol almaya çal›ﬂanlar›n ise bugünkü güçlerini bile koruyamayacaklar›n›n bilinciyle hareket ediyoruz.
Kimileri kapitalist T.C. devletinin çürümesini ve kokuﬂmuﬂlu¤unu, "derin devlet", "çeteler", "haliç'teki simonlar"la aç›klamaya ve aklamaya çal›ﬂadursun, çürüme ve kokuﬂma sistemin ve rejimin en derin köklerinden k›lcal damarlar›na kadar yay›lmaktad›r.
Düzenin çürüyüp yozlaﬂmas›n›n had safhaya vard›¤›, mücadele eden iﬂçilerin ve emekçilerin her bir anlaml› ç›k›ﬂ›n›n bast›r›lmas›nda daima revaçta birer silah
iﬂlevi görmüﬂ olan "vatan haini", "bölücü, "terörist, "PEKAKA" ça¤r›ﬂ›mlar›n› egemen s›n›f kesimlerinin temsil-

cilerinin birbirlerine karﬂ› kullanmaya baﬂlad›klar› bir ortamda, iﬂçilerin ve emekçilerin kendi nihai ç›karlar›n›
gerçekleﬂtirme yolunda burjuvazinin ve burjuva devlet
ayg›t›n›n farkl› kesimleri aras›ndaki her çat›ﬂmadan
azami derecede faydalanmas›n›, burjuva politika bezirganlar›n›n bütün sahtekârca sözlerinin gerçek s›n›f anlam›n› bir ç›rp›da sökmeyi ö¤renmeleri giderek daha
büyük bir önem kazan›yor.
Kapitalist üretim anarﬂisinin batakl›¤› üzerinde,
evet, "hepimiz ayn› gemideyiz." Ama ço¤unluk küreklere koﬂulmuﬂken, baz›lar› da güneﬂ banyosu ve siesta
yap›yor. Bugün emekçilerin s›rt›ndan elde edilen kazanc›n ve bunun ürünü olan iktidar›n paylaﬂ›m› u¤runa
birbirlerinin gözünü oyanlar›n, ezilen ve sömürülen
kendi ç›karlar› u¤runa en küçük bir ba¤›ms›z hareketlenmesinde onlara karﬂ› nas›l bir yumruk gibi birleﬂeceklerini (bütün Türkiye tarihinin tekrar tekrar bize ö¤retti¤i bu gerçe¤i) bir an için bile ak›ldan ç›karmadan,
iﬂçiler ve emekçiler olarak, ya düzen politikac›lar›n›n
(ve tabii ki "yetmez ama evet", "ﬂeriat gelir hay›r" vb.
ak›l fukaras› formülleriyle onlar›n içimizdeki uzant›lar›
iﬂlevi gören ilkesiz "ehven-i ﬂer" teorisyenlerinin de),
ﬂantaj, tehdit, sahte umut tacirli¤i, vb. klasik yöntemleriyle hakl› demokratik, sosyal, ekonomik özlemlerimizden yararlanmalar›n› engellemesini ö¤renece¤iz ya da
kapitalizmin batakl›¤›nda daha uzun süre baﬂkalar›n›n
hayr›na kürek çekmeye devam edece¤iz.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹
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Gündem

Referandum Polemiklerinin
Sat›r Aralar›ndaki Gerçekler
Referanduma beﬂ kala, düzen partileri aras›ndaki polemiklerin seviyesi bilindi¤i gibi "boy"
ve "soy" tart›ﬂmalar›na kadar inmiﬂ bulunuyor.
Tart›ﬂman›n bu düzeyde seyretmesinin temelinde, asl›nda iﬂçi ve emekçi halk›n "evet" ya da
"hay›r" seçenekleri için sand›klara koﬂmalar›n›
gerektirecek kayda de¤er hiçbir neden ileri sürülememesinin yatt›¤›n› görmek hiç de zor olmasa
gerek. Hatta öyle bir tablo ortaya ç›kt› ki, bir avuç
büyük sermaye sahibinin hangi ﬂ›kk› destekleyece¤i tart›ﬂmas› milyonlarca insan›n neden "evet"
veya "hay›r"› desteklemesi gerekti¤i tart›ﬂmas›n›n önüne geçmeye baﬂlad›. Bu tart›ﬂma da sermaye düzeninde "halk oylamas›"n›n ne olup ne
olamayaca¤› hakk›nda bize önemli ipuçlar› vermektedir.
Yeni CHP Yönetiminin ‹ﬂçilere Gerçek
Vaadi: Sömürüde Çin Modeli!
Posta Gazetesinde 15 A¤ustos 2010 tarihinde yay›nlanan tam sayfa bir reklam-"haber"de
ﬂunlar söyleniyor: "Umut Oran, iﬂ yaﬂam› boyunca savundu¤u kümelenme modelini Genel Baﬂkan Yard›mc›s› oldu¤u CHP'nin parti program›na
soktu. CHP iktidara geldi¤inde Amerika, ‹talya,
Çin'de baﬂar›yla uygulanan ve belirli sektörleri,
yan sanayileriyle birlikte belirli kentlerde toplayan bu yöntemi, kalk›nma modeli olarak uygulayacak."
CHP'nin yeni yönetiminin "sol", "halkç›" demagojilerinden etkilenen iﬂçiler, yahu Çin modeli denince bütün dünyan›n akl›na "aﬂ›r› çal›ﬂmadüﬂük ücret" sistemi geliyor, referanduma beﬂ
kala bu biz iﬂçiler için nas›l bir "halkç›" aç›l›m oluyor böyle diye ﬂaﬂ›rabilirler. Ama ﬂaﬂ›racak hiçbir ﬂey yok. Bay Umut Oran'›n "yaﬂam› boyunca"

savundu¤u modeller bunlard›. Bay Oran burada
da iﬂçilere de¤il kendisinin içinden geldi¤i ihracatç› patronlar›n özlemlerini dillendirmektedir.
K›l›çdaro¤lu'nun genel baﬂkanl›¤a seçilmesiyle yenilenen CHP yönetiminde genel baﬂkan
yard›mc›l›¤›na getirilen tekstil kral› Bay Oran'›n
uzun y›llard›r savundu¤u projeler içinde, Do¤udaki iﬂçilere "yar›m asgari ücret" verilmesi, böylece Bat›daki iﬂçilerin de ücretlerinin bask›lanmas› gibi dahiyane projeler de vard›. Oran, bu
ﬂekilde "sanayiyi kümeleﬂtirerek" ve "bölgesel
kalk›nma modelleri" uygulayarak, kapitalizmde
kaç›n›lmaz olan üretim anarﬂisini, büyük bölgesel eﬂitsizlikleri yok edebilece¤ini ve emekle sermayeyi uzlaﬂt›ran bir sanayi yaﬂam› yaratabilece¤ini iddia etmektedir.
Oran bu projelerini hayata geçirme ﬂans›n›
bugüne kadar bulamam›ﬂt› ama "Halkç› Kemal"in iktidar›nda bu projelerini uygulama ﬂans›
bulaca¤›na güveni tam oldu¤undan, art›k "benim
için genel baﬂkanl›k mücadelesi bitmiﬂtir" diye
güvenle aç›klamaktad›r. Ne var ki, ne Çin'de, ne
de Amerika ve ‹talya'da ya da bir kapitalist ülkelerde, an›lan yöntemlerin uygulanmas› ﬂimdiye
kadar eﬂitsizliklerin ve toplumsal çeliﬂkilerin daha da yo¤unlaﬂmas›ndan baﬂka bir ﬂeye yol açmam›ﬂt›r. Kapitalizmde üretim anarﬂisinin, eﬂitsiz geliﬂmenin ve uzlaﬂmaz s›n›f karﬂ›tl›klar›n›n
kaç›n›lmaz olarak oluﬂmas›n› engelleyecek "sihirli formül" ﬂimdiye kadar bulunamam›ﬂt›r.
"Türk'ün akl›"na güvenimiz tam da olsa, bu formülün dahi "sosyal-demokrat" patronumuz taraf›ndan nihayet keﬂfedildi¤ine ciddî olarak ﬂüphe
etmekten kendimizi alam›yoruz.

Kapitalist Devletlerde Bürokrasinin
S›n›f Niteli¤i Nedir?
"… Modern toplumda erkin elinde bulundu¤u özel katman bürokrasidir.
Bu organ›n modern toplumda egemen olan burjuva s›n›f›yla do¤rudan
ve son derece s›k› ba¤›, gerek tarihten (bürokrasi, burjuvazinin feodallere karﬂ›, genelde “eski soylu” düzenin temsilcilerine karﬂ› ilk politik
arac›yd› ve politik egemenlik arenas›na safkan toprak sahiplerinin de¤il,
soylu olmayan ayd›nlar›n, “küçükburjuvazi”nin ilk ad›m› at›ﬂ›n› ifade ediyordu), gerekse de sadece burjuva “halk evlatlar›”n›n giriﬂine aç›k olan

‹yi Bürokrat Kemal'in Tarihsel Özeleﬂtirisi
"Ekim ay›nda ‹stanbul’da partimizin ekonomi
politikas›n› aç›klayaca¤›z. ‹ﬂ adamlar› bekliyorlar. Herkesin hatalar› olabilir. Benim de olabilir
ama özeleﬂtiri yapmam›z gerekiyor. Ecevit’in ‘80
öncesi baﬂbakanl›¤›nda ekonomi kötü yönetildi.
‹ﬂ adamlar›yla çat›ﬂma içerisine girdi. Biz çat›ﬂma içinde olmayaca¤›z. ‹ﬂ adam›yla da iﬂçiyle
de uyumlu olaca¤›z."
Bu sözler de K›l›çdaro¤lu'nun 28 A¤ustos
2010 tarihli sözlerinden. Akﬂam gazetesinden
‹smail Küçükkaya, K›l›çdaro¤lu'nun Kayseri'deki
bir mitinge giderken otobüste gazetecilere yapt›¤› bu aç›klamalar›n devam›n› ﬂöyle aktar›yor:
"… ‹ﬂ dünyas› öteden beri CHP'nin ekonomi
politikalar›na kuﬂkuyla bakar. ‹ﬂadamlar› bu konuya hem mesafeli hem de ﬂüpheli yaklaﬂ›r. K›l›çdaro¤lu, çok çarp›c› bir de¤erlendirme yapt›.
Sa¤ iktidarlar›n öteden beri kulland›¤› 'Kuyruklar
vard›, yokluk vard›' diye suçlad›¤› CHP'nin 1980
öncesi iktidar›n› bak›n nas›l de¤erlendirdi:
'Ekimde CHP'nin ekonomi politikalar›n› ‹stanbul'da aç›klayaca¤›z. Ecevit'in tek parti iktidar›nda, 1970'lerin sonunda yanl›ﬂ ekonomik kararlar da al›nd›. Ekonomi politikalar› çok baﬂar›l›
de¤ildi. Daha farkl› ve daha aktif olabilirdi. Sa¤l›kl› özeleﬂtiri yap›yorum.' Ali K›rca, 'Kuyruklar..?'
diye araya girince Kemal Bey 'Evet o dönemi
iﬂaret ediyorum' diye teyit etti.
Ben de 'Siz o dönem ne yap›yordunuz?' diye açmak istedim. Kemal Bey'in cümleleri ﬂöyle:
'O dönem ben bürokratt›m. Üstelik ‹stanbul'da
hesap uzman›yd›m. Gözlemledim, iﬂadamlar›yla
Devam› 5. Sayfada

ve bu burjuvaziyle en güçlü binlerce
ba¤la ba¤l› bu s›n›f›n oluﬂum ve saflar›na adam alma koﬂullar›ndan aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r. (…) her türlü bürokrasi,
gerek tarihsel kökeni, gerekse de mevcut kayna¤› ve amac› itibariyle kat›ks›z
ve salt burjuva bir kurumdur..."
(Lenin, Narodnizmin Ekonomik ‹çeri¤i ve Onun
Bay Struve'nin Kitab›ndaki Eleﬂtirisi, TE, Cilt 1)

Eylemdeki Sloganlar›n Dili -V1. Çeﬂitli iﬂçi-kitle çal›ﬂmalar›nda, grev, direniﬂ ve eylemlerde s›kça kullan›lan sloganlardan
birini de sendikaya üye olduklar› için topluca iﬂlerinden at›lan Düzce’deki K‹PA iﬂçileri söyledi ya
da sendikac›lar taraf›ndan iﬂçilere söylettirildi:
“K‹PA ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir!..”
Bu slogan arac›l›¤›yla iﬂçi s›n›f›n›n sendikal
birli¤inden yana olan güçlerin hem bu eylemi sahiplenerek dayan›ﬂma göstermesini hem de patronlara “yaln›z de¤iliz” mesaj› verilmek istendi¤ini
anl›yoruz. S›n›flar mücadelesinde iktidardaki sermaye s›n›f›n› tehdit etmek, gasp edilen haklar›m›z› elde edebilmek için donan›ml› örgütsel güvencelere ihtiyaç vard›r.
“‹ﬂçi S›n›f› Yaln›z De¤ildir!” slogan›n›n yerini bulabilmesi ve de s›n›fsal ç›karlar›m›z›n gerçekleﬂebilmesi için s›kça tekrarlad›¤›m›z “‹ﬂçi S›n›f›n›n Sendikal ve Siyasal Birli¤i” davas›n›n gerçekleﬂip, maddî bir güce dönüﬂmesi gerekecektir.
‹ﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤inin maddî
bir güce dönüﬂmesiyle hâkim gerici s›n›flar›n sendika ve iﬂçi düﬂman› politikalar› geriletilir ve aﬂ›l›r.
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Günümüz ﬂartlar›nda iﬂçi s›n›f›n›n sendikal
mücadelesi bilinçli çabalarla bölünüp parçalanm›ﬂt›r. Sendikalar birer “devlet sendikas›na” hatta
“devlet kurumuna” dönüﬂtürülmüﬂtür. ‹ﬂçi s›n›f›,
devrim, sosyalizm, komünizm ad›na dövüﬂtü¤ünü
iddia eden örgütler de bu yolda politika üretememektedir. Burjuva, küçükburjuva “sol” örgütlerin
iﬂçi s›n›f›n› yan›lt›c› örgütlerine cömertçe aç›lan
güzergâhta bu sorunlar daha da ç›kmaza sürüklenmektedir.
Bu durumda nesnel gerçekli¤i tüm aç›kl›¤›yla
söylemek durumunday›z: ‹ﬂçi s›n›f› yaln›zd›r. Bir
yandan burjuvazinin bask› ve terörüyle, di¤er yandan sendikal ve siyasal parselasyonlarla iﬂçi s›n›f› yaln›z b›rak›lm›ﬂt›r.
‹ﬂçi s›n›f›n› politika d›ﬂ›nda tutan ve politikas›zlaﬂt›ran sa¤l› “sol”lu tüm politikalar› aç›¤a vurup iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i için mücadele etmeliyiz.
2. Kitle eylemlerinin âdeta ortak slogan›na dönüﬂen “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza!..” konusunu nesnel gerçekli¤i içinde irdelemek durumunday›z.

Ulusal ve evrensel ölçekte s›kça tekrarlanan
bu slogan›n s›n›flar mücadelesinde bir tarihselli¤i
var. Uluslarötesi tekelci sermaye dünya genelinde
iktidardad›r. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z tekelci
sermayenin faﬂist-faﬂizan tehditleri alt›ndad›r.
Sermaye s›n›f›n›n diktatörlü¤ünden zarar gören
herkesin (birey, grup, çevre ve örgütlerin) yan yana durmas›, deneyim aktar›m›nda bulunmas›, birbirinden ö¤renmesi ve birlikte yürümesi gerekiyor.
Kolektif akl›, kolektif bilinci ve kolektif eylemi
örgütlememiz gerekiyor. “Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza!..” slogan›m›z› iﬂte bu türden örgütsel güvencelerimizi inﬂa etti¤imizde kullanmal›y›z. Ancak iﬂte o zaman bu slogan›m›z› kullanmay› hak
edece¤iz.
Günümüz ﬂartlar›nda burjuvazinin bask› ve
tehditleri karﬂ›s›nda sendikal ve siyasal alandaki
duruﬂlar›m›z hiç de iç aç›c› de¤ildir. Bizimkilerin
de¤il, hep onlar›n dedi¤i olmaktad›r. Sloganlar›m›z›n tutarl›-somut-amaçl› olmas› esast›r. Yoksa güzel tasarlanm›ﬂ birer söz dizini olarak kalmaya
mahkûm olurlar.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹

"Kapitalizmdeki özgürlük … köle sahipleri için özgürlüktür" (Lenin)

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Gündem

AKP’nin Anayasa Paketi ‹ﬂçilere Ne Getiriyor? Veya Bir ﬁey Getiriyor mu?
AKP’nin referanduma götürdü¤ü anayasa de¤iﬂiklik paketinde, Anayasa’n›n 54. Maddesinde yer alan
“Siyasî amaçl› grev ve lokavt, dayan›ﬂma grev ve lokavt›, genel grev ve lokavt, iﬂyeri iﬂgali, iﬂi yavaﬂlatma, verim düﬂürme ve di¤er direniﬂler yap›lamaz” ifadesi kald›r›lmaktad›r. Ne gariptir ki, en önemsiz de¤iﬂikliklerin bile abart›l› biçimde reklam›n› yapmak için
hiçbir f›rsat› kaç›rmayan hükümet sözcüleri, miting
meydanlar›nda olsun, da¤›tt›klar› broﬂürlerde olsun,
böyle önemli görünen bir de¤iﬂikli¤i ön plana ç›kartacaklar›na, “iki sendikaya üye olma hakk›” ve “grev zararlar›ndan sendikalar›n sorumlu tutulmamas›” gibi iﬂçi s›n›f›n›n acil talepleri aras›nda yer almayan unsurlar›n reklam›na a¤›rl›k verdiler. Hükümet görünüﬂte 12
Eylül’ün sendikal yasaklar›n› kald›r›yor, ama nedense
bunun pek propagandas›n› yapmak istemiyor.
Ama patronlar›n örgütü MESS bu de¤iﬂiklikleri
önemsiyordu. MESS’in yay›n› olan Mercek Dergisi’nin
Temmuz 2010 say›s›nda, an›lan ifadenin kald›r›lmas›
aç›k bir tart›ﬂmaya neden oldu. Çal›ﬂma Bakan› Ömer
Dinçer, her isteyenin kolay kolay ulaﬂamad›¤› bu yay›nda yer alan aç›klamas›nda, siyasi grev, dayan›ﬂma
grevi, genel grev ile iﬂyeri iﬂgali ve çeﬂitli iﬂçi eylemleri üzerindeki anayasal yasa¤a iliﬂkin ifadenin kald›r›lmas›n›n Türkiye’nin AB taahhütleri aras›nda yer ald›¤›n› belirtmiﬂtir. Buna göre Türkiye, 87 ve 98 say›l› ‹LO
(Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü) Sözleﬂmeleri ve Avrupa Sosyal ﬁart› do¤rultusunda sendikal haklar›n yeniden düzenlenmeyi vaat etmektedir. Ayn› hükümet, çok
de¤il üç y›l önce Avrupa Sosyal ﬁart›’n›n toplu eylem
ve örgütlenme hakk›, iﬂçinin kendisini ve ailesini geçindirebilecek insanca ücret gibi koﬂullar›n› kabul etmemiﬂti (Bak›n›z 9 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete).
Peki ne de¤iﬂmiﬂtir? ILO Türk hükümetinden neleri istiyor, Türk hükümeti ne yap›yor? Türk sermayesi ne
istiyor?
Patron sendikalar›na hukuk dan›ﬂmanl›¤› yapan
Prof. Tankut Centel’in ayn› dergide aktard›¤›na göre,
‹LO Uzmanlar Komitesi, Türkiye’den siyasi grev, dayan›ﬂma grevi ve genel grev yasaklar›n›n kald›r›lmamas›n›n yan› s›ra Bakanlar Kurulu’nun yasal grevleri
dahi “erteleme” (siz baltalama ve yasaklama diye okuyun) yetkisini ve bunun sonunda tekrar greve de¤il ancak zorunlu tahkime gidilebilmesini eleﬂtirmiﬂtir. Yasaklanan grevlerle iﬂyeri iﬂgali gibi toplu eylemlere kat›lan iﬂçilere getirilen hapis ve para cezalar›, grev oylamas› ve arabuluculuk için gerekli bekleme sürelerinin uzunlu¤u, grev gözcülerine getirilen k›s›tlamalar,
sendikalara devlet müdahalesi, grev yasa¤› kapsam›ndaki iﬂlerin ve iﬂyerlerinin çok geniﬂ tutulmas› da
ayn› komitenin eleﬂtirileri aras›nda yer alm›ﬂt›r. Hükümet ise ILO’nun kendisinden istedi¤i de¤iﬂiklikler içinde en son s›ralarda gelen iki sendikaya üyelik gibi bir
konuyu -sendikal hareketi biçimlendirmede kendi
amaçlar› için kullanabilece¤ini düﬂünerek olsa gerekgündeme getirmeyi tercih etmiﬂtir.
Referanduma sunulan de¤iﬂiklikle, anayasadaki
“siyasi grev vb. yasakt›r” ifadesi kald›r›lsa da, bu de¤iﬂikli¤in, iﬂçi s›n›f›n›n grev hakk›n› kullanmas›n›n önün-

deki bu bir y›¤›n yasak, k›s›tlama ve keyfili¤i ortadan
kald›raca¤›n›nsa hiçbir garantisi yoktur. Tersine, Anayasan›n grev hakk›n› düzenleyen maddesinin birinci
cümlesinde, “toplu iﬂ sözleﬂmesinin yap›lmas› s›ras›nda, uyuﬂmazl›k ç›kmas› halinde iﬂçiler grev hakk›na
sahiptirler” ﬂeklindeki ifade yerli yerinde aslanlar gibi
durmaktad›r. Yani, Anayasaya göre grev, sadece toplu sözleﬂmede uyuﬂmazl›k ç›kmas› halinde kullan›labilecek bir hak olarak kalmaktad›r. Grev hakk› yaln›z
toplu sözleﬂmede uyuﬂmazl›k halinde kullan›labilecekse, “siyasi grev” hakk› diye bir hak zaten söz konusu
olamaz. Bu yasaklama ifadesini Anayasada koruyup,
ILO ve AB’den eleﬂtiri almak yerine, grevlerin s›n›rlar›n› Anayasa gibi göze batmayan sendikalar yasas›ndaki bir düzenlemeyle belirlemek, hükümet için çok daha
ak›ll›ca olacakt›r.
Böyle bir de¤iﬂikli¤e ihtiyaç duyulmas›n›n baﬂl›ca
nedenlerinden biri de, ﬂüphesiz son y›llarda Türkiye
iﬂçi hareketinin ciddi anlamda yeniden canlanma
emareleri göstermesi, gösteri, direniﬂ ve fabrika iﬂgallerinin artmas›d›r. ‹ﬂçiler, düzenin hükümetinin, hukukunun, iﬂ ve ceza yasalar›n›n, polisinin, hâkim ve savc›lar›n›n, topunun birden tamamen patronlar›n ç›karlar›n› korudu¤unu, kendilerine tan›nan haklar›n ise yalan
ve aldatmacadan ibaret kald›¤›n› her gün daha iyi anlamaktad›rlar. Bu nedenle dayan›ﬂma eylemleri, iﬂgaller vb. yöntemlere baﬂvurarak giderek kendi haklar›n›
kendileri alma yoluna gitmektedirler.
Bu gerçe¤in verdi¤i rahats›zl›k nedeniyle olsa gerek, Çal›ﬂma Bakan›, ayn› aç›klamas›nda siyasi grev,
iﬂyeri iﬂgali ve benzerlerine getirilen yasaklarla ilgili
anayasa hükmünün halihaz›rda zaten “uygulama alan› da bulunmad›¤›n›” belirtmektedir. Aç›kça ﬂöyle demektedir: “Ülkemizde çok say›da yap›lan bu tür eylemlere karﬂ› yasal süreç iﬂletilmemekte olmas›na karﬂ›n
AB ve ILO taraf›ndan eleﬂtiri konusu yap›lmaktad›r.”
Demek ki iﬂçiler bu tür eylemleri yapacak örgütlülük
ve bilinç seviyesine ulaﬂt›¤›nda yasan›n buna engel
olamad›¤›n› hükümet de bilmekte, ayr›ca mevcut iﬂçi
hareketinin de belli bir seviyeye ulaﬂt›¤›n› itiraf etmektedir.
Yine de hizmet etti¤i sermaye s›n›f›n› teskin etmek
için bu de¤iﬂikliklerin asla hayata geçirilmeyece¤i ve
gösteriﬂten ibaret oldu¤una dair güvence vermeyi de
ihmal etmiyor Bakan: “Anayasa’da yap›lacak de¤iﬂikliklerden sonra ortaya ç›kabilecek yeni yasal düzenlemelerde de ihtiyaca göre gerekli de¤iﬂikliklerin yap›labilmesi mümkün olacakt›r.” Bu her yöne çekilebilir “ihtiyaca göre” sözünün anlam› nedir? ﬁudur: patronlara
aç›kça bu yasaklar›n Anayasa’da kald›r›lmas›n›n uygulamada hiçbir hüküm do¤urmayaca¤›n›n garantisi verilmektedir. Çünkü bir yasa¤›n, özellikle de sendikal
haklarla ilgili bir yasa¤›n, anayasada kald›r›lmas›,
onun sendikalar yasas›nda da kald›r›laca¤› hatta kald›r›lmak bir yana daha da güçlendirilmeyece¤i anlam›na
gelmemektedir. Bakan patronlara bunun güvencesini
veriyor. Ceza ve iﬂ kanunlar› ile di¤er kanunlardaki yasaklar kald›r›lmadan tek baﬂ›na Anayasa’dakilerin kald›r›lmas› hiçbir anlam ifade etmez. Hükümet, serma-

12 Eylül’ün Sendikal Yasaklar› Neden Getirilmiﬂti?
(Sermaye Sözcülerinin Kendi Sözleriyle)
Kocaeli Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ayhan Zeytino¤lu, yasaklar›n “geçmiﬂteki tecrübelere” (yani iﬂçi s›n›f›na karﬂ› mücadelede edinilen
tecrübelere) dayand›¤›n› savundu ve de¤iﬂikliklerin
(yüce sermaye için kutsal olan) “mülkiyet hakk›”yla
ba¤daﬂmad›¤›n› söyledi. ‹stanbul Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tan›l Küçük de 12 Eylül’ün sendika ve grev yasalar›n› savundu. ‹ﬂçi s›n›f›n›n tüm örgütlülü¤ünün yok edilmesine ve bask›
alt›na al›nmas›na dayal› bu yasalar›n “çat›ﬂmac›
anlay›ﬂ›n yerine uzlaﬂmac› ve diyalo¤a aç›k” (yani
patronun mutlak tahakkümüne aç›k) anlay›ﬂ›n gere¤i oldu¤unu söyledi. T‹SK Yönetiminden Bülent
Pirler “1982 Anayasam›z özellikle toplumsal alanda kapsaml› düzenlemeler içermekte olup, en az
çat›ﬂmaya (yani iﬂçilerin en az mücadele etmesine) sebebiyet verme amac›yla yürürlü¤e konulmuﬂtur. Tarihsel süreçte gözlendi¤i üzere, Anaya-

sa ile birlikte siyasi ve sosyal alanda önceki dönemle k›yasland›¤›nda az›msanamayacak ölçüde
az çat›ﬂma yaﬂanm›ﬂ, bu yolla ülkenin ekonomik
alanda sa¤lad›¤› büyük at›l›ma uygun ortam sa¤lanm›ﬂt›r” buyurdu ve o da gururla 12 Eylül’ü savundu. ﬁantaj referandumunda “hay›r”› savunarak
kendi kuyruklar›na tak›lan sendikalar› kastederek
“Son günlerde baz› iﬂçi sendikalar›n›n da Anayasa
de¤iﬂikli¤inin çal›ﬂma hayat›na etkilerine yönelik olarak camiam›zla paralel düﬂünceler dile getirmeleri
memnuniyet vericidir.” diyerek onlar›n da hakk›n›
vermeyi ihmal etmedi. Patronlar›n her koﬂulda övgüsüne mazhar olmay› baﬂaran, hatta “ülke vizyonumuz TÜS‹AD’la ayn›” (D‹SK Baﬂkan› Çelebi Süleyman) diye gururla demeç veren bu sar›ﬂ›n sendikalar›n müstehak›n› da iﬂçiler er geç verecektir.
T‹SK Yönetim Kurulu Üyesi Solmaz Coﬂkun han›mefendi ise, bu yasaklar›n kald›r›lmas›n›n “Politi-

yeye dönüp aç›kça “Siz merak etmeyin, biz yasalar›
de¤iﬂtirmeyerek veya ‘ihtiyaca göre’ eskisinden beter
yaparak daha sonra o enayileri yine kaz›klar›z, yine
polise pataklat›r›z, iﬂyeri iﬂgallerin, grevlerin yayg›nlaﬂmas›na izin vermeyiz” demektedir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n en
ufak hak talebine “ideolojiktir” diye ya¤›p gürleyen hükümetin grev yasaklar›n› kald›rmas›, gerçekte ancak
siyasi bir manevra olabilir.
Bu manevra, burjuva hukukçular›nca da teyit edilmektedir. Mercek Dergisi’nin ayn› say›s›nda Bahçeﬂehir Üniversitesi’nden Dr. Engin Ünsal, de¤iﬂikliklere
karﬂ› ç›karken ve mevcut yasalardaki yasaklar›n aynen uygulanmas›n›n gerekti¤ini savunurken bunu ﬂöyle itiraf ediyor: “Yap›lmak istenen, hükümetin AB’ye
gönülden olmayan, ‹ngilizce ‘lip service’ (yapmac›k
sayg›, sahte ba¤l›l›k) olarak an›lan bir yaklaﬂ›mla, ﬂirin
gözükme çabas›d›r. Hükümet yapmak istedi¤i görüntüsünü verdi¤i de¤iﬂiklikleri gerçekten yapmaya kalkarsa bunun hem iﬂverenler hem iﬂçiler hem de iﬂçi
sendikalar› aç›s›ndan bir deprem etkisi yarataca¤› ve
çal›ﬂma yaﬂam›nda bir kaosun oluﬂaca¤› bilinmelidir.”
(Mercek, s. 145, say› 59, Temmuz 2010)
Siyasi grevi bugün Türkiye’de hangi güç geçekleﬂtirebilir? Ya da genel grevi? D‹SK mi, Türk-‹ﬂ mi, Hak‹ﬂ mi? Bugüne kadarki kitle eylemlerinde bu üç konfederasyonun, 26 May›s’ta oldu¤u gibi grev ve eylemleri sabote etmek, iﬂçilerin kat›l›m›n› azaltmak, onlar›
bölmek, morallerini bozmak için çal›ﬂt›¤›n› herkes bilmektedir. Bu konfederasyonlar›n yapt›¤› ﬂeyin, ﬂu ya
da bu ﬂekilde, iﬂçileri düzen partilerinin, AKP’nin,
CHP’nin kuyru¤una takmak oldu¤u bugüne kadarki icraatlar›ndan bellidir. Bugün iﬂçi s›n›f›, eylemleriyle
gündeme damgas›n› vursa da siyasi grev, genel grev
gibi mücadele araçlar›n› gere¤i gibi kullanacak, hükümeti, tüm yasaklar›n ve s›n›f aleyhine yasalar›n koﬂulsuz kald›r›lmas›na zorlayacak ba¤›ms›z bir siyasi ve
sendikal örgütlülü¤e sahip de¤ildir. Zaten hükümet de
buna güvenmektedir. TÜS‹AD ve T‹SK gibi iﬂçi s›n›f›yla k›ran k›rana mücadele etmiﬂ, 12 Eylül’ün gerçek sahibi ve sorumlusu olan sermayenin sald›r› örgütleri
ise, hükümetin aksine, göstermelik dahi olsa bu haklar›n tan›nmas›n›n iﬂçileri uyand›raca¤›ndan korkmaktad›rlar. “Delinin akl›na taﬂ getirme” ve “b›rak uyusun”
sözlerini benimsemektedirler. T‹SK 27 Nisan 2010 tarihli bildirisinde, siyasi grev baﬂta olmak üzere, grev
yasaklar›n›n kald›r›lmas›n›n grevi “siyasi taleplerin ve
illegal örgütlerin arac›” haline getirece¤ini söylemiﬂ ve
hükümeti “bir kere daha düﬂünmeye” davet etmiﬂti. S›n›f mücadelesi tecrübelerine dayanan sanayicilerin
savurdu¤u kibar yollu bir tehditti bu. Bu da bize gösteriyor ki, e¤er iﬂçi s›n›f›n›n güçlü ve birleﬂik bir siyasal
ve sendikal örgütlülü¤ü olsayd›, ad›n›n geçmesi bile
patronlar› korkutan genel grev, siyasal grev gibi ileri
mücadele araçlar›n›n kullan›lmas›n›n önüne hiçbir yasakla ve oyunla geçilemezdi. AKP’nin 12 Eylül anayasas›n› makyajlama oyunu da kolayl›kla boﬂa ç›kart›labilirdi.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹

ze olmuﬂ sendikalar›n kendi amaçlar›na” yönelik
eylemlerine, “çok keskin bir s›n›f ayr›l›¤› fikri oluﬂturularak, çal›ﬂan kesimde servet düﬂmanl›¤›n›n yarat›lmas›”na (sanki bu ayr›l›k gerçek hayatta yokmuﬂ
ve bunu fikirler oluﬂturuyormuﬂ gibi) varaca¤›n›
söyledi. 12 Eylül’de bu yasaklar› getirerek “Devlet,
böyle bir kaos döneminde, düzenleyici, dengeleyici
ve sosyal taraflar›n haklar›n› koruyucu görevini yerine getirmiﬂtir” dedi. Devletin bu “koruyucu görev”inin nas›l icra edildi¤ini, o dönemi inceleyenler,
gerileyen iﬂçi ücretlerine, kapat›lan sendikalara, iﬂkence ve ölüm istatistiklerine bakarak görebilirler.
Bu han›mefendi, a¤lamas›n›, de¤iﬂikliklerin ayn› zamanda “güçlü sendikalar›n zay›flamas›na” (iﬂçilere
karﬂ› güçlü diye okuyun) ve “sar› sendikac›l›¤a” (!)
neden olaca¤›n› savunarak bitirdi. Sanki zaten bu
yasaklar›n amac› sendikac›l›¤› zay›flatarak sar› sendikac›l›¤› teﬂvik etmek de¤ilmiﬂ gibi ve sanki bizzat
“uzlaﬂmaya aç›k” sendikac›l›¤› öven kendi kardeﬂleri ayn› dergideki sözleriyle bunun hâlihaz›rdaki varl›¤›n› teyit etmiyormuﬂ gibi.

“Gerçek yarg›ç tarihtir - ve infazc›s› da, proletarya olacakt›r." (Marx)

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹

3

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

S›n›f ve Politika

S›n›f Mücadelesi Keskinleﬂiyor
Görev ve Sorumluluklar›m›z S›nan›yor
Türkiye kapitalizmi ABD ile AB’ye
kölece endeksli konumu ve yap›sal karakteri ile bir kriz dönemini yaﬂ›yor.
Kriz dünya çap›nda kapitalizmin krizidir. Kapitalistler fazla üretiyor, fakat
ürettiklerini satam›yor. Kapitalist sistemin malî, finans, borsa vb. krizi art›k
bildik yöntemlerle aﬂ›lam›yor ve de aﬂ›lamayacak.
Krizin faturas› iﬂçi s›n›f›na, emekçilere ve tarihsel müttefiklerine ç›kar›l›yor. Tekelci sermaye krize dayanamayan küçükleri yutuyor ve krizden daha
da kârl› olarak ç›kmay› baﬂar›yor.
Geçenlerde bas›nda 100 büyük tekelin kriz sonras› kazand›¤› kârlar ve
s›ralamas› yay›mland›. Bu liste de gösteriyor ki, tekelci sermaye krizlerden
asla etkilenmeden ç›kabiliyor.
En baﬂta otomotiv sanayi olmak
üzere tüm tekeller krizi bahane ederek fabrikalardan iﬂçi ç›kard›. Bir k›s›m
iﬂçileri ya izne ay›rd› ya da üçte bir ücretle çal›ﬂt›rd›.
Kriz döneminde iﬂçi s›n›f›n›n ekonomik, demokratik haklar›n› koruyup
kollamakla görevli sendikalar›m›z ne yapt›? Tekelci sermayenin çok yönlü
sald›r›lar›na karﬂ› kayda de¤er bir karﬂ›l›k veremedi.
‹ﬂçiler TEKEL Direniﬂi örne¤indeki gibi yer yer polis ve jandarman›n
kuﬂatmas›nda dayaktan geçirildi, gaz bombas› yedi, iﬂsizli¤e ve yoksullu¤a terk edildi.
Sendikalar bir yana programlar›na ilerici, demokrat, devrimci, iﬂçi, sosyalist, komünist, bolﬂevik, yazan “sol” örgütler ne yapt›? Onlar da tekelci
sermayenin sald›r›lar›na, iﬂçi düﬂman› politikalar›na ve diktatörlü¤üne karﬂ› ne tek baﬂlar›na ne de birleﬂerek bir varl›k gösterebildi. Pankart yar›ﬂ›na
girip direniﬂ eylemlerine eklemlendiler.
Bugünkü konumlar›yla sendikalarla örgüt / partilerin iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin ç›karlar›n› koruma yolunda bir varl›k göstermesi ve sermaye güçlerinin “rahatl›kla” uygulayageldi¤i bask› ve terörünü gidermeye güçleri yeter
miydi?
Yetmezdi. Çünkü böylesine kapsaml› ideolojik-politik-örgütsel bir görevi yerine getirebilecek türden ne sendikalar ne de siyasî partiler örgütlü ve
donan›ml›yd›. Parti-Sendika iliﬂkisi de kurulamam›ﬂt›.
Tekelci sermayenin “yüksek” ç›karlar›n› koruyup kollamakla görevli
güçler de iktidar paylaﬂ›m›nda hem kendi aralar›nda hem de iﬂçi s›n›f› ve
emekçi halklar›m›z›n talepleri u¤runa verdi¤i mücadelelere karﬂ› birlikte hareket edemiyorlard›. Onlar da aralar›ndaki uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›yla fena halde bölünmüﬂlerdi.
AKP-TSK-TÜS‹AD aras›ndaki uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar bir türlü karakolda bitmiyordu.
Yani ne Ergenekoncular darbe yapabiliyor ne iktidardaki AKP onlar›
tasfiye edebiliyor ne de en büyük sermaye güç oda¤› TÜS‹AD’›n dedi¤i
olabiliyordu.
Sistem A’dan Z’ye kadar çürümüﬂ ve çözülmüﬂtür. “Hukuk” savaﬂlar›
bitmemiﬂ, Ana ve Baba yasalar deline deline kevgire dönmüﬂtür. Hâkim
gerici s›n›flar aras›ndaki bölünmelerin aras›na kimler kama sokacakt›?
S›n›f mücadelesi ö¤renilir bir ﬂeydir. Emek-Sermaye baﬂ çeliﬂkisi iﬂçi
s›n›f› ve emekçilerin zarar›na iﬂliyor ve iﬂletiliyor. Sermaye s›n›f›n›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n hakl› talepleri karﬂ›s›nda inkâr-imha-asimilasyon politikalar›na “rahatl›kla” baﬂvurmas› çok kötü bir durumdur. ‹ﬂçi s›n›f›
ve emekçilerin hakl› taleplerini kabul ettirme yolunda hâkim s›n›flar›n bask› ve terörünü geriletip aﬂabilmesi ise iﬂçi s›n›f›n›n rolünü bir türlü kavramak
istemeyenlerin üzerinde ciddi olarak düﬂünmeleri gereken bir olgudur, deyim yerindeyse ﬂahane bir durumdur.
‹ﬂte bu türden ﬂahane bir duruma kavuﬂabilmemiz için siyasal ve sendikal tabloda eksik olan› üretmek durumunday›z ki bunun adresi de sürekli vurgulad›¤›m›z gibi TEK PART‹-TEK SEND‹KA-TEK GENÇL‹K ÖRGÜTÜ’nden baﬂka bir ﬂey olamaz. Günümüzdeki mevcut sendikal ve siyasal

örgütlülü¤ümüzle tekelci sermayenin bask› ve terörünü iﬂçi ve emekçilerin yarar›na ve de devrimci yol
ve yöntemlerle de¤iﬂtirip dönüﬂtüremiyoruz.
Bu yolda çok eksi¤imiz var.
Sermaye s›n›f›n›n elindekine denk
Kurum ve Araç’lar›n üretiminde
eksikliklerimiz var. Gün bu eksikliklerimizi h›zla tamamlama ve toparlanma günüdür.
Macera arama ve araban›n
önüne ö¤renci gençli¤i koﬂma anlay›ﬂ›n›n günü çoktan geçmiﬂtir!
‹ktidar› paylaﬂma kavgas› veren güçlerin günümüzdeki kavgas›
bir yan›yla tehlikeli di¤er yan›yla
sevindiricidir. Tehlikelidir; çünkü
uzlaﬂ›r çeliﬂki ve çat›ﬂk›lar›yla son
tahlilde birleﬂip iﬂçi ve emekçi cephesine vuracaklard›r; zaten vuruyorlar.
Sevindiricidir; çünkü iﬂlevsiz bir duruma düﬂen sendikalarla partiler yerine tekelci sermaye ile her alanda boy ölçüﬂecek güçler sahneye ç›kacakt›r. Biz bunlar› ortaya ç›karamazsak zaman› geldi¤inde proletarya bu örgütleri yaratacakt›r, sosyalist olma iddias›ndaki bizlerin gerçek puan›n› da yine o verecektir.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz s›n›f mücadelesi tarihimizden, devrimci geleneklerimizden, mücadelenin ateﬂinden gelen kadrolar›m›zdan ö¤renmiﬂtir.
Ö¤renmeye de devam etmektedir.
Deneyimlerimizden biliyoruz: Haz›rl›ks›z kitle çal›ﬂmas› büyük riskler
taﬂ›r. Bunun bilincindeyiz. Bu yüzden iﬂçi s›n›f›n›n örgütlenmesi bahsinde
do¤ru oturup do¤ru konuﬂmal›y›z.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemizin Çal›ﬂanlar›; kimileri gibi önü arkas› belli olmayan, hesaps›z “acul” ya da “atak” hareket etmemektedir. Öncelikle kendi iç kozam›z› örecek, tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinciyle hareket edecek, lafta keskin eylemde kaçak güreﬂenlerden olmayacakt›r. Mücadelede dengeli ve tutarl› bir yol-yöntem izleyecektir.
Gazetemiz ayr›ca ne mevcut “iﬂçi” gazete anlay›ﬂlar›yla ne de iﬂçi s›n›f› ve sosyalizm ad›na mevcut iﬂlevsiz örgüt / parti anlay›ﬂlar›yla yar›ﬂmaktad›r. Gazetemiz al›ﬂ›lagelmiﬂin d›ﬂ›nda farkl› yol ve yöntemlerle ilerleyecektir. ‹lerlemektedir.
“Tutarl›-amaçl›-somut bir demokrasi mücadelesi” ile atbaﬂ› gitmesi gereken “Tutarl›-amaçl›-somut bir iktidar (Siyasal-Sosyal Devrim) mücadelesi”nin hangi anlama geldi¤ini bilince taﬂ›yacakt›r. Tüm kurullarda proletaryay› iﬂbaﬂ› yapt›racakt›r.
Bu kapsaml› mücadeleleri hangi kadrolarla, hangi güçlerle, hangi araçlarla, hangi ilkeli ittifaklarla yapaca¤›m›z› iﬂ içinde birlikte ö¤renece¤iz. Ö¤reniyoruz.
Bu yolda ilkeli-dürüst ve samimi isek uzun erimli, soluklu ve sonuç al›c› bir projeyi hayata geçirece¤iz. Gereksiz ve hesaps›z “atak”lardan uzak
duraca¤›z. Y›¤›na¤›m›z› mümkün olan anlaml›, tek ve bir yere yapaca¤›z.
Birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› örgütsel güvencelerimizi bu yöntemlerle haz›rlayaca¤›z. TEK PART‹, TEK SEND‹KA VE TEK GENÇL‹K ÖRGÜTÜ ﬂiarlar›m›z› gerçekleﬂtirdikten sonrad›r ki, düﬂmana ve içimizdeki
elo¤ullar›na meydan okuyarak: Gücün yetiyorsa gel bizi kuﬂat, diyece¤iz.
Gazetemizi birilerinden ay›ran temel ilkesel ayr›m budur. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
siyasal ve sendikal birli¤i mücadelesi de akﬂama sabaha kotar›lmayacak,
ancak çetin mücadeleler sonucunda gerçekleﬂebilecektir. Bu yolda ekilen
tohumlar› kolektif çabalar›m›zla, sab›rla, emekle elbette devﬂirece¤iz. O
zamanlar da gelecektir.
“S›n›f Mücadelesi Keskinleﬂiyor Görev ve Sorumluluklar›m›z S›nan›yor” derken yüzü Proletaryaya dönük tüm yoldaﬂlar›m›z›n ân’›n görev
ve sorumluluklar›n› bilinç ve kararl›l›kla üstlenmeleri için uyar›yor ve tekrar
ediyoruz.
S›rr› Öztürk

‹ﬂçi Arkadaﬂ,
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesi senin gazetendir. Gazetene sahip ç›k, katk›da bulun. Her konuda kendi kelimelerinle görüﬂlerini, gözlemlerini, seni düﬂündüren ve öfkelendiren herﬂeyi ve yaﬂad›klar›n›, özellikle de sömürüye ve bask›ya karﬂ› mücadele tecrübelerini gazetene ulaﬂt›rmaktan kaç›nma.
Ben yazamam, dilim dönmez, siz yaz›n ben okuyay›m deme. Gazetede gördü¤ün bütün hata ve eksiklikleri mutlaka bize bildir. ‹ﬂçi gazetesi ancak iﬂçilerin bilinçli kat›l›m›yla amac›na ulaﬂacakt›r.
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"Bilgi sahibi olmad›klar› sürece iﬂçiler silahs›zd›rlar. Ama bilgi sahibi olduklar›nda o zaman bir güç oluﬂtururlar!" (Lenin)

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
2.sayfadaki ‘Referandum Polemiklerinin Sat›r Aralar›ndaki Gerçekler’ yaz›s›n›n devam›

çat›ﬂma vard›. Çat›ﬂma kültürü ile sa¤l›kl› ve baﬂar›l› yönetim olmuyor. Biz
‹stanbul'da ekimde ﬂimdi bunu (uzlaﬂma) yapaca¤›z. ‹ﬂ dünyas› da memnun kalacak.'" Küçükkaya, bu aç›klamalar›, "K›l›çdaro¤lu, TÜS‹AD ile
CHP'nin ilanl› savaﬂ›n› kastediyor. Çok ilginç sözler bunlar..." diye yorumlamaktan kendini alam›yor. Gerçekten çok ilginç sözler bunlar. Çünkü Ecevit'in baﬂ›nda oldu¤u hükümetin 12 Eylül öncesi dönemde TÜS‹AD'›n gazetelere verdi¤i tam sayfa ilanlarla açt›¤› savaﬂ›n sonucunda düﬂürüldü¤ünü, temel tüketim maddelerinin karaborsaya düﬂürülmesi sonucunda her
yerde kuyruklar›n oluﬂmas›n›n TÜS‹AD'›n dönemin Ecevit hükümetine karﬂ› sistematik komplosunun bir sonucu oldu¤unu günümüzde çocuklar bile
biliyor.
Gerçekte CHP ve Ecevit hiçbir zaman büyük sermayenin ç›karlar›yla
ters düﬂmeyi tasarlamam›ﬂt›, tam tersine kitlelerin h›zla sistem d›ﬂ›na kay›ﬂlar›n›n engellenmesinde Ecevit'in sahte sol söylemlerle harekete geçirilen "mavi dalgas›" çok önemli bir rol oynam›ﬂt›. Ancak iﬂbirlikçi tekelci sermaye 24 Ocak 1980 Kararlar› ad›n› alacak uygulamalar›n Ecevit hükümetiyle gerçekleﬂtirilebilece¤ine inanm›yordu. Bu kararlar›n yaﬂama geçirilmesi iﬂçi örgütlerinin yok edilmesini, ücretlerin t›rpanlanmas›n› ve ancak
kanl› bir askeri faﬂist diktatörlük alt›nda uygulanabilecek daha birçok baﬂka uygulamay› gerektiriyordu. Bu gereklili¤i göz önünde bulunduran TÜS‹AD kodamanlar›, gayet bilinçli ve örgütlü olarak ve emperyalist merkezlerin de deste¤ini alarak önce Ecevit hükümetinin devrilip yerine MC hükümetinin kurulmas›na, ard›ndan da 12 Eylül faﬂist darbesine giden süreci
baﬂlatm›ﬂt›.
Günümüzde "halkç› Kemal", "ikinci Ecevit" söylemleriyle ﬂiﬂirilen yeni
bir sahte rüzgâr›n tepesine bindirilen K›l›çdaro¤lu ise, büyük sermayenin
kimi "kayg›lar›n›" gidermek ad›na özeleﬂtiri ad› alt›nda bizzat kendi partisinin tarihine sald›rmaktan, sermayenin "servet düﬂmanl›¤›" demagojilerine
göz k›rpan aç›klamalardan kaç›nm›yordu. Asl›nda bu noktada da K›l›çdaro¤lu, tövbe edip büyük sermayeye tekrar tekrar biat eden Ecevit'in ayak
izlerini takip ediyordu. ‹nsan bu örnek karﬂ›s›nda "tarihte herﬂey iki kez ortaya ç›kar, ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak" diyen ustan›n sözlerini bir kez daha hat›rlamadan edemiyor. Ecevit yan›lsamas› ba¤›ms›z s›n›f
siyasetlerini bir türlü hayata geçiremeyen Türkiye iﬂçi s›n›f› için uzun ve ac›
bir trajedi olmuﬂtu, i¤reti kasketiyle "ikinci Ecevit" olarak kitlelerin karﬂ›s›na
ç›kar›lan burjuva bürokrat Kemal ise, sermaye uﬂakl›¤›nda Baykal'› bile sollayan omurgas›zl›¤›yla, düzen "sol"u ölçüleriyle bile ﬂimdiden kaba bir komedi olmaya aday görünmektedir.

S›n›f ve Politika
TÜS‹AD, baz› önemli konulara iliﬂkin her yerde
aç›klamad›¤› görüﬂlerini ‹ngilizce olarak yay›nlanan
“Private View” dergisinde dile getiriyor. “K›ﬂ
2009”, 14. say›da ‹lter Turan imzal› “The Road To
Authoritarianism?” (Otoriter yönetime mi gidiliyor?) adl› makaleden çevirerek aktaraca¤›m›z baz›
al›nt›lar TÜS‹AD’›n pek çok konuya iliﬂkin düﬂüncelerini ortaya koymaktad›r.
Ergenekon Davas›:
“Parlak bir sicile sahip olmayan savc›lar çok az
bilgiye dayanarak büyük soruﬂturmalar baﬂlatt›lar,
sabaha karﬂ› evlerin bas›lmas› için emirler verdiler,
insanlar› gözalt›na ald›lar ve dava dosyalar›n› haz›rlamak için çok uzun zaman geçirdiler. ‹zinsiz telefon dinleme, tasdik edilemeyen, fotokopisi çekilmiﬂ dokümanlar›n içeri¤i, dedikodu gibi mahkemelerde kabul edilemeyecek kan›tlar, hükümet politikalar›n› özellikle laikli¤e riayet edilmemesi konusunda ﬂiddetle eleﬂtiren görüﬂlere sahip kamuya
malolmuﬂ kiﬂilere karﬂ› son derece spekülatif iddialar›n geliﬂtirilmesinde kullan›ld›. Daha da rahats›z
edici bir biçimde, telefon dinleme ve di¤er özel
kaynaklardan elde edilen bilgiler, bireyleri lekelemek için bas›na s›zd›r›ld›. (...) Bu olgunun en iyi bilinen örne¤i, okuyucular›m›z›n geçen say›dan hat›rlamas› muhtemel Ergenekon kod adl› operasyondur. 2009 y›l›nda ﬂok edici bask›nlar ve tutuklamalar yayg›nlaﬂm›ﬂt›. Pek çok general ve daha alt rütbeye sahip komutanlar, üniversite rektörleri, tan›nm›ﬂ gazeteciler ve sivil toplum önderleri göz alt›na
al›nd›, hapis yatt› ya da halen yat›yor. (s. 7)
(...) Gizli silah depolar› ve komutanlar aras›n-

Erdo¤an'›n Yalanc› Pehlivanl›¤›
Kambersiz dü¤ün olur muydu? Elbette ‘Baﬂbakan›m›z’ da bu tart›ﬂmada kendine özgü üslubuyla yerini alacakt›. "Tüccar siyaset"in duayeni olarak, ﬂantaj ve tehdidin de pazarl›¤›n bir biçimi oldu¤unu çok iyi biliyordu
‘Baﬂbakan›m›z’. TÜS‹AD sermayesinin en büyük karlar› kendi döneminde
yapmas›na ra¤men, “K›r›lma Noktas›ndaki” T. C. Devleti Anlay›ﬂ›nda
Sosyalist Örgütlerin Yeri"yine de oyum CHP'ye" demesine veryans›n
ediyordu. 2007'de bunu bir kereli¤ine sineye çekmiﬂti, ama "bir daha asla
bu delikten geçmeyecekti." TÜS‹AD kodamanlar› ﬂimdiye kadar gelip geçen hükümetlerle "kedi-köpekle oynar gibi oynayabilmiﬂti" ama kendisine
bunu asla yapamayacaklard› çünkü o bildi¤iniz hükümetlerden de¤ildi. Bu
türden yalanc› pehlivanl›k numaralar›n›n, emekçi y›¤›nlar›n sermayeye karﬂ› s›n›fsal öfkeleri henüz bilinçli bir ﬂekil almam›ﬂ olan geri kesimlerinin büyük sempatisini toplad›¤›n›n çok iyi bilincindeydi.
‹nsan tam da bu noktada ﬂu hain sorular› akl›na getirmeden edemiyor;
yahu say›n Baﬂbakan, ah› gitmiﬂ vah› kalm›ﬂ paﬂalar›, büyük sermayeden
ve emperyalist merkezlerden istedikleri deste¤i bulamad›¤› için akamete
u¤ram›ﬂ seneler önceki baﬂar›s›z darbe giriﬂimleri için bu kadar süründürüyorsun da, emperyalist merkezlerle kol kola Türkiye'deki on y›llard›r gelmiﬂ geçmiﬂ bütün hükümetlerle senin deyiminle "kedi köpekle oynar gibi
oynayan" TÜS‹AD kodamanlar›n› niye özel savc›lar›na yakalatm›yorsun?
Çünkü, bütün yalanc› pehlivan ç›k›ﬂlar›na ra¤men sen de çok iyi biliyorsun
ki, Türkiye ekonomisinin fiilen % 80'ini elinde tutmaya devam etti¤i sürece,
Türkiye'de herkesi vezir de rezil de edecek olan en büyük güç TÜS‹AD'›n
elindedir. TÜS‹AD Cumhuriyeti'nde (T.C.), iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel rolünü oynayaca¤› gün gelinceye kadar, Allah'tan önce TÜS‹AD'›n dedi¤i olur. TÜS‹AD kodamanlar›n›n her birinin oyu, hükümetlerin iktidarda kal›p kalmamas›nda, milyonlarca emekçinin oyundan çok daha de¤erlidir.
Erdo¤an, Irak ve Afganistan iﬂgallerinin bir numaral› ve gönüllü suç orta¤› konumuyla, demagojik ç›k›ﬂlarla mazlum ‹slâm aleminin liderli¤ine oynarken ne kadar dürüst ve inand›r›c›ysa, TÜS‹AD'a karﬂ› daha da büyük
kârlar karﬂ›l›¤›nda iktidarda kalma pazarl›¤›n› örtmek için yapt›¤› bertaraf olma ça¤r›ﬂ›mlar›nda da ancak o kadar dürüst ve inand›r›c›d›r.
‹çinde bulundu¤umuz "halk oylamas›" sürecinin en önemli sonucu hiç
ﬂüphesiz, sa¤l› "sol"lu bütün düzen partilerinin istikballerinin hangi s›n›f›n
elinde oldu¤u konusunda ne kadar aç›k bir bilince sahip olduklar›n› göstermesi olmuﬂtur. ‹ﬂçiler ve emekçiler de bunu görmeye baﬂlad›kça bu çürümüﬂ düzenin ömrü k›salacakt›r.
Yusuf Özçelik

TÜS‹AD’›n Görüﬂleri
daki müdahalelerin gerekli oldu¤unun tart›ﬂ›ld›¤›
toplant›larda al›nan notlar, böyle bir uygulamaya
inan›l›rl›k kazand›r›yor. Ama savc›lar›n yasad›ﬂ› telefon dinlemeleri ve dinlemeler de dahil olmak üzere delilleri geliﬂigüzel toplamalar›, bu özel bilgilerin
kamuya dikkatsizce ulaﬂt›r›lmas›, insanlar› suçlar›
beyan edilmeden uzun süreler boyunca göz alt›nda tutulmalar› hep birlikte ele al›nd›¤›nda araﬂt›rman›n laikli¤in keskin savunucusu olan kesimlere
karﬂ› kan davas› gütmek için kullan›ld›¤›na dair
ﬂüpheler uyand›r›yor. (s. 8)
Hükümet Yanl›s› Medya:
Eleﬂtirel bas›n› susturma iste¤ine hükümet
yanl›s› medyan›n geliﬂmesine yard›mc› olma çabalar› eﬂlik ediyor. Baz› iﬂadamlar›na yeni gazeteler
ve televizyon kanallar› sahibi olma veya bunlar› geliﬂtirmelerinde yard›mc› olacak kredi kolayl›klar›
sa¤land›; bu yeni gazete ve televizyonlar Baﬂbakana karﬂ› çok daha sayg›l›lar ve onu s›kça destekliyorlar. (s. 9)
AKP’nin Devlette Kadrolaﬂmas›:
Bazen yeteneklerine bak›lmadan ve köklü
Türk bürokrasi geleneklerinin gereklerine ald›r›ﬂ
edilmeden, politik olarak güvenilir kiﬂilerin atanmas›na yönelik bir hükümet politikas› görülüyor.
(...) Merkezi hükümetin illerdeki en büyük temsilcilikleri olan valilikler politik olarak güvenilir kiﬂilerle dolduruldu; bu kiﬂilerin hükümetin emirlerini sorgusuzca uygulamadaki isteklilikleri, dinsel muhafazakâr tav›rlar›yla ve yaﬂam biçimleriyle uyuﬂuyor.
(...) Böylece, hükümet ve parti aras›ndaki ayr›m çizgisi bulan›klaﬂ›rken kiﬂisel yetenek iﬂe al›n-

ma ve terfilerde uygulanan kriter olmaktan ç›k›yor.
Bu, cesaret k›r›c› bir durum. Rekabetçi politikaya
geçiﬂten sonra seçilmiﬂ bir hükümetin seçimlerine
uyum sa¤layan, profesyonel olarak yetenekli, tarafs›z bir bürokrasiyi oluﬂturmak on y›llar alm›ﬂt›.
(s. 9)
Ermenistan’la ‹liﬂkiler:
Türkiye’nin [Ermenistan’la] diplomatik iliﬂkisinin olmamas› sadece diaspora ve Ermenistan aras›ndaki birleﬂmiﬂ blo¤a harç kat›yordu. Kötü iliﬂkiler, aday ülkelerin komﬂular›yla iyi iliﬂkiler içinde olmas› gerekti¤inde ›srarc› olan AB’nin de durumdan
ﬂikayetçi olmas›na yol aç›yordu.
(...) Komﬂular›yla s›f›r sorun politikas› izleyen
AKP hükümeti, topraklar›n› Ermeni iﬂgalinden kurtarma çabalar›nda Türkiye’nin deste¤ini bekleyen
Azerbaycan’la iliﬂkilere zarar vermeden Ermenistan’la iliﬂkileri geliﬂtirmenin yollar›n› ar›yordu.
(...) Geliﬂmelerin s›n›r›n aç›lmas› ve büyükelçiliklerin kurulmas›na do¤ru evrilmesine yönelik bir
umut var. (s.12)
“Kürt Aç›l›m›”:
Aç›l›m›n ne gerektirdi¤i belirtilmedi. Bir hükümet plan› m› var yoksa neyin mümkün olup olmad›¤› m› test ediliyor, belli de¤il. (...) Hükümet, ülkenin Güneydo¤usunda bir beklenti yaratt›. Hükümetin “aç›l›m” politikalar›ndan hiçbir ﬂey ç›kmazsa, bu
ac› bir hayal k›r›kl›¤› yaratabilir. (...) ﬂu aﬂamada ikna edici bir iyimserli¤e cesaret etmek için çok erken. (s.12-13)
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹
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Dünyadan

Kolombiya’da 2000 Kiﬂilik Toplu Mezar Bulundu
Dünya gerçeklerinden haberli olma iddias›ndaki liberal ayd›nlar›m›z, günümüzde
ABD ve di¤er büyük emperyalist devletlerin
art›k darbeleri, kontrgerilla operasyonlar›n›
ve “so¤uk savaﬂ döneminden kalma” benzeri yöntemleri kullanmad›klar›n› iddia ediyorlar. Aﬂa¤›da aktard›¤›m›z olay bu iddialar› yalanlayan çarp›c› örneklerden biridir.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹’nin notu
Kolombiya Baﬂkenti Bogota’ya 200 kilometre uzakl›ktaki Macarena köyünde, 2000’den fazla cesetten oluﬂan bir toplu mezar bulundu. Bu,
Latin Amerika tarihinde görülmüﬂ en büyük toplu mezard›.
Yanlar›nda ‹ngiliz parlamenterlerin de bulundu¤u bir insan haklar› heyeti toplu mezar›n bulundu¤u bölgeyi ziyaret etti. Heyetin baﬂkan› Jairo Ramirez, bölgede yapt›klar› incelemeden sonra ﬂu aç›klamay› yapt›:

“Bölge komutan› bize bu cesetlerin FARC ve
ELN gerillalar›na ait oldu¤unu öne sürdü ama
konuﬂtu¤umuz halktan insanlar bu cesetlerin
sendikac›lara ve haklar›n› arayan köylülere ait
oldu¤unu söylediler.”
Kolombiya, dünyada en çok sendikac›n›n öldürüldü¤ü ülke olma özelli¤ini koruyor. Uluslara-

ras› Sendikalar Konfederasyonu’nun yapt›¤›
araﬂt›rmaya göre tüm dünyada 2009 y›l›nda devlet terörü sonucunda öldürülen 101 sendikac›dan 48’i Kolombiya’dand›r.
2000’den fazla insan›n toplu mezarlara konuldu¤u dönemde, Kolombiya’da Baﬂkanl›k görevini Alvaro Uribe sürdürüyordu. Uribe ﬂu anda, ‹srail'in Mavi Marmara bask›n›n› soruﬂturmakla yükümlü Birleﬂmiﬂ Milletler ekibinin Baﬂkan Yard›mc›l›¤›n› yapmaktad›r.
Toplu mezar›n bulundu¤u tarih olan 22 Temmuz 2010’da Kolombiya hükümetinin Amerika
Devletleri Örgütü nezdinde Venezüella’y› topraklar›nda FARC gerillalar›n› bar›nd›rmakla suçlamas›, pek çok çevre taraf›ndan dikkatleri bu
olaydan uzak tutmak amac›yla yap›lm›ﬂ bir hamle olarak yorumland›.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Irak’ta ABD’nin Savaﬂ Suçlar›na ‹liﬂkin Yeni Kan›tlar

‹sviçre’de yay›nlanan Uluslararas› Çevre Araﬂt›rmalar› ve Kamu Sa¤l›¤›
Dergisi’nin son say›s›nda ç›kan bir makalede Felluce’deki savaﬂ›n verdi¤i genetik zarar ve insan sa¤l›¤›na etkilerinin ABD’nin Hiroﬂima’ya att›¤› atom bombas› sonras› dönemle karﬂ›laﬂt›r›labilecek düzeyde oldu¤u belirtildi.
“2005-2009 Aras›nda Irak Felluce’deki Kanser, Çocuk Ölümü, Cinsiyet
Oran›” baﬂl›kl› makale, ABD ordusunun 2004 y›l›nda Felluce kentine yapt›¤›

canice sald›r›dan bu yana genetik göstergelerden ve di¤er sa¤l›k göstergelerinden yararlan›larak yap›lan bir araﬂt›rmaya dayan›yor.
Araﬂt›rman›n en çarp›c› sonuçlar› aras›nda ﬂunlar say›labilir: Bu dönem
içerisinde lösemi hastal›¤› 38 kat, kad›nlardaki meme kanserinde 10 kat, 0-14
yaﬂ aras› çocuklardaki kanserde 12 kat ve genel olarak kanserde dört kat art›ﬂ görüldü.
Araﬂt›rma sonucunda, (genetik tahribat› yans›tan önemli bir gösterge say›lan) do¤umdaki cinsiyet oranlar›nda bir de¤iﬂiklik saptand›. Buna göre, do¤umlarda 1000 k›z çocu¤una 850 erkek çocuk düﬂüyor. Eskiden 1050 erkek
çocu¤una 1000 k›z çocu¤u düﬂerdi. Bu de¤iﬂim, Hiroﬂima’ya at›lan atom
bombas› sonucunda meydana gelen de¤iﬂime benziyor. Araﬂt›rmay› yapan
ekipten doktor Busby ﬂunlar› belirtiyor: “Bu, s›rad›ﬂ› ve endiﬂe verici bir sonuç.
Böyle bir etkinin ortaya ç›kmas› için, sald›r›lar›n gerçekleﬂtirildi¤i 2004 y›l›nda
çok büyük bir mutajenik etkiye maruz kal›nm›ﬂ olmas› gerekir. Acil olarak, de¤iﬂime neden olan etken bulunmal›d›r. Pek çok kiﬂi bunun uranyumdan kaynakland›¤›n› düﬂünse de daha fazla araﬂt›rma yap›p bölgeden al›nan numuneleri ba¤›ms›z bir biçimde analiz edene kadar buna emin olamay›z.”
Bu bilimsel bulgular, ABD’nin Irak halk›na karﬂ› açt›¤› savaﬂ›n insanl›k d›ﬂ›
ve faﬂist do¤as›na tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak biçimde tan›kl›k etmektedir.
Kaynak: http://www.workersparty.org/iraq-evidence-us-war-crimes_7-22-10.htm
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Asya ve Kafkaslarda 3. Dünya Savaﬂ› Provalar›
2008 y›l›nda baﬂlayan dünya ekonomik krizi, tarihte daha önce görülmemiﬂ çapta bir sermaye k›y›m›na ve birbirlerinin pazarlar›na göz diken
kapitalistler aras›ndaki rekabetin ﬂiddetlenmesine yol açt›. ABD, özellikle
2010 y›l›nda, Rusya ve Çin’in komﬂular›yla ortak tatbikatlar düzenledi, bu
ülkelere büyük miktarda silah satt›. Rusya ve Çin de buna tatbikatlar yaparak ve daha fazla silahlanarak yan›t verdi. Aﬂa¤›da, ülkeler aras› bu rekabetin ulaﬂt›¤› boyutlar› gösteren, 2010 y›l›na ait önemli haberleri aktar›yoruz. (Not: Tüm haberler Reuters Haber Ajans›, China Daily ve Russia
Today gazetelerinden derlenmiﬂtir.)
ABD, Çin’in Etraf›n› Askeri ‹ttifaklarla Sar›yor
• 29 Ocak-ABD, Tayvan’a 6.4 milyar dolar de¤erinde silah sataca¤›n›
duyurdu.
• 30 Ocak-Çin, ABD’yle askeri iliﬂkilerini kesti¤ini ilan etti.
• 13 Nisan-ABD Baﬂkan› Obama, Malezya Baﬂbakan› Razak’la görüﬂtüler ve güvenlik konular›nda iﬂbirli¤i yapmak üzere anlaﬂt›lar.
• 12-25 Temmuz-ABD, Endonezya, Tayland, Filipinler, Bangladeﬂ ve
Nepal ordular› ortak askeri tatbikat düzenledi.
• 13 Temmuz-ABD Baﬂkan› Obama’n›n Kas›m ay›nda Hindistan’a yapaca¤› ziyarette, ABD’nin Hindistan’a 10 milyar dolar de¤erinde silah sat›ﬂ› gerçekleﬂtirece¤ine dair bir anlaﬂma imzalanaca¤› aç›kland›.
• 17-18 Temmuz-Çin D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ABD ve Güney Kore’nin yapa-

ca¤›n› duyurdu¤u ortak tatbikat› protesto etti. Ayn› gün, Çin ordusu Sar›
Deniz’de bir askeri tatbikat düzenledi.
• 23 Temmuz-ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton, Güney Do¤u Asya
Ülkeleri Birli¤i (ASEAN) Bölgesel Forumuna kat›lmak üzere Vietnam’a geldi. Clinton, Vietnam’da yapt›¤› konuﬂmada Çin’in komﬂular›yla olan sorunlar›n›n çözümü için uluslararas› mekanizma kurulmas›n› önerdi. (Çin, Güney Vietnam, Endenozya, Filipinler ve Malezya’yla aras›nda Çin Denizi’ndeki baz› adalarla ilgili egemenlik tart›ﬂmas› yaﬂan›yordu.)
• 24 Temmuz-Çin D›ﬂiﬂleri Bakan› Yang Cieçi, Clinton’› bölgesel anlaﬂmazl›klar› küreselleﬂtirmeye çal›ﬂmakla suçlad›.
• 25 Temmuz-ABD ve Güney Kore ordular›, Güney Kore’ye ait Cheonan adl› savaﬂ gemisinin batmas›n› bahane ederek ve olaydan Kuzey Kore’yi sorumlu tutarak, bu ülkeye “gözda¤›” vermek amac›yla Kore Yar›madas›n›n do¤usunda 20 gemi ve denizalt›, 200 uçak ve 8000 askerin kat›ld›¤› ortak bir askeri tatbikat düzenledi.
• 25 Temmuz-ABD ve Güney Kore’nin ortak tatbikat› sürerken, Çin ordusu, Güney Çin Denizi’nde geniﬂ çapl› bir askeri tatbikat düzenledi. Bu,
Çin ordusunun tarihinde düzenledi¤i en büyük tatbikatt›.
• 3 A¤ustos-Çin Ordusu 100 uçak ve 12 bin askerin kat›ld›¤› bir hava
savunma tatbikat› gerçekleﬂtirdi.
• 5 A¤ustos-Güney Kore tarihinin en büyük “denizalt› savunma” tatbikat›n› gerçekleﬂtirdi.
devam› 7.sayfada
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• 10 A¤ustos-ABD-Mo¤olistan ordular› ortak askeri tatbikat düzenledi.
• 16 A¤ustos-ABD ve Güney Kore ordular› on binlerce askerin kat›ld›¤› bir askeri tatbikat düzenledi.
• 17 A¤ustos-ABD ve Vietnam ordular› tarihte ilk kez ortak bir askeri
tatbikat düzenlediler.
• 18 A¤ustos- ABD Silahl› Kuvvetleri Pasifik Bölgesi Komutan›, Filipinler Silahl› Kuvvetleri Komutan›’yla görüﬂtü ve askeri iﬂbirli¤ini art›rmak için
uzlaﬂt›lar.
• 20 A¤ustos-ABD, Kazakistan ve ‹ngiliz ordular› ortak askeri tatbikat
düzenledi.
ABD ve Rusya Rekabeti K›z›ﬂ›yor
• 3 ﬁubat- Romanya Yüksek Savunma Konseyi, ABD’nin Romanya’da
füze savunma sistemi kurmas›n› onayland›.
• 21 Nisan-Rusya ve Ukrayna aras›nda imzalanan anlaﬂma uyar›nca
K›r›m'›n Sivastopol Liman›’nda bulunan Karadeniz Filosu'nun kal›ﬂ süresi
25 y›l uzat›ld›.

Kitap Dünyas›ndan

• 31 May›s-4 Temmuz-Letonya, Estonya ve Litvanya’da ayn› anda baﬂlayan ve bu üç ülkenin d›ﬂ›nda ABD, Danimarka, Polonya, Norveç ve Almanya’n›n kat›ld›¤› bir askeri tatbikat gerçekleﬂtirildi.
• 3 Temmuz-ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton’›n Polonya ziyaretinde -Rusya’n›n tüm itirazlar›na ra¤men- Polonya topraklar›nda Amerikan füzelerinin konuﬂland›r›lmas›n› öngören bir anlaﬂma imzaland›.
• 4 Temmuz- ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton Ermenistan ziyaretinde Rusya’n›n Abazya ve Güney Osetya’daki askeri varl›¤› için “iﬂgal” ifadesini kulland›. Clinton bu ifadeyi en son A¤ustos 2008’de kullanm›ﬂt›.
• 17 Temmuz-Rusya kuzeybat› askeri bölgesine ‹skender füzeleri yerleﬂtirdi.
• 4-5 A¤ustos-Rusya ve Ermenistan geçerlili¤i 2017 y›l›nda bitecek
olan askeri iﬂbirli¤i ve savunma anlaﬂmas›n› 2044 y›l›na kadar uzatt›lar.
Anlaﬂman›n içeri¤inde yap›lan de¤iﬂikli¤e göre Ermenistan’›n savunulmas› bu ülkede bulunan Rus askerlerinin görevlerinden birisiolacak.
• 11 A¤ustos- Rusya Abhazya’ya uzun menzilli S-300 hava savunma
füzeleri yerleﬂtirdi.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‹brahim Okçuo¤lu, Kapitalizmin Dünya Krizi (2008...)
Ceylan Yay›nlar›, Birinci Bask› Eylül 2009.

‹brahim Okçuo¤lu’nun son kitab›, 2008 y›l›nda baﬂlayan dünya ekonomik krizini Marksist
aç›dan inceleyen önemli bir çal›ﬂmad›r. Kitapta
Marksizmin ekonomik krizlere teorik yaklaﬂ›m›
özetleniyor, XXI. yüzy›l›n ilk ekonomik krizleri
(2000-2004 krizini ve 2008’de baﬂlay›p devam
eden son krizi) inceleniyor ve ekonomik krizlere bilimd›ﬂ›, küçükburjuva yaklaﬂ›m tarzlar›
eleﬂtiriliyor.
Okçuo¤lu, kitab›n ilk bölümünde Marksist
kriz teorisini özetliyor. Marx’a göre kapitalizmde
krizler makineli üretim aﬂamas›na geçildikten
sonra kaç›n›lmaz bir zorunluluk halini al›r. Bu
aﬂamada üretim kapasitesi kitlelerin al›m gücünü aﬂar. Üretimin toplumsal karakteriyle ona
özel el koyuﬂ aras›ndaki çeliﬂki fazla üretim
krizleri biçiminde aç›¤a ç›kar.
Dönemsel olarak patlak veren bu fazla üretim krizlerinde nakit para s›k›nt›s› baﬂ gösterir,
paran›n de¤eri yükselir, sat›lamayan ürünlerin fiyatlar› düﬂer, kredi k›tl›¤› do¤ar, faal olmayan sanayi sermayesinde art›ﬂ olur, sermaye de¤erini
yitirir ve paraya dönüﬂme özelli¤ini kaybeder,
spekülatif sermaye de¤ersizleﬂir, kâr oranlar›
düﬂer, sermaye yo¤unlaﬂmas› artar. Tüm bu süreç, zor yoluyla ve büyük bir sermaye k›y›m›yla
yeni yat›r›mlar›n önünü açar ve sermayenin bir
sonraki çevrimi (›l›ml› faaliyet, gönenç, aﬂ›r› üretim, kriz ve duraklama dönemlerinden oluﬂur)
baﬂlar, bu çevrimler kapitalizm varoldu¤u sürece giderek daha ﬂiddetli biçimde yinelenir.
Okçuo¤lu, s›kça tekrarlanan bir hataya düﬂmememiz için bizi uyar›yor: Fazla üretim krizleriyle, para, kredi, borsa, spekülasyon, borçlanma krizleri, yap›sal krizler, ara krizler ve tar›m
krizleri birbirine kesinlikle kar›ﬂt›r›lmamal›, krizlerin özgün yanlar› ortaya konmal›d›r.
Kitab›n ilk bölümünde Okçuo¤lu, kapitalizmin kendili¤inden y›k›laca¤›na dair tezleri eleﬂtirirken, Marksizmin krizler ve iﬂçi s›n›f› hareketi
aras›ndaki iliﬂkiye yönelik yaklaﬂ›m›n› ortaya
koyuyor. Buna göre kriz s›ras›nda iﬂçi s›n›f›n›n
mücadele ruhu canlan›r, devrimci durumu yaratan faktörler artar ama kriz tek baﬂ›na kapitalizmi y›kmaya yetmez. Kapitalizmin y›k›lmas› için
Komünist Parti’nin önderli¤i zorunludur.
Tüm bu teorik aç›klamalar Marx ve Engels’in yap›tlar›ndan ve mektuplar›ndan al›nt›larla zenginleﬂtirilmiﬂ. Mutlaka okunmas› gereken bu al›nt›lar Marksizmin teorik hazinesinin
günümüze ne denli ›ﬂ›k tuttu¤unu gösteriyor.
Kitab›n ikinci bölümünde yak›n dönemdeki
ekonomik krizler incelenmiﬂ ve fazla üretim
krizlerinin yaﬂand›¤› tarihler tespit edilmiﬂ. Buna

göre yak›n dönemdeki fazla üretim krizleri:
1990-1994, 2000-2004 tarihlerinde yaﬂand›.
Son kriz ise 2008 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde baﬂlad›.
Son krizlere iliﬂkin Okçuo¤lu’nun iki önemli
tespiti var. 1) Krizler aras›ndaki süre 8-10 y›ldan
4-5 y›la düﬂüyor. 2) Krizden ç›k›ﬂ döneminde,
durgunluk uzun sürüyor ve iﬂsizlik oranlar›nda
belirgin bir düﬂüﬂ olmuyor, iﬂsizlik kronik bir hal
al›yor.
Bu yeni durum, üretici güçlerle üretim iliﬂkileri aras›ndaki çeliﬂkinin ulaﬂt›¤› boyutlar› ortaya
koymaktad›r. Kapitalistlerin kendi aralar›ndaki
rekabetin bir sonucu olarak, iﬂçilerin yerine gittikçe daha büyük oranda makinelerin geçirmesiyle, artan üretim kapasitesi ve kitlelerin yoksullu¤u aras›ndaki uçurum giderek aç›lmakta ve
kapitalistlerin kâr oranlar› düﬂmektedir. Kâr
oranlar›ndaki düﬂüﬂü frenlemek isteyen kapitalistler kitlelerin hoﬂnutsuzlu¤unu art›ran pek çok
yönteme baﬂvurmaktad›rlar. ‹ﬂ yasalar›n›n uluslararas› tekeller lehine de¤iﬂtirilmesi, çal›ﬂma
saatlerini uzat›lmas›, iﬂ yo¤unlu¤unun art›r›lmas›, ücretlerin düﬂürülmesi, özelleﬂtirmeler, sosyal harcamalarda k›s›tlamalara gidilmesi gibi
uygulamalar›n son yirmi y›lda böylesine artmas›n›n nedenlerini Okçuo¤lu’nun bu kitab›nda
verdi¤i çarp›c› rakamlarda görmek mümkün. Bu
rakamlar, birinci bölümde anlat›lan teorik çerçeveye güncel ve somut bir içerik kazand›r›rken,
kapitalizmin çürümüﬂlü¤ünün ald›¤› devasa boyutu gözler önüne sermektedir.
Kitab›n son bölümü küçükburjuva teorisyenlerin eleﬂtirisine ayr›lm›ﬂ. Bu teorisyenlerin
bir k›sm› kapitalizmin reformlarla düzeltilebilece¤ini, di¤er bir k›sm› ise kapitalizmin kendili¤inden çökece¤ini iddia ediyorlar. Bunlar, 2008
krizinin hemen öncesinde, ekonomik kriz ve savaﬂ›n olmad›¤› bir dünya tasarl›yor, sermayenin
ve üretimin doludizgin ve pürüzsüz biçimde “küreselleﬂti¤ini”, tekeller aras› rekabetin olmad›¤›
bir ça¤da yaﬂad›¤›m›z› iddia ediyor, bu yeni
dünyada
s›nai üretimin, dolay›s›yla iﬂçi s›n›f›n›n önemini yitirdi¤ini, art›k belirleyici olan›n spekülatif sermaye
oldu¤unu öne sürüyorlard›.
Oysa, yazar›n da çarp›c› biçimde gösterdi¤i
gibi, yaﬂam bu küçükburjuva teorisyenleri de¤il,
her seferinde Marksist-Leninist ö¤retiyi do¤rulamaktad›r. Son ekonomik kriz, bir kez daha,
sermaye ve üretimin uluslararas›laﬂmas› sürecinin pürüzsüz bir biçimde ilerlemedi¤ini, savaﬂ
ve kriz gibi kapitalizmin do¤as›ndan kaynaklanan etkenlerin bu sürecin kesintisiz ilerlemesi

önünde birer engel oluﬂturdu¤unu, bu süreci yavaﬂlatt›¤›n› göstermiﬂ, tekelleﬂmenin en ﬂiddetli
bir rekabeti d›ﬂlamad›¤›n› ve hatta
onu do¤urdu¤unu ortaya koymuﬂ ve as›l belirleyici olan›n sanayi üretimi oldu¤unu bir kez daha ortaya ç›karm›ﬂt›r. Ayr›ca bu krizle birlikte, “küreselleﬂme”
ad› verilen sürecin ulus devletlerin varl›¤›yla bir
çeliﬂki oluﬂturmad›¤›, sermayelerin kriz an›nda
kendi limanlar›na çekilmesiyle bir kere daha görülmüﬂ oldu.
Yazar, Marx’›n gerek küçükburjuva çevrelerde, gerekse burjuva entelektüel çevrelerde
yeniden moda olmas›n› olaylar›n Marx’›n teorisini inkâr edilemeyecek biçimde do¤rulamas›na
ba¤l›yor. Bunlardan Marksist geçinenleri ise
Marx’a do¤rudan sald›rmak yerine onun görüﬂlerini savunur görünürken suland›rmay› tercih
ediyorlar. Kapitalizmin politik olarak örgütlü bir
devrimci iﬂçi s›n›f› hareketiyle y›k›lmad›¤› sürece
ortadan kald›r›lamayaca¤› Marksist teorinin kesin bir varg› noktas› oldu¤u halde, Marksist
maskeli kimi troçkist, “sosyal-forum”cu vb. küçükburjuva teorisyenleri kapitalizmin mevcut
krizde kendili¤inden y›k›laca¤›n› iddia ediyorlar,
hatta çoktan y›k›ld›¤›n› öne sürenler bile vard›r!
Kitab›n tek eksik yan›n›n, iyi bir editör çal›ﬂmas›ndan geçmemesi oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bölüm baﬂl›klar›n›n hatal› yerlere konmas›, numaraland›rmalar›n karmaﬂ›kl›¤›, benzer ifadelerin kitab›n farkl› yerlerinde defalarca tekrarlanmas› vb. biçimsel baz› kusurlar kitab›n okunmas›n› güçleﬂtiriyor. Bu sorunlar kitab›n bir sonraki
bask›s›nda giderilmelidir.
Marksizmin kriz teorisini ve bu teorinin yaﬂad›¤›m›z son krize uygulanmas›n› tutarl› Marksist bak›ﬂ aç›s›ndan ele alan böyle özgün bir çal›ﬂman›n Türkiye’den konuya uzun y›llard›r
emek veren bir araﬂt›rmac› taraf›ndan üretilmesi ülkemizde Marksist teorinin özümsenmesinin
geliﬂti¤inin anlaml› bir göstergesidir. Konuyla ilgilenen herkese bu kitab› kesinlikle okumalar›n›
sal›k veriyoruz.

"Marksizm herﬂeye kadirdir, çünkü hakikattir." (Lenin)
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S›n›f ve Politika

‹ﬂçi S›n›f›na ve Emekçi Halklar›m›za
Dayat›lan Suni Gündemler…
Referandum gündemi kapsam›nda emekçi ve yoksul halklar›m›za dayat›lan “Evet-Hay›r” oyunu (oylamas›) gündemde alabildi¤ince yer kaplayarak halklar›m›z›n gerçek gündemini perdelemeye devam ediyor. Yaﬂad›¤›m›z ﬂehir olan Eskiﬂehir’de de çok farkl› bir durum yok; faﬂist MHP’sinden tutun da çiçe¤i burnunda yeni baﬂkan ve ekibiyle memleketin kadim
kan emicilerinden CHP ve ad›n› anmad›¤›m›z sözümona sol-sosyalist geçinen parti ve gruplar, emekçi ve yoksul halklar›m›za dayat›lan bu suni
gündem içerisinde yerlerini alm›ﬂ vaziyetteler. CHP ve MHP gibi ad›n› tarihe faﬂist, faﬂizan, halk düﬂmanl›¤› gibi ibarelerle yazan burjuva partilerinin iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›za dayat›lan bu gerici reform karﬂ›s›nda
bilindik, beklendik, adlar›na, ﬂanlar›na yak›ﬂ›r tav›rlar almalar› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir elbette; öte taraftan sol-sosyalist geçinen “cenah›m›z” bu durum karﬂ›s›nda henüz adlar›n›n baﬂlar›na ald›klar› s›fatlara yak›ﬂ›r bir tav›r sergileyememiﬂlerdir, sergileyecek gibi de görünmüyorlar.
Baz› kurum ve örgütlerin boykot cephesi baﬂl›¤› ad› alt›nda, ‘Evet-Hay›r’c›lar›n d›ﬂ›nda halka bir alternatif sunmaya çal›ﬂt›klar› görülmekte, fakat
bizim yaﬂad›¤›m›z ﬂehirde bundan da bahsetmek mümkün de¤ildir; ödp,
tekape, emep gibi grup ve örgütler -parti demek istemiyoruz çünkü; parti
ve örgüt farkl› kavramlard›r- ve bu örgütlere tak›lan arkadaﬂlar›n da bu ayr›ma vard›klar› kan›s›nda de¤iliz. Güç birlikleri oluﬂturup (ilkesellikleri tart›ﬂ›l›r) referanduma “HAYIR” diyerek hâkim burjuva parti ve örgütler içerisinde lay›k olduklar› yeri almakta gecikmemiﬂlerdir. Bu anlamda iﬂçi s›n›f›na
destek de¤il de köstek olmalar› bak›m›ndan bizi ﬂaﬂ›rtmam›ﬂlard›r.
‹lkeli(!) duruﬂlar›n› sergilemeye devam etmiﬂlerdir. Eskiﬂehir’de de
bahsetti¤imiz grup ve örgütler kendi meﬂreplerince etkinlikler, çal›ﬂmalar
yapmaktad›rlar, fakat bunlar›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n ulusal,
sosyal ve evrensel kurtuluﬂu kavgas›na bir hizmet teﬂkil etmedi¤ini düﬂünerek çok fazla de¤inme gere¤i duymuyoruz. Tüm bu geliﬂmeler ülkede
ve yerellerde gündemleri iﬂgal etmiﬂken Eskiﬂehir’in yerel gazetelerinin
hemen hepsinin birkaç gündür âdeta büyük bir k›vançla, manﬂetlerine büyük puntolarla taﬂ›ma yar›ﬂ›na girdikleri bir haber de ilgimizi çekiyor. ”‹HRACATIN YILDIZIYIZ”, ”‹HRACATIN PARLAYAN YILDIZI” gibi ﬂatafatl›
baﬂl›klar kullanarak manﬂetlerine taﬂ›d›klar› haberde; Eskiﬂehir´de 25 y›lda
ihracat yapan sanayi kuruluﬂu say›s› 25’den 109’a yükseldi, son beﬂ y›ll›k
süreç Eskiﬂehir´deki sanayicilerin 1983 y›l›nda yapt›¤› 66 milyon dolarl›k
ihracat, 2000 y›l›nda 388 milyon dolara, 2009´da da 1,5 milyar dolara ulaﬂ›rken, son 5 y›ll›k süreçte 660 milyon dolarl›k art›ﬂ yaﬂand›.
(Sakarya gazetesi)
Haberden anlaﬂ›lan uluslararas› tekelci sermaye ve onun yerli iﬂbirlikçileri Eskiﬂehir’de ciddî yat›r›mlar yap›yor ve karﬂ›l›klar›n› da fazlas›yla al›yorlar. Kimileri belki de iyi niyetlerinden olacak: “E iyi ya iﬂte istihdam sa¤lan›yor, insanlar›m›za çal›ﬂma alanlar› aç›l›yor.” diyebilirler. Fakat kapitalist
anarﬂi düzeninde maalesef bu masumane ifade pek de geçerli de¤il. Evet,
biz de asl›nda sanayinin geliﬂmesine, fabrikalar›n kurulmas›na karﬂ› de¤i-

liz, bizim s›k›nt›m›z bir taraftan bu geliﬂmeler yaﬂan›rken bir taraftan da
emekçi ve yoksul halklar›m›z›n kölelik ﬂartlar›nda bu fabrikalarda hiçbir güvence verilmeden çal›ﬂt›r›lmas›, istendi¤inde kap› d›ﬂar› edilmesi. Çok fazla geçmiﬂe gitmeden geçen y›l uluslarötesi tekelci sermayenin sahip oldu¤u bir fabrikada (‹talyan CANDY grubuna ait) 18 iﬂçi elle tutulur bir gerekçe gösterilmeden iﬂlerinden ç›kart›ld›, verilen bir aydan fazla bir zaman dilimine yay›lan mücadele sonunda (her ne kadar ba¤l› bulunduklar› sendika ve sözümona direniﬂe destek veren grup ve örgütler popülist ve alan
kapmac› duruﬂlar sergiledilerse de) iﬂçiler iﬂlerine al›nd›lar. Benzer geliﬂmelerin önümüzdeki günlerde de yaﬂanaca¤› bu kapitalist anarﬂi düzeninde kaç›n›lmazd›r.
TÜ‹K’in verilerine göre Eskiﬂehir ilinde iﬂsizlik oran› %15,2 dolaylar›ndad›r, bu da çal›ﬂma potansiyelindeki nüfusun önemli bir bölümünün iﬂsiz
oldu¤u anlam›na geliyor, ayr›ca çal›ﬂanlar›n yine önemli bir bölümü ise insanl›k d›ﬂ› ﬂartlarda ve hiçbir sendikal güvence olmadan çal›ﬂt›r›lmak zorunda b›rak›lmaktad›rlar. Bunlar›n önemli bir bölümünü de organize sanayide ve fabrikalarda çal›ﬂan iﬂçiler oluﬂturmaktad›r, yani ﬂehrin “ihracat y›ld›z›” olmas›n›n sonuçlar› ve getirileri iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n aç›s›ndan çok da iç aç›c› bir kompozisyon sergilemiyor. Kapitalizmin “avantalar ve ya¤malar” düzeninde uluslararas› tekelci sermaye ve onun yerli iﬂbirlikçileri kâr marjlar›n› gün be gün artt›rmakta ve bunun ceremesini de
emekçi ve yoksul halklar›m›z çekmektedir. ‹hracat y›ld›z›(!) olan Eskiﬂehir’de yoksul halk ve emekçi halklar›m›z içinde bulundu¤umuz ramazan
ay›nda bir kap s›cak yemek alabilmek için saatlerce çad›r kuyruklar›nda
beklemekte, ﬂehrin makyajlanan k›sm› (ki bir avuç kent burjuvas›n›n yaﬂad›¤› yer d›ﬂ›ndaki her yer) yaﬂayan gecekondularda bin bir yoksunlukla
yaﬂam kavgas› vermektedirler.
Gerek ülke çap›nda iﬂçi s›n›f›na ve emekçi halklar›m›za dayat›lan gerici tercihleri, gerekse yerelliklerde iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel has›mlar›n›n, iﬂçi s›n›f›n›n s›rt›na basarak gerçekleﬂtirdikleri at›l›mlar›(!) tersyüz edecek bir ‹ﬁÇ‹ SINIFI PART‹S‹ veya KP henüz oluﬂturulamam›ﬂ, sanayi merkezi hâline gelen kentlerde iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i konusunda henüz somut bir ad›m at›lamam›ﬂ, at›lma gayretine girilmemiﬂ, iﬂçilerin ço¤unlu¤u sendikal haklar ve güvencelerden yoksun bir ﬂekilde gün geçtikçe daha fazla köleleﬂmektedirler. Yaz›m›zda da örnek olarak verdi¤imiz iﬂçilerin direniﬂi ve tekrar iﬂlerine al›nmalar› ise 15/16 HAZ‹RAN kütleselli¤i
ve direniﬂ ruhundan çok uzaktad›r. Tüm olumsuzluklara ra¤men iﬂçi s›n›f›n›n ‹ﬁÇ‹ SINIFI PART‹S‹ ’ni oluﬂturmak, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal ve siyasal
birli¤ini oluﬂturmak kaç›n›lmaz ve zorunlu bir görev olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n nihai kurtuluﬂu bu zeminde gerçekleﬂecektir.
Mehmet Suphi Adar
Eskiﬂehir ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹’nden Bir ‹ﬂçi

Eskiﬂehir’deki Newroz’a
Gözalt› Terörü
Sistemin iﬂçi-kitle, ö¤renci-kitle hareketlerine ve Kürt ulusuna karﬂ›
bask› ve terör uygulamalar› artarak devam ediyor. Tüm ülke genelinde
Kürtleri hedef alan uygulamalar Eskiﬂehir’de de kendini gösterdi.
Üzerinden aylar geçmesine ra¤men 21 Mart 2010 tarihinde Eskiﬂehir’de
düzenlenen Newroz etkinliklerine kat›ld›klar› gerekçesiyle Eskiﬂehir
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan, Anadolu Üniversitesi’nde okuyan 120
ö¤renci hakk›nda; Newroz etkinliklerine kat›ld›klar› ve “yasad›ﬂ› slogan”
att›klar› gerekçesiyle soruﬂturma baﬂlat›ld›.
Eskiﬂehir Emniyet Müdürlü¤ü’nün Anadolu Üniversitesi’ne gönderdi¤i
soruﬂturma kapsam›nda Anadolu üniversitesi yönetimi de ö¤rencilerin
ailelerine mektup göndererek, ö¤rencilerin üzerinde psikolojik bir terör
uygulama yoluna gitti. Savc›l›k, Emniyet ve okul idaresinin ortaklaﬂa
düzenledikleri bu keyfî uygulamalar ö¤renci gençli¤in, gündemden ve
siyasetten uzaklaﬂt›r›lmas› ve pasifize edilmesini amaçlamaktad›r.
Haber: Eskiﬂehir ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹
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"Baﬂka bir ulusu ezen uluslar, asla özgür olamaz." (Marx)
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‹ﬂçi Hareketinden

Çel-Mer ‹ﬂçilerinin Fabrika ‹ﬂgali
Gebze Çay›rova’da bulunan ÇelMer Metal Fabrikas›’nda çal›ﬂan iﬂçilerin mücadelesi sona erdi. Fabrika
sahibi, iﬂçilerin sendikal haklar›n› tan›d› ama sendikal örgütlenme içinde
yer alan on bir iﬂçiyi iﬂten ç›kard›.
Çel-Mer iﬂçileri toplu sözleﬂme
yetkisini elde edebilmek için yeterli say›ya ulaﬂana kadar büyük bir gizlilik
içerisinde baﬂar›yla örgütlenmiﬂlerdi.
Öyle ki, iﬂçi ailelerinden ö¤rendi¤imize
göre, ço¤unluk saptanana kadar iﬂçiler, sendika içinde örgütlendiklerini eﬂlerine bile söylememiﬂlerdi. Yeterli say›ya ulaﬂ›ld›ktan sonra, Birleﬂik Metal‹ﬂ Sendikas›, yetki belgesi almak üzere Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na baﬂvuruda bulundu.
Fabrika sahibi bu baﬂvurunun ard›ndan, 19 Haziran 2010 tarihinde, 12 iﬂçinin iﬂine son verdi. ‹ﬂçiler bu arkadaﬂlar›n›n iﬂe geri al›nmas› için fabrika
kap›s› önünde direniﬂe geçtiler. 15 gün süren bir direniﬂten sonra, 7 Temmuz 2010’da, iﬂlerine geri
dönen iﬂçiler bir hafta sonra fabrikaya gittiklerinde
yeni bir sürprizle karﬂ›laﬂt›lar. 23 iﬂçiye iﬂten ç›kar›ld›klar› söylendi. Bu haber üzerinde iﬂçilerin kendili¤inden e¤ilimi, fabrikaya girip iﬂten at›lan arkadaﬂlar› geri al›nana kadar ç›kmamak oldu. Fakat, sendikan›n yönlendirmesiyle, farkl› bir yöntem izleme
karar› al›nd› ve ertesi gün iﬂten ç›kar›lan bu 23 iﬂçi
fabrikaya gelip çal›ﬂmaya devam etti. Bu iﬂçilerden
13 tanesi iﬂ ç›k›ﬂ›nda gözalt›na al›nd›lar ve ertesi
sabah serbest b›rak›ld›lar. Ertesi gün iﬂe gelen iﬂçiler, karﬂ›lar›nda çevik kuvveti görünce fabrika
önünde direniﬂe baﬂlamaya karar verdiler. Fabrika
içindeki arkadaﬂlar› da onlar› destekledi.
Her Yerde Olur, Çel-Mer’de Olmaz
Direniﬂe geçen iﬂçilerle konuﬂtu¤umuzda,
özellikle bir noktan›n alt›n› çiziyorlard›: sendika laf›
ilk defa telaffuz edildi¤inde, pek ço¤u bunun kendi
iﬂletmelerinde gerçekleﬂtirilmesinin çok güç oldu¤una inanm›ﬂlar. “Her yerde örgütlenilir ama ÇelMer’de örgütlenilmez. Çünkü burada bir birlik yok,
her kafadan bir ses ç›k›yor ve bizleri patrona satabilecek çok kiﬂi var aram›zda.” Baﬂlang›çta genel
düﬂünce buymuﬂ. Zamanla, sab›rl› bir örgütlenmeyle aralar›ndaki farkl›l›klar› aﬂm›ﬂlar, giderek daha çok birbirlerine kenetlenmiﬂler. ‹ﬂten ç›kar›lan ve

direniﬂe geçen bir baﬂka iﬂçi arkadaﬂ bize, mücadeleyi kendisi için etmedi¤ini, geri al›namasa bile
iﬂe devam eden arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂma koﬂullar›n›n
iyi olmas›n›n kendisine yetece¤ini söyledi.
Fabrika önünde direniﬂ devam ederken, patronun tüm görüﬂmelere son vermesi üzerine, ÇelMer iﬂçileri eylemlerini bir ad›m daha ileri götürmeye karar verdiler ve 2 A¤ustos 2010 tarihinde ö¤le
yemek saati s›ras›nda içerideki iﬂçilerle birlikte vincin üstüne ç›karak fabrikay› iﬂgal ettiler.
‹ﬂçi aileleri iﬂgal haberini al›r almaz fabrikaya
geldiler. Devrimci güçler, UPS iﬂçileri de fabrika
önünde Çel-Mer iﬂçilerinin yan›ndayd›lar. ‹ﬂgalin ilk
saatlerinde polis hangar kap›lar›n› kapatarak iﬂçileri havas›z b›rakmaya çal›ﬂt›. ‹çeride dayan›lmaz bir
s›cak olmas›na ra¤men polis içeriye su ve yemek
sokulmas›na izin vermedi, elektri¤i keserek iﬂçilerin
karanl›kta kalmas›na yol açt›. ‹ki iﬂçi fenalaﬂarak
hastaneye kald›r›ld›. Polis, bu iﬂçileri gözalt›na ald›.
Polisin bu tavr›na tepki gösteren kitle, kap›lar›n aç›lmas›, içeriye yiyecek ve su sevkiyat›na izin verilmesi, içerisinin ayd›nlat›lmas› talebiyle polise tepki
gösterdi, polis barikat›na yüklendi. Israrl› tepki karﬂ›s›nda polis geri ad›m atmak zorunda kald› ve tüm
talepleri kabul etti.
Kendileriyle görüﬂtü¤ümüz aileler, fabrika sahibinin k›z›n›n polisin hemen yan›baﬂ›nda direniﬂçi iﬂçilerin ailelerine hakaretler ya¤d›rd›¤›n›, el hareketleriyle onlar› taciz etti¤ini anlatt›lar bize. Yerel bas›n
fabrikaya sokulmad›. Boyal› bas›n ise zaten bu konuda sansür uyguluyordu. Di¤er yandan Polisin,
yan›nda bulunan iﬂveren avukat›n›n da istekleriyle

iﬂçileri kameraya ald›¤› ö¤renildi. Yine
iﬂverenin talimat ve isteklerine uygun
olarak iﬂyerindeki sözde “yasad›ﬂ›”
durumu tespit için Gebze ‹ﬂ hakimlerinden biri hemen iﬂyerine getirildi.
Sendikal haklar› için mücadelede iﬂçiler bir kere daha düzenin kutsal ittifak›n› karﬂ›lar›nda buldular.
Buna ra¤men, kendi kurduklar› komitede bu iﬂgal karar›n› alan iﬂçilerin
eylemlerini kararl›l›kla sürdürmeleri
üzerine, vali araya girmek zorunda
kald› ve, D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, fabrika sahibi ve Kocaeli
Valisi aras›nda görüﬂmeler yap›ld›.
‹ﬂgalin Kan›tlad›¤›
‹ﬂgalin beﬂinci gününde bu görüﬂmelerin sonucu sendikac›lar taraf›ndan iﬂçilere iletildi: patron
sendikal haklar› kabul ediyor ama iﬂten ç›kard›¤› 23
iﬂçiden sadece 12 iﬂçiye iﬂe dönme izni veriyor, 11
iﬂçiyi iﬂe tazminatlar›n› vererek iﬂten ç›kar›yordu. ‹ﬂgali gerçekleﬂtiren iﬂçiler gözalt›na al›nmayacak ve
fabrikada mevcut yasalara göre var olan “fiilî durum” hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmayacakt›. Tazminatlar› verilerek iﬂten ç›kart›lan iﬂçilerin kim olduklar›ysa belli de¤ildi.
‹ﬂçiler bu karara verecekleri yan›t› de¤erlendirmek için sendikac›lar› d›ﬂar› ç›kard›lar. Yapt›klar›
de¤erlendirme sonucunda bu ﬂartlara uymay› kabul ettiler ve eyleme son verdiler. Belki sendikayla
karar birli¤i içinde hareket edilse, tüm iﬂçilerin iﬂe
geri al›nmas›yla sonuçlanabilecek bu eylem, bu
noktada sona erdirildi. Sendika, baﬂtan beri fabrika
iﬂgali gibi “yasad›ﬂ›” bir eyleme karﬂ› ç›km›ﬂt›. ‹ﬂçilerin kazan›m›, geri ad›m att›rd›klar› patrona sendikay› kabul ettirmek, ve iﬂten at›lanlar›n tamzinatlar›n› aylar sürecek mahkemelerin sonuçlanmas›n›
beklemeden almalar› oldu. Bununla birlikte, ÇelMer iﬂçileri, tam da 12 Eylül referandumu öncesi,
eylemleriyle, bu kazan›mdan çok daha önemli bir
ﬂeyi, Anayasa’da yer alan fabrika iﬂgali yasa¤›n›n
fiilen uygulanamad›¤›n›, ve geliﬂen iﬂçi mücadelesi
karﬂ›s›nda, hükümetin uygulanamayacak olan bu
yasa¤› kald›rmak zorunda oldu¤unu kan›tlad›lar.

"‹ﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂu, bizzat kendi eseri olacakt›r." (Marx)

Fikri Ateﬂ
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‹ﬂçi Hareketinden

Rimaks Tekstil’de ‹ﬂten At›lan ‹ﬂçiler Geri Al›ns›n!

Sendikal örgütlenmeyi baltalamak için patronlar›n kural haline getirdi¤i iﬂten ç›karmalara
bir yenisi daha eklendi! Rimaks Tekstil firmas›,
Bart›n ve ‹stanbul Tuzla’daki fabrikalar›nda sendikaya üye olduklar› için iki hafta içinde tam 133
iﬂçiyi iﬂten ç›kard›. Buna karﬂ› iﬂçiler, her iki fabrika önünde direniﬂ baﬂlatt›lar.
Firman›n ‹ddialar› ve Gerçekler
‹ﬂçilerden ö¤rendi¤imize göre, baﬂta Danimarkal› Bestseller firmas› olmak üzere çeﬂitli büyük firmalar için kot üreten ﬂirket, Uluslararas›
Tekstil ‹ﬂçileri Sendikas›’yla anlaﬂmas›ndan dolay› Bestseller firmas›n›n uymak zorunda oldu¤u
kurallar›, kendi “sosyal sorumluluklar›” gere¤i iﬂçilere tan›d›¤› haklar gibi göstermekte, bunlar›
kendi internet sitesinde de yay›nlamaktad›r. Buna göre, Rimaks firmas›; ücretler, mesai ve fazla
mesai süreleri gibi konularda yasalara uyacak;
Çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rmayacak; iﬂçi sa¤l›¤› için uygun
çal›ﬂma koﬂullar›n› sa¤layacak; iﬂçileri kendi r›zalar› d›ﬂ›nda çal›ﬂt›rmayacak; ve örgütlenme özgürlü¤üne sayg› duyacakt›r.
Gerçekteyse, iﬂçilerin çal›ﬂma koﬂullar›, ﬂirketin bu sözde “sosyal sorumluluk” ilkelerine ne
kadar uydu¤unu apaç›k bir ﬂekilde göstermektedir. ‹ﬂçiler, s›cakl›¤›n ortalama 28-29 derece oldu¤u tozlu bir ortamda çal›ﬂ›yor, zehirli kimyasal
maddeler kullan›l›yor, yasak olmas›na ra¤men
kot taﬂlama da zaman zaman yap›l›yor, “normal”
çal›ﬂma süresinin günde 10,5 saat oldu¤u fabri-

kada iﬂçiler kimi zaman sabaha dek süren fazla
mesailere zorlan›yor, fazla mesaiye kalmak istemeyen iﬂçi iﬂten at›l›yor, bir elektrik kesintisi nedeniyle 10 dakika duran iﬂ için iﬂçiler fazladan
yar›m saat çal›ﬂt›r›l›yor, fabrikada çeﬂitli bahanelerle iﬂçiler bir y›llar›n› doldurmadan iﬂten ç›kar›l›p yerlerine düﬂük ücretlerle çal›ﬂmay› kabul
edecek yeni iﬂçiler al›n›yor.
Bu ikiyüzlüce oyunun son halkas›, sözde
“örgütlenme özgürlü¤ünü” kabul eden Rimaks
patronunun, bu çal›ﬂma koﬂullar›na karﬂ› birlikte
mücadele etmek için Teksif sendikas›na üye
olan iﬂçileri iﬂten atmas› oldu. Bir yandan sendikayla görüﬂmelerini sürdürerek iﬂçileri oyalayan
iﬂveren, di¤er yandan iﬂçiler aras›nda öncülük
yapt›¤›n› düﬂündü¤ü iﬂçileri iﬂten atarak örgütlenmeyi k›rmaya çal›ﬂ›yor. Temmuz ay› içinde
iﬂçilerle yapt›¤› toplant›da “iﬂçi ç›kartmayaca¤›z,
daha da büyüyece¤iz, isteyen istedi¤i sendikaya üye olabilir, bu do¤al hakk›d›r” diyen patron,
bu sözlerine karﬂ›n, iﬂçileri sendikadan istifa ettirmek için bask›, tehdit ve ﬂantaj uygulaman›n
yan›s›ra, iﬂlerin bir k›sm›n› fason üretim yapan
taﬂeron ﬂirketlere kayd›rmaya baﬂlad›. Firma bu
uygulamayla, iﬂçilere, iﬂler azalm›ﬂ gibi göstermek isterken, fason ﬂirketlerde çal›ﬂan iﬂçiler,
sipariﬂleri yetiﬂtirmek için her gece fazla mesai
yap›yorlar.
Tehditler ‹ﬂe Yaramay›nca ‹ﬂten Ç›karmalar Baﬂl›yor
Bart›n’daki fabrikada Haziran sonunda 20 iﬂçinin iﬂine son verilmiﬂti. Tehdit ve ﬂantajlar›na
devam eden firma bundan sonuç alamay›nca ‹stanbul’da önce 20 sonra 41 iﬂçiyi, Bart›n’da da
16 A¤ustos’da 7 iﬂciyi daha iﬂten ç›kard›. Tuzla
Deri Sanayi’de fabrika önünde direniﬂ baﬂlat›ld›.
Bart›n’da da arkadaﬂlar›n›n iﬂten ç›kar›lmas›n›
fabrika bahçesinde protesto eden iﬂçiler, jandarman›n fabrikaya gelmesi ve müdahale etme tehdidinde bulunmas›n›n ard›ndan, sendikan›n görüﬂmeler devam etti¤i için bu eylemin bitirilmesi
ça¤r›s›yla fabrikadan ayr›ld›lar. Ertesi gün 16 iﬂçinin daha iﬂten at›lmas›yla birlikte, toplam 23 iﬂçi Bart›n’daki fabrikan›n önünde direniﬂ baﬂlatt›lar. ‹ﬂverenin 5 iﬂçiyi sendikadan istifa ettirmek
için zorla notere götürmesi üzerine, noter binas›

önüne giden iﬂçilerin, burada slogan atmalar›n›
polis engelledi. Son olarak, bir yandan Türkiye’ye gelen Uluslararas› Tekstil ‹ﬂçileri Sendikas› yetkilileriyle masaya oturan ﬂirket, 26 A¤ustos
günü 29 iﬂçiyi daha iﬂten att›. Bu son iﬂten ç›karmay› protesto eden iﬂçiler, Bart›n karayolunu trafi¤e kapatarak gösteri yapt›lar. Jandarman›n müdahale etmek için gelmesi üzerine, ﬂehir merkezine yönelen iﬂçiler, burada sloganlarla seslerini
duyurmaya çal›ﬂt›lar.
Sanayi Yay›ld›kça S›n›f Karﬂ›tl›¤› da Yay›l›yor
Gene iﬂçilerden ö¤rendi¤imize göre, daha
önce ‹stanbul’da bir fabrikas› olan ﬂirket, devlet
teﬂvi¤inden yararlanmak için fabrikas›n› 5-6 y›l
önce Bart›n’a taﬂ›m›ﬂ. Yani, iﬂçilere bu çal›ﬂma
koﬂullar›n› ve örgütsüzlü¤ü dayatan ﬂirket, devletten elektrik, su gibi giderler ve iﬂçilerin sigorta
primleri konusunda teﬂvik almak, ve küçük bir
kent olan Bart›n’da iﬂgücünün ucuzlu¤undan
faydalanmak için bu kente taﬂ›nm›ﬂ. Ne var ki,
Rimaks fabrikas›ndaki iﬂçilerin mücadelesi, di¤er
fabrikalardaki iﬂçiler üzerinde de etkisini göstermekte gecikmemiﬂ. Eskiden kâ¤›t üzerinde ald›klar› asgari ücretin bir k›sm›n› patronlar›na getirip geri veren fason iﬂletmelerdeki iﬂçilerin ücretlerinde düzelme olmuﬂ. ‹ﬂçiler, burada sendikalaﬂmay› baﬂar›rsak, bu di¤er fabrikalara da yay›lacak diyorlar. Bu da, sanayiyi Anadolu’ya yayarak ülkeyi “kalk›nd›rmak” ve böylece s›n›f çeliﬂkilerini azaltmak yönündeki giriﬂimlerin, gerçekte
sermayeyle ücretli emek aras›ndaki karﬂ›tl›¤›
keskinleﬂtirmek ve yayg›nlaﬂt›rmaktan baﬂka bir
sonuca yol açmayaca¤›n› gösteriyor.
Hem Bart›n’da, hem ‹stanbul’da, iﬂçiler, sendikal haklar› tan›nana ve iﬂten at›lan bütün arkadaﬂlar› geri al›nana kadar mücadele etmekte kararl›lar. ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesi olarak, Türkiye’den ve dünyadan bütün iﬂçi ve emekçilerle iﬂçi s›n›f›n›n dostlar›n›, hakl› mücadelelerinde Rimaks iﬂçilerine destek vermeye ça¤›r›yoruz.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹

Hakk›n› Arayan Brillant ‹ﬂçileri
Beylikdüzü’ndeki Brillant perde fabrikas›
iﬂçileri, 2 ayl›k maaﬂlar›n› alamad›klar› için
30 Temmuz 2010 tarihinde iﬂbaﬂ› yapmad›
ve fabrika yönetimine taleplerini bildirdi.
Yaklaﬂ›k 700 iﬂçinin iﬂbaﬂ› yapmayarak gösterdi¤i tepki, patron taraf›ndan maaﬂlar›n
alelacele ödenmesine yol açt›. Eylemde öne
ç›kan iﬂçilerin iﬂten at›lma süreci de baﬂlam›ﬂ oluyordu: ‹lk iﬂçi 6 A¤ustos’ta, ikinci iﬂçi
9 A¤ustos’ta herhangi bir gerekçe gösterilmeden iﬂlerinden at›ld›.
‹ﬂten at›lan iﬂçiler “kaderlerine raz› olmak” yerine mücadeleyi seçti. 19 A¤ustos’ta bir bas›n aç›klamas› yaparak Brillant fabrikas›ndaki iﬂçi k›y›m›n› dile getirdi. Bas›n
aç›klamas›na direniﬂteki UPS iﬂçileri destek
verdi. Bas›n aç›klamas›, vardiya de¤iﬂimine
denk getirilerek di¤er iﬂçilerin de kat›l›m›
sa¤land›. Hakk›n› Arayan Brillant ‹ﬂçileri imzal› bildiriler da¤›t›ld›. Fabrika yönetimi, sirenleri çal›ﬂt›rarak direniﬂteki iﬂçilerin sesini
k›smaya çal›ﬂsa da baﬂar›l› olamad›.
Fabrika yönetimine karﬂ› sürdürülen mücadele bir süre için iﬂçi atmalar›n önüne
geçti; Ancak 25 A¤ustos’ta C vardiyas›nda
çal›ﬂan bir iﬂçi, gene hiçbir gerekçe gösteril-
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‹ﬂten at›lanlar evinin yolunu
tutuyor. ‹ﬂçiler için teslimiyet
yanl›ﬂ bir tutum. ‹ﬂçiler
haklar›n› aramal›lar. Biz
sesimizi ç›kard›k diye iﬂten
at›ld›k. Görüyorsunuz, at›lm›ﬂ
olmam›za ra¤men fabrika
d›ﬂ›ndan mücadelemize devam
ediyoruz.
meden iﬂten at›ld›. 20 gün içinde iﬂten at›lan
iﬂçilerin say›s› 3’e yükselmiﬂ oldu.
‹ﬂ akdine son verilen iﬂçilerden biri fabrikadaki çal›ﬂma koﬂullar›n› ve giriﬂtikleri mücadeleyi ﬂöyle anlat›yor:
“Bu fabrikada 1200 iﬂçi çal›ﬂ›yor. 8 saatlik normal çal›ﬂma süresi ve 8 saat zorunlu
mesai var. 16 saat boyunca birçok ihtiyac›m›z› gidermeden çal›ﬂmak zorunda kal›yoruz. ‹ﬂçiler sigaralar›n› bir-iki dakikada tuvalette içiyor. Kimileri aﬂ›r› yorgunluktan tuvalette uyuya kal›yor. Bayram avanslar›m›z› ar-

t›k vermiyorlar. Prim de alam›yoruz. Gece
vardiyalar› için ek ücret de söz konusu de¤il.
Bunlar kölelik koﬂullar› de¤il de nedir?
Ben bu fabrikaya girdi¤imde sapasa¤lamd›m. ﬁimdi bel f›t›¤›na sahibim. Birçok iﬂçi arkadaﬂ›m da fiziki rahats›zl›k yaﬂ›yor. Çal›ﬂma koﬂullar›, yaln›zca fiziki rahats›zl›klar›
de¤il iﬂ kazalar›n› da beraberinde getiriyor.
‹ﬂ kazas› geçiren arkadaﬂlar›m›z hiçbir tazminat ve güvence edinemeden fabrikadan
uzaklaﬂt›r›l›yor. Sürekli iﬂten atmalar oluyor,
ama sesini ç›karan kimse olmuyor. ‹ﬂten at›lanlar evinin yolunu tutuyor. ‹ﬂçiler için teslimiyet yanl›ﬂ bir tutum. ‹ﬂçiler haklar›n› aramal›lar. Biz sesimizi ç›kard›k diye iﬂten at›ld›k. Görüyorsunuz, at›lm›ﬂ olmam›za ra¤men fabrika d›ﬂ›ndan mücadelemize devam
ediyoruz. 30 Temmuz’da iﬂbaﬂ› yapmayarak
uzun zamand›r ödenmeyen maaﬂlar›m›z› k›sa zaman içinde alm›ﬂt›k. Patronun etekleri
tutuﬂmuﬂtu. Bu örnek bile iﬂçilerin birleﬂerek
hareket etmelerinin ne tür kazan›mlara yol
açt›¤›n›n bir göstergesi. ‹ﬂçiler birlikte hareket ederlerse kazanamayacaklar› hiçbir mücadele yoktur..”
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

"Ancak insanlar›n tümü, tüm insanlar için üretiyorsa, insanlar›n tümü özgür olur." (Bertolt Brecht)

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Tuncay Özkan’›n Feryad›na Kulak Verdiler
Peki F Tipi Hücrelerdeki Tutsaklara Kim Sahip Ç›kacak?
Ergenekon davas›n›n san›klar›ndan biri olan
gazeteci Tuncay Özkan geçti¤imiz 10 A¤ustos’ta yap›lan duruﬂmada 4 günlük açl›k grevine
baﬂlayaca¤›n› ve gerekirse ölüm orucuna gidece¤ini aç›klayarak feryat etmiﬂ. Tuncay Özkan
yaklaﬂ›k 2 y›ld›r tutuklu. Silivri Cezaevine girmeden önce ‹stanbul’un en gözde ve nezih semtlerinden biri olan Bebek’te yaﬂ›yordu. Tan›nm›ﬂ bir
gazeteciydi ve “Yeni Parti” diye bir partinin genel
baﬂkanl›¤›na seçilmiﬂ “sayg›n” biriydi. Açl›k grevine baﬂlamas›n›n nedeni 2 y›ll›k uzun tutukluluk
süresi ve cezaevindeki koﬂullar. Ayn› duruﬂmada yine gazeteci Mustafa Balbay da cezaevindeki koﬂullar›n a¤›rl›¤›ndan yak›nm›ﬂ; ancak Tuncay Özkan kadar cesur davran›p henüz açl›k
grevine ya da ölüm orucuna gidece¤ini aç›klam›ﬂ
de¤il.
Burjuva bas›ndan ö¤rendi¤imiz kadar›yla
Tuncay Özkan duruﬂmada tam olarak ﬂu ﬂekilde
ba¤›rm›ﬂ:
''Yatabiliyorsan›z gelin ko¤uﬂta yat›n. Kalem
kitap gelmez. Ramazan geldi, gelin iftar yapal›m
var m›s›n›z?...'' (Cumhuriyet, 10.08.2010)
Tuncay Özkan ba¤›rmakta hakl› tabi; Bebek’teki muhtemelen bo¤az› gören evinden sonra cezaevinde yaﬂamak zor olsa gerek.
Gazeteci Mustafa Balbay ise:
“…70 y›l önce Nâz›m Hikmet’e cezaevinde
daktilo verilmiﬂ. Ancak bize verilmiyor. Yaz› yazmaktan sa¤ elimi kullanamaz hale geldim. Adnan Menderes dokuz ay 20 günde yarg›land›.
Deniz Gezmiﬂ 15 ayda yarg›land›.” (Radikal,
11.08.2010)
Tabi bu olay burjuva bas›nda hemen yerini
ald›. Onlar›n bu feryatlar› baﬂta Baﬂbakan yard›mc›s› Bülent Ar›nç olmak üzere Meclis Baﬂkan› Mehmet Ali ﬁahin ve AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Hüseyin Çelik taraf›ndan hemen destek
buldu: “Tuncay Özkan’›n feryad›na kulak verilmeli.”
Ama biz, Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay’›
ﬂimdilik bir kenara b›rakal›m, Silivri Cezaevindeki koﬂullar eminiz ki çok kötüdür. Onun yerine
yaklaﬂ›k on y›ld›r faaliyette olan ve yap›m› için
çok büyük mebla¤larda paralar harcanan Yüksek Güvenlikli Ceza ‹nfaz Kurumu kategorisindeki F Tipi cezaevlerinin koﬂullar›na bakal›m.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi Cezaevleri ‹zleme Komisyonu Temmuz 2010 cezaevleri raporunu aç›klad›. Rapor, hem adlî hem de
siyasî tutuklu ve hükümlülerle yüz yüze yap›lan
görüﬂmelere ve onlardan gelen hak ihlallerine
iliﬂkin mektuplara dayan›larak haz›rlanm›ﬂ.
Rapora göre Türkiye’de halen 13 tane F Tipi
cezaevi bulunmaktad›r. Cezaevlerinde 1 ve 3 kiﬂilik kapatma üniteleri yani hücreler bulunmaktad›r. Baz› F Tipi cezaevlerinin kapasitesi artt›r›lmaktad›r. Tek kiﬂilik hücreler toplam 11 m2’dir ve

tek kiﬂilik hücrede kalanlar gardiyanlar›n d›ﬂ›nda
kimseyi görememektedirler.
Üç y›l önce tan›nan 10 saatlik sohbet hakk›
keyfî gerekçelerle uygulanm›yor. Tutuklu ve hükümlülerin sa¤l›k haklar› gasp ediliyor; doktorlar
muayene etmeden do¤rudan a¤r› kesici ilaçlar
yaz›yorlar. Hastane sevkleri geciktiriliyor, revire
ç›kmak için verdikleri dilekçeler ço¤u zaman iﬂleme dahi konmuyor. Kelepçe ile muayene uygulamas› ve muayene s›ras›nda askerlerin odadan
ç›kmamas› ise yayg›n bir uygulama.

Hücrelerin fiziksel koﬂullar›, nem, tutuklu ve
hükümlülere banyo yapmalar› için k›ﬂ›n so¤uk su
yaz›n ise s›cak su verilmesi, yemek çeﬂitlerinin
az, kötü ve düﬂük kalorili olmas› kronik sa¤l›k sorunlar›na yol açmaktad›r. On y›ll›k süre sonunda
gelinen aﬂamada cezaevindeki koﬂullar nedeniyle kansere yakalanan tutsaklar›n say›s›nda bir
art›ﬂ gözlemlenmektedir.
Cezaevindeki uygulamalar protesto edildi¤inde ya da hak ihlalleri kamuoyuna duyuruldu¤unda ve hatta hak arama yollar›na baﬂvuruldu¤unda bile görüﬂ yasa¤›, telefon, mektup yasa¤›
ve hücre cezas› gibi disiplin cezalar› kaç›n›lmaz
hale geliyor. Daha da çarp›c› olan disiplin cezalar›ndan biri ise devrimci tutsaklar›n ailelerine görüﬂ yasa¤› getirilmesidir. K›sacas› F Tipi cezaevlerinde özellikle devrimci tutsaklar keyfî ve ak›l
d›ﬂ› uygulamalara, onur k›r›c› kötü muamele ve
iﬂkenceye maruz kalmaktad›rlar.
Ço¤u zaman cezaevlerinin uzak yerlerde
oluﬂu nedeniyle aile ve avukat görüﬂleri zorlaﬂmaktad›r. Maddî olanaks›zl›klar nedeniyle çok

uzun süre aile görüﬂüne ya da avukat görüﬂüne
ç›kamayan devrimci tutsaklar bulunmaktad›r.
Avukat ya da aile görüﬂünü engellemek için devrimci tutsaklar bulunduklar› cezaevlerinden baﬂka illerdeki cezaevlerine sürgün edilmektedirler
(ayn› zamanda ﬂair olan Ümit ‹lter Bolu F Tipi cezaevinde iken ‹zmir K›r›klar F Tipi cezaevine sürgün edilmiﬂtir). Çok uzun süre tutuklu olanlar, örne¤in bunlardan biri de 15 y›ld›r tutuklu olan arkadaﬂ›m›z Turgay Ulu’dur, beraat etseler dahi
yaﬂamlar›n›n önemli bir kesitini cezaevinde geçirmiﬂ olacaklar.
Özellikle devrimci tutsaklar üretimden, kitlelerden, d›ﬂ dünyadan kopar›larak yaln›zl›¤a mahkûm edilmektedirler. Elbette ki onlar, içinde bulunduklar› durumdan yak›nm›yorlar, feryat etmiyorlar, devletten ve onun mahkemelerinden merhamet beklemiyorlar; her koﬂulda üretmeye devam ediyorlar, haklar› için mücadele ediyorlar ve
d›ﬂ dünyadan asla kopmuyorlar.
Tekrar Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay’a
dönecek olursak; 19 Aral›k 2001 tarihinde devrimcilerden kurtulman›n yolu olarak F Tipi cezaevlerini uygulamaya geçirmek için kanl› bir operasyon düzenlendi¤inde Tuncay Özkan ve di¤er
Silivri sakinleri asla karﬂ› ç›kmad›lar, hatta alk›ﬂlad›lar. Devrimcilerin bask› ve zorlamayla, kendi
iradeleri d›ﬂ›nda ölüm orucuna baﬂlad›klar› propagandas›na karﬂ› Tuncay Özkan ve di¤erleri
asla aksi bir beyanda bulunmad›lar ya da biz
duymad›k. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
(DGM’ler) delil olmad›¤› halde devrimcileri onlarca y›ll›k cezalara mahkûm ederken, uzun süre
tutuklu kalmalar›n› sa¤larken Tuncay Özkan ve
di¤erleri bunu gazete köﬂelerinde asla yazmad›lar, görmezden geldiler, yazm›ﬂlarsa da biz bilmiyoruz. Öyle zannediyoruz ki o mahkemelerin,
terörist yasalar›n, cezaevlerinin bir gün kendilerine dönece¤ini asla tahmin etmiyorlard›.
Tuncay Özkan’a ve Mustafa Balbay’a hemen
sahip ç›k›ld›. Peki ama yaﬂam›n› iﬂçi s›n›f›n›n ve
tüm ezilen emekçilerin gerçek kurtuluﬂu için mücadeleye adayan ve bunun asla boﬂuna olmad›¤›n›n bilincinde olan ama iﬂçi s›n›f›ndan kopar›lmak, uzaklaﬂt›r›lmak istenen devrimci tutsaklara
kim sahip ç›kacak? Bugün F Tipi hücrelerde yok
edilmek istenen devrimci tutsaklar emekçi halk›n
gerçek evlatlar›d›r ve özellikle s›n›f bilinçli iﬂçiler
onlara sahip ç›kmak zorundad›r.
Tuncay Özkan’›n durumu bize bir gerçe¤i
tekrar ö¤retiyor. Bugün yarg›layanlar yar›n san›k
sandalyesinde oturabilirler. Bugün zincirlerinden
baﬂka kaybedecek bir ﬂeyi olmayanlar ise yar›n
bu zincirlerini k›rabilirler. Ama bunun için öncelikle iﬂçi s›n›f›n›n en s›k› ﬂekilde birli¤ini kurmas› gerekiyor.
Gülten ﬁenay

“D›ﬂ Mihraklar” Teorisinin Üretimine Bir Örnek
Tuzla’daki tersane kazalar›, iﬂ cinayetlerinin aç›kça görünen yüzü
oldu¤u için sadece iﬂçilerin de¤il tüm ülkenin dikkatini çekmektedir.
Olaylarla ilgili birçok meslek kuruluﬂu bölgeyi ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerin birinde yer alan bir avukat arkadaﬂ›m, ilginç bir olay aktard›. Bu kiﬂi, bana, bugün halen ‹stanbul Barosu’nun üst düzey yönetiminde yer
alan, Turanc›, ›rkç› ve ulusalc› çevrelere yak›nl›¤›yla (hatta baz›lar›na
göre yak›nl›ktan da öte olmas›yla) bilinen bir avukat›n ziyaretteki tavr›n›
anlatt›. Arkadaﬂ›m›n aktard›¤› bu olay›, ülkedeki toplumsal sorunlar›n
nedeninin, “yabanc› güçlerin oyunu” oldu¤u efsanelerinin nas›l yarat›ld›¤›n› aç›kça ortaya koydu¤u için ‹ﬂçi Birli¤i okurlar›yla paylaﬂmak istiyorum:

“Ziyarete gittik. Tabi meslek kuruluﬂu oldu¤unuz için sendikalar› oldu¤u gibi iﬂverenleri de ziyaret ediyorsunuz. H.Ö. (malum avukat) de
vard›. Tersane patronlar›na kazalar›n nedenini sorduk. Cevaplar› aras›nda ‘taﬂeronlu¤un da buna neden oldu¤unu’ söylediler. Hem de patronlar bunu kabul ediyor! Ama H.Ö. tersane patronlar›yla konuﬂurken
onlara ne dedi biliyor musunuz? ‘Bu iﬂ kazalar›nda örne¤in yabanc›
güçlerin parma¤› oldu¤u söylenemez mi? Mesela Alman istihbarat›n›n.
Üretimi baltalamak için düzenlenmiﬂ bir iﬂ olmas›n?’ Bu söz üzerine tersane patronlar› adeta ‘biz bunu daha önce niye ak›l edemedik?’ dercesine sevindiler.”
‹stanbul’dan Bir ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Okuru

"‹ﬂçi s›n›f› ya devrimcidir, ya da bir hiçtir." (Marx)
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‹ﬂçi Hareketinden

Soru ve Cevaplarla
Çal›ﬂma Yaﬂam›nda Haklar›m›z
SORU : Çal›ﬂt›¤›m›z iﬂyerinde her gün ayn› ﬂekilde çal›ﬂmam›za ve bazen fazla mesai
yapmam›za ra¤men iﬂveren “kriz var, para
yok” diyerek yaklaﬂ›k üç ayd›r ücretimizi ödemiyor. ‹ﬂsiz kalmak korkusuyla iﬂten de ç›kam›yoruz. Bu durumda ne yapabiliriz, ne gibi
haklara sahibiz?
CEVAP : ‹ﬂ Kanununa göre kural olarak,
ücret, en geç ayda bir ödenmek zorundad›r.

Ücret alaca¤› varsa e¤er, beﬂ sene içerisinde
bunun dava açarak talep edilmesi gerekir. Aksi taktirde ücret alaca¤›m›zdan vazgeçmiﬂ say›l›r›z.
E¤er iﬂveren iflas ederse veya iflas etmemiﬂ olsa bile ücretlerimizi ödeyemeyecek duruma düﬂmüﬂse, o iﬂyerinde ister çal›ﬂ›yor olal›m ister çal›ﬂm›yor olal›m, son üç ayl›k ücret
alacaklar›m›z›n Ücret Garanti Fonundan karﬂ›lanmas› için Türkiye ‹ﬂ Kurumu Genel Müdürlü¤üne baﬂvurabiliriz.
Yine ‹ﬂ Kanununa göre, örne¤in sel, yang›n, deprem, a¤›r hastal›k ya da ölüm gibi nedenler hariç olmak üzere iﬂveren, ücretimizi,

ödemesi gereken günün üzerinden 20 gün
geçti¤i halde ödememiﬂse bu durumda iﬂ görmek yani çal›ﬂmak borcumuzu yerine getirmekten kaç›nma hakk›na sahibiz. Böyle bir durumda say›m›z ister 2 olsun ister 20 olsun, iﬂyerine gitti¤imiz halde çal›ﬂmad›¤›m›z için iﬂveren bizi iﬂten ç›karamaz, yerimize yeni iﬂçi alamaz ve iﬂimizi bir baﬂkas›na yapt›ramaz. Topluca çal›ﬂmaktan kaç›nd›¤›m›z için bu eylemimiz grev olarak de¤erlendirilemez ve iﬂveren
bizi yasa d›ﬂ› grev, yasa d›ﬂ› gösteri yapmakla
da suçlayamaz.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ HUKUK B‹R‹M‹

UPS ‹ﬂçileriyle Uluslararas› Dayan›ﬂma Eylemlerini Destekleyelim!
130. Gününe Yaklaﬂan UPS Direniﬂindeki iﬂçilerle uluslararas› dayan›ﬂma eylemleri sürüyor. Uluslararas› Taﬂ›ma ‹ﬂçileri Federasyonu’nun
(ITF) 5 - 12 A¤ustos 2010 tarihlerinde Meksika’n›n baﬂkenti Mexico
City’de toplanan 42. Genel Kurulu’nda, UPS iﬂçileriyle dayan›ﬂma amac›yla eylemler düzenleme karar› al›nd›. Eylemlerin ilki gazetemizin bask›ya
verildi¤i 1 Eylül 2010 tarihinde gerçekleﬂtirilecek. 154 ülkede ayn› anda
yap›lacak eylemlerin ikincisi 15 A¤ustos 2010 tarihinde gerçekleﬂtirilecektir. UPS iﬂçilerinin örgütlü oldu¤u TÜMT‹S, tüm emek dostlar›na bu eylemleri kitlesel olarak destekleme ça¤r›s›nda bulundu.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Okurlardan

Bir ‹nﬂaat ‹ﬂçisinin Gözünden
"Aç›l›m" ve "Bölge" Gerçe¤i

‹stanbul’da inﬂaat iﬂçili¤i yapan 17 yaﬂ›ndaki ﬁ›rnakl› bir Kürt iﬂçiyle yapt›¤›m
görüﬂmenin notlar›n› aﬂa¤›ya aktar›yorum.
17 yaﬂ›nda ama yaﬂ›n›n çok üstünde bir
olgunlukta. Onun ifadelerini aynen yaz›yorum.
“ﬁ›rnak’ta hiç kimse ‘aç›l›m’ yalan›na
kanmad›, hiçbir evde trt ﬂeﬂ kanal› izlenmiyor.”
“Ben ortaokul mezunuyum. Sonras›n›
okumak istemedim, zaten okusam da
dersler boﬂ geçecek. Ben ﬂimdiye kadar
okulda sadece sosyal bilgiler ve matematik dersi gördüm. Köyümüzde ö¤retmen
var, ama dersler yine de boﬂ geçiyor. Köyde herkes çocu¤unu okutmak istiyor, ama
okula baﬂlayan çocu¤un ilk birkaç y›l› s›rf Türkçe ö¤renmekle geçiyor, biz
s›navlara girip kazanabilecek düzeyde bir e¤itim alam›yoruz.”
“ﬁ›rnak’ta petrol var, daha önce Amerikal›lar gelip petrol için kaz›lan
çukurlar› samanla doldurmuﬂ, petrolün ç›kar›lmas›na izin vermemiﬂlerdi.
ﬁu anda yaln›zca bir Frans›z ﬂirket petrol ç›kar›yor. Tapulu tarlalar›m›zdan
ç›kard›klar› petrol için kimse bize beﬂ kuruﬂ para ödemiyor. Biz buna itiraz
etti¤imizde de karﬂ›m›za asker ç›kt›¤› için bir ﬂey yapam›yoruz.”
“ﬁ›rnak’ta geçen hafta on iki gün süren bir yang›n ç›kt›, hiçbir Tv kanal›nda göstermediler. Askerler köylere gelip ‘ya bu köyü boﬂaltacaks›n›z ya
da orman› yakar›z, evleriniz de yanar’ dediler. Kimse evini b›rak›p gitmedi,
asker de ateﬂe verdi orman›. Yang›n›n ucu Silopi’ye vard›, yang›n söndürme ekipleri gelmedi, göndermiyorlar.”
“ﬁ›rnak’ta AKP kazan›yorsa bunun sebebi nüfusun yüzde altm›ﬂ›n›n
asker olmas›d›r. Hile de yap›yorlar sand›klarda, oylar› imha ediyorlar. Bizim
oran›n insan› dindar, ama AKP’li de¤il, büyük ço¤unluk BDP’li."
“ﬁ›rnak’ta daha yeni konuﬂmaya baﬂlam›ﬂ bir çocu¤a ad›n› sorsan›z
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belki cevap veremez; ama PKK’yi bilir. Her ailenin
da¤da birkaç akrabas› vard›r. Bas›nda ç›kan ‘ﬂu kadar PKK’li yakalad›k, öldürdük’ gibi haberlerin ço¤unun yalan oldu¤u bölge insan› biliyor.”
“Ümit Boyner’in ‘o¤lumu böyle bir ortamda askere göndermek istemiyorum’ sözünü duydum, çok
sahte bir söz. Onlar›n zaten hiçbir zaman o¤ullar›n›
askere göndermediklerini, asla göndermeyeceklerini
biz bilmiyor muyuz sanki!”
“ﬁ›rnak’ta do¤ar do¤maz mücadelenin içine giriyorsun. Hiçbir ﬂeye kar›ﬂmadan yaﬂamak gibi bir ihtimal yok burada. ﬁ›rnak’taki hayat koﬂullar› zaten seni buna itiyor.”
“‹nﬂaatlara girip bu gazeteleri versen al›rlar, kimse niye geldin, niye getirdin demez. Biz al›nca da
okuyoruz, öyle köﬂeye atm›yoruz. Gazete ç›karmak,
yaz› yazmak çok k›ymetli bir iﬂ, daha çok emek, bilgi, çal›ﬂma gerektiriyor.
Di¤er mücadele biçimleri de zor, k›ymetli ama birilerinin de yazmas› gerekiyor, bu olmazsa olmaz.”
“Baz› iﬂlerde Kürt oldu¤um için bana kötü davran›yorlar, ‘bilseydim iﬂe
ça¤›rmazd›m, yan›na oturmazd›m’ diyorlar. Bu kadar k›ﬂk›rt›l›rlarsa böyle
yapmalar› normal. Bir ﬂehirde Diyarbak›rspor formas› giydim, ‘ç›kart bunu
seni döverler’ dediler, ç›kartmad›m. Al›ﬂ›¤›z biz, ne yapabilirler ki?!”
“Trt geliyor, Güneydo¤unun sefaletini çekiyor, a¤layan çocuklar›, yaﬂl›lar› çekiyor, ac›nd›r›yor bizi. Baﬂka da bir ﬂey çekmiyor, güzel ﬂeyleri çekmek, görüntülemek istemiyor.”
“ﬁ›rnak’ta iﬂyerlerini maddî durumu iyi olanlar aç›yor. ‹ﬂyeri, atelye sahipleri hep oran›n yerlileri. Bu iﬂyerlerinde en fazla 80-100 kiﬂi çal›ﬂ›yor, az
da olsa geçim kayna¤› oluyor köydekilere. Devlet gelip de bir iﬂyeri, bir
atelye açm›ﬂ de¤il daha.”
‹stanbul’dan bir ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ okuru

"Kapitalistleri iktidarda tutan sihir, iﬂçiler aras›ndaki bölünmedir." (Marx)

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
1.sayfadaki “Evet” mi “Hay›r” m› Bölünmesini Niçin Boykot Ediyoruz? yaz›s›n›n devam›

kimisi hâkim gerici s›n›f›n açt›¤› gündemlerde kraldan çok kralc› bir “mücadele”(!) vermektedir. Burjuvazinin niyetleri uzant›s›nda insanlar›m›za “Evet
mi?”, “Hay›r m›?” türünden dayat›lan gerici gündeme birileri de baﬂtankara
girmiﬂtir. Böylelikle bilimsel öz ve dayana¤›ndan yoksun tart›ﬂmalarla iﬂçi
s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n bilinci buland›r›lmaktad›r. ‹ﬂçiler, emekçiler,
iﬂsizler, ezilen ve sömürülen tüm insanlar›m›z örgütsel güvencelerinden
yoksun biçimde burjuvazinin yalanlar› karﬂ›s›nda yalpalamaktad›r.
Burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar ve onlar›n örgütleri kendilerine
dayat›lan “Evet mi?”, “Hay›r m›?” saflaﬂmas›na alet olarak devlet tekelci kapitalizminin sahte ve suni gündemini ne de¤iﬂtirebilir ne de dönüﬂtürebilir.
Hâkim gerici s›n›flar taraf›ndan gündemleﬂtirilen “Anayasa de¤iﬂikli¤ine
Evet mi?-Hay›r m›?” dayatmas›; iﬂçi s›n›f› hareketine, sosyalist harekete,
emekçi kad›n hareketine, ilerici-devrimci gençlik hareketine, K›z›lbaﬂ-Alevi
hareketine ve Kürt ulusal özgürlük hareketine, ayr›ca fukara Müslüman insanlar›m›za, yoksul köylülü¤e hiçbir yarar getirmeyecektir.
S›n›flar mücadelesinde de¤iﬂim ve dönüﬂüm denildi¤inde modern sosyal s›n›flar›n “güreﬂi” akla gelir. Bu memlekette bu türden bir s›n›flar “güreﬂi” burjuva diktatörlü¤ü alt›nda kurald›ﬂ›na ç›kar›lm›ﬂt›r.
T. C. devleti kurulurken iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n talepleri bast›r›larak devlet eliyle burjuva yetiﬂtirildi. Bir yandan da “imtiyazs›z, s›n›fs›z, kaynaﬂm›ﬂ bir kütleyiz…” nutuklar›yla s›n›f gerçekli¤i inkâr edilmeye çal›ﬂ›ld›.
‹ﬂçi s›n›f› hareketi, sosyalist hareket devlet terörüyle ezildi. Kürtler, K›z›lbaﬂ-Aleviler kütlesel k›r›m ve k›y›mlardan geçirildi. Ulusall›k-S›n›fsall›k dinamikleri içinden ve d›ﬂ›ndan kuﬂat›ld›. Sosyal muhalefet dinamiklerinin
birlikte hareket etmesi çeﬂitli yöntem ve araçlarla engellendi.
Finans kapitalin oluﬂmas› geç oldu, fakat güç olmad›. Sermaye s›n›f›
uluslarötesi tekelci sermayenin yer yer yerli bir orta¤›, iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu olmay› becerdi.
Kapitalist anarﬂiyi aﬂmaya yönelen örgütlerimiz devlet terörüyle bast›r›l›p da¤›t›ld›. Yeri bir daha doldurulamaz nitelikteki insanlar›m›z dara¤açlar›n› süsledi ve k›rlarda, kentlerde katledildi.
Burjuvazi, “Sol Cenah›m›z›n” politikas›zl›¤›n› büyük bir ustal›kla kullanmas›n› bildi ve öncelikle emekçi halklar›m›z› kemalizm, milliyetçilik, islâmc›l›k, vb. gerici ideolojiler ekseninde rahatl›kla binbir parçaya bölebildi. Ard›ndan “Alevi-Sünni” insanlar›m›z› birbirine karﬂ› böldü-k›ﬂk›rtt› ve onar›m›
zor düﬂmanl›klar›n tohumlar›n› ekti. Peﬂi s›ra “Türk-Kürt” karﬂ›tl›¤›n› -düﬂmanl›¤›n›- yaratarak ›rkç› ve milliyetçi ak›mlar› daha da k›ﬂk›rtt›.
Bunlar yetmiyormuﬂças›na ﬂimdi de, gerici Ana ve Baba yasalar›n›n
ömrünü biraz daha uzatabilmek ad›na yap›lan kimi incir çekirde¤ini doldurmayan, emekçi y›¤›nlara yarar m› zarar m› getirece¤ini kendi maaﬂl› uﬂaklar›n›n bile aç›klayamad›¤› kimi makyajlar› “Evet mi?”, “Hay›r m›?” diye dayatarak yeni bir bölünme tezgah›n› öne sürüyor.
Devletin açt›¤› kanallarda faaliyetlerine izin verilen sendika bürokrasisi
ile sa¤ ve “sol” teslimiyetçi oportünist örgütler marifetiyle ‹ﬂçi S›n›f› Partisi (‹SP)’nin örgütlenmesine darbeler vuruldu.
Tekelci sermayenin “yüksek” ç›karlar›n› gözeten faﬂist askeri darbeler
yöntemiyle iﬂçi s›n›f›n› politika d›ﬂ›nda tutan, politikas›zlaﬂt›ran yöntemlerle
iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin kendi ç›karlar› do¤rultusunda sosyal mücadeleye
davranmas›n›n önü kesilmek istendi, faﬂist bask› ve terör yöntemleriyle yüreklere korkular sal›nd›-aﬂ›land›.
“Evet mi?”, “Hay›r m›?” türünden dayat›lan gerici tercihlere karﬂ› iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçi halklar›m›z›n ç›karlar›na hizmet edebilecek devrimci tav›r
ne olmal›d›r? Devrimcilerin, Komünistlerin dikkat edece¤i husus yaln›zca
budur.
Burjuvazinin ç›karlar›n› koruyup kollayan yasal ve anayasal düzenlemelerde iﬂçi s›n›f› ile emekçilerin ç›karlar›n› koruyup kollayacak örgütsel güvencelerimiz hâlihaz›rda yoktur. Nüveler hâlindeki kadrolar da da¤›n›k ve
güçsüzdür.
Burjuva diktatörlü¤ü alt›ndaki barajl› ve emekçiler için binbir engelli seçimler sonucunda ortaya ç›kan “iktidarlar” iddia ettikleri gibi ne yasal ne de

12 Eylülcülerin "Kürt Aç›l›m›" Sürüyor
12 Eylül'ün de "Kürt aç›l›m›" m› vard› yahu demeyin, gerçekten de vard›. Bir
araﬂt›rmac›n›n 12 Eylül faﬂizminin kültür program›n›n Kürtler'le ilgili k›sm› hakk›nda yazd›¤› önemli baz› bilgileri okuyal›m:
"… Türk-‹slâm sentezcileri 12 Eylül'ün devletle içice geçme imkan›n› sa¤layan ideolojik yap›lanmalar sürecinde sa¤ parti tabanlar› karﬂ›s›nda 1980 öncesi taﬂ›mak durumunda olduklar› tüm sivil ve bazen muhalif görünüm taﬂ›yan
süslerinden de soyunmuﬂlar, devletlu, istihbaratç› ve devlet siyaset planlay›c›s› rollerini hakk›yla oynam›ﬂlard›r. Türk-‹slâm sentezinin devlet içindeki uygulay›c›lar›, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile A.Ü.'ne ba¤l› Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› Enstitüsü oldu. Sürekli olarak bir generalin
baﬂkanl›¤›nda yap›lan Atatürk Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu tart›ﬂmalar› büyük bir gizlilik kayd› ile yay›nlanmam›ﬂt›r. Kurul toplant›lar›nda sentezin Kürtler'le
ilgili yan› da ele al›nm›ﬂ ve sorunun çözümü, Türk-‹slâm sentezinin millî kültürün özünü oluﬂturan içeri¤inin Kürtlere kabul ettirilmesi ve bu konuda dinden yararlan›lmas›na ba¤lam›ﬂt›r. (…) Kurul toplant›lar›n›n
birinde küçük risaleler halinde haz›rlanacak kitaplar›n
Kürtlerin yo¤un olarak yaﬂad›¤› bölgelerde da¤›t›lmas› gündeme getirilmiﬂ ve da¤›t›lacak kitap konusunda
kurul üyelerinden biri ﬂunu önermiﬂtir; "Bahis konusu
halk kitab› için Prof. Dr. merhum ‹brahim Kafeso¤lu'nu Türk-‹slâm Sentezi ad› ile bas›lan eserinin seçilmesinin uygun olaca¤›n› düﬂünüyorum." Örgütçülü¤ün geçerlili¤ine inanan bir baﬂka üye TRT ve Diya-

meﬂrudur. Sosyal-ekonomik-siyasal-kültürel aç›lardan eli, kolu, aya¤›, a¤z›, dili ba¤lanm›ﬂ insanlar›m›z iki gerici odak aras›nda nas›l bir seçim yapacakt›r? Bu ﬂartlarda yap›lan tercihlerde “Milli irade” dedikleri ﬂey hâkim gerici s›n›flar›n “yüksek” ç›karlar›n› koruyup kollayanlar›n iﬂbaﬂ› yapmas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilere hiçbir ›ﬂ›k getirmeyen anayasa de¤iﬂikli¤inin referanduma sunulmas› olay›na “Evet” ya da “Hay›r” denilmesiyle devlet /
sistem / rejim reform yapm›ﬂ say›lmayacakt›r. Burjuva diktatörlü¤ü gerici
yasa ve anayasalarla devam edecektir. AKP’nin ﬂahs›nda hâkim gerici s›n›flar›n siyasî ç›karlar› da bir biçimde tahkim edilmiﬂ olacakt›r. Devrimciler,
Komünistler, gerici reform dahi yapamayan burjuva iktidarlar›n›n oyunlar›na “Evet” ya da “Hay›r” diyerek alet olamazlar. Çünkü onlar›n yarar›na hiçbir durum söz konusu de¤ildir. Bu türden bir saflaﬂma yerine sistemin / rejimin ideolojik-s›n›fsal konumunu, mant›¤›n›, iﬂleyiﬂ kurallar›n› aç›¤a vuracak, iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n talep ve ihtiyaçlar›n› gündeme getirecek çabalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
“Evet mi?” (akp, sp, bbp vb.), “Hay›r m›?” (chp, mhp vb.) gerici saflaﬂmas›nda bir de BDP taraf›ndan “Boykot” ça¤r›lar› yap›lm›ﬂt›r. Burjuvazinin
göstermelik seçim mekanizmalar›na kat›lmak ya da kat›lmamak iﬂçi s›n›f›
ve emekçilerin o günkü s›n›fsal ç›karlar›yla ilgilidir.
“Boykot” tavr› iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin ç›karlar›na önemli, kayda de¤er
bir katk› sunuyorsa, burjuvazinin oyunlar›n› bozmaya ve sistemi geri ad›m
atmaya zorluyorsa bu yöntem düﬂünülebilir.
Bir de "Yetmez ama Evet" cephesi (nevzuhur "Avrupa standartlar›na
uygun sosyal-demokrat parti" edp ve di¤er dönek "solcu" liberaller) ile "Yeni bir anayasa için Hay›r" cephesi (tekape, ödp, emep, disk, tmmob, kesk,
halkevleri, vb) oluﬂtu.
Burada seçim ve oy hesaplar› ile parlamentonun kullan›lmas› gibi tart›ﬂmalara girmeden söylenecekse:
T. C.deki seçim sistemlerinde kullan›lan oylar›n önemli bir bölümünün
“Boykot” tercihinde bulunmas› emekçileri hâkim s›n›f gündemlerine mahkûm olarak gören her iki burjuva cephesine de vurulacak önemli bir darbe
ve ders olacakt›r. Dolay›s›yla ancak böyle etkili bir sonucun örgütlenebilece¤i, gerçekleﬂtirilebilece¤i hesaplan›yorsa bu boykot ça¤r›s›n›n bir anlam›
olabilecektir. Üstelik ça¤r› yapmak da yetmez, Erdo¤an’›n “Evet” turu, K›l›çdaro¤lu’nun “Hay›r” turu gibi de de¤il, kap›-kap› dolaﬂarak “Boykot”un
gerekçesi anlat›lmal›d›r. “Boykot” ça¤r›s› sistemli ajitasyon, propaganda,
yetenek ve hat›r› say›l›r bir örgütlülü¤ü gerektirir. Yoksa pasif bir boykot anlay›ﬂ›, “Hele bir kelle say›m›z ortaya ç›ks›n” ça¤r›s› olarak kalmaya mahkûmdur. “Evet”, “Hay›r” ile “Boykot” tercihlerinin sonuçlar› ﬂimdiden aﬂa¤›
yukar› bellidir. Sonuçta: “Evet” oylar›n›n çoklu¤uyla ya AKP’nin dedi¤i olacakt›r. Ya da “Hay›r” oylar›yla AKP tepe taklak olup CHP veya MHP öne
ç›kacakt›r. Ancak “Boykot” oylar›n›n önemli bir düzeyde oluﬂu sistemi / rejimi ve herkesi düﬂündürecektir.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹M‹Z‹N önerisi son derece aç›kt›r: Aktif+Örgütlü Boykotu hayata geçirecek çabalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
Aktif Boykot ve bu yoldaki ittifak ve güç birli¤i çal›ﬂmalar›n›, iﬂçi
s›n›f›n›n sendikal ve siyasal birli¤i mücadelesiyle birleﬂtirmeli ve
gündemde s›cak tutmal›y›z.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹ Ad›na
S›rr› Öztürk
net ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›'ndan yararlan›lmas›n› önermiﬂ ve "Yeri gelmiﬂken yazmadan edemeyece¤im. Tek baﬂ›na iktisadî imkânlar› sa¤lamakla bölücülük önlenemez. ‹ktisadî faaliyet kültürle beslemek lâz›md›r. Bu konuda da belli illerde
görevlendirilecek insan unsuru birinci planda gelir. Vali, kaymakam, nahiye
müdürü, müftü, imam-hatip, vaiz, Türkçe ve edebiyat ö¤retmenleri mutlaka
özel bir ﬂekilde seçmek gerekir. Bu konuda kanunun yüksek kuruma verdi¤i
yetkiye dayanarak ilgili bakanlarla iﬂbirli¤i yapmak ve yukar›da sayd›¤›m görevlileri seçmek gerekir" demiﬂtir.
(…) Kurulun görüﬂmelerinde ortaya ç›kan bir baﬂka öneride devletin Kürt
politikas›n kültürel boyutunu özetlemektedir. "Biz ne kadar vatandaﬂlar›m›z›
Türk kabul etsek de onlar kendilerini bizden saym›yorlar. O zaman Müslümanl›k fikrinden hareket edebiliriz. Bunun laikli¤e ayk›r› taraf› yoktur. Zümre ve guruplara göre hitap etmek gerekecek Bazen de onlar›n Türk oldu¤unu anlatacak
tarihi gerçekler aramal›y›z (…) Arzu edilen hedefe varmada zaman kazand›r›c› faktör TV'dir. Bu araçtan her nedense yeterince yararlan›lmamaktad›r. ‹kinci bir kanal›n
aç›lmas› veya hususi paket programlara dayal› sabah ve
akﬂam saatlerini içine alan yay›nlar›n yap›lmas› gerekir.
Türkiye'nin bütünlü¤ü meselesinde ikinci kanal›n maliyeti üzerinde durmay› sa¤duyu ba¤daﬂt›ram›yorum."
(Suat Parlar, Silahl› Bürokrasinin Ekonomi Politi¤i,
s.185-186)
Fazla yoruma hacet var m›? Bugün gündemde olan
"Kürt aç›l›m›", Türk devletinin geleneksel imha ve inkâr
politikalar›n›n uzant›s›nda, 12 Eylül'ün faﬂist ideologlar›n›n fikir babal›¤› yapt›klar› politikalar›n günün koﬂullar›na
uydurularak sürdürülmesinden baﬂka hiçbir ﬂey de¤ildir.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

"‹nsanlar› yumruklar alt›nda ezenler, insanl›¤› ise muhtaçlara sadaka vermekten ibaret bilenler ezilsin!" (Mustafa Suphi)

13

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Okurlardan

Bir UPS ‹ﬂçisinin Düﬂünceleri
Yedi y›ld›r bu firmada çal›ﬂ›yorum. Bugüne
de¤in iﬂimi mükemmel bir biçimde yapt›m. Da¤›t›m yapt›¤›m bölgeyi sokak sokak biliyorum.
‹ki ya da üç kiﬂinin yapaca¤› iﬂi tek baﬂ›ma
yapt›m. O kadar yo¤un çal›ﬂt›m ki bazen elimdeki paketleri yetiﬂtirebilmek için zaman›n durmas›n› istedi¤im oldu. Sulu yemek yemeye
hasret kald›m. Hiç kimse, iﬂimi düzgün yapmad›¤›m› söyleyemez. Zaten ﬂirket yöneticileri
ben sendikaya üye olmak isteyene kadar beni
övüyorlard›. Ne zaman ki hakk›m› arad›m, onlar›n gözünde kötü oldum.
ﬁu anda çok önemli bir mücadele veriyoruz. Türkiye’deki kargo ﬂirketlerinde çal›ﬂan
130 bin kiﬂi gözümüzün içine bak›yor. Baﬂar›l›
olursak, di¤er kargo ﬂirketlerinde çal›ﬂanlar da

bizim yolumuzu izleyecekler. Bu yüzden verdi¤imiz mücadele di¤er kargo ﬂirketlerinin patronlar›n› da ilgilendiriyor. Kim bilir, belki bizim
baﬂar›l› olmamam›z için o ﬂirketlerin patronlar›
da bizim patrona yard›m ediyordur.
Bu direniﬂle birlikte, tek baﬂ›ma bir hiç oldu¤umu, arkadaﬂlar›mla toplu olarak hareket
etti¤imde ise büyük bir güce kavuﬂtu¤umu gördüm. Bu direniﬂ beni çok de¤iﬂtirdi. Art›k etraf›mdaki haks›zl›klara hemen tepki gösteriyorum. Örne¤in Yalova’ya giden vapurdaki televizyonda Kanal 24 aç›kt›, itiraz ettim ve belli bir
çevrenin propagandas›n› dinlemek istemedi¤imi belirttim. Bu direniﬂten önce böyle bir ﬂeyi
asla yapamazd›m, en fazla baﬂ›m› baﬂka yöne
çevirirdim.

‹yi Patron Kötü Patron Meselesi
Y›llard›r iﬂçi arkadaﬂlardan s›kça ﬂunlara benzer sözler duydum, duyuyorum:
“Bizim patron kötü, yandaki iﬂletmenin patronu iyi.”
“Patron namaz›nda niyaz›nda adam, ﬂu halimizi görse hemen maaﬂ›m›za zam yapar. Ama ﬂu Genel Müdür yok mu...”
“Eski çal›ﬂt›¤›m iﬂyerinin patronunu mumla ar›yorum.”
Bu arkadaﬂlara sorunun tek tek patronlar›n, tek tek yöneticilerin iyi ya
da kötü olmalar›ndan kaynaklanmad›¤›n›, sorunun bir bütün olarak patronlar s›n›f›ndan, kapitalizmden, sömürü düzeninden kaynakland›¤›n› nas›l anlatmal›?
Bana kal›rsa bunu anlatman›n en iyi yolu, konuﬂtu¤umuz iﬂçinin çal›ﬂt›¤› sektörü iyi tan›maktan geçer.

Kobay ‹ﬂçiler
Davas›
Bundan tam iki y›l önce Tuzla Gisan Tersanesi’nde 19 iﬂçi can kurtarma filikas› deneyinde kobay olarak kullan›lmak istenirken bir iﬂ cinayeti meydana geldi ve üç iﬂçi hayat›n› kaybetti. Di¤erleri ise yaraland›. Bu iﬂ cinayetinin
ilk duruﬂmas› 27 Temmuz’da Kartal 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Baﬂbakanl›k Denizcilik Müsteﬂarl›¤› olay›n
hemen ard›ndan verdi¤i raporda Gisan Tersanesi yetkililerinin olaydan sorumlu oldu¤unu
tespit etmiﬂti. Yine olay›n meydana gelmesinden bir ay sonra Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiﬂleri bir rapor haz›rlam›ﬂ ve raporda da iﬂçilerin filikaya bindirilmesinin ancak tersane yetkililerinin talimat›yla gerçekleﬂebilece¤ini belirtmiﬂlerdi. Ama savc›, daha iﬂin baﬂ›nda sorumlular›n kasten adam öldürmek yerine tedbirsizlik ve dikkatsizlikle adam öldürdü¤üne kanaat
getirmiﬂ ve sorumlular hakk›nda olmas› gere-

Bu mücadeleyi kazanaca¤›z. Sendikal
hakk›m›z› alaca¤›z. Ama mesele bununla bitmiyor. Her kazan›m önümüze yeni hedefler koyuyor. Sendikal› olduktan sonra mücadeleyi b›rak›rsam, sadece kendi iﬂ sahamdaki çal›ﬂma
koﬂullar›n› hafifletmiﬂ olmakla kal›r›m. Ama
baﬂka bir iﬂletmeye girdi¤imde, ayn› sorunlar
tekrar karﬂ›ma ç›kar.
Bu yüzden sendika hakk›n› kazand›ktan
sonra, mücadeleye devam etmek, bu hakk› elde etmeye çal›ﬂan di¤er iﬂçi arkadaﬂlar›n mücadelesine destek olmak gerekiyor. Bilinçlenmeye, sorgulamaya, yanl›ﬂ neredeyse söylemeye devam etmek çok önemli.
Gazetenizi çok be¤endim. Baz› yaz›lar›n
uzun olmas› sorun de¤il. Yeter ki konu özlü bir
biçimde anlat›ls›n. Biz iﬂçilerin olaylara tek tarafl› de¤il, pek çok aç›dan bakmaya baﬂlamas›n›n zaman› geldi.

Her iﬂletme faaliyet gösterdi¤i sektördeki baﬂka iﬂletmelerle rekabet
halindedir. Her patron ayn› ürünü rakip firmaya göre daha ucuza satmaya
çal›ﬂ›r. Bu yüzden de, sürekli üretim masraflar›ndan k›smaya, iﬂçiyi daha
az paraya daha çok çal›ﬂt›rmaya gayret gösterir.
E¤er biz çal›ﬂt›¤›m›z sektördeki rekabet koﬂullar›n›, patronlar aras›ndaki savaﬂ› iyi bilirsek, iﬂçi arkadaﬂlara ﬂunu daha iyi anlatabiliriz: sömürü düzeyi as›l olarak patronun, yöneticinin karakteri de¤il, rekabet koﬂullar› taraf›ndan belirlenir; kapitalizm ve onun kaç›n›lmaz sonucu olan rekabet devam etti¤i sürece kötü çal›ﬂma koﬂullar› da devam edecektir.
Bu yüzden çal›ﬂt›¤›m›z sektördeki rekabet koﬂullar›n› iyi takip etmemiz,
iﬂçi arkadaﬂlar› yan›lg›lar›ndan canl› örneklerle kurtarmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Salim Ç›nar

kenden daha az ceza talep etmiﬂti. Tüm sorumlulu¤u tersane yetkililerine yüklemek istemedi¤i anlaﬂ›lan mahkeme heyeti dosyay› bir
kez daha bilirkiﬂiye göndermiﬂ. Tersane sektörüyle ayn› saftaki gemi mühendislerinden oluﬂan bilirkiﬂi heyetine göre suç, deneyde kullan›lan filikay› üreten Çin’deki firmadayd›, yani cinayetin sorumlusu “d›ﬂ mihraklar” oluyor! Yani
cinayetin gerçek sorumlular› asla hak ettikleri
cezay› almayacaklar.
Duruﬂmay› izleyenlerin anlatt›¤› kadar›yla,
mahkeme baﬂkan› Ali Nevzat Aygün, ﬂikâyetçi
olup duruﬂmaya kat›lmak isteyen kazadan sa¤
kurtulmuﬂ üç iﬂçiye nedensiz ba¤›rm›ﬂ ve aﬂa¤›lay›c› bir tav›rla bu iﬂçileri karﬂ›lam›ﬂ. ‹ﬂçiler
duruﬂma ç›k›ﬂ›nda mahkemenin bu tavr›na tepki göstermiﬂler. Duruﬂmay› izleyenlerden biri
olay› ﬂöyle anlatt›: “Mahkeme salonuna önce
san›klar ve san›k avukatlar› al›nd›. Buraya kadar her ﬂey sakindi. Mübaﬂir ﬂikâyetçileri daha
sonra ald›. Üç iﬂçi çekinerek, elleri önlerinde
kavuﬂmuﬂ ﬂekilde içeri girdiler. Ard›ndan hâkim, i¤renç bir sesle ba¤›r›p ça¤›rmaya baﬂlad›.
‹ﬂçiler düzeni bozacak bir ﬂey yapmam›ﬂlard›
ve önce hâkimin kime ba¤›rd›¤›n› anlamad›lar,

sonra anlad›lar kendilerine ba¤›r›ld›¤›n›. ‹nsan
ancak köpe¤e böyle bir ses tonuyla ba¤›r›r.
Adam resmen köpek muamelesi yapt›.”
Haklar›n› arayan iﬂçilere karﬂ› kin ve öfkeyle muamele etti¤ini ö¤rendikten sonra mahkeme baﬂkan› hakk›nda biraz araﬂt›rma yapmaya
karar verdik ve baﬂkan›n kardeﬂinin 2000’li y›llar›n baﬂ›nda Ali Balkaner’le birlikte bir banka
doland›r›c›l›¤›na kar›ﬂt›¤›n› ve yarg›land›¤›n›, hapishanede avukatlar›yla yapaca¤› görüﬂmeleri
hâkimlik yapan kardeﬂi sayesinde di¤er tutuklulara göre rahatl›kla gerçekleﬂtirdi¤ini ve hatta
tüm bunlar›n dönemin burjuva bas›n›nda da yer
ald›¤›n› ö¤rendik. Kartal A¤›r Ceza Mahkemesi’nin ad›, yak›n zamanda Abdi ‹pekçi cinayetinin ünlü san›¤› faﬂist tetikçi Mehmet Ali A¤ca
vesilesiyle de gündeme geldi. Bu davada ise
Kartal A¤›r Ceza Mahkemesi’nin o zamanki
üyelerinden Nermin Aboﬂo¤lu’nun A¤ca’n›n
avukatl›¤›n› yapan eski savc› Y›lmaz Aboﬂo¤lu’nun kar›s› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›. Anlad›k ki
mahkeme baﬂkan›n›n iﬂçilere ba¤›rmas› ve onlar› aﬂa¤›lamas› hiç de nedensiz de¤ilmiﬂ.
‹stanbul’dan ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ okuru bir avukat

"Atatürkçü Düﬂünce" Kimin Düﬂüncesi?
30 Temmuz-1 A¤ustos 2010 tarihleri aras›nda, Alt›noluk Belediyesi’nin düzenledi¤i Yaﬂama Sayg› Festivali’nin
1 A¤ustos Pazar günü Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i’nin
düzenledi¤i panelin bir k›sm›na “kulak misafiri” olma talihsizli¤ini yaﬂad›m. Panelin genel konusunu bilmiyorum fakat ben dinlerken konuﬂmac› “düﬂünce özgürlü¤ü”nden
bahsediyordu. Bir süre çeﬂitli örnekler vererek insanlar›n
düﬂüncelerinde hür olmalar›n›n ve istediklerini söyleyebilmelerinin üzerinde durdu. Ben de içimden “ilerici bir
adamm›ﬂ” diye düﬂündüm. Fakat konuﬂmac› bir süre
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sonra ama diye eklemeyi de unutmad›; ama halk› ayaklanmaya sevk edecek düﬂünceler de yasaklanmal›! Benim "ilerici"
gözle kaﬂ aras›nda dört dörtlük bir faﬂiste dönüﬂmüﬂtü. Hangi
"düﬂüncenin" yan›nda oldu¤u ortaya ç›k›vermiﬂti, sermayenin
yan›nda oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›. Benim yapt›¤›m ç›kar›m› di¤er izleyiciler de yapt› m› bilemiyorum ama ﬂu da bir gerçek ki iﬂçi
s›n›f› kurtuluﬂunu ayaklanmaya baﬂvurmadan gerçekleﬂtiremeyecektir. Düzenin zorbal›¤› "düﬂünce" düzleminde de devam etmektedir.
Yalova'dan bir ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ okuru

"Burjuva mahkemeleri… para torbalar›n›n ç›karlar›n› koruman›n araçlar›d›r." (Lenin)

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Görüﬂ

“K›r›lma Noktas›ndaki” T. C. Devleti Karﬂ›s›nda Sosyalist Örgütlerin Yeri
“Taraf” ta s›k s›k vurguland›¤› gibi T. C. devleti yeni devlet yap›s›n›n yap›land›r›lmas›yla karﬂ›
karﬂ›ya gibi bir görüntü sunulmaktad›r, oysa gerici reform yapmakta bile zorlanmaktad›r. Emperyalist sömürünün babas› ABD hegemonyas›n› devam ettirebilmek için doyuma ulaﬂm›ﬂ, tabir
yerindeyse eski maﬂa devlet anlay›ﬂ› olan Kemalist-Ergenekoncu ulus-devlet anlay›ﬂ›n› k›smen
revize edip ›l›ml› din politikalar› çerçevesinde
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan Orta Do¤u’nun lideri ve
ABD’nin uﬂa¤› “›l›ml› ‹slâm” devleti T.C.yi inﬂa etme çabas›ndad›r ve bu çabas›nda da oldukça
baﬂar›l›d›r.
Bu tezimizi destekleyecek düﬂünceler “Taraf” gazetesinde, e¤er takip edilirse “yeni devlet”,
“yeni liberal sol”, “yeni mhp, chp…” gibi baﬂl›klarla temcit pilav› gibi sürekli gündeme getirilmekte
ve T. C. devletinin yeni rotas› aç›kça önceden
belirtilmektedir. Bu yönelime ayak uyduran, bir
baﬂka deyiﬂle kendini yenileyen siyasî partiler
varl›klar›n› devam ettirebilmekte di¤erleri ise olduklar› yerde saymaya devam etmekte ya da
güç kaybetmektedir. CHP’deki reform ya da çalkalanmalar bunun en belirgin örne¤idir.
CHP, bugün kendini yeniden yaratma, taze
kan bulma u¤raﬂ›ndad›r; çünkü geleneksel Erge-

nekoncu-ulusalc›-Kemalist anlay›ﬂlar›n›n uzant›s›nda sorunlar›na çözüm yöntemleri aramakta ve
bulmakta ciddî anlamda zorlanmaktad›r. Bunun
bilincindedirler. Ne var ki video düzmecelerinin
suya düﬂmesinin verdi¤i çaresizlikle geleneksel
CHP kadrolar›nca mecburiyetten yarat›lan yeni
halkç›(!) K›l›çdaro¤lu, t›pk› zalim, kana susam›ﬂ
ABD baﬂkan› Bush’tan sonra yoksullara ve
inançl› kesimlere yak›n görünen daha bar›ﬂç› ve
yumuﬂak, ›l›ml› politikalar›yla tüm dünyaya umut
elçisi olarak muﬂtulanan Obama’n›n “Türk Sürümü”nden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. CHP’deki bu ç›rp›nmalar, kendini yok olmaktan, da¤›lmaktan
kurtarmaya çabalayan bir partinin son feryatlar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. K›l›çdaro¤lu’yla
›l›ml› bir partiye evrilme imaj› çizen CHP’nin asl›nda Baykal döneminden farks›z olup Ergenekoncular› bünyesinde toplad›¤›n› ve önceki anlay›ﬂ›n devam› oldu¤unu san›r›m yazmayan gazete, dile getirmeyen köﬂe yazar› kalmad›.
Peki, böyle bir dönemde yani emperyalist
dünya sistemindeki yerini “bölge gücü” olma iddias›yla güçlendirmeye yönelen “T.C. Devleti”nde “sosyalist-devrimci” örgütlerin yeri nedir,
ne olmal›d›r? Bizi ilgilendiren as›l sorun budur.
Burjuvazinin farkl› kesimlerinin, devlet ayg›t›-

n›n kurumlar› içinde egemenlik kurma ya da pastadan büyük pay› alma savaﬂ›na dönüﬂen iç çeliﬂkileri ve çat›ﬂmalar› asl›nda sistemin kan kaybetmesi anlam›na gelmektedir ve bu durum, bugün “sosyalist-devrimci” örgütler aç›s›ndan büyük bir f›rsat olarak kap›lar›nda beklemektedir.
T.C. devlet yap›s›n› emperyalist kapitalizme daha güçlü entegrasyonu sürecindeki tahkim etmeden, tam da bugün, “sosyalist-devrimci” örgütler
“dar grup” körlüklerinden s›yr›larak bir an önce
birlik olman›n yolunu bulup harekete geçmelidirler. Yoksa bugünkü “k›r›lma noktas›ndaki” f›rsat
belki de otuz k›rk y›l sonra ya da daha uzun y›llar sonra yakalanabilecektir ya da asla yakalanamayacakt›r.
Kendisine sosyalistim, devrimciyim diyen bütün örgütler ve de tabanlar› “laik-antilaik, TürkçüKürtçü, evetçi-hay›rc›…” gibi yapay gündemlerde asla yer almamal›d›rlar, bu tart›ﬂmalardan
uzak durmal›d›rlar, bu tarz gündemleri yok saymakta direnmelidirler ve ülke gündeminin gerçeklerine uygun kendi gündemlerini yaratman›n,
birlik olman›n yollar›n› aramal›d›rlar.
Orhan Erkin Özüdo¤ru
‹zmir ‹ﬁÇ‹ B‹R‹L‹⁄‹ KOLEKT‹F‹’nden

Bal›k Haf›zas›na Mahkûm Edilen Toplumda

12 Eylül’ün S›n›fsal Gerçekli¤ini Hat›rlamak
12 Eylül faﬂist darbesi, hangi s›n›flar›n ç›karlar›n› gerçekleﬂtirmek için yap›ld›? Hangi s›n›flar›n ç›karlar›n› gerçekleﬂtirdi ve hangilerinin en temel
haklar›n› yok etti? Yoksa burjuva medyas›n›n aç›klad›¤› gibi birkaç kendini bilmez askerin yapt›¤› bir
iﬂ miydi sadece? Düne kadar 12 Eylül faﬂist darbesi aç›kça övülüyor ve "ülkeyi içine düﬂtü¤ü anarﬂiden kurtarmak için" zorunlu oldu¤u resmî söylemi
oluﬂturuyordu. Bir kuﬂak bu masallarla büyüdü.
Günümüzde ise bu darbeye karﬂ› olmayan neredeyse kalmad›. O dönem hakk›nda pek birﬂey bilmeyen yeni bir kuﬂak için eski masal›n yerine "liberal" ideologlar›n tasarlad›¤› (asl›nda ilkinden çok daha ﬂarlatanca ve aldat›c› olan) yeni bir çocuk masal› üretildi: buna göre faﬂist darbeyi birkaç karanl›k
ruhlu omzu kalabal›k yaln›zca “ordunun ittihat terakki’den beri bir türlü aﬂamad›¤› darbe gelene¤inin
sonucu olarak” kendi baﬂlar›na karar verip yapm›ﬂt›. Asl›nda herkes, toplumun bütün kesimleri, büyük
sermaye çevreleri dâhil, bu darbeden zarar görmüﬂtü ama kimse sesini ç›karamam›ﬂt›. Ne de olsa
karﬂ›lar›nda toplu, tüfekli adamlar vard›, vb., vb...
"Darbeciler Yarg›lans›n" slogan› alt›nda yürütülen
kampanyalarda ise "sol" geçinen gruplar›n birço¤unun, bu ilkel liberal masallara kendilerini gözü kapal› uydurduklar› görüldü. 12 Eylül faﬂizminin iﬂkence hanelerinde, dara¤açlar›nda, zindanlar›nda canlar›n› veren devrimcilerin an›s›na bundan daha büyük bir sayg›s›zl›k düﬂünmek zordur. 12 Eylül'e iliﬂkin gerçeklerin en yüzeysel bir araﬂt›r›lmas› bile, bu
"liberal" çocuk masal›n›n sahtekârl›¤›n› kan›tlamaya
yeterde artar.
Faﬂist darbenin üzerinden on y›llar sonra, faﬂist
sözcü¤ünü bile telaffuz edemeyenlerin "Darbeciler
Yarg›lans›n" ahmak liberal slogan› alt›nda yürütülen
kampanyalar, ancak faﬂist darbenin gerçek suçlular›n›n ellerini y›kamalar›na ve suçlar›n› unutturmalar›na hizmet edebilirdi. Nitekim, bütün bu kampanyalar, AKP hükümetinin, sanki kendisi 12 Eylül”ün
ürünü de¤ilmiﬂ gibi, darbecileri yarg›lama ad› alt›nda kendi reklam›n› yapmas›ndan baﬂka bir iﬂe yaramad›. Bununla birlikte, hükümet, 12 Eylül’ün ah›
gitmiﬂ vah› kalm›ﬂ bir avuç tetikçisini yarg›lamay›
gündeme getirerek oy toplama hesaplar› yapadur-

sun, 12 Eylül”ün arkas›nda kimlerin
oldu¤u, aﬂa¤›da aktard›¤›m›z itiraf niteli¤indeki ifadelerde de
görüldü¤ü gibi aç›kt›r,
emekçi halklar›m›z›n, yeni
bir toplum kurma savaﬂ›nda faﬂizmin dara¤açlar›nda, iﬂkence hanelerinde,
zindanlar›nda canlar›n› verenlerin arkada b›rakt›klar›
binlerce ve on binlerce insan›n gözünde suçlular çoktan yarg›lanm›ﬂt›r ve hükümleri de bellidir.
(Kimi amatör ressamlar›m›z›n devletin koruma ordular› olmadan villalar›ndan ç›kamamalar› boﬂuna olmasa gerek.)
12 Eylül 1980 tarihinde Genelkurmay karargah›nda olan darbecilerden Tu¤amiral Erhan Gürcan,
Vatan gazetesinde 12 Eylül 2004 tarihinde
yay›nlanan röportaj›nda, iplerin kimin elinde oldu¤unu ve “Darbeciler”in, efendileriyle olan iliﬂkilerini
anlat›yordu. Gazetecinin, “hükümet kurulurken neler yaﬂand›?” sorusuna, amiralin yan›t› ﬂöyleydi:
“Sak›p Sabanc›, Vehbi Koç, ‹brahim Bodur, Halit Narin sürekli Kenan Evren'e geliyordu. S›k s›k
görüﬂüyorlard›. Halit (Narin) benim arkadaﬂ›m oldu¤u için bana görüﬂmeleri anlat›yordu. Turgut Özal'›
onlar ekonomiden sorumlu baﬂbakan yard›mc›s›
yapt›. Ben karﬂ› ç›k›yordum da Halit Narin bana,
"yahu bizim adam›m›z, karﬂ› ç›kma" diyordu.”
Ayn› amiralin, di¤er itiraflar›ndan baz› parçalar:
“Nurettin Ersin, Evren üzerinde etkili Paﬂa'yd›:
Ersin, M‹T Baﬂkanl›¤›, Jandarma Genel Komutanl›¤› yapt›¤› için angajmanlar› çok fazlad›r. Bilhassa
sa¤ kesimle. O¤lu Oktay, Jak Kamhi'nin yan›nda
çal›ﬂm›ﬂt›r.” … “Bir gün Çorlu'da Jak Kamhi'yi S›k›yönetim gözalt›na alm›ﬂ, Ersin Paﬂa arad›, bana
"Kamhi'yi serbest b›raks›nlar" dedi. Evren üzerinde
etkiliydi. Di¤erlerini biraz sindirmiﬂti.” … “Tahsin
ﬁahinkaya, ‹nci Baba'y› (ünlü mafya babas›) kurtarmaya çal›ﬂt›: Delidolu, delikanl›, heyecanl› biriydi.
Hakk›nda çok ﬂey söylendi ama asl› yok. Mesela

Bodur grubu hisse senetlerini herkes
alabilir.” … “ﬁahinkaya'ya da hisse senedi ald›rm›ﬂlar veya vermiﬂler. ﬁahinkaya, kendisini "Bodur'un orta¤›y›m" diye tan›t›rd›. ‹nci Baba diye
meﬂhur bir mafyac› vard›.”
Bunlar, gerçek bir faﬂist
darbecinin itiraflar›d›r. Faﬂist
darbe döneminde, yani en
güçlü olduklar› dönemde bile,
kerli ferli (ama bir o kadar
da odun kafal›) generaller
ve yüksek rütbeli subaylar, “bir ve bölünmez Türkiye Cumhuriyeti”nin bu
maaﬂl› ve OYAK’l› aslan
savunucular›, burjuvazinin
“sivil toplum”u karﬂ›s›nda
hiç de kükreyemiyorlard›.
Omzu en kalabal›k Paﬂalar,
"arkadaﬂ"lar› burjuvazi karﬂ›s›nda el pençe divan durup, devlet görevlerine onlar›n istedi¤i kiﬂileri paﬂa paﬂa at›yorlard›. Onlardan
para ve hisse senedi al›yorlard›. Burada da görüldü¤ü gibi, her ﬂey vatan içindi. Toprak, e¤er karﬂ›l›¤›nda hisse senedi ve “yetim hakk›” (yani rüﬂvet ya
da “bahﬂiﬂ”) verilirse vatand›.
Koç’lardan Rahmi Koç ise, 26 Ocak 1982 tarihli Cumhuriyet’te, askeri rejimin her istediklerini yerine getirdi¤ini belirtiyor ve ﬂunlar› söylüyordu: “12
Eylül harekât›ndan önce herﬂeyi demokratik bir sistem alt›nda yapmak zorundayd›k. Bu da karar almak, yasa ya da yönetmelik ç›karmak için aylar
geçmesini gerektiriyordu. Yani herﬂey güç ve uzun
zaman içinde gerçekleﬂtiriliyor, herﬂeye politik aç›dan bak›l›yordu. Ekonomik yaklaﬂ›m hep arkadan
geliyordu. Askeri yönetim alt›nda fark, al›nan kararlar›n parlamentodan geçmesi gibi bir zorunluluk olmad›¤›ndan çok h›zl› hareket edilebiliyor. Ve üstelik
askeri yönetim yanl›ﬂ yapsa bile bunu k›sa sürede
düzeltebiliyor...”
‹ﬂte, 12 Eylül, "ekonomik yaklaﬂ›m"› yani büyük
kapitalistlerin ç›karlar›n› bir an bile geciktirmeden
ve bunu geciktirebilecek en ufak bir toplumsal mudevam› sayfa 16’da

"S›n›f bilincinin büyük k›sm›, tarih bilincidir." (Lenin)
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
15.sayfadaki ‘12 Eylül’ün S›n›fsal Gerçekli¤ini Hat›rlamak’ yaz›s›n›n devam›

halefet teﬂebbüsüne dahi izin vermeden gerçekleﬂtirmeyi öne ald›.
Vehbi Koç’un "1939-1982 Son K›rk Y›l›n De¤erlendirilmesi" baﬂl›¤› alt›ndaki an›lar›nda da ﬂunlar› okuyoruz: :
“12 Eylül, Devletin Yeniden Kurulmas› Devridir".
“(...) 24 Ocak 1980’de kabul edilen ‹ktisadi ‹stikrar tedbirlerinin aynen devam›na karar verildi. ‹lk iﬂ olarak, anarﬂinin önüne geçilmesine çal›ﬂ›ld› ve
memlekette her gün daha fazla huzur ve sükun tesis edildi. Grev hakk›n›n suiistimali önlendi. ‹htiyac›m›z olan petrolü temin edecek döviz sa¤land›. Fabrikalar yeniden çal›ﬂmaya baﬂlad›. Dan›ﬂma Meclisi kuruldu. Anayasa bu Meclisten ve MGK’dan geçerek, millet oyuna sunuldu. Millet, Cumhuriyet tarihinde
görülmedik bir ço¤unlukla Anayasa’ya "evet" dedi. Dan›ﬂma Meclisi, parti ve
seçim kanunlar›n› haz›rlamaya baﬂlad›. Al›nan tedbirler sayesinde enflasyon
yüzde 30 civar›nda geriledi. (...)”
(bkz. <http://www.vehbikoc.gen.tr/arasayfalar/diyorki/m2.html>)
‹ﬂte Koç’lar›n büyü¤ünün gözünde 12 Eylül böylesine kutlu ve mutlu bir milatt›. ‹htiyaç, sermaye s›n›f›n›nd›; döviz ve petrol de, fabrikalar da onundu.
Meclis de anayasa da onundu. Huzur ve sükun da ona aitti. ‹ﬂkence, ölüm,
yozlaﬂma ve sömürünün artmas›, "suiistimal edilen" grev hakk›ndan ar›nd›r›l-

mak ise iﬂçi s›n›f›n›n ve di¤er ezilen ve sömürülen s›n›flar›n pay›yd›, onlar için
güvence olamazd›. 24 Ocak kararlar›n›n tam olarak uygulanabilmesi sendikalar›n h›zla yok edilmesi, maaﬂlar›n h›zla üçte bire indirilmesi gerekiyordu, bunun için de "devletin h›zland›r›lmas›" yani DGM'lerin kurulmas›, böylece cezalar›n h›zla ya¤d›r›lmas›, idamlar›n h›zla infaz edilmesi gerekiyordu yani "devletin yeniden kurulmas›" gerekiyordu, öyle oldu. Allah'›n dedi¤i olur! Ve T.C.'de
(TÜS‹AD cumhuriyetinde) de TÜS‹AD'dan büyük ilah yoktur.
‹ﬂbirlikçi-tekelci Türk burjuvazisi, 12 Eylül’de ordusuyla kendi devletini “yeniden kurdu” ve iktidar›n› kuruluﬂunda beri tekrar tekrar yapt›¤› gibi bir kez daha kanla pekiﬂtirdi; 12 Eylül’de aç›k diktatörlükle yapt›¤›n›, sonras›nda bu diktatörlü¤ü bugünkü darbe karﬂ›tl›¤› ﬂampiyonlar›n›n demokrasi idolü Özal’lar›n
“hür demokratik parlamenter” sahtekarl›klar› alt›nda gizleyerek devam ettirdi.
Bal›k haf›zas›na mahkûm edilmek istenen bir toplumda, bu basit gerçekleri hat›rlamak ve hat›rlatmak kolay olmasa da (daha do¤rusu kolay olmad›¤›
için), her gerçek devrimci ve tutarl› demokrat›n baﬂl›ca görevidir.
S›n›f düﬂman›m›z›n faﬂist darbesinin 30. y›l›nda, hiçbir ﬂeyi unutmad›k, asla unutturmayaca¤›z!
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹

Giresun’da F›nd›k Fabrikalar›ndaki Kad›n ‹ﬂçiler
Bir f›nd›k fabrikas›na girdi¤inizde ilk dikkatinizi çeken, kulaklar› sa¤›r
eden müthiﬂ bir gürültü oluyor. Özellikle f›nd›k k›rma ve kavurma makinalar›n›n yak›n›nda, ancak ba¤›rarak anlaﬂabiliyorsunuz. Bu fabrikalardan birinde
çal›ﬂan bir iﬂçi, iﬂitme kayb›n›n f›nd›k iﬂçileri için bir meslek hastal›¤› oldu¤unu söyledi. Kulakl›klar olsa da, uzun çal›ﬂma süreleri boyunca bunlar› takmak iﬂçileri rahats›z ediyor, ayr›ca birbirleriyle konuﬂmalar› gerekti¤i zaman
bunu kullanam›yorlar. Ben kendi çal›ﬂt›¤›m ﬂirketin fabrikas›nda, istendi¤i zaman yal›tma yoluyla makinalar›n yaratt›¤› gürültünün azalt›labilece¤ini gördüm. Fakat elbette sermaye, iﬂçi sa¤l›¤› için böyle bir önlem almay› önüne
koymuyor. Tersine, iﬂçilerin anlatt›¤›na göre, 2-3 y›l öncesine kadar çal›ﬂan
kad›nlara f›nd›k tozuna karﬂ› çal›ﬂ›rken içmeleri için süt verilirken, bunu bile
vermemeye baﬂlam›ﬂlar.
F›nd›k fabrikalar›nda, yük taﬂ›ma gibi çok a¤›r iﬂler d›ﬂ›nda, kad›nlar çal›ﬂ›yor. Konuﬂtu¤um iﬂçi kad›nlardan birisi, “bizim burada kad›nlar çal›ﬂ›r, erkekler de ayyaﬂ gezer” diyordu. Bir iﬂçi, bana, “Çal›ﬂmayan kad›n köledir.
Ekonomik özgürlü¤ü olmayan kad›n ezilir.” dedi. Bu sözler, bu kad›nlar›n ücretli köle olmad›klar› anlam›na gelmiyor, fakat, Kapital’de “büyük sanayi, üretim sürecinde, kad›nlara, gençlere ve her iki cinsiyetten çocuklara, ev alan›n›n d›ﬂ›nda önemli bir rol vermekle, daha üst düzeyde bir aile ﬂekli ve cinsiyetler aras› iliﬂki konusunda yeni bir ekonomik temel yarat›r” diyen Marks’›n
ne kadar hakl› oldu¤unu bir kez daha ortaya koyuyor.
Mesai saatleri fabrikadan fabrikaya de¤iﬂiyor. Devlet fabrikas›nda, sendikan›n varl›¤›n›n ve geçmiﬂteki mücadelelerin de etkisiyle, 8 saat olan normal mesai, di¤er fabrikalarda 9-10 saat. ‹ﬂçilerin haklar› giderek kötüleﬂiyor.
Devlet fabrikas› da, sürekli iﬂçileri ç›kar›p, yerlerine asgari ücretle düzensiz
olarak çal›ﬂt›raca¤› iﬂçileri iﬂe al›yor. Sermayenin ücretli kölelerini diledi¤i süreyle çal›ﬂt›rmas›n›n önünü açan yeni iﬂ kanunundaki denkleﬂtirmeye dayanarak, sürekli çal›ﬂan iﬂçileri, bir sipariﬂ bitene kadar fazla çal›ﬂt›r›p, sonra sipariﬂ olmad›¤›nda izin vererek fazla mesai ücreti vermemenin yolu bulunuyor. Di¤er iﬂçilerse, sezonun yo¤un oldu¤u dönemlerde çal›ﬂt›r›l›yor, iﬂ olmad›¤› zaman izin veriliyor, bazen 15 gün çal›ﬂ›p 15 gün çal›ﬂm›yorlar, ve çal›ﬂt›klar› süreye göre ücret al›yorlar. Bütün bunlara, iﬂsizlik nedeniyle katlanmak
zorunda olduklar›n› hissediyorlar.
Eskiden sendika temsilcisi olan bir iﬂçi, “kara sendikac›l›k yap›yorlar” dedi¤i sendikas› hakk›nda ﬂunlar› söyledi: “Ben sendikadan e¤itim istiyorum,
yapm›yor. ‹ﬂ kanununda bir de¤iﬂiklik oldu¤u zaman anlatmal›. Haklar›m›z›
bilmiyoruz mesela. Ben sendika temsilcisiydim istifa ettim. Çünkü iﬂveren
yanl›s›yd›. Ben zaten kendim iﬂçilerin haklar›n› savunurum. Ne yapaca¤›m
böyle sendikay›?”
Sendikal› olanlar›n durumu bu. Sendikas›zlaraysa, örgütlenmekten bahsetti¤imde, “kimse kimseye güvenemiyor. Birbirimize nas›l güvenece¤iz?”
dediler. Onlara ‹stanbul’da Çel-Mer’de, UPS’de, Samka’da, Bart›n’da Rimaks’ta, daha düne kadar “her yerde olur, burada olmaz” diyen, birbirine güvenmeyen iﬂçilerin nas›l mücadeleye giriﬂtiklerini anlatt›m. Bu olaylar› ço¤u
zaman duyulmuyor, ya da unutturuluyor, yayg›nlaﬂm›yor. Ben bunlar› anlatt›ktan sonra iﬂçi kad›nlardan biri, ‹stanbul’da çal›ﬂan abisinin de bir y›l kadar
önce böyle bir deneyim yaﬂad›¤›n› hat›rlad›.

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

e-posta : iscibirligigazetesi@gmail.com
web
: www.iscibirligi.info

Bu arkadaﬂ›n abisi gibi çok say›da iﬂçi, ‹stanbul’da çal›ﬂ›yor. Büyük kentlerdeki fabrika iﬂçileri, daha küçük kentlerdeki ve köylerdeki iﬂçi ve köylülerle do¤rudan temas halindedir. Bu sanayi iﬂçilerinin, mücadeleyle elde ettikleri deneyim ve bilinçleri, elbette küçük bir yerdekinden çok daha fazla oluyor. Örne¤in, ‹stanbul’a döndü¤ümde, Giresunlu bir iﬂçiyle, Karadeniz’e gelen Kürt iﬂçilere karﬂ› yaklaﬂ›m üzerine konuﬂtuk. “Ben biliyorum”, dedi, “orada day›baﬂ› dedikleri komisyoncularla anlaﬂ›rlar, iﬂçilere de bak›n sizi zaten
burada istemiyorlar sesinizi fazla ç›karmay›n derler, en düﬂük ücrete raz›
ederler.”
Ne var ki, ﬂu anda, bu iﬂçinin kendi deneyiminden ulaﬂt›¤› bu düﬂünce,
di¤er iﬂçilere düzenli bir ﬂekilde ulaﬂm›yor. Sermaye, iﬂçileri bölmenin, birbirine düﬂürmenin, korkutman›n yollar›n› deneyimiyle biliyor, gerekti¤i zaman,
hangi durumda hangi söylentinin yay›lmas› gerekti¤ini tart›ﬂ›yor ve uygulamaya geçiriyor. Örne¤in, f›nd›k iﬂinde kaç kiﬂinin çal›ﬂt›¤›n›, durumlar›n›n ne
oldu¤unu, sermaye biliyor (baz› patronlarla yapt›¤›m konuﬂmalara göre, Avrupal› sermaye, Türkiye’deki f›nd›¤›n durumunu bizimkilerden de daha iyi biliyor). Bizim de, iﬂçilerin ve sermayenin durumunu ö¤renme ve birbirimize
aktarma olana¤›m›z var. Ama bunun için, daha fazla araﬂt›rmak ve iﬂçilerin
mücadele deneyimlerini birbirine düzenli bir ﬂekilde aktarmas›n›n kanallar›n›
yaratmak zorunday›z.
Fikri Ateﬂ

Komünizme Övgü
Duyulabilirdir o, anlayabilir herkes onu.
Kolayd›r.
Sömürücü de¤il misin, o zaman
kavrayabilirsin onu.
O senin için iyidir,
Daha fazla ö¤renmeye bak.
Aptal ona aptalca der ve kirli olanlar
kirli der ona.
O kirlili¤e ve aptall›¤a karﬂ›d›r.
Sömürücü ona ﬂuç der ama biz
biliyoruz:
O suçun da sonudur
Delilik de¤il sonudur delili¤in
Muamma de¤il çözümdür o
Ulaﬂ›lmas› zor ﬂeylerin en basitidir o.
Bertolt Brecht
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