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Herkesin Yetene¤inden,
Herkese ‹htiyac›na Göre!

Seçim Hesaplaﬂmas›nda
Ba¤›ms›z S›n›f Tavr›
T.C.’nin biçimsel demokrasisinde, 12 Haziran 2011 tarihinde, milletvekili seçimleri yap›lacak. Sa¤l› “sol”lu burjuva partileri AKP, CHP, MHP baﬂta olmak üzere, mevcut
seçim ve siyasî partiler kanunlar›na göre iktidar için yar›ﬂacaklar. Burjuva demokrat BDP de %10 seçim baraj›n›n
üzerinden atlamak için 81 ilde “sol cenah›n” çeﬂitli örgüt
ve gruplar›n›n deste¤ini alarak ba¤›ms›z adaylarla parlamentoya girmeye çal›ﬂacak. Kimi “sol” gruplar da BDP’ye
ilkesiz eklemlenerek politika yapt›¤›n› zannedecek?!
ÖDP, EMEP, HALKEVLER‹ ve T“K”P gibi örgütler, 12
Eylül Referandumunda “Hay›r” tavr›yla cepheleﬂmiﬂti. ﬁimdi ise cepheleﬂerek seçimlerde ortak bir tav›r
alam›yorlar. Böylelerinin küçükburjuva kariyerizmi basiretlerini ba¤lam›ﬂ olacak ki, aralar›nda yap›lan
“ittifak” görüﬂmelerinde uzlaﬂamad›klar› anlaﬂ›ld›. Kimileri burjuvaulusalc› CHP’ye kan verecek, kimileri de 500 bin kabaday› aray›ﬂ›na
girecek!
Liberal “sol”cu ya da demokrat
geçinenler ise gerici AKP’nin “yeni
demokrasi” arpal›¤›nda eﬂinecek!
‹ﬂçi s›n›f›, sosyalizm, komünizm ve devrim aﬂk›na(!) hiçbir
sosyal meﬂruiyeti ve devrimci yasall›¤› olmayan bu türden örgütler,
ne hikmetse kendi “dar grup tap›n›m›” duruﬂlar›n› SINIF PART‹S‹
yerine koymuﬂtur?! Asgari siyasî
bilgisi olanlar Örgüt’ün baﬂka, SINIF PART‹S‹’nin ise baﬂka oldu¤unu bilmektedir.
SINIF PART‹S‹ sosyal meﬂruiyetini burjuva yasall›¤›nda aramaz. Kendi yasall›¤›n› ve kendi kanal›n› kendi gücüyle açar-üretir-yarat›r. S›n›f mücadelesinde tüm ikameci, kendili¤inden, alan kapatma, keyfî ve küçükburjuva entrikac› yöntemlerle kurulan tüm “sol” tandansl› örgütlerin
sonu hüsran olmuﬂtur.
Evet seçimler kitlelerin politikleﬂti¤i önemli ân’lard›r.
Ne yaz›k bu seçim hesaplaﬂmas›na da kitleler hakikî kurmay›ndan yoksun olarak kat›lacakt›r. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklar›m›z›n talep ve ihtiyaçlar›n› gündeme getirecek,
sosyal muhalefet dinamiklerinin en anlaml›s› ‹ﬂçi S›n›f› Hareketi, Komünist Hareket, Emekçi Kad›n Hareketi, ‹lericiDevrimci Gençlik Hareketi, K›z›lbaﬂ-Alevi Hareketi, Kürt
Özgürlük Hareketi, Yoksul Köylülük, Fukara Müslüman
Hareketini devrimci taktikleriyle seferber edecek bir SINIF
PART‹’sinin henüz oluﬂturulamad›¤› bir dönemde seçimler yap›lmaktad›r.
Devrimciler ve Komünistler burjuva parlamento seçimlerinde de taraft›r. Taraf olmak durumundad›r. Aç›k faaliyet
alanlar›nda konuﬂlanan 31 adet “sol” tandansl› örgütler,
yeralt›n› deneyen 61 adet “komünist” iddial› örgütler, internetin sanal âleminde politika yapan(!) 170 adet kan k›rm›z› örgütler burjuvazinin seçim taktikleri üzerine ahkam kesiyor!

BU SAYIDA

‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n baz› ileri unsurlar› Büro’muza gelerek ortal›kta serseri may›n misali gezinen “seçim taktikleri” hakk›nda bizleri de sorguluyor. Tutarl› bir tarih ve s›n›f bilincini kuﬂanm›ﬂ Proleter Devrimci Kadrolar
hem sa¤l› “sol”lu burjuva partilerini hem devrimci ve komünist iddial› “sol cenah” örgütlerini sorguluyor. Sorgulamay›
ö¤renen kadrolar›n varl›¤›ndan bizler de umutlan›yoruz.
‹deolojik, politik, örgütsel tercihlerini Bilimsel Sosyalizm-Komünizm uzant›s›nda do¤ru yapan birimler seçim
taktikleri konusunda oldukça ikircimsiz ve tutarl› bir yol izlemektedir. Lafa gelince tespih çeker misali “Marksizm-Leninizm” çekenler ise, belli disiplinlerle gerek
burjuva parlamentosunu kullanma
gerekse seçim taktikleri konusunda; ne diyaloga girebiliyor, ne yan
yana durabiliyor, ne asgari temel
konularda ittifak ve güç birli¤i yapabiliyor… Parlamentarizme ve demokratizme düﬂmeden iﬂçi s›n›f› ve
emekçi halklar›m›z›n siyasal ve sosyal ç›karlar›n› gündeme alarak ba¤›ms›z seçim taktikleri geliﬂtirecek
birleﬂik, güçlü, güvenilir ve donan›ml› bir SINIF PART‹’mizin henüz
oluﬂturulamad›¤› bir dönemde ‹ﬁÇ‹
B‹RL‹⁄‹ gazetesi olarak, “Komünist ve Devrimci Sol’un Seçim
Takti¤i Nas›l Olabilir ve Nas›l Olmal›?” baﬂl›kl› ve ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
KOLEKT‹F‹ imzal› ça¤r›m›z ile konuya duyarl›, bir aray›ﬂ ve yöneliﬂ
içindeki Devrimci ve Marksist iddial›, teori ve prati¤ini tart›ﬂmaya de¤er buldu¤umuz birey, grup, çevre ve yay›nlar›
(Birimleri) bu konuda düﬂündürmeyi, tav›r al›p kolektif çabalar›m›z› hareketlendirmeyi öne ç›kard›k. Sözlü, yaz›l›
araçlar›m›zla 6 bin insan›m›za ulaﬂmay› baﬂard›k. Eleﬂtirel
katk›ya aç›k ve muhtaç haliyle Ça¤r› metnimizi Dost, Arkadaﬂ ve Yoldaﬂ bildi¤imiz kimi internet siteleri de yay›mlad›.
Çeﬂitli k›r›m ve k›y›mlara sahne olan s›n›f mücadelesi
tarih ve devrimci geleneklerimiz art›k ba¤›ms›z s›n›f tavr›n›n ne demek oldu¤unu kafalara balyoz misali vura vura
ö¤retmiﬂtir. Gezegenimizdeki siyasal ve sosyal devrim deneyimlerinden ç›kard›¤›m›z çok yönlü ders ve sonuçlarla
günümüzde art›k devrimci, sosyalist, komünist, bolﬂevik
iddialar›n› lafzen dillendirerek sözde siyaset yapmak oldukça zorlaﬂm›ﬂt›r. Kalburun elekleri iyice daralm›ﬂt›r.
Nihai amac› s›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z, eﬂitlikçi ve
özgürlükçü bir toplum projesinde bir ve ayn› olan ya da olmas› gereken “sol cenah” art›k ayr›ﬂ›p hesaplaﬂarak, temel ilke ve amaçlarda anlaﬂarak, buluﬂup bütünleﬂerek
Burjuvazi-Proletarya çeliﬂkisi temelindeki s›n›fsal tercihini
do¤ru yapacakt›r. Siyasî birli¤in (Komünistlerin Birli¤i)
ne demek oldu¤unu kavrayacakt›r. “‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal
Ve Sendikal Birli¤i” sorunsal›n› neden gündeme taﬂ›d›¤›m›z› ö¤renecektir. Burjuva diktatörlü¤ünün delinerek geri
ad›m atmas› ve de aﬂ›lmas› mücadelesinde TEK PART‹,
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S›n›f Ve Politika

Komünist ve Devrimci Sol’un Seçim Takti¤i
Nas›l Olabilir Ve Nas›l Olmal›
Seçimler kitlelerin politikleﬂti¤i önemli ân’lard›r.
Devrimciler, Komünistler s›n›f mücadelesinin geliﬂip
güçlendi¤i ve de keskinleﬂti¤i bir devrede ve bu
önemli ân’larda iﬂçi s›n›f›na, emekçi halklar›m›za ve
tarihsel müttefiklerimize politika üretmekle yükümlüdür. Parlamentarizme ve ekonomizme sapmadan
kitlelere do¤ru strateji ve taktiklerimizle kurmayl›k
etmek, komünistlerin görevidir. Kitleleri belli amaçlarla seferber etmeye aday birleﬂik, güçlü, güvenilir
ve donan›ml› Kurum ve Araç’lar›m›z›n henüz üretilerek iﬂbaﬂ› yapamad›¤› devrelerde komünistler kitleleri sa¤l› “sol”lu burjuva politikalar› karﬂ›s›nda yaln›z b›rakamazlar.
Önümüzdeki 12 Haziran 2011 tarihinde yap›lacak milletvekili genel seçimlerinde, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
KOLEKT‹F‹ olarak iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal
birli¤i davas›n› savunan Marksist güçlerle gerçekten devrimci-demokratik güçler bu seçimlerde nas›l
bir ortak taktik belirlemelidir sorusuna tutarl› cevap
ar›yoruz. Günümüz ﬂartlar›nda farkl› örgütsel formlarda durmay› uygun gören, mücadele içindeki
özellikle Proleter Devrimci Kadrolarla nelerin ve nas›l yap›lmas› gerekti¤inin imkân ve f›rsatlar›n› kolluyoruz. Bununla da yetinmiyor kolektif-pratik örgütçü
çabalar›m›zla Devrimci Hareketimizi bir basamak
daha ileri s›çratman›n yol ve yöntemlerini bulmaya
çal›ﬂ›yoruz.
12 Haziran 2011 tarihinde yap›lacak milletvekili
genel seçimlerinde iﬂçi s›n›f›n›, emekçi halklar›m›z›
yaln›z b›rakmamal›y›z. Bu seçim hesaplaﬂmas›nda
bir yandan sa¤l› “sol”lu burjuva partilerini, di¤er
yandan sosyalizm ad›na(!) kitlelere parlamentarizmi ve burjuva demokratizmini aﬂ›lamaya çal›ﬂan
burjuva ve küçükburjuva sapk›n ak›mlar› tecrit ve
teﬂhir etmeliyiz.
Bu seçimlerde, Komünist ve Komünizme yönelen bütün güçler, tüm gerçek Devrimci-Demokratik
güçlerle ittifak halinde, BA⁄IMSIZ DEVR‹MC‹
ADAYLAR’›n desteklenmesi için güçlü bir ortak
kampanya örgütleyebilir ve örgütlemelidir. Al›nteri,
At›l›m, Barikat, Devrimci Demokrasi (Halk›n Günlü¤ü), Devrimci Halk›n Birli¤i, Devrimci Hareket, Devrimci Proletarya, Kald›raç, K›z›l Bayrak, Kurtuluﬂ
Sosyalist Dergi (KSD), Mücadele Birli¤i, Partizan
(Özgür Gelecek), Proleter Devrimci Duruﬂ, Yeni
Dünya ‹çin Ça¤r›, Yürüyüﬂ, vb… da¤›n›k duruﬂlar›yla inisiyatifi fiilen her seçimde düzen içi güçlere b›rakmak durumunda kalan ad›n› sayamad›¤›m›z daha çok say›da komünist ve devrimci birimin net bir
devrimci platformun etraf›nda bir araya gelmesi durumunda ne kadar büyük bir politik gücün aç›¤a ç›kaca¤› gerçe¤ine gözleri kapamak, bu güçlerin düzenden ba¤›ms›z bir ortak konumlan›ﬂla ortaya ç›kmas›n›n koﬂullar›n› araﬂt›rmamak hiç ﬂüphe yok ki
büyük bir hatad›r hatta sorumsuzluktur. Böyle bir
umursamazl›¤›n milyonlar›n hareketlenme sanc›lar›
çekmeye baﬂlad›¤› bir ortamda devrimci hareketin
kitlelerin gerisinde kalmas› anlam›nda a¤›r politik
sorumluluklar› olacakt›r.
Bu ortak devrimci kampanya, yüzde yüz anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-liberal, anti-ﬂoven,
anti-kemalist, anti-faﬂist niteliklere sahip aç›k ve
güçlü bir DEVR‹MC‹ S‹YASAL PLATFORMA sahip olmal›;
- Öncelikli olarak iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›z›n taleplerini öne ç›karmal›,
- Tutarl›-somut-amaçl› bir iktidar mücadelesine
ba¤l› olarak iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤inin önemini vurgulamal›,
- Ba¤›ms›z s›n›f tavr›n› gözeterek; tutarl›-somutamaçl› bir iktidar projesine ba¤l› olarak demokrasi
mücadelesini bilince ç›karmal›,
- Üretim, özel mülkiyet ve paylaﬂ›m iliﬂkilerine
dokunmadan “bar›ﬂ, demokrasi, cumhuriyet, hak-

hukuk-adalet” söylemlerinin hiçbir k›ymet-i harbiyesinin bulunmad›¤›n› kitlelere anlatmal›,
- Gizli cinayet ﬂebekelerinin örgütlenmesinin
“derin devlet” ya da “denetimsiz unsurlar” de¤il günümüzde en demokratik olanlar› dahil kapitalist
devletin ayr›lmaz bir parças›n› oluﬂturdu¤unu
emekçi halklara anlatmal›,
- ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçileri sahte gündemlerle oyalayan, din, mezhep, cemaat, ›rk, milliyet, cinsiyet temelinde birbirine karﬂ› konuﬂland›r›p bölen burjuva
politikalar›n› anlad›¤› dilde karﬂ›ya almal›,
-Tüm milliyetlerden iﬂçi s›n›f›n›n nihai kurtuluﬂu
u¤runa kapitalizme karﬂ› devrimci mücadelesinin
sadece meﬂru olmakla kalmay›p, son derece yak›c›
bir ihtiyaç oldu¤unu aç›kça ilan etmeli,
-‹çinde yaﬂad›¤›m›z “emperyalist savaﬂlar ve
proleter devrimler ça¤›”nda emekçi insanl›¤›n yaﬂam›ndaki az ya da çok anlaml› her türlü de¤iﬂime giden biricik yolun, sa¤l›-“sol”lu liberallerin vaaz etti¤i
“bar›ﬂç›” denilen, egemen s›n›flara ve onlar›n çürümüﬂ rejimlerine yalvarma yolu de¤il, seçim ya da
reform yolu de¤il, sistemin-düzenin kendilerine açt›¤› kanallara girmek de¤il, kendi devrimci kanal›n›
kendi gücüyle açmas› yoludur. Bu yolun, Latin
Amerika’dan, Avrupa’ya, Asya’dan, Ortado¤u’ya
kadar muazzam bir yükseliﬂte olan militan kitle mücadeleleri yolu oldu¤unu, bütün ülkelerin iﬂçilerinin
ve ezilen-sömürülen emekçi halklar›n›n birleﬂik
devrimci mücadele yolu oldu¤unu, yüksek sesle ortaya koymal›d›r. Devrimciler, Komünistler organik
iliﬂkili, birleﬂik, güçlü, güvenilir, donan›ml› güçleri ve
çeﬂitli Kurum ve Araç’lar›yla sürece müdahale etmelidir. Kurumsal merkezi disiplinli güçleriyle “Bir,
‹ki, Üç,… Daha Fazla Nepal, Daha Fazla Tunus,
Daha Fazla M›s›r!” ﬂiar›n› yükseltmeli,
- Kapitalist üretim anarﬂisi sistemi devam etti¤i
sürece, periyodik ekonomik krizlerin ve dünyan›n
dört bir yan›nda geleceksizlik tehdidiyle karﬂ› karﬂ›ya olan milyonlarca gencin öfke patlamalar›na yol
açan kitlesel iﬂsizlik, milyonlarca emekçiyi sefalet
koﬂullar›na mahkûm eden kitlesel yoksulluk gibi sonuçlar›n kaç›n›lmaz oldu¤unu, kapitalizm y›k›lmad›¤› sürece krizlerin faturas›n›n ﬂimdiye kadar oldu¤u
gibi bundan sonra da daima iﬂçilere ve emekçilere
ödetilece¤ini ortaya koymal›,
- Ulusal sorunda ve demokrasinin di¤er tüm sorunlar›nda “çözüm” ve “aç›l›m” ad› alt›nda sürdürülen utanmazca k›r›nt› pazarl›¤›na ve ﬂantaj politikas›na karﬂ›; tüm milliyetlerin ve dillerin (kendi kaderini özgürce tayin hakk› dâhil) tam hak eﬂitli¤inin kay›ts›z ﬂarts›z tan›nmas› için mücadele bayra¤›n› kararl›l›kla yükseltmelidir,
- Baﬂta K›z›lbaﬂ-Alevi halk› olmak üzere, Anadolu’da yaﬂayan tüm inançlardan halklar›m›z›n resmî
ideoloji ve inanç yorumlar› taraf›ndan bask› alt›na
al›n›lmas›na karﬂ› aktif mücadele vermeli ve gerici
ideolojilerin çok yönlü kuﬂatmas›na karﬂ› direnç
göstermeliyiz.
Bu anlay›ﬂla önümüzdeki seçimlere BA⁄IMSIZ
DEVR‹MC‹ ADAYLARIMIZLA taraf olarak kat›lmal›y›z.
Bu adaylar ﬂunlar olmal›d›r:
- Sanayi bölgelerinde yürütülecek militan bir
kampanyan›n isimleri etraf›nda örgütlenebilece¤i iﬂçi
hareketinde ön plana ç›kan öncü iﬂçiler (‹stanbul için
düﬂünürsek bunlar Kanber Sayg›l›, Türkan Albayrak, Zeynel K›z›laslan, gibi öncü iﬂçiler, yine TEKEL Direniﬂi’nde yer alm›ﬂ olan s›n›f bilinçli iﬂçiler),
- Her seçimde geniﬂ demokratik kamuoyunun
önüne (burjuva medyas›n›n da yo¤un deste¤ini arkas›na alan abart›l› kampanyalarla) sürülen ve bedel ödemedikleri demokrasi mücadelesine ucuz
yoldan sahip ç›kan liberal ﬂöhretlere karﬂ›; gerçek
demokratik mücadelede geniﬂ y›¤›nlar›n sayg›s›n›

kazanm›ﬂ isimler (bunlar Behiç Aﬂç›, Nevin Berktaﬂ, Suzan Zengin, Bar›ﬂ Aç›kel gibi devrimciler),
ve ülkenin dört yan›ndaki hapishanelerdeki baz›lar›
ölüm s›n›r›nda olan çok say›daki hasta devrimci ve
yurtsever tutsaklar› temsil edecek mümkünse bizzat bu hasta tutsaklardan adaylar.
- Militan ö¤renci ve gençlik hareketini, yine
özellikle hapishanedeki devrimci ö¤rencileri temsil
edebilecek adaylar.
- Emekçi kad›n hareketini temsil edebilecek
adaylar.
Bütün komünist, devrimci ve gerçekten demokratik güçleri ve bütün s›n›f ve tarih bilinçli iﬂçileri harekete geçirebilece¤i aç›k olan böyle bir devrimci
seçim kampanyas› soka¤›n kullan›lmas› plan›nda,
- ‹ﬂçi s›n›f›na ve emekçilere karﬂ› gündemde olan
a¤›r sald›r›lara karﬂ› sürmekte olan mücadeleyle,
- Burjuva partilerinin iﬂçi kolu pozisyonundaki
“devlet sendikas›” konfederasyonlar›n sendika bayram› haline getirmeye çal›ﬂt›klar› sar› 1 May›s’›na
karﬂ›, proletaryan›n iktidar mücadelesi için enternasyonal bir siyasal mücadele günü olarak “K›z›l 1
May›s” için sürdürülmesi gereken mücadeleyle,
- Seçimler öncesinde kendilerine tek tercih olarak sunulan CHP’nin geleneksel hegemonyas›ndan
kurtaracak bir aray›ﬂ içinde olan Alevi-K›z›lbaﬂ halk›n›n kitlesel protestolar›yla,
- Henüz aﬂ›lamayan Tarihsel 15/16 Haziran Direniﬂi Devrimci gelene¤imizin coﬂkusu ve ruhuyla
8 Mart ve 21 Mart Newroz çal›ﬂmalar›yla, ve büyük
TEKEL Direniﬂinin 1. y›ldönümünde yap›labilecek
etkinlik ve eylemlerle,
Ve giderek daha da yay›l›p derinleﬂebilecek gibi
görünen Kuzey Afrika ve Orta Do¤u ülkelerindeki
muazzam tarihsel önemdeki devrimci geliﬂmelerle
dayan›ﬂma amac›yla örgütlenebilecek eylem ve etkinliklerle güçlü bir biçimde birleﬂtirilebilir ve birleﬂtirilmelidir.
Bizler, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Kolektifi olarak, böyle bir
kampanyan›n, di¤er kazan›mlar›n›n yan› s›ra, s›n›f
bilinçli proletaryan›n önündeki en yak›c› ve en acil
görev olarak gördü¤ümüz, tüm komünistlerin ve iﬂçi s›n›f›n›n s›n›f bilinçli öncüsünün güçlü bir ba¤›ms›z S›n›f Partisi olarak birleﬂtirilmesi yolunda çok
önemli bir kazan›m olabilece¤ini düﬂünüyoruz.
Devrimcilerin, Komünistlerin kolektif akl›, kolektif bilinci ve kolektif eylemi örgütleme becerisi bu seçim
hesaplaﬂmas› sürecinde yeniden s›nan›p denenecektir. ‹deolojik, politik ve örgütsel güvencelerimizin
›ﬂ›¤›nda anlaml› ve ileri bir ad›m at›lacakt›r. At›lmak
zorundad›r. Böylelikle kitlelerin devrimci inisiyatiflerine, iﬂçi s›n›f›na emekçi halklara inanmayan umutsuz, ufuksuz, burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlara da bir ders verilmiﬂ olacakt›r.
Böyle bir kampanyan›n ortak olarak örgütlenmesini mutlaka baﬂarmas› gerekti¤ini düﬂündü¤ümüz komünist ve komünizme yönelen güçlerin büyük bölümünün kendi örgütlerinin ﬂahs›nda bu sorunun çözülmüﬂ oldu¤unu savunduklar›, geriye kalanlar›n büyük k›sm›n›n da bu sorunun yak›n zamanda çözülemeyece¤ine inand›klar› gerçe¤inden
bizler elbette habersiz de¤iliz ve bu gerçe¤e gözümüzü kapayarak hayallere kap›lm›yoruz. Bu durumun geçici oldu¤una ve sosyal pratikteki devrimci
inisiyatif ve müdahalelerle aﬂ›laca¤›na inan›yoruz.
Ancak temelsiz oldu¤unu herkesin bildi¤i söz konusu iddialardan vazgeçmeyi ﬂart koﬂmayan ama
Devrimci Hareketin bütününü her halükârda mutlaka ileriye s›çratacak böyle gerçek bir politik kampanyan›n örgütlenmesinden kaçmak, söz konusu
iddialar›n temelsizli¤ini dosta düﬂmana bir kez daha kan›tlamaktan baﬂka bir ﬂeye hizmet etmeyen
dar-grup çal›ﬂmalar›yla ya da etkisiz sözde kalan
aktif boykot ça¤r›lar›yla yetinmek veya en kötüsü
Devam› s. 9’da
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‘‹ﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂu, bizzat kendi eseri olacakt›r.’ (Marx)

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Tarih Bilinci

100 Y›ll›k S›n›f Mücadelesi Tarihimizden - III (‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz’in 8. Say›s›ndan devam)
27 May›s 1960’tan Sonra
• ‹ﬂçi s›n›f› hareketinin nicel olarak geliﬂen ekonomik, demokratik ve politik mücadeleler sonucunda 27 May›s 1960’tan sonra da niteliksel bir de¤iﬂime-dönüﬂüme evrildi¤ini görüyoruz.
• 19-20-21 Kas›m 1960 tarihlerinde yap›lan Türk-‹ﬂ 4. Genel Kongresi’nde DP iktidar›na yak›nl›¤› ile tan›nan yöneticiler tümüyle de¤iﬂtirildi.
Seyfi Demirsoy baﬂkanl›¤›nda yeni bir yönetici kadro iﬂbaﬂ›na getirildi. Ancak, geliﬂip güçlenen iﬂçi s›n›f› hareketini ABD tipi sar› sendikac›l›kla bo¤mak isteyen hâkim gerici s›n›flar, bu yeni yönetimi de k›sa sürede denetimleri alt›na almas›n› bildiler.
• 27 May›s 1960’dan sonra ülkeyi bir süre yöneten Millî Birlik Komitesi,
en k›sa zamanda toplu sözleﬂme ve grev hakk›n›n tan›naca¤›na ve sendikalar üzerindeki bask›lar›n kald›r›laca¤›na söz veriyordu.
• Ancak 1961 Aral›k ay›nda kurulan ilk koalisyon hükümetinin program›
ilân edilince, bu konuda en küçük bir aç›klama bulunmad›¤› görüldü. Bunun üzerine “‹stanbul Sendikalar Birli¤i” bir miting düzenlemek üzere karar ald›. 100-150 binin üzerinde iﬂçinin kat›ld›¤› ülkemiz tarihinin en büyük
iﬂçi mitingi, 31 Aral›k 1961 tarihinde, ‹stanbul Saraçhane’de yap›ld›. ‹ﬂçiler,
cumhuriyetin kuruluﬂundan beri gaspedilen özgür sendika kurma, grev,
toplu sözleﬂme haklar›n› ve taleplerini dile getirdiler.
• Bu yoldaki kütlesel ç›k›ﬂlarla 1963 y›l›na gelindi. ‹ﬂçi s›n›f› hareketi talepleriyle gündemi belirleyip iktidar› zorluyordu. Sermayenin ç›karlar› do¤rultusunda hükümetçe sendikalar yasas› önergesi ile toplu sözleﬂme, grev
ve lokavt yasas› önergesi haz›rlanm›ﬂt›. Fakat bu önergeler bir türlü
TBMM’den geçmiyordu.
• 28 Ocak 1963 tarihine gelince, s›n›f mücadelesi tarihimizde özgün bir
yeri olan ve iﬂçi-kitle hareketlerinde geniﬂ yank› uyand›ran KAVEL fabrikas› iﬂçilerinin, do¤rudan demokrasi ve do¤rudan grev haklar›n› kulland›¤›
görüldü. 220 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› bu fabrikadaki grev ve direniﬂler oldukça ﬂiddetli oldu. Polisle iﬂçiler aras›nda olaylar ç›kt›, birçok iﬂçi yaraland›.
• KAVEL grevi sonras› hükümetçe haz›rlanan, fakat TBMM’den geçirilmesinde savsaklanan 274 Say›l› Sendikalar Kanunu ile 275 Say›l› Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 15.07.1963 tarihinde meclislerce kabul edildi. An›lan yasalar 24 Temmuz 1963 tarihinde yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. Bu tarih, sanki iﬂçi s›n›f›na çok büyük bir ﬂey ba¤›ﬂlanm›ﬂças›na
“‹ﬂçi Bayram›” olarak ilan edildi.

Milliyet 11 Haziran 1963

uygulamas› s›ras›nda, Lastik-‹ﬂ Sendikas› yöneticileri ve Nisan 1964 tarihinde T. Maden-‹ﬂ Sendikas›n›n dört yöneticisi tutukland›.
• 9 Mart 1965 tarihinde Zonguldak Kömür ‹ﬂletmeleri Karadon kömür
ocaklar›nda çal›ﬂan 5.000 iﬂçi direniﬂe geçti. ‹ﬂçiler, direniﬂ nedeni olarak
liyakat zamm›n›n da¤›t›m biçimini gösteriyorlard›. Ancak, gerçek neden
patronu ve onunla iﬂbirli¤i içindeki sar› sendika yöneticilerini protesto etmekti. Direniﬂin ilk günü iki mühendis yaraland›. ‹ﬂçiler, ocaklar› kapatt›lar.
Bölgeye polis ve jandarma getirildi, 10 Mart 1965 tarihinde de 49 iﬂçi gözalt›na al›nd›. 11 Mart 1965 tarihinde, direniﬂ Kozlu bölgesinde de devam
etti. ‹ﬂçiler jandarma ile çat›ﬂt›lar. Sonuçta Sat›lm›ﬂ Tepe ve Mehmet Çavdar adl› iﬂçiler öldürüldü. 12 jandarma eri ve 10 iﬂçi yaraland›. ‹ﬂçiler ölülerini ve rehin ald›klar› mühendisi vermemekte direndiler, olaylar› yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂan sendika yöneticilerini kovdular. Bunun üzerine bölgeye askeri jet uçaklar› sevk edildi, 14 iﬂçi tutukland›. O y›llar›n en büyük ve yank›
uyand›ran bu iﬂçi direniﬂi iﬂçi s›n›f› hareketindeki s›n›f bilinçli iﬂçilerin giderek ço¤almas›na ve kendisi için s›n›f olma mücadelesine ivme getirdi. (Devam edecek)
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
* Bu yaz›, S›rr› Öztürk’ün kaleme ald›¤›, Sorun Yay›nlar› taraf›ndan
yay›mlanan ve 1976’da 1. Bask›s›, 2001’de 2. Bask›s› yap›lan “‹ﬁÇ‹ SINIFI SEND‹KALAR VE 15/16 HAZ‹RAN -Olaylar-Nedenleri-Davalar-Belgeler-An›lar-Yorumlar” isimli çal›ﬂmas›ndan yararlan›larak haz›rland›.

• Dönemin Çal›ﬂma Bakan› olan Bülent Ecevit’e “‹ﬂçi Babas›” ve “Karao¤lan” payeleri(!)nin veriliﬂi iﬂte bu tarihlere rastlamaktad›r. Oysa Ecevit
göstermelik ve Tarihsel Saraçhane Mitingi ve KAVEL grevi sonucunda iyice s›k›ﬂan sermayeyi rahatlatan 274 ve 275 say›l› yasalar› alelacele
TBMM’den geçirmiﬂ, daha tam olarak söylenecekse: Geçirmek zorunda
kalm›ﬂt›. Patronlara “lokavt hakk›n›” bir hak olarak tan›yan Ecevit iﬂte böylesine bir “iﬂçi babas›yd›!..”
• ‹ﬂçi s›n›f› hareketi, s›n›rl› ve k›s›tl› da olsa 274 ve 275 say›l› yasalarla
grev ve toplu sözleﬂme yapma haklar›n› büyük bir baﬂar›yla kullanacakt›.
• An›lan yasalar o günkü anayasan›n 47. maddesinin eﬂitlik ilkesine ayk›r›yd›. Grev hakk›n›n karﬂ›s›na patronlara lokavt hakk› tan›nm›ﬂt›. Genel
grev, dayan›ﬂma grevi, siyasî grev hakk›n› gaspederek iﬂçi s›n›f› hareketiyle sosyalist hareketin buluﬂup bütünleﬂmesi davas›n› engellemek istenmiﬂtir. Yasa, getirdi¤i grev yasaklar›, grev yapmay› yasaklad›¤› iﬂçiler ve
iﬂkollar›, grevleri erteleme yetkisinin hükümete tan›nm›ﬂ olmas› vb. gibi hükümleri dolay›s›yla da demokratik olmaktan çok uzakt›r.
• 275 say›l› yasan›n kabülü ile ülkemizde ilk sözleﬂme, 11.09.1963 tarihinde Türkiye Birleﬂik G›da ‹ﬂçileri Sendikas› (G›da-‹ﬂ) ile Hac›bekir Müessesesi aras›nda yap›ld›.
• An›lan yasalar›n yürürlü¤e girmesiyle yasa hükümlerine ayk›r› say›lan
ilk “kanunsuz grev” de, 11.04.1963 tarihinde ‹stanbul-Zeytinburnu’nda
Bozkurt Mensucat Fabrikas›nda oldu. ‹ﬂçiler, toplu sözleﬂme görüﬂmeleri
devam ederken topluca iﬂi terk ettiler. Bu fiilî greve S›k›yönetim el koydu.
Sonuçta Zeytinburnu Asliye Ceza Mahkemesinde 1053 iﬂçi aleyhine kamu
davas› aç›ld› ve iﬂçiler hüküm giydi.
• Bu arada mevcut yasaya uygun olarak yap›lan grevlerde bile birçok
sendikac› tutuklanmaktan kurtulamad›. Kas›m 1963 tarihinde yasal grev

KAVEL
‹ﬂime kar›m dedim,
Kar›ma Kavel diyece¤im.
Ve solu¤um tükenmedikçe bu doyumsuz dünyada,
Güneﬂe kar›ﬂmad›kça etim
Kavel Grevcilerinin türküsünü söyleyece¤im.
Ve izin verirlerse Kavel Grevcileri,
‹zin verirlerse ‹stinyeli emekçi kardeﬂlerim,
‹zin verirlerse Kavel Grevcileri,
Ve ben kendimi tutabilirsem e¤er sesimi tutabilirsem
O çoban ateﬂinin yand›¤› yerde Kavel’de,
O erkekçe direnilen yerde, Kavel’de
Kar›n alt›nda niﬂanlan›p dostlar›m›n aras›nda
Öpece¤im niﬂanl›m› Kavel kap›s›nda
Ve izin verirlerse ‹stinyeli emekçi kardeﬂlerim
‹zin verirlerse Kavel Grevcileri
‹lk çocu¤umun ad›n› Kavel koyaca¤›m.
Hasan Hüseyin Korkmazgil

‘S›n›f bilincinin büyük bölümü tarih bilincidir.’ (Lenin)
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Ulusal Sorun

Ça¤›m›z›n Kawa’s› Proletaryad›r!
Newroz’da S›n›f Mücadelesinin Ateﬂini Körükle!
Hükümet çizgisindeki ‘terör uzman’› Bay Sedat
Laçiner bir televizyon kanal›nda konuﬂuyor: ‘Mevcut
partilerin kapat›lmas›n›n bir çözüm olmad›¤› ortaya
ç›km›ﬂ. Kapat›lan partiler yerine kolayca yeni bir parti
kurulabilmektedir ama yeni kurulan partiler de
PKK’n›n denetimi alt›nda kalmaktad›r. Bunun yerine
tam tersine daha fazla parti kurulmal›. PKK’n›n legal
temsilcisi olan partinin d›ﬂ›nda yeni Kürt partileri hatta
yeni Kürtçü partilerin kurulmas› PKK’n›n bu alandaki
tekelini k›rabilmek için teﬂvik edilmeli…’ K›sacas› PKK
olmas›n da isterse ‘Kürtçü’ olsun.
Bay Laçiner sadece kendi kiﬂisel görüﬂünü dillendirmiyor. Dile getirdi¤i devletin ve hükümetin de yar›resmi görüﬂüdür. Bu görüﬂ liberaller taraf›ndan da hararetle paylaﬂ›lmaktad›r. ﬁu farkla ki Laçiner gibiler bunu ‘Kürt siyasetinde ço¤ulculu¤un sa¤lanmas›’, ‘Kürt
siyasetinin demokratikleﬂtirilmesi’ gibi süslü ambalajlarla paketlemiyor. Böyle bir politikan›n mevcut durumu (liberallerin çok sevdi¤i belirsiz tabirle söylersek
‘statüko’yu, Marksist yani aç›k ve bilimsel terminolojiyle söylersek ‘ulusal hak eﬂitsizli¤i’ durumunu) koruyabilmek için PKK ve BDP etraf›ndan ›srarla kenetlenen
milyonlar› parçalamak amac›yla gerekli görüldü¤ünü
fazla süslemeden aç›kça ortaya koyuyor. Ne var ki
ﬂimdiye kadar PKK ve BDP’ye bu anlamda ‘alternatif’
yaratma yönündeki çok yönlü giriﬂimler büyük ölçüde
baﬂar›s›zl›¤a u¤rad›. Örne¤in 2008 y›l›nda ‘ülkücü-liberal’ Bay Mümtazer Türköne’nin ﬁerafettin Elçi, Abdülmelik F›rat (2009 y›l›nda öldü) gibi isimlerin öncülü¤ünde kurulabilece¤ini duyurdu¤u, Zaman, Aksiyon gibi
konumu ve misyonu belli yay›nlarda da reklam› yap›lan
(bkz. örn. PKK’s›z Kürt Siyaseti, Aksiyon, 7.1.2008)
sözde AKP ve DTP d›ﬂ›ndaki güçlere seslenecek yeni
‘Kürt sa¤ partisi’ ﬂimdiye kadar hayat bulamad›.
Ulusal hareketin DTK (Demokratik Toplum Kongresi) hamlesiyle belli talepler etraf›nda daha geniﬂ bir
cephe oluﬂturma çabas›, bu durumda do¤al olarak,
hem aç›k sözlü statükocular›, hem de ‘özgürlükçü’ ve
statüko düﬂman› geçinen liberal statükocular› çileden
ç›karmaktad›r. Özellikle PKK’yle iﬂ adamlar› örgütleri
ve Kürt burjuvazisini temsil eden di¤er ‘sivil toplum’ örgütleri aras›nda referandum sürecinde ortaya ç›kan
tart›ﬂmalar, yine son süreçte ﬁiwan Perwer gibi baz›
sembolik isimlerle olan sürtüﬂmeler gibi ‘f›rsat’lardan
sonuna kadar yararlanmak için her ﬂey yap›l›yor. Bir
yanda hükümet önde gelenleri PKK’yle çeliﬂkileri olan
ve ‘bölge’de etkili olabilece¤ine inand›klar› bütün ﬂahsiyetler ve odaklarla dayan›ﬂmalar›n› sergilerken, öte
yanda statükonun en ateﬂli sözcülü¤üne soyunan liberaller a¤›zlar›na gelen (elbette en son ‘özgürlükçü’ modaya uygun) bütün ‘küfürleri’ s›ral›yorlar: ‘Stalinistler’,
‘Baasç›lar’, ‘siz ço¤ulculuktan ne anlars›n›z’, ‘tek istedi¤iniz kendi mutlak iktidar›n›z› kurmak ve baﬂka hiç
kimseye söz hakk› tan›mamak’, vb. vb…
Günümüzde art›k o klasik ‘vatan haini gomonistler’, ‘moskof uﬂaklar›’ söyleminin zemini kalmam›ﬂ bulunuyor. Neo-klasik diyebilece¤imiz ‘bölücü’, ‘vatan
haini’ söylemlerinin de F›rat’›n do¤usuna sökmedi¤i
iyice kan›tland›¤›ndan, liberallerin bu ‘ilerici, ça¤daﬂ,
Kopenhag Kriterlerine uyumlu’ küfürlerine rejimin bekas›(!) ad›na büyük bir ihtiyaç duyulmaktad›r. PKK’nin
SSCB’nin çözülmesinden k›sa bir süre sonra bayra¤›ndan orak-çekici atmas›, Öcalan’›n savunmalar›nda
aç›k liberalizmin zaferini ilan etmesi, Marksist düﬂünceyi terk etmiﬂ oldu¤unu ve onun yerine bar›ﬂç› bir
anarﬂist-ekolojik felsefeyi benimsemiﬂ oldu¤unu, bu
yeni felsefenin hiçbir iktidar istemi bar›nd›rmad›¤›n›
vb. ›srarla vurgulamas› gibi faktörlerin, ne liberalleri
ne de onlar›n her zaman Kâbeleri olarak gördükleri
emperyalist baﬂkentleri ikna etmeye yetmedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Her iki odak da Öcalan ne derse desin,
PKK’nin 20. yüzy›ldaki devrimci ulusal kurtuluﬂ hareketlerine özgü özelliklerin tüm kal›nt›lar›ndan tamamen ar›nmad›¤› sürece terörist damgas›ndan kurtula-
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mayaca¤›nda ›srar etmektedir. Bu ba¤lamda PKK için
emperyalist merkezler taraf›ndan haz›rlanan tüm raporlarda ›srarla “son Stalinist örgüt”, “son MarksistLeninist örgüt” gibi ifadeler kullan›lmaktad›r.
Bunun tipik bir örne¤i 2007 y›l›nda ABD D›ﬂ ‹ﬂleri
Ulusal Komitesi taraf›ndan yay›nlanan “Kürdistan ‹ﬂçi Partisi’nin Silahs›zland›r›lmas›, Terhis Edilmesi
ve Topluma Yeniden Entegrasyonu” baﬂl›kl› rapordur. Türk devletinin (kimilerinin zannetti¤i gibi hükümetin tek yanl› inisiyatifiyle de¤il, hükümet, ordu ve sivil yüksek bürokrasinin tam bir konsensüsü içinde)

“T.C. ‘en büyük umut yaratarak en
az somut ödün verme’ politikas›

“PKK’yi düz ovaya indirme” veya “Demokratik Aç›l›m”
ad› alt›nda uygulamaya koydu¤u PKK’nin tasfiyesi
projesinin ana hatlar›n› ortaya koyan bu resmî raporda, Latin Amerika’da, ‹rlanda’da ve benzer silahl› hareketlerin oldu¤u di¤er ülkelerde hükümetlerin emperyalist merkezlerle eﬂgüdüm halinde uygulamaya koydu¤u “Silahs›zland›rma, Terhis Etme ve Topluma Yeniden Kazand›rma” (Disarming, Demobilizing and Reintegrating, k›sa ad›yla ‘DDR’) politikas›n›n PKK’ye uygulanmas› için nelerin yap›lmas› gerekti¤i ortaya konulmaktad›r. Raporun PKK’nin ideolojisinin aç›kland›¤› bölümde örgütün “70’li y›llarda dünya çap›ndaki anti-sömürgeci hareketten etkilenerek” oluﬂtu¤u ve
“PKK’nin program›n›n Marksist bir proletarya devrimini öngördü¤ü” vurgulanmakta ve Öcalan’›n PKK’yi
“Stalinist disiplinle iﬂleyen kat› hiyerarﬂik bir örgüt olarak ﬂekillendirdi¤i, tek otoritenin daima Öcalan’›n elinde bulundu¤u ve örgüt içindeki muhaliflerin ﬂiddetli biçimde temizlendi¤i” belirtilmektedir. PKK’nin zaman
içinde geçirdi¤i ideolojik dönüﬂümden, Marksizmi
aç›kça terk etti¤inden tek sözcük bile edilmemesi karakteristiktir. Emperyalist politika üreticiler, PKK’yi
SSCB’nin çözülüﬂünü izleyen süreçte, hemen hepsi
“bar›ﬂç›” yöntemlerle tasfiye edilen 20. yüzy›lda oluﬂmuﬂ devrimci silahl› hareketlerin haddinden fazla yaﬂam›ﬂ bir çocu¤u olarak de¤erlendirmektedir. Bu ba¤lamda PKK yöneticilerinin Marksizmin yenilgisi ve liberal demokrasinin ﬂanl› zaferleri hakk›nda ne gibi
aç›klamalarda bulunduklar› onlar›n gözünde (ve tabii
ki onlar›n h›k deyicisi liberallerimizin gözünde de) hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmemektedir.
Söz konusu raporda PKK’nin tasfiyesi için Türk

hükümetine ve ilgili hükümetlere önerilen yöntemler
ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplanm›ﬂt›r:
- Reformlar› uygula
- Orduyu demokratikleﬂtir
- Irak’›n egemenli¤ine sayg› göster
- Af düzenlemelerini geliﬂtir
- Müzakerecileri tayin et
- Bir Hakikatler ve Uzlaﬂt›rma süreci baﬂlat
- Altyap› yat›r›mlar›na kaynak ay›r
- Sosyal refah› artt›r
- Topluma kazand›rmay› destekle
- ‹ﬂ olanaklar› yarat
- Havuç ve Sopa politikas›n› uygula (Avrupa’daki
PKK’ye yak›n kurumlardaki ﬂiddeti savunan unsurlar›n ezilmesi ve ﬂiddeti tamamen terk etmeyi savunan
çevrelerin desteklenmesini içermektedir)
Hemen fark edilebilece¤i gibi bunlar, hükümet,
burjuva muhalefet partileri ve PKK taraf›ndan “çözüm”
ad›na bir bölümü ya da di¤er bölümü ön plana ç›kar›lan unsurlar›n neredeyse tamam›n› içermektedir. “Savaﬂma Konuﬂ” slogan› alt›nda belli yay›n organlar› taraf›ndan geniﬂ bir zeminde yürütülmeye çal›ﬂ›lan liberal kampanyada da, di¤er ülkelerdeki DDR süreçlerinden örnekler verilerek yine esas olarak bu önlemler
tart›ﬂmaya aç›lmaktad›r.
PKK’nin bu süreçten beklentisi, Güney Amerika,
El Salvador gibi az say›daki birkaç örnekte oldu¤u gibi, verilen uzun süreli mücadelenin karﬂ›l›¤› olarak legal zeminde itibarl› bir siyasal güç konumuna kavuﬂabilmektir. TC devletinin beklentisi ise bu politikan›n
uyguland›¤› örneklerin ço¤unda görüldü¤ü gibi sürecin uzun ve hiçbir pratik sonuç getirmeyen görüﬂmelere yay›larak rejimin uzun süredir tehdit kapsam›nda
de¤erlendirdi¤i bir hareketin etkisinin büyük ölçüde k›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. Bunun için de “en büyük umut
yaratarak en az somut ödün verme” politikas› izlenmektedir.
Bütün bu projelerde yeterince dikkate al›nmayan
veya ucuz baz› yöntemlerle etkisinin k›r›labilece¤i
zannedilen bir unsur varsa o da “bölge”deki emekçi
y›¤›nlar›n gerçek özlemleri ve talepleri için mücadele
kararl›l›¤›d›r. Bu süreçte ulusal hareketin içindeki iki
e¤ilim, kaç›n›lmaz olarak gittikçe daha belirginleﬂen
ve sertleﬂen biçimde karﬂ› karﬂ›ya gelmektedir. PKK
ve BDP, “bölge”deki mülk sahibi s›n›flar cephesinden
kendisini tamamen emperyalist merkezlerin ve onlarla uyum içinde hareket etti¤i sürece Türk devletinin insaf›na teslim etmesi için ciddi bir bas›nca u¤rarken,
“aﬂa¤›dan”, ezilen ve sömürülen emekçi milyonlar
cephesinden ise tam tersine daha kararl› bir mücadele yürütülmesi için aksi yönde güçlü bir bask›yla karﬂ›
karﬂ›yad›r. PKK’nin belli tavizler verilerek tamamen
düzen içine çekilmesinin baﬂar›lamamas› durumunda
gelecek kuﬂaklar›n çok daha radikal bir çizgiyi ortaya
koyabilece¤i düzenin “ak›ll›” temsilcileri taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmelerde giderek daha s›k biçimde
vurgulanmaktad›r.
Bu anlamda düzenin sahiplerinin belli ölçüler içinde
kald›¤› sürece kontrol edilebilir olarak de¤erlendirdi¤i
gerilla eylemlerinden daha çok korktu¤u bir ﬂey varsa
o da emekçi y›¤›nlar›n özellikle kentlerde gerçekleﬂtirecekleri ba¤›ms›z kitlesel ç›k›ﬂlar›n geliﬂmesidir. Kuzey
Afrika ve Yak›n Do¤u ülkelerindeki son örneklerde de
görüldü¤ü gibi, inatç› gerici rejimlere az çok anlaml› geri ad›mlar att›rabilecek tek yol kitlelerin bu tür bir ba¤›ms›z devrimci mücadele yoludur. Bu rejimlerin y›k›lmas›
ise sözkonusu mücadelelerin daha da örgütlü ve ﬂiddetli biçimler almas›na ba¤l›d›r. Bu yüzden bu Newroz’da da ›srarla ﬂunu vurgulamal›y›z ki, günümüzün
bütün Dehak’lar›na karﬂ› gerçek bir mücadeleyi yürütecek olan ça¤daﬂ Kawa’lar bütün milliyetlerden proleter
ve yar›-proleter emekçi y›¤›nlard›r.

‘Baﬂka bir ulusu ezen uluslar asla özgür olamaz.’ (Marx)

H. Azad
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Direniﬂ Ve Eylemlerden

Tepe Klima Direniﬂi Baﬂar›yla Sonuçland›
2010 Kas›m ay›ndan beri ücretlerini alamayan,
18 Ocak’tan bu yana direniﬂte olan ve 24 ﬁubat’ta
da iﬂyerini iﬂgal eden Tepe Klima iﬂçilerinin talepleri 4 Mart’ta kabul edildi. Tepe Klima patronu Necati Tepe, iﬂçilerin istedi¤i ücret ve di¤er alacaklar›
ödemeyi kabul etti.
‹ﬂçiler ve Limter-‹ﬂ yetkilileriyle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde, Pendik Emniyet Müdürü’nün de dâhil
oldu¤u pazarl›klarda “Mal›n› bize devretsin, biz çal›ﬂmaya devam edelim, biz yönetelim.” benzeri konuﬂmalar›n da geçti¤i aktar›ld›.
Bir iﬂçi süreci ﬂöyle anlatt›: “2008 krizine kadar
patronla aile gibiydik. ﬁirketin batmas›n› istemedik.
Ama kendi ailesi bat›rd›. Biz ﬂirket batmas›n diye
bireysel kredi çekip bir k›sm›n› patrona verdik. Ben
onunla patron iliﬂkisi yaﬂamad›m. Ama bu da bir
yere kadar. O bu arkadaﬂl›¤› gözetmedi, lüks arabalara bindi. O¤lu hayat›n› yaﬂad›. ‹ﬂ için her yere
gittik, Irak’a, Basra’ya bile gittik. Ama o kazand›, biz
kazanmad›k. Krizde 2-3 ay iﬂler durdu sonra patlad›. Bazen 24 saat çal›ﬂt›¤›m›z oldu. 2007’de o¤lunu
müdür atad›. O¤lu harcamas›n› biliyordu, kazanmas›n› de¤il. Varl›¤›n içinde 1,5 trilyon borca girdi. Necati Tepe, bizim üzerimizden çiftlik ald›, ev, araba
ald›. Hepsi o¤lu veya kar›s› üzerinedir. Kas›mdan
beri maaﬂ almad›k. Burada arkadaﬂlar 600’le 1.500
TL aras›nda de¤iﬂen maaﬂlar al›rlar. Biz 3 y›ld›r hiç
maaﬂ zamm› almad›k. 4 ayd›r ücretlerimizi ödemedi, “bugün-yar›n” diye diye oyalanarak 18 Oca¤a
kadar geldik. Param›z ödenmedi¤i için girdi¤imiz
borçlar›, faizleriyle, masraflar›yla birlikte üstlenece¤ine dair bir metin haz›rlam›ﬂt›k. O gün sözde öde-

yecekti ama ödemedi. Bu s›rada sendika ile (Limter-‹ﬂ’le) de diyalogu sürdürüyorduk. Sonunda sendikaya üye olduk.” ‹ﬂçiler, haklar›n› aramak için eylem yapt›klar›nda patronun iﬂyerine ça¤›rd›¤› polisin
öncü olan arkadaﬂlar›ndan birinin ad›n› seslenerek
içeri ça¤›rd›¤›n›, bu arkadaﬂ›n polise “‹stiyorsan›z
karakola gidelim” dedi¤ini anlatt›lar.

“Direniﬂi çad›ra hapsetmek,
akarsuyu havuza hapsetmek
gibi bir ﬂeydir.”
‹ﬂçiler, direniﬂ için do¤ru zaman› beklediklerini
ifade ettiler. Yurtd›ﬂ›na mal götürmek üzere kap›da
t›rlar›n bekledi¤i s›rada, harekete geçtiklerini ve bunun sonuç verdi¤ini de aktard›lar. Direniﬂe destek
veren, iﬂçilerin üye oldu¤u Limter-‹ﬂ Sendikas›
Baﬂkan› Kanber Sayg›l› “Önemli olan iﬂçilerin bir
hakl›l›k zemini yaratarak bunu yapmas›d›r. Ad›m
ad›m direniﬂi geliﬂtirdik. Önemli olan yapt›¤›n›z eylemin anahtar rolü oynamas›d›r. ‹yi bir sendika, iyi
bir direniﬂ için gereklidir. Ama iﬂçiler aras›nda direniﬂi ayakta tutacak kararl› ve öncü iﬂçiler olmas›
gerekir. ‹ﬂçilerin çal›ﬂma koﬂullar› iyileﬂtirilmek ve
korunmak isteniyorsa, bu öncü iﬂçilerin kellesi pazarl›k konusu yap›lmamal›d›r, hiçbir taviz verilmemelidir” diye konuﬂtu.
Sendika yetkilileri, ailelerin direniﬂe ciddi boyutta sahip ç›kmas›n›n önemli rol oynad›¤›n›, metal iﬂçileri, inﬂaat iﬂçileri, iﬂçilerin aileleri ve komﬂular›n›n
destek ç›kt›klar›n› belirterek ﬂunlar› eklediler: “Ailelerin, eﬂlerin, çocuklar›n direniﬂi yerinde görmeleri,

ne kadar hakl› olduklar›n› görmeleri önemlidir. Kad›nlar direniﬂe kararl›l›k katt›lar. Direniﬂi bir yere
hapsetmemek gerek. Direniﬂi çad›ra hapsetmek,
akarsuyu havuza hapsetmek gibi bir ﬂeydir.” “‹ki
kere patronun evinin önüne yürüdük. Polis bize
sald›rabilirdi ama biz de dövüﬂerek çekilmiﬂ olurduk. Dövüﬂmeden bir ﬂeyi kabul etmek anlams›z.”
Tepe Klimada biri muhasebeci olmak üzere
toplam 14 kiﬂi çal›ﬂ›yor. ‹ﬂçiler haftada normalde 45
saat çal›ﬂsalar da ﬂehir d›ﬂ›na ve yurtd›ﬂ›na gönderilebiliyorlar ve bu ayr›ca mesai demek. Firma, gemilerin iç dizayn, donat›m havaland›rma ve klima
iﬂlerini yap›yor.
‹ﬂçiler, patronun istedi¤i polis müdahalesinin
gerçekleﬂmedi¤ini belirttiler ve ﬂu yorumu yapt›lar:
“‹steselerdi müdahale edebilirlerdi ama emniyet
müdürü patronla görüﬂüp olay›n büyümemesi için
bir an önce çözmesini istedi. Tek bir patron iﬂçiye karﬂ› nas›l tav›r tak›naca¤›n› bilemedi¤inde
devlet ona ak›l veriyor. Patron yiyip yutsa da devlet yiyip yutmuyor.”
‹ﬂçiler, polis iﬂgale müdahale için geldi¤inde bir
arkadaﬂlar›n›n onlara, “Kendimizi yakar›z, nas›l
Tunus’ta, M›s›r’da insanlar kendilerini yakt›larsa biz de ölür ve kamuoyuna, Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n tarihine mal oluruz” diye karﬂ›l›k verdi¤ini,
bu tavr›n ve müdahalenin bu tür küçük iﬂyerlerinde
gerçekleﬂen olaylar› daha da büyütmesinden duyulan korkunun, polisin geri ad›m atmas›na ve patrona anlaﬂma için bask› yapmas›na neden oldu¤unu
ifade ettiler.
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Metalde Grev Karar›
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›, MESS’le yap›lan
Toplu-‹ﬂ Sözleﬂmesi görüﬂmelerinde anlaﬂma sa¤lanamay›nca bu kapsamda örgütlü oldu¤u toplam
33 iﬂyeri ve 15.000 iﬂçi için grev karar› ald›. Buna
karﬂ›l›k olarak 22 ﬁubat 2011’de MESS Yönetim
Kurulu da lokavt karar› ald›. Patronlar iﬂçileri sindirmek ve durumu lehlerine çevirmek için grev oylamas› talep ettiler. D‹SK, daha önce 16 ﬁubatta
yapt›¤› bas›n aç›lamas›nda, MESS’in teklif etti¤i %
5,35 zam oran›n›n düﬂük oldu¤unu, krizde ücretlerin gerilemesini ve krizden sonra özellikle 2009’un
ikinci yar›s›ndan itibaren gerçekleﬂen toparlanmay›
yans›tmad›¤›n› belirtmiﬂ, her iﬂyerine farkl› ücret
zamm›n›n grup toplu-iﬂ sözleﬂmesinin özünü zedeledi¤ini söyleyerek, böyle bir sözleﬂmede bir de ayr›ca sürekli iﬂverenlerin teﬂvikiyle de¤iﬂen iﬂ yasalar›na at›fta bulunulmas›na karﬂ› ç›kt›klar›n› bildirmiﬂti. MESS ise Türk Metal ile Kas›m ay› baﬂlar›nda bayramdan hemen önce anlaﬂmaya varm›ﬂt›.
Birleﬂik Metal ‹ﬂ Gebze ﬁubesi yetkilileri ile geçti¤imiz günlerde bu konuda yapt›¤›m›z k›sa görüﬂme
ﬂöyleydi:
— Sendikan›z›n ald›¤› grev karar› hangi iﬂyerlerini kaps›yor? Herhangi bir engelle karﬂ›laﬂt›n›z m›?
“16 ﬁubatta al›nan grev karar›, toplam 33 iﬂyeri
ve 15.000 iﬂçiyi kapsamaktad›r. Bunlar 150 iﬂçiden
2100 iﬂçiye kadar çal›ﬂt›ran iﬂyerleridir. Areva, Sarkuysan, Arfesan bunlardan baz›lar›. Bunlardan
12’si, toplam 4.500–5.000 iﬂçi bizim ﬂubemizde örgütlüdür. ‹ﬂverenlerin talebiyle grev oylamalar› yap›ld› ve ﬂu an tüm iﬂyerlerinde bitmiﬂtir. 33 iﬂyerinden 22’sinde greve “evet” ç›km›ﬂt›r. Sadece 5 iﬂletmede, buralarda beyaz yakal› çal›ﬂanlar ço¤unlukta oldu¤u için, “hay›r” ç›km›ﬂt›r. Bunlar yüksek maaﬂl› büro çal›ﬂanlar›d›r. 6 iﬂletmede ise iflas durumu
oldu¤u veya yetki itiraz› henüz sonuçlanmad›¤› için
buradaki süreç daha geriden iﬂlemektedir ancak
devam etmektedir, yani bu arkadaﬂlar henüz süreçten kopmam›ﬂt›r. 22 iﬂyerinde oylamaya itiraz
beklemiyoruz. Grev bizim sendikam›z›n karar›yd›
bu yüzden baﬂkas›na oylatmay›z. Üyelerimiz, mavi
yakal›lar bu yüzden grev oylamas›na gitmediler,

yani bu yüzden 22 iﬂyerinde “hay›r” ço¤unluk sa¤layamad›.
“Grev k›r›c›l›¤a asla müsaade etmeyece¤iz. Taﬂeron getirtmeye çal›ﬂan iﬂveren olabilir ancak bunun takipçisi olaca¤›z ve izin vermeyece¤iz.
“Ezber bozmakt›r bu diye düﬂünüyoruz. 1990
grevinden sonra 22 y›ll›k süreçten sonra bir ezber
bozuldu. O günden bugüne “biri imzalarsa di¤eri
de imzalar” anlay›ﬂ› vard› (MESS Türk Metal ile
bayram öncesi sözleﬂme imzalam›ﬂt›). ﬁimdi bu
bitti.”
— Anlaﬂmazl›k nereden kaynakland›?
“Neden MESS’in önerisine hay›r dedik? Üç temel sebepten dolay›:
1) Torba yasadaki sözleﬂmeyi etkileyebilecek
maddelerin geriye çekilmesi. Toplu-iﬂ sözleﬂmesinde bu hükümlere dayan›lmas›na karﬂ› ç›kt›k.
Denkleﬂtirme sürelerinin uzat›lmas› gibi hükümler
torbadan ﬂimdilik ç›kar›ld›. Bizim iste¤imiz de buydu. Ama seçim sonras›nda tekrar gündeme gelecektir.
2) Ücret zamlar›n›n ﬂekline karﬂ› ç›kt›k. MESS
her iﬂletmedeki saat ücreti ortalamas›yla 5,35 çarp›m› elde edilen rakam› sözleﬂme diye önümüze
koydu. Bugüne kadar farkl› iﬂletmelerde çal›ﬂan her
iﬂçi arkadaﬂ ayn› oranda zam al›yordu. Ama bu dönem, di¤er sendika ile (Türk Metal) imzalad›¤› anlaﬂmada hiç de adil olmayan bir yöntem kulland›lar:
Bir iﬂletmenin saat ücreti ortalamas› 4 lira, di¤erininki 7 lira ise ilkine 20 kuruﬂ, ikincisine 35 kuruﬂ
zam yap›l›yor. Bu taktik, bize göre metal iﬂçisini
bölmeye yönelik bir taktiktir. 20 y›ld›r ayn› zamm›

al›yorlard›, bu defa iﬂletmeye göre bölündüler. Bu
zam ﬂeklini kabul etmiyoruz.
3) Ücretler konusunda. Ana firma da dâhil olmak
üzere tedarikçi firmalarda örgütlüyüz otomotivde.
Bu sektörde son 1,5 y›ld›r rekor üretim art›ﬂlar› var.
Bundan dolay› biz de iﬂçi olarak kendi pay›m›z› almak istiyoruz. Bunlar ilk yüze, beﬂ yüze giriyor, ben
bundan iﬂçi olarak kendi pay›m› istiyorum.
— Grevin baﬂar› ﬂans› nedir?
“Bu firmalar üretimlerini art›r›yorlar ve kriz öncesinden daha iyi durumdalar. Bu nedenle grev için
zaman›n uygun oldu¤unu düﬂünüyoruz. Elbette iﬂverenlerin ve MESS’in de bu konuda ad›m atmas›
gerekti¤ini düﬂünüyoruz. MESS’in ad›mlar›n› dikkatle takip ediyoruz. Önümüzde 30–40 gün var, bu
sürede müzakereye kapal› de¤iliz. MESS’ten teklif
gelirse bunu iﬂyeri temsilcilerinden oluﬂan Toplu-‹ﬂ
Sözleﬂmesi Kurulu de¤erlendirecektir.”
— MESS’in sizinle daha iyi bir anlaﬂma yapmas›, Türk Metal’in durumunun sars›lmas› demektir.
MESS patronlar› iﬂçiyi Türk Metal’e zorla üye yap›yorlar. MESS kendi sendikas›n› harcar m›?
“Anlaﬂma sa¤lan›rsa Türk Metal’in ne yapaca¤›,
ne olaca¤› bizi aç›kças› ilgilendirmiyor.”
— Biraz da torba yasaya karﬂ› faaliyetlerinizden bahsedelim. D‹SK ﬁubat baﬂ›nda bir eylem
yapt› ve müdahale edildi. Ne düﬂünüyorsunuz?
“Torba yasaya karﬂ› Ankara’daki eylemimizin
etkili oldu¤unu düﬂünüyoruz. Eksiklik varsa bunun
nedeni D‹SK de¤ildir, yap›n›n genelinden kaynaklanmaktad›r. Türkiye’de 25 milyon çal›ﬂan var. Biz
isterdik ki herkes duyarl› olsun, hepsi kat›ls›n. Biz
buna inan›yoruz.”
— Örgütlenme faaliyetleriniz hakk›nda bilgi
verebilir misiniz? ‹ﬂçilerden sendikaya talep
var m›?
“Sendikam›za örgütlenme anlam›nda yo¤un bir
talep var. Elbette bizde de, örgütlenme dairemiz bu
konuda çal›ﬂmalar yap›yor. Ancak tabandan yo¤un
bir talep var.”
— Zaman ay›rd›¤›n›z için teﬂekkür ederiz.

‘Kitleler ancak eylem içinde örgütlenirler’ (Stalin)

Röportaj: ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

5

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Direniﬂ Ve Eylemlerden

PTT’de ‹ﬂçi K›y›m›na Karﬂ› Direniﬂ
PTT Avrupa Yakas› Posta ‹ﬂletme ve Da¤›t›m
Müdürlü¤ü (AVP‹M) önünde Aral›k ay› sonunda iﬂten ç›kar›lan taﬂeron firma çal›ﬂanlar› 5 Ocaktan bu
yana güvenceli ve devaml› bir iﬂte çal›ﬂma ve iﬂe
geri al›nma için baﬂlatt›klar› direniﬂi sürdürüyorlar.
Ayn› amaçla Sar›yer ve Ankara’da da birer direniﬂ
çad›r› bulunuyor. Haber-Sen’in 05.01.2011 tarihli
bas›n aç›klamas›na göre, 31 Aral›k 2010’da Ankara’da 82, ‹stanbul’da 105 iﬂçi iﬂten ç›kar›ld›. ‹ﬂçiler,
Türkiye genelinde bu say›n›n Aral›ktan beri 1000’i
buldu¤unu belirtiyorlar.
Direniﬂteki iﬂçilerin verdi¤i bilgiye göre AVP‹M
bünyesinde 650–700 kadar taﬂeron iﬂçi ve 1300 civar›nda kadrolu personel çal›ﬂt›r›l›yor. PTT 19 y›ld›r
taﬂeron iﬂçi kullan›yor. Taﬂeron iﬂçilerin yapt›klar›
iﬂle as›l iﬂ aras›nda hiçbir fark bulunmuyor. Ancak
bu iﬂçiler yinelenen süreli sözleﬂmelerle y›llarca
asgari ücretle ve güvencesiz olarak çal›ﬂt›r›l›yor. ‹ﬂten ç›kar›lanlar içinde 4,5–5 y›ld›r çal›ﬂanlar oldu¤u
gibi 17 y›ld›r çal›ﬂanlar da bulunuyor. Y›llarca ayn›
iﬂyerinde ayn› görevi yapt›¤› halde 4 y›lda kâ¤›t
üzerinde 4 taﬂeron firma de¤iﬂtirmiﬂ görünen iﬂçiler var. Hemen hemen hepsi asgari ücretle çal›ﬂ›yor. Hemen herkesin ailesinde di¤er aile fertleri de
çal›ﬂ›yor.
‹ﬂçi aç›¤› oldu¤u halde PTT bu aç›¤› kapatmak
istemiyor. Az iﬂçiyle, az say›da posta da¤›t›c›s›yla
çok iﬂ yapma politikas› güdülüyor. Bu da iﬂ yükünün artmas›na, postalar›n gecikmesine ve çal›ﬂanlarla s›radan vatandaﬂ›n karﬂ› karﬂ›ya gelmesine
neden oluyor, ﬂikâyet olursa fatura iﬂçiye kesiliyor.
Gecikmeler yüzünden baz› da¤›t›c›lar›n dövülmesi
ola¤an vaka haline geliyor. Birkaç kiﬂinin yapaca¤›
iﬂ bir kiﬂinin üstüne kal›yor. Bu da hizmetlerin aksamas›na neden oluyor. Böylece PTT’nin sat›lmas›n›n alt yap›s› haz›rlan›yor. ‹ﬂçiler haftan›n alt› gü-

nü günde 9 saat çal›ﬂ›yorlar ve ara dinlenmesi fiilen kullan›lm›yor. Bayram tatillerinde iﬂçiler ücretsiz
çal›ﬂt›r›l›yor. Hak talebinde bulunuldu¤unda yönetim taraf›ndan aç›kça “Siz taﬂeronsunuz ne hakk›n›z var?” denilerek iﬂçilere hakaret ediliyor.
PTT yönetimi iﬂten ç›karmalar› “iﬂ yükü azald›”
diye hakl› göstermeye çal›ﬂ›rken bir yandan iﬂyerinde çal›ﬂmaya devam edip di¤er yandan direniﬂe
destek veren iﬂçiler, iﬂ yükünün iki kat›na ç›kt›¤›n›
aç›kça söylüyorlar.
‹ﬂyerinde, taﬂeron iﬂçilerle kadrolu çal›ﬂanlar›n
aras›nda birleﬂmeyi engellemek ve çal›ﬂanlar› bölmek için son alt› ayd›r yapay görev ayr›mlar›na gidildi¤i de belirtiliyor.
‹ﬂçiler, yönetimin daha dün “hakk›n› arayana
kap›m›z aç›k, hakk›n› aramayan ölsün” dedi¤ini,
bugünse, PTT genel müdürü Osman Tural’›n kendilerini tehdit etti¤ini ve alay etmeye çal›ﬂt›¤›n›, ancak kendilerinin de karﬂ›l›k verdiklerini ve patronun
mezar›n› kazmaya niyetli olduklar›n› belirtiler. ‹ﬂe
güvenceli olarak geri al›nma taleplerinin “direniﬂ
çad›r›n› kald›r›n, birkaç kiﬂiyi iﬂten ç›kar›p sizi alal›m” ﬂeklinde vaatlerle atlat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›, ancak kendilerinin, içerideki arkadaﬂlar›n›n da bu ﬂekilde ezilmesine karﬂ› olduklar› için ﬂantaja ve ahlaks›zca vaatlere kanmad›klar›n› dile getirdiler. ‹çlerinde mücadele tecrübesi olmayan baz› arkadaﬂlar›n›n tehdit ve ﬂantaja boyun e¤erek kendi arkadaﬂlar›n›n iﬂi pahas›na patronun koﬂullar›n› kabul
etti¤ini, ne var ki bu iﬂçilerin bu kez di¤er arkadaﬂlar› taraf›ndan “güvenilmez” olarak damgalan›p d›ﬂland›¤›n› da eklediler.
Direniﬂteki iﬂçilerin aktard›¤›na göre, Polis, her
zaman oldu¤u gibi burada da direniﬂ çad›r›n›n kurulmas›n› ve d›ﬂar›dan ziyarete gelenleri engellemeye çal›ﬂm›ﬂ ve provokasyonda bulunmuﬂ. Ama

iﬂçiler polisini
tutumuna boyun e¤memiﬂler. “Biz
Polisi Tekel
direniﬂine,
direniﬂ çad›rlar›na sald›r›lardan tan›yoruz. Her
türlü bedeli
ödemeye haz›r›z” diyerek tehdit ve tacizleri boﬂa
ç›karm›ﬂlar. PTT iﬂçilerinin bu eylemine komﬂu iﬂyerlerindeki matbaa iﬂçileri, Topkap› ‹ﬂçi Derne¤i
üyeleri, Haber-sen (KESK), Tekstil-sen, Bayer fabrikas›ndan iﬂyeri temsilcileri, Emekli-sen, BDSP gibi çeﬂitli sendika ve siyasi partilerle farkl› iﬂyerlerinden iﬂçiler destek veriyor.
PTT iﬂçileri, s›n›f dayan›ﬂmas›na katk›da bulunacak herkesi davet ederek, 29 Ocak Cumartesi
saat 13.00’te AVP‹M önünde bir bas›n aç›klamas›
yapt›lar. Ayn› zamanda bir imza kampanyas› baﬂlatan PTT iﬂçileri, 24 ﬁubat’ta Sirkeci Postanesi
önünde bir bas›n aç›klamas› yaparak toplad›klar›
imzalar› meclise yollad›lar. Bu imza kampanyas›,
iﬂten ç›kartmalara, güvencesiz çal›ﬂmaya karﬂ›,
herkesin güvenceli iﬂ sahibi olmas›, at›lan arkadaﬂlar›n›n geri al›nmas›, torba yasa ile iﬂçilerinin soyulmas›na ve iﬂsizlik sigortas› fonunun
ya¤mas›na son verilmesi, taﬂeron sisteminin
kald›r›lmas› ve taﬂeron iﬂçilerinin kadroya al›nmas› taleplerini içeriyordu. Onlar›n bu eylemlerine yine direniﬂte olan Ontex Tekstil iﬂçileri de destek verdi. PTT iﬂçileri bu taleplerle kurduklar› direniﬂ çad›r›nda nöbet tutmaya devam ediyorlar.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Bericap Direniﬂi: Bask›lara Ra¤men Devam
2010 Ocak ay›nda Petrol-‹ﬂ Sendikas› toplu iﬂ
sözleﬂmesi imzalayan Gebze’deki BER‹CAP fabrikas›nda, bu tarihten beri sendikal› iﬂçilere karﬂ› her
türlü bask› yap›ld›, hakaret ve tehditler ya¤d›r›ld›.
Sa¤l›k problemlerinde bile sendikal›lara zorluk ç›kar›ld›. 23 Aral›kta, patronlar›n›n mesai saatlerini
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesindeki (T‹S) koﬂullara ayk›r›
olarak tek tarafl› düzenlemek istemesi barda¤› taﬂ›ran son damla oldu. Bu harekete karﬂ› ç›kan iﬂçilerden 4’ü at›ld›,12’sine ücret kesme cezas› verildi.
Bunun üzerine at›lan arkadaﬂlar›na destek veren
onlarca sendikal› iﬂçi de iﬂten ç›kar›ld›. Direniﬂ, 24
Aral›ktan bu yana devam ediyor.
‹ﬂçiler, patronlar›n›n sendikal› arkadaﬂlar›na
T‹S’e ayk›r› olarak gece vardiyas›nda çal›ﬂma teklif
etti¤ini, fazla mesai ücreti de verilmeyece¤ini söyledi¤ini anlat›yorlar. Hemen hepsi sendikal› olan ve
dayatmay› kabul etmeyen 16 kiﬂi disiplin kuruluna
sevk ediliyor. 23 Aral›kta 4 iﬂçi at›l›yor. Di¤erleri ücret kesintisine tabi tutuluyor.
‹ﬂyerinin içinde ve etraf›nda kameralar var, gerek çal›ﬂanlar›n gerek direniﬂteki iﬂçilerin hepsi
keyfi bir biçimde kay›t alt›na al›n›yor.
‹ﬂçiler huzurlu ve insanca çal›ﬂma ortam›, sendikal›lara karﬂ› ayr›mc›l›k yap›lmas›na son verilmesini ve tüm arkadaﬂlar›n›n iﬂe al›nmas›n› talep ediyorlar. ‹ﬂyerinde toplam 203 kiﬂi çal›ﬂ›yor. Bunlar›n
135’i üretimde geri kalanlar büro veya idari k›s›m
eleman›. As›l üretimde çal›ﬂanlar›n ezici ço¤unlu¤u
(100’den fazla) sendikal›. En az beﬂ y›ll›k çal›ﬂan
var. K›demi 15–20 y›l› bulan iﬂçiler de var.
Bericap Alman firmas› ve buradaki iﬂi Özgür
Ak›n adl› bir Türk yönetiyor. Tüm dünyada as›l firman›n 17 ülkede iﬂyeri var. Ama M›s›r ve Kazakistan fabrikalar›, Türkiye Gebze’deki Bericap’›n sermayesiyle kurulmuﬂ. ﬁirket burada kullanmad›¤›
makineleri oraya gönderiyor. Coca Cola, Pepsi,
Dyo, Opet, Castrol vb. ürünlerin kapaklar› burada
yap›yor. Üretim ve sat›ﬂ krizde durmam›ﬂ. Ücretlere zam da olmam›ﬂ. Patron zam isteyen bir iﬂçiye

“Y›lda 10.000 TL kazan›yorsunuz. Bu normal bir aileye yeter” demiﬂ. ‹ﬂçilere firman›n sürekli zararda
oldu¤u anlat›lm›ﬂ. Ama sözde zarar eden firma,
üretim kapasitesini artt›rm›ﬂ, yeni makineler al›p
yeni binalar inﬂa etmiﬂ. Üretim kapasitesinin yan›
s›ra müﬂteri say›s› da artm›ﬂ. Yeni sipariﬂler almaya baﬂlam›ﬂ. Sendikaya baﬂvurularda tüm bu s›k›nt›lar etkili olmuﬂ. Sendikaya üye olunca, 5 y›lda verilen disiplin cezas› ve savunma almalar, 1 y›lda
yaﬂanmaya baﬂlam›ﬂ.
Çal›ﬂma Koﬂullar›:
‹ﬂçiler sendikadan önce kendilerine zorla fazla
mesai yapt›r›ld›¤›n› anlatt›lar. Fazla mesai için muvafakatname iﬂçilere zorla imzalat›l›yor, “aksi halde
‘savunman›z› al›r›z’ diye tehdit ediyorlard›.” ‹mzalamayan iﬂten at›l›yor. 12 saatlik 2 vardiya halinde
çal›ﬂ›l›yor. ‹ﬂçi akﬂam saat 17.00 veya 19.00’da
onar›m için iﬂe ça¤r›l›yor, kart bast›r›lm›yor. Ama
as›l mesaisi 24.00’da baﬂl›yor. Normalde haftada
üç dört kez 12 saatlik mesai yerine bu ﬂekilde günlük 12 saatin de üzerine ç›k›l›yor, günde 16 saat ve
daha fazla süreyi bulan çal›ﬂmalar ortaya ç›k›yor.
Ayr›ca patronun daha önce örne¤in 08.00’de iﬂe
baﬂlataca¤› iﬂçiyi 07.00’de iﬂe baﬂlatt›¤› da oluyor.
“Sendikadan önce, 11 senelik çal›ﬂanlara fazla
mesai ve her ﬂey dâhil diyerek 800 TL veriliyordu.
ﬁimdi bu normal mesai ücreti oldu. Sendikadan
sonra 3 vardiyaya geçildi ve fazla mesai ücretleri
ödenmeye baﬂland›. Madem daha önce dâhildi,
neden ﬂimdi ayr›ca ödemeyi kabul ettiler?” Bir iﬂçi,
daha önce kendisine verilen kullanma talimat› ﬂefi
taraf›ndan keyfi bir biçimde de¤iﬂtirilip “uymad›n”
diye savunmaya ça¤r›lm›ﬂ.
‹ﬂçiler ayr›ca ﬂunlar› da ekliyorlar: “Yönetim
sendikaya karﬂ›. Günde 2 çay molas› hakk›n› zorla
ald›k ve zorla kullan›yoruz. T‹S’den bir ay sonra fiilen kullanmaya baﬂlad›k. Bu mola ve yemeklerde
makineler durdurulmuyor. Bir bölümde 1 kiﬂiye örne¤in 4 makine bakt›r›l›yor. Bu de¤iﬂiyor. Yemek

veya çay molas›nda, bir arkadaﬂ di¤erinin makinelerine bak›yor. Böylece 1 kiﬂi 8 makineye bakmaya
baﬂl›yor. “Mola” böyle oluyor. Hatta birimiz yemek
molas›nda bir kiﬂi yeme¤e gitti¤inde onun makinesine di¤er iki arkadaﬂ›n bakt›¤›, böylece iki kiﬂinin
15 makineye bakt›¤› durumlar da var. De¤iﬂtirme
eleman› çal›ﬂt›r›lmad›¤› için böyle. Böyle bir eleman
çal›ﬂt›r›lmas›n› istediniz mi disiplin kurulu (yani dolayl› olarak kap›) gösteriliyor. Sendikadan önce daha da kötüydü, bir bölümde bir iﬂçi izne ç›kaca¤›
zaman di¤erleri 7 gün 12 saat çal›ﬂt›r›l›yordu. Arkadaﬂlar hayalete dönüyordu. Hafta tatili kulland›r›lm›yordu.” Sendikal› iﬂçilere yap›lan bask›n›n vard›¤› boyutlar› anlatmak için bir iﬂçinin, “kalite ve güvenlik ﬂefi Cüneyt Ertürk, evimizi, ailemizi aray›p
tehdit ediyor, ‘sendikadan ç›kmazsan›z, hijyen testinde farkl› sonuç yazar›z’ diye korkutmaya çal›ﬂ›yor” deyiﬂini aktarmak yeterli asl›nda. ‹ﬂyerinde sürekli küfür ve hakaret var. Hatta bir olayda ‘öneriler’
kutusuna “küfür etmeyin” yaz›l›nca, küfreden ﬂefler
“bunu kim yazd›” deyip bir daha küfretmiﬂler.
‹ﬂçilere karﬂ› fabrika sahiplerinin ak›l hocal›¤›n›
yapan “e¤itimli kiﬂi” Akansel Koç, Türkiye Deri Sanayi ‹ﬂverenleri Sendikas› dan›ﬂman›, Milli Prodüktivite merkezi baﬂkan› ve Asgari Ücret tespit komisyonu üyesi. ‹LO’da T‹SK’i temsil ediyor. ‹ﬂçiler bu
adam›n makam arabas›yla her gün fabrikaya gidip
geldi¤ini belirtiyorlar. Disiplin kuruluna bu adam da
kat›lm›ﬂ ve iﬂçileri sorgulam›ﬂ, bask› yapm›ﬂ. ‹ﬂveren sendikas› onu buraya “dan›ﬂman” olarak yollam›ﬂ. Akansel Koç muhtelif kereler iﬂyerinde iﬂçilere do¤rudan do¤ruya bask› yapmaya çal›ﬂm›ﬂ, tehdit etmiﬂ.
Patron, direniﬂ baﬂlad›ktan sonra aﬂa¤› yukar›
50–60 kiﬂilik bir taﬂeron iﬂçi kafilesi getirtmiﬂ. Kocaeli Belediyesi’nin özel halk otobüsleri bu iﬂ için
servis yap›lm›ﬂ. Taﬂeron iﬂçileri bulan “Özalp” firmas›n›n, Kocaeli Belediyesi’nin taﬂeronu oldu¤u
söyleniyor. Daha sonra bu iﬂçilerin de bir k›sm›
gönderilip baﬂka yerlerden iﬂçi getirtilmeye ve kadDevam› s. 7’de
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‘Gerçek yarg›ç tarihtir - ve infazc›s› da proletarya olacakt›r.’ (Marx)
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Direniﬂ Ve Eylemlerden

Sona ‘Erdirilen’ Sa-Ba Direniﬂinde Yaﬂananlar
SA-BA Endüstriyel Ürünler ‹malat ve Ticaret
A.ﬁ.’nin Tuzla Boya ve Vernikçiler Organize Sanayi Sitesi’ndeki fabrikas›nda Petrol-‹ﬂ sendikas›na
üye olduklar› için iﬂten ç›kar›lan 100 iﬂçinin 20 Aral›k’ta baﬂlatt›klar› direniﬂ, yine yirmi gün sonra sendikan›n iﬂverenle anlaﬂmas› üzerine sona erdi. ‹ﬂverenin ilk teklifi kabul edildi, direniﬂteki 100 iﬂçiden 35’i tazminatlar› ödenerek iﬂten ç›kar›ld›. Geri
kalanlar iﬂe al›nd›. Ancak edinilen bilgiye göre bunlardan da baz›lar› daha sonra iﬂten ayr›lmak zorunda b›rak›ld›. Tüm bu manzara, daha önce bas›n
aç›klamas› yap›p “sonuna kadar yanlar›nday›z” diyen baz› sendikac›lar taraf›ndan “zafer” olarak tan›t›ld›. Anlaﬂ›lan baz› sendikac›lar›m›z, “sonunu” çabuk getirmek için iﬂçilerin yan›nda oluyordu. Her ne
kadar daha önce sendikan›n giremedi¤i organize
sanayiye sendika sokulmas› bir baﬂar› olsa da, bu
az›c›k baﬂar› dahi, çad›ra mahkûm olmaktansa eylemliliklerini sanayi bölgesine taﬂ›maya ve di¤er iﬂçileri de
uyand›rmaya çal›ﬂan Sa-Ba iﬂçilerine
ve iﬂçiler aras›nda samimi bir kitle çal›ﬂmas› yapmaya gayret eden komünist bilinçli unsurlara aittir, her f›rsatta
kitle hareketlili¤ini polisten beter engellemeye çal›ﬂan sendika bürokrasisine de¤il. Ve her ﬂeye karﬂ›n bu iﬂyerinde yaﬂananlar ibret olmas› bak›m›ndan önemli.

¤ü görülmemiﬂ bir olay de¤il. Patron, sabah 08.00
vardiyas›nda iﬂe baﬂlayan iﬂçiyi, saat 16.00 servisine yetiﬂemezse, saat 24.00 vardiyas›na kadar, yani tam iki vardiya 16 saat çal›ﬂt›r›yor. ‹ﬂçi mesaiye
kalmay› reddederse izninden oluyor. Firma iﬂçiden
haftada en az 3 gün 16’ﬂar saat istiyor. ‹ﬂçi bu ﬂekilde hafta tatiline hak kazanm›ﬂ olsa bile her hafta
tatil yapmas› gereken sürede de çal›ﬂ›yor. Buna
karﬂ›l›k ödenen (ancak geç ödenen) hafta tatili ücreti ise yasaya ayk›r› olarak sadece % 50 zaml›
ödeniyor. 6 y›ll›k k›demi olan kalifiye iﬂçiler bile ancak ayl›k 750 TL net ücret alabiliyor. Yeni girenlerse ancak 630–650 TL aras›nda alabiliyor. Askerlik
sorunu olanlar için ücret sadece 600 TL. Vardiya
sistemi, bu da¤›n baﬂ›ndaki sanayi bölgesinde, tüm
ac›mas›zl›¤›yla uygulan›yor. 24.00–08.00 vardiyas›nda, yani gece iﬂten ç›kar›lan iki iﬂçiden birinin, o

Sendikalaﬂma mücadelesinin 3
aya yak›n bir zamand›r sürdü¤ü Sa-Ba patronu önce 17 Aral›kta sendikal› 4 iﬂçiyi “performans” düﬂüklü¤ü bahanesiyle iﬂten ç›kard›. Üstüne üstlük
toplant› yap›p bu “iﬂlemin” devam edece¤ini söyleyerek aç›kça sendikal örgütlenmeyi bitirece¤i tehdidini savurdu. 96 sendikal› iﬂçi bu tavra karﬂ› 20
Aral›k’ta tepki gösterince iﬂe al›nmad›lar. Ay›n
21’inde patron iﬂçilere karﬂ› tespitte bulunmak için
Kartal ‹ﬂ Mahkemesi’nden bir hâkim ve bilirkiﬂi getirtti. ‹ﬂçilerin verdi¤i bilgiye göre saat 14.00 sular›nda talepte bulundu. Baﬂka zaman günlerce bekleyen “tarafs›z” Türk mahkemesi, hemen iﬂe koyuldu: 2 saat sonra saat 16.00’da, hâkim de bilirkiﬂi de
patronun aya¤›na geldi.

saatte servis olmad›¤›ndan, polis nezarethanesinde sabahlad›¤›, di¤erinin evini nas›l buldu¤unun ise
meçhul oldu¤u söyleniyor. Yani patron o kutsal
“mülkiyet hakk›n›” kullanarak iﬂçileri gece d›ﬂar› at›p
da¤ baﬂ›nda b›rak›yor. Ö¤len yar›m saatlik yemek
molas› ve sabah saat 10.00’da 10 dakikal›k çay
molas› ise, iﬂçiler için mola olmaktan çok uzak.
Çünkü bir iﬂçi bir makineye, bazen de iki makineye
bak›yor ve ne yard›mc› eleman ne de makineyi
emanet edece¤i yedek eleman oldu¤undan, ya hiç
mola veremiyor ya da molaya iﬂçiler hep birlikte ç›kam›yor, dönüﬂümlü yap›l›yor veya mola molaya
benzemiyor. Sipariﬂ yetiﬂtirme bask›s›ndan iﬂçilerin
tuvalete gitmesine bile izin verilmiyor.

‹ﬂçiler sendikal› olduklar› gerekçesiyle at›lan
tüm arkadaﬂlar›n›n geri al›nmas›n› ve sendikan›n
tan›nmas›n› talep ettiler. Kendilerini sendikalaﬂmaya ve direniﬂe götüren koﬂullar ise kendi ifadelerine göre ﬂöyleydi: ‹ﬂçilerin ücretleri geç ödendi¤i
halde kriz döneminde fabrikaya en az 6 yeni makine al›nd› ve yeni binalar eklendi. ‹ﬂçiler kâ¤›t üzerinde haftada 6 gün çal›ﬂ›yorlar. 8’er saatlik üç vardiya halinde çal›ﬂ›yor görünmelerine ra¤men, gerçek çal›ﬂma süreleri bunu aﬂ›yor. Çünkü iﬂyerinde
zorla fazla mesai yapt›r›l›yor. Baz› iﬂçilerin günde
16 saat çal›ﬂ›p 4 saatlik uykuyla tekrar iﬂine döndü-

Daha önce patron, kriz s›ras›nda iﬂsizlik sigortas›ndan iﬂçilerin k›sa çal›ﬂma ödene¤i almas›n› sa¤lay›p, paray› yine iﬂçilerin s›rt›ndan ödeterek, normalde çal›ﬂmad› diye beyan etti¤i iﬂçileri çal›ﬂt›rm›ﬂ. Bu üçkâ¤›tç›l›k, iki ay sürmüﬂ, iﬂçilerin tehdidi
üzerine kald›r›lm›ﬂ. Sendikal faaliyet baﬂlay›nca yemeklerde k›s›nt›ya gidilmiﬂ. Yerleﬂim yerlerine çok
uzak bir sanayi bölgesinde olan fabrikada, iﬂçilerin
servis haklar›, “yak›t pahal›” bahanesiyle en rezil biçimde baltalanm›ﬂ. K›sacas› “görünmeyen ücret”
düﬂürülmüﬂ. Bir iﬂçi ﬂöyle diyordu: “‹çeride diktatörlük var. Yol paras› verilmiyor, iﬂçi kendi cebinden

ödüyor. ‹ﬂçi nas›lsa boyun e¤er, sesini ç›karmaz diye düﬂünüyorlar. ﬁu anda içeride kalanlar sendikal› olmas›n diye ücretleri art›r›l›yor ve ayr›cal›kl› muamele yap›l›yor. Patron, iﬂçiye yemek vermiyor
ama kap›daki polise erzak veriyor.” Sendikan›n bu
sanayi bölgesinde ﬂu an var oldu¤u tek yer Sa-Ba
olarak gösteriliyor. Bu yüzden bölgedeki di¤er sanayiciler maddi ve manevi destek oluyorlar Sa-Ba
patronlar›na.
‹ﬂçilerin sa¤l›klar› patronla anlaﬂmal› olan yak›ndaki Yüzy›l Hastanesi’ne emanet. ‹ﬂyerinde iﬂçi
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i tedbirleri ise tamamen iﬂçilerin inisiyatifiyle al›nm›ﬂ ve patron hiçbir ﬂey yapmam›ﬂ. Kesici aksam› olan metal malzeme için iﬂçiler
uyar› yaz›lar›n› kendileri yerleﬂtirmiﬂler! ‹ﬂyerindeki
üretimin esas maddesi olan plastik ise kanserojen
nitelikte ve iﬂçiler buna fazlas›yla maruz kal›yor.
‹ﬂyerinde direniﬂ s›ras›nda 50 kadar memur ve 45–50 kadar polis korumas›yla getirtilen taﬂeron iﬂçi çal›ﬂt›r›l›yor. ‹ﬂçiler bu servisleri engellemeye
çal›ﬂt›¤›nda sadece polisin de¤il, sendikan›n da engellemesiyle karﬂ›laﬂm›ﬂlar. Memurlar ise, iﬂyerinin kaymak tabakas›n› oluﬂturuyor. Fabrika otomotiv
sanayinin çeﬂitli parçalar›n› (iç ayd›nlatma, reflektör vb.) üretiyor. Sat›ﬂlar›n›n % 60’›n›n Ford Otosan’a yap›ld›¤›
belirtiliyor. Di¤er müﬂterileri aras›nda
F‹AT, Renault, ‹suzu gibi firmalar da
var. Sipariﬂi yetiﬂtirmek için küçük atölyelere de iﬂ
veriyor. Patronlar›n Koç’a ait fabrikalara çal›ﬂmas›n›n, direniﬂin bir an evvel sonland›r›lmas›nda etkili
oldu¤u da söylentiler aras›nda. Patronlar iki kardeﬂ
ve ikisi de iﬂçilerin söyledi¤ine bak›l›rsa, Galatasaray Lisesi mezunu, yani “arkas› kuvvetli” kimseler:
Mahmut Bülent Özlü ve Hüseyin Tunç Özlü. Mahmut Bülent Özlü, Galatasaray Yard›mlaﬂma Vakf›’n›n üyesi, varl›kl› bir “hay›rsever”. Bu beylerin iﬂçilerin baﬂ›na gardiyan diye dikti¤i “ustabaﬂ›” ve
“ﬂefler” ise, iﬂçilerin anlatt›¤›na göre küfür, hakaret
ve kad›n iﬂçileri tacizde usta (!) kiﬂiler.
Daha önce direniﬂteki UPS iﬂçileri (TÜMT‹S),
Bericap iﬂçileri ile T‹B DER, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu (BDSP), Bas›n-‹ﬂ gibi kuruluﬂlar, SaBa iﬂçilerinin iﬂte bu direniﬂine destek verdiler. Köle sahipleri ise Sanayi Bölgesi’nin patronlar›nca bir
an evvel bu direniﬂi bitirmeleri için desteklendi.
Hangi s›n›f›n dayan›ﬂmas› kazanacakt›? ‹ﬂçilerinki
mi, patronlar›nki mi? Bu sorunun cevab›, palavras›
bol, ama temel görevi her somut ad›mda iﬂçinin
mücadele deneyimini planlay›p yükselterek kat›l›m›
ve s›n›f dayan›ﬂmas›n› art›rmak yerine önüne geçmeye yeminli sendika bürokrasisinin gayretleriyle
“ﬂimdilik patronlar” oldu.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

6.sayfadaki ‘Bericap Direniﬂi: Bask›lara Ra¤men Devam’ yaz›s›n›n devam›

ro toplanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ. “Sendikal› olmayanlara iyi
davran›l›yor, elden ödeme bile yap›ld›¤› söyleniyor.
Sendikal› olmay›n diye. Hijyen gereklidir diye e¤itim
veriliyordu. Çünkü g›da sektörüne de üretim yap›l›yor. Ama ﬂimdi nereden geldi¤i belirsiz adamlar
çal›ﬂt›r›l›yor. Ama biz 10 y›ld›r e¤itim al›yoruz. Biz
burada oldu¤umuz sürece onlara (taﬂeron iﬂçilerine) iyi muamele edilecek, biz gidersek onlarda görecekler”. Direniﬂe karﬂ› polis ve belediye iﬂbirli¤i
içinde sendikan›n girmemesi için her türlü deste¤i
sa¤l›yor. Belediye, direniﬂ çad›r›n› zab›tayla kald›rmak istiyor. Taﬂeron iﬂçiler, içeriye polis deste¤iyle
getiriliyor. Çevik kuvvet içeride bekliyor. Sivil polis
de oluyor. K›sacas› polis rejimi öncelikle burada
hâkim. 3 Oca¤› 4’üne ba¤layan gece, iﬂçilerin direniﬂ çad›rlar› söktürüldü. Polis, iﬂçileri tehdit etti. ‹ﬂ-

çilerle polis aras›ndaki çad›r kavgas›, sendikan›n
otobüs kiralamas›yla ﬂimdilik son bulmuﬂ.
Aileler, önceleri direniﬂe “niye yapt›n›z?” diye
karﬂ› ç›kacak olsalar da sonradan hiçbir deste¤i
esirgememiﬂler. Gebze Sendikalar Birli¤i, Megaplas, Süperlas, Tekno Kauçuk, Lever, Bayer, Dyo,
Pimaﬂ ve birçok iﬂyerinden iﬂçi gelip destek vermiﬂ. Birleﬂik Metal ‹ﬂ, Nakliyat ‹ﬂ ve Lastik-‹ﬂ de direniﬂe destek vermiﬂ. ‹ﬂçiler “iﬂe al›nana kadar buraday›z” diyorlar. Kendilerinin daha önce Mutaﬂ direniﬂine destek vermek için gittiklerini de eklediler.
Kendisini “milliyetçi” olarak tan›tan, “milliyetçi” kesimin iﬂçilere tavr› kendisine anlat›l›nca “onlar zaten
sermaye milliyetçisi” diyen bir iﬂçi ise ﬂöyle dedi:
“Burada daha önce sendikal mücadelede yer alan
baz› arkadaﬂlar›n, kendine sosyalist, sosyal de-

mokrat diyen baz› kimselerin ﬂimdi patronun yan›nda içeride oldu¤unu görüyoruz. Bu bize a¤›r geliyor. Söyledi¤im gibi ben milliyetçi bir insan›m. Buraya gelen devrimci gruplar› terörist olarak düﬂünüyordum, ﬂimdi de¤iﬂti mi? Belki biraz, ama bana
öyle (arkadaﬂ) sat›c›lar› gelip solcuyum, sosyalistim
demesin. Buradaki patronlar›m›z da sosyal demokrat insanlar ona bakarsan. Sermaye nas›lsa kendini kurtar›yor, bizim iﬂçiler olarak birlik olmam›z laz›m.” Portekiz’deki büyük grevden bahsedildi¤inde
“Adamlar senlik-benlik olay›n› bitirmiﬂler o zaman,
iﬂi çözmüﬂler” diyen ayn› iﬂçi ﬂöyle diyor: “ﬁu torba
yasa geçsin, 10 sene sonra herhalde biz de M›s›r
gibi olaca¤›z.”
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
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Direniﬂ Ve Eylemlerden

Eski Bir TEKEL ‹ﬂçisiyle Görüﬂme
(TEKEL Direniﬂinin 1. Y›ldönümü Dolay›s›yla)
“TEKEL, özelleﬂtirme süreci ile baﬂlad›. Özelleﬂtirme, AB’nin, IMF’nin, ABD’nin politikas›d›r.
Devlet politikas›d›r. Düzen partileri bunu savunmuﬂtur. CHP, gösterilerde ön safta göründü. Taﬂeronlu¤a karﬂ›y›m diyor ama kendi belediyelerinde,
iﬂyerlerinde taﬂeron çal›ﬂt›r›yor.
“1999-2000’de Tüpraﬂ, Telekom, Pektim, TEKEL özelleﬂtirmeleri gündemdeydi. TEKEL’de Cevizli Sigara Fabrikas›’ndaki ileri iﬂçilerin inisiyatifiyle ortak bir mücadele hatt› oluﬂturulmas› önerildi. O
dönemde Petrol-iﬂ Baﬂkan› ile görüﬂüldü ancak somut ad›m at›lmad›. ‹ﬂçiler Tek G›da-‹ﬂ’i de zorlad›.
Ben de bu iﬂlerin içinde olan biri oldu¤um için sendikayla devletin anlaﬂmas›yla önce Amasya’ya sürgün edildim, sonra verilen mücadele sonucu geri
döndüm, ama bu sefer de 3–4 ayda bir geçici görevle sürekli yerim de¤iﬂtirildi. Amaç bizi di¤er iﬂçilerden soyutlamakt› yani.
“Özelleﬂtirmede ihaleyi alacak olan firma önceden bellidir. Bugün Mey içki diye bilinen firma Tekel’in alkollü içki bölümünü 292 milyon dolara
2004’te her ﬂeyiyle sat›n ald›. Sat›n almadan önce
devlet böyle bölümlere ciddi bir kaynak aktar›r. Makineleri yeniler, yat›r›m yapar. Tüm özelleﬂtirilen
yerlere bak›n, hepsinde özelleﬂtirmeden hemen
önce harcamalar kat be kat artar. Makine ve hammadde giriﬂleri normalin birkaç kat›na ç›kar. Görevli müdür ihaleyi alacak olan firma için mal sto¤u yapar. Sonra istifa eder, sat›n alan ﬂirkette müdürlük
yapmaya baﬂlar. Düpedüz peﬂkeﬂ çekip para kapma var yani. TEKEL’de de böyle yapt›lar. British
American Tobacco, sigara bölümünü böyle ald›,
depolardaki gerek haz›r ürün gerekse hammaddelerin de¤eri 1 milyar dolara yak›nd›. Makineler,
araçlar, arazi hepsi birlikte gitti. Firma ‹stanbul, Tokat, Malatya, Bitlis’i sat›n ald› ve buralar› kapatt›.
Buralar istihdam sa¤layacak yerler yerine e¤lence
merkezine, villaya dönüﬂtürüldü.
“Tek G›da-‹ﬂ özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kmad›. “Beni de görün” dedi. ‹çki fabrikalar›n›n sat›ﬂ›nda alan
firmayla anlaﬂt›. Bu belki de Türkiye’nin gördü¤ü
en rahat özelleﬂtirmeydi.
“Mustafa Türkel, 12 Eylül öncesi faﬂist M‹SK’in
(Milliyetçi ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu) kurucular›ndand›r. Özellikle Tokat ve Karadeniz bölgelerinde görev yapm›ﬂ, AKP’den milletvekili aday
adayl›¤›, ANAP’tan adayl›k süreci olan, sendikan›n
olanaklar›n› kendisi için kullanan, ç›kar› için her ﬂeyi yapacak tipte, düzenin bir adam›d›r.
“Sendika, 2008’deki sigara fabrikas›n›n özelleﬂtirilmesinde, ki bu 1 milyar 720 milyon dolarl›k bir
ihaleydi, pay›n› alamad›. Bunun üzerine “TEKEL
vatand›r sat›lamaz” cinsinden milliyetçi sloganlarla
iﬂçilere eylem yapt›rd›. Namus, ﬂeref sözü verdi. ‹ki
kere Ankara’ya, Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›
önüne gidildi, orada polis sald›rd›. ‹stanbul’da iﬂçi-

ler daha önce Tek G›da-‹ﬂ Marmara Bölge Baﬂkan› Özcan Mete’yi yolun ortas›nda sürükleyip dövmüﬂlerdi. Sendika pay›n› ald›ktan sonra iﬂçiyi susturmak için “Hükümetle görüﬂtük, size bir ﬂey olmayacak, özlük haklar›n›zla di¤er kamu kurumlar›na geçeceksiniz” dedi. Özelleﬂtirme ve Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi süreçlerinde sendikan›n genel merkezini, bölge temsilciliklerini “Neden bir ﬂey yap›lm›yor?” diye rahats›z ederdik. Sendikan›n tavr› nedeniyle, fabrikalarda komiteler kurduk. Bunlar iﬂçilerin
kendi seçtikleri, düzenli toplant›lar yapan demokratik oluﬂumlard›r. Sendikan›n kap›s›na siyah çelenk
b›rak›ld›, yürüyüﬂler yap›ld›.
“Devlet bize 4-c yaz›s› gönderdi, burada yazanlar sendikan›n söyledi¤inin tam tersiydi. Devlet “kapat›yorum” dedi ve 4-c’yi gösterdi. Önce iﬂçiler sendikaya tepki verdiler. Tek G›da-‹ﬂ bu tepkiden korktu¤u için apar topar, hiçbir plan yapmadan eylem
karar› ald›. AKP binas›n›n önüne gidilecek, dedi.
“Bugünkü sendika rant ve para kap›s›. Sendika
bürokrasisi Türkiye’de iyice oturdu. Patronun yan›nda sendika var. Sendika olan yerde iﬂçi alma,
iﬂten ç›karma, cezaland›rma, sürgün, atama, hatta
ihale gibi iﬂleri sendika yapar. Tez Koop-‹ﬂ buna
örnektir. Carrefour-Sa’dan ihale alan firman›n baﬂ›nda, sendika baﬂkan›n›n eﬂi vard›r. Türkel de bugün gayrimenkul yolsuzlu¤undan, doland›r›c›l›ktan
yarg›lanmaktad›r.
“Sendikan›n gelir ve giderleri do¤ru dürüst denetlenmez. Hangi sendikan›n gider faturas›n› incelerseniz inceleyin, gidin iﬂçilere sorun, “böyle bir
harcama asl›nda yap›lmad›” der. Tek G›da – ‹ﬂ’in
bugün hala kay›tl› 50–60.000 üyesi var (2009 Ocak
istatistiklerine göre 190.000’den fazla kay›tl› üye).
‹ﬂçi baﬂ›na 50–100 TL al›r. Her y›l tüzü¤e göre 2
veya 3 kere e¤itim çal›ﬂmas› yapmas› ﬂart. Ama
bunu yapmaz, yap›ld› gösterir. 60.000 iﬂçiye örne¤in 200.000 kalem, ﬂu kadar pasta, kola, defter, yol
paras› vs. yüksek rakamlar ç›kar›r. Bunlar›n
KDV’sini öder ama gerçekte olmayan ﬂeylerdir
bunlar. Devlet bunlar› varolan direniﬂleri uyutan birer görevli olarak kullan›r. Hepsinin korumas›, alt›nda son model arabas› ve özel ﬂoförü vard›r. Tek G›da ‹ﬂ kapatt›¤› ﬂubelerin baﬂkanlar›na trilyonluk
ödemeler yapm›ﬂt›r.
“‹ﬂin içinde rant oldu¤u için kendine “sol” diyen,
soldan bahseden, EMEP, TKP gibi çeﬂitli gruplar
nemalanmak maksad›yla boy gösterdiler. Buna
karﬂ›l›k sendikadan Evrensel Gazetesi’ne, Hayat
TV’ye yard›m edildi ve kolayl›k gösterildi.
“Sendikalar Yasas›’na göre iﬂkolu de¤iﬂmedi¤i
sürece iﬂçinin sendika üyeli¤i ve oy hakk› devam
eder. Ama bunlar kulland›rm›yorlar. Sendikaya karﬂ› iﬂçilerin açt›¤› davada sendikan›n hukuk müﬂaviri avukat Nazan (Yaman) eski EMEP’li ve ÇHD yöneticisi ç›kt›. Yasal hakk› oldu¤u halde oy kulland›-

r›lmayan iﬂçinin karﬂ›s›nda sendika bürokrasisini
savunuyor. EMEP’in derdi sendika bürokrasisine
kendi adamlar›n›, uzmanlar›n› sokmak. Gerici sendikalar da dâhil hepsinde soldan, solcu geçinenlerden böyle insanlar görebilirsiniz.
“Sendika bürokrasisine karﬂ› ayr› bir mücadele
hatt› örülmeden s›n›f mücadelesinde, hak arama
mücadelesinde baﬂar›l› olunamaz. Sendikalar enkaz haline gelmiﬂtir. D‹SK geçmiﬂin miras›n› yemektedir ve bitmiﬂtir. KESK bürokratik hale gelmiﬂ,
iki üç siyasetin bir araya gelip karar ald›¤›, tabandan kopuk, örgütlülükten uzak, sade ad› kalm›ﬂ bir
sendika haline gelmiﬂtir. Ne kadar dürüst do¤ru çal›ﬂkan insan olursan ol, belli bir siyasete dâhil de¤ilsen (BDP, EMEP, ÖDP, CHP ve di¤erleri) söz
hakk›n olmaz, s›n›f mücadelesine daha iyi katk› sunaca¤›n bir yere gelemezsin. D‹SK, KESK sol ad›na hareket ettiklerini söylüyorlar ama asl›nda s›n›f›n, halk›n ç›kar›n› de¤il kendi ç›karlar›n› düﬂünüyorlar. TEKEL sürecini bitirmeye çal›ﬂanlar bunlard›.
1. Direniﬂte göstermelik bir destek verdiler. Levent’te ise hiçbir ﬂey yapmad›lar, fiilen Türkel’in yan›nda durdular.
“Pirincin içindeki siyah taﬂlar›n tehlikesi yoktur,
onlar› zaten görürsün, ay›klars›n atars›n. Esas tehlikeli olan beyaz taﬂlard›r. Solu da böyle düﬂünebiliriz. Kumlu’lar, Uslu’lar zaten belli. As›l tehlikeli
olanlar solculuk taslayanlar. “Uzman” denilen sendika görevlileri ciddi paralar al›rlar. Bunlar için tavan ücreti de yoktur. Tamamen keyfi tazminatlar
al›rlar. Bundan dolay› sendika yönetimine kölelik
yaparlar. Elinden ekme¤i al›nanca da ba¤›r›rlar.
Bunlar›n hepsi ç›karlar› noktas›nda buluﬂurlar.
“Sol ad›na hareket eden sendikalar teﬂhir olmuﬂlard›r. Taban hareketi gerekmektedir. Tekrar
bir hareket oluﬂturup bunlar›n yapt›klar›n› teﬂhir
ederek ya bu sendika bürokrasisini yok etmeye ya
da de¤iﬂmeye zorlamak gerekir. Trilyonluk serveti
olan adam seni anlamaz. ﬁeffaf olmayan, denetimsiz sendika olmaz. “Uzman” fabrikadaki bir bölüm
ﬂefinden daha fazla maaﬂ almamal›. Ya bunlar de¤iﬂecek ya da biz yenisini yarataca¤›z. Kötü bir ﬂey
iyi de¤ildir. Nereden tutsan elinde kal›r. Yenisini
yaratmak gerekir. S›n›f mücadelesinde daha militan, daha kararl›, ç›tas›n› yükseltecek bir eylem tarz›na gidilmelidir. Öncülük edecek gerçek sendika,
gerçek s›n›f partisi yok. Bu yüzden sürekli taﬂeron
sald›r›s›, torba yasa gibi sald›r›larla karﬂ› karﬂ›yay›z.
15 Mart’ta Ankara’da bas›n aç›klamam›z var. Seçim sürecini eylem sürecine dönüﬂtürmeyi, TEKEL
sürecinde ö¤rendiklerimizi di¤er iﬂyerleriyle, di¤er
iﬂçilerle, toplumun her kesimiyle, ö¤renciyle, iﬂsizle, Kürt’le, Alevi ile, halkla buluﬂturup birleﬂik bir
mücadele hatt› örmeyi hedefliyoruz.”
Röportaj: ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

1. sayfadaki “Seçim Hesaplaﬂmas›nda Ba¤›ms›z S›n›f Tavr›” yaz›s›n›n devam›

TEK SEND‹KA, TEK GENÇL‹K ÖRGÜTÜ ﬂiar›m›z›n keyfekeder ve boﬂuna
söylenmedi¤ini bilincinde tartacakt›r.
Kuzey Afrika’da, Yak›n Do¤u’da ve Dünyam›z›n kapitalist emperyalizmin
bask› ve terörü alt›ndaki tüm ülkelerinde insan›n ve insanl›¤›n soysal ve evrensel kurtuluﬂu mücadelesinde devrimci emekçi halklar soka¤› denemektedir. ‹syan, baﬂkald›r›, ayaklanma, direniﬂ, hak arama, grev vb. türü sosyal hareketlerin s›n›fsal konumunu, taleplerini iyi okumak durumunday›z.
Sosyal mücadele tarih ve geleneklerimizde ve de soka¤›n kullan›lmas›nda
bu co¤rafyada dün de bugün de önemli geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r, yaﬂanmaktad›r. Mevcut iktidarlarla devletlular›m›z soka¤› hakl› gerekçeleriyle kullanmay›
deneyen, iﬂçi, emekçi, genç, kad›n, ayd›n insanlar›m›za faﬂist-faﬂizan yöntemlerle sald›rmaktad›r. Sistem sokak hareketlerinden ve bunlar›n yayg›nlaﬂmas›ndan korkmaktad›r. Kütlesel ç›k›ﬂlarda soka¤› deneyenlerin taﬂ›d›¤› “Her k›rm›z› ﬂal”›n devrimin bayra¤› olmad›¤› bilinciyle hareket edildi¤inde sistem-düzen mutlaka geri ad›m atacakt›r.
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NATO’cu PENTAGON’cu, ABD ve AB emperyalizminin projesini kölece uygulayan, gerici reform dahi yapamayan AKP iktidar›n›n panzehiri iktidar perspektifli SINIF PART‹’sinin kurmayl›¤›ndaki sokak hareketleridir. Bu seçimlerde;
burjuvazinin yan› s›ra devrimci taktiklerimizle, mevcut “dar grup tap›n›m›” ile
hareket eden, SINIF PART‹’sinin oluﬂturulmas›na burjuvazinin yan›nda yer
alarak darbe vurmay› deneyen örgütleri aç›¤a vuraca¤›z.
Devrimci Hareketi bölmüﬂ ve kendili¤inden kurulmuﬂ “sol” tandansl› örgütlerin sa¤l› “sol”lu burjuva partileri ile hesaplaﬂmas› asla mümkün de¤ildir.
Bu seçim hesaplaﬂmas›nda hem burjuva partileriyle hem de sosyalizmdevrim aﬂk›na(!) hareket etmeyi al›ﬂkanl›k hâline getirenleri teﬂhir ve tecrit etmeliyiz. Komünistlerin ideolojik, politik, örgütsel konumlar›n› gölgelemeyen,
kolektifli¤i öne ç›karan, devrimci ittifak, güç birli¤i ve taktiklerimizle kitlelerin
ba¤r›ndaki devrimci dinamizmi görüp etkileyerek bu dinamizmi do¤ru yola kanalize edece¤iz. Sosyal pratikte hem ö¤retmeye çal›ﬂaca¤›z, hem de ö¤renece¤iz.
S›rr› Öztürk

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

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

S›n›f Ve Politika

‘Torba Yasa’ sürecinin ö¤rettikleri
“Baz› kamu alacaklar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›na, sosyal sigortalar ve genel sa¤l›k sigortas›
kanunu ile di¤er baz› kanunlarda” de¤iﬂiklik yap›lmas›na dair kanun, nam› di¤er “Torba Yasa”, 13
ﬁubat 2011’de mecliste onayland› ve Cumhurbaﬂkan›’nca da onaylanarak yürürlü¤e girdi. Daha önce 3 ﬁubatta yasay› “protesto” etmek için D‹SK, kimilerine göre 10-15 bin civar›nda kimilerine göre
daha az say›da iﬂçinin kat›l›m›yla bir gösteri yapmaya kalkt›. “S›n›f sendikas›” olma iddias›ndaki
D‹SK yönetimi, sermayenin aç›k sald›r›s›na sadece
temsili bir karﬂ›l›k vermiﬂ oldu. Valilik (dolay›s›yla
hükümet), gösteriyi yasa d›ﬂ› ilan etti. Bay “ileri demokrasi”, polislerini sald›rtt›.
Umut Oran gibi bu yasan›n temelinde olan iﬂsizlik sigortas› fonunun ya¤mas›n›, baﬂta genç iﬂçilerinki olmak üzere ücretlerin daha da düﬂürülmesini destekledi¤i iyi bilinen CHP yöneticileri, büyük
bir ikiyüzlülükle bu gösteride en ön saflarda yerlerini ald›lar. ﬁubat ay› baﬂ›nda CHP’li Muharrem ‹nce, bu yasaya karﬂ› “Bu milletin M›s›r’dan beter isyan etmesi lâz›m, Tunus’tan beter isyan etmesi lâz›m” demiﬂti. Lafta do¤ru söylemiﬂti. Ama CHP, bu
yasa yerine, iﬂçileri her f›rsatta kaz›klayan “tarafs›z” yarg›çlar›n sözde ba¤›ms›zl›¤› ile ilgili gördü¤ü
yasay› Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyi öncelikle tercih etti. Bu ilk de¤ildi: 2009 Haziran’›nda bir
gece yar›s› yasas›yla o zamanki gelirleriyle birlikte
42 milyar TL’yi bulan iﬂsizlik sigortas› fonunun ya¤maya aç›lmas›na karﬂ› da CHP hiçbir tepki vermemiﬂ ve böylelikle de para babalar›n›n takdirini kazanm›ﬂt›. CHP’nin ve D‹SK’i onun iﬂçi kolu olarak
yöneten TÜS‹AD-sever Süleyman Çelebi’nin sözde M›s›r ve Tunusvari “isyan”› anca bu kadar oluyordu!
Esas 216 madde ve daha bir sürü ek ve geçici
maddeden oluﬂan bu “Yasa” ile,
— Mesleki E¤itim Kanunu de¤iﬂtirildi ve daha
önce 20 ve daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerleri için
geçerli mesleki e¤itim zorunlulu¤unda s›n›r, 10 iﬂçiye indirildi. Mesleki e¤itim gören ö¤renci ve ç›raklar için daha önce asgari ücretin % 30’u olan en
düﬂük ücret s›n›r›, 20’den az iﬂçi çal›ﬂt›ranlar için %
15’e düﬂürüldü. Üstelik bu oranlar brüt de¤il net asgari ücret üzerinden hesaplanacak. K›sacas› ç›raklar›n ücretleri, çal›ﬂma koﬂullar›n›n daha da kötü oldu¤u küçük iﬂyerleri için büsbütün düﬂürülerek, çocuk sömürüsünün ve yozlaﬂman›n daha da korkunçlaﬂmas›n›n önü aç›ld›.
— ‹ﬂsizlik sigortas› fonunun ya¤mas› büsbütün
geniﬂletildi. Daha önce bu ya¤ma, en az›ndan kâ¤›t üzerinde, devletin her iﬂçinin prime esas kazanc›n›n % 1’i kadar ödedi¤i toplam miktar›n (ki dolayl› olarak yine iﬂçinin s›rt›ndan ç›kmaktad›r) %
30’unu geçemiyordu. Bakanlar Kurulu, sermayenin
keyfine göre bu ya¤may› % 50’ye ç›karmaya yetkiliydi. Elbette devlet, b›rak›n yüzde elliyi, çeﬂitli bahanelerle yat›rd›¤›ndan fazlas›n› al›p sermayenin

cebine at›yordu. Bu oranlar yine geçerli. Ama ﬂimdi bu “devlet pay›” s›n›rlamas› dahi kalkt› ve do¤rudan iﬂçilerin s›rt›ndan yatanlar da dâhil edilerek “1
y›l önceki prim gelirlerinin” % 30’u (veya keyfe gö-

M›s›r ve Tunus gibi kitlesel halk
hareketleri... Erdo¤an’da ve “ileri
demokraside” ciddi bir korku
yaratm›ﬂt›r.
re % 50’si) dendi. Aradaki fark›n varabilece¤i boyutlar› bir örnekle aç›klayal›m: ‹ﬂ-Kur’un kendi verilerine göre, kuruldu¤u 2000 y›l›ndan beri 31 Ocak
2011 tarihi itibariyle, fona toplam 6 milyar 749 milyon TL devlet katk›s› aktar›ld›. Do¤rudan iﬂçinin s›rt›ndan (% 1 iﬂçi ve % 2 patron pay›) toplanan ise 19
milyar 997 milyon TL! Herhalde yak›nda 1 y›l s›n›rlamas›na da ihtiyaç duyulmayacakt›r.
— Fonun ya¤ma gerekçeleri de esnetildi: “Çal›ﬂanlar›n vas›flar›n› yükselterek iﬂsizlik riskini azaltmak ve teknolojik geliﬂmeler nedeniyle iﬂsiz kalmas› beklenenlerin baﬂka alanlara (hangi alanlara?) yönlendirilmesini sa¤lamak, istihdam› art›r›c›
ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, iﬂe yerleﬂtirme ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri temin etmek”.
Demek ki bir de istihdam bürolar›, taﬂeron firmalar
ve en geri sömürücüler, iﬂçilerin s›rt›ndan finanse
edilecektir. Vas›fl›lar›n dahi iﬂsiz oldu¤u bir ülkede
riskin nas›l azalaca¤› ise bilinmemektedir.
— ‹ﬂçinin ücretinin iﬂçinin cebinden ödenmesi
imkân› geniﬂletildi. Daha önce de iﬂsizlik sigortas›
fonundan ödenen k›sa çal›ﬂma ödene¤i, ancak ge-

nel ekonomik kriz ve zorlay›c› sebepler bahanesiyle verilebilirken art›k bunlara bir de “sektörel veya
bölgesel kriz” bahanesi eklendi. Bunun süresi üç
ay gibi görünse de hükümet bunu alt› aya uzatmaya “yetkilidir”, yani patronlar emretti¤inde paﬂa paﬂa uzat›lacakt›r.
— Bu k›sa çal›ﬂma ödene¤i, iﬂçinin son on iki
ayl›k prime esas kazançlar›n›n günlük ortalamas›n›n % 60’› olacakt›r. Bu miktar, ayl›k asgari ücretin
brüt tutar›n›n % 150’sini geçemeyecektir. Görünüﬂte art›ﬂ vard›r ama gerçekte 12 ayl›k geniﬂ bir süre
ile (elbette bir de iﬂçi düzenli iﬂ bulabildiyse) iﬂçinin
bu sürede ald›¤› ücret zamlar›n›n etkisi azalt›ld›¤›
gibi genel bir ücret düﬂüﬂünün önü aç›lmaktad›r.
“K›sa çal›ﬂma ödene¤i olarak yap›lan ödemeler
baﬂlang›çta belirlenen iﬂsizlik ödene¤i süresinden
düﬂülür.” ﬂeklinde ‹ﬂsizlik Sigortas› Kanunu’nun
önceki halinde de olan rezilce düzenleme ise elbette korunmuﬂtur. ‹ﬂsizlik ödene¤i için iﬂsiz kalan
iﬂçi baﬂvurur. K›sa çal›ﬂma ödene¤i içinse talep
önce patrondan gelir. Ama bu baﬂvurunun faturas›
görüldü¤ü gibi yine iﬂçiye ç›kar.
— ‹ﬂçilerin (özellikle de genç iﬂçilerin) sigorta
primlerinin yine iﬂsizlik sigortas› fonundan (yani iﬂçinin cebinden) karﬂ›lanmas›, böylece ucuza çal›ﬂt›r›lmalar› imkân› getirilmiﬂtir. Bu yararlanma mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaya veya ‹ﬂKur’un kurslar›n› bitirme koﬂuluna ba¤l›d›r. Süresi,
18-29 yaﬂ aras› iﬂçilerde 48 aya (yani 4 y›la) ç›kabilmektedir. Bu “hak”, sadece 31 Aral›k 2015’e kadar iﬂe al›nanlar için geçerlidir. Bakanlar Kurulu bu
süreyi 5 y›l daha uzatabilir (yani uzatacakt›r).
Bunlar en göze çarpanlard›r. Bunlara bir de kamudaki sözleﬂmeli personelin her türlü grev yapmas›n›n ve hatta bunun propagandas›n› yapmas›n›n veya destek vermesinin yasaklanmas› eklenmelidir. D‹SK yönetimi, evde çal›ﬂma, uzaktan çal›ﬂma ve denkleﬂtirme süresinin turizm iﬂyerlerinde
4 aya ç›kar›lmas› gibi iﬂçi karﬂ›tl›¤› aç›kça s›r›tan
maddelerin geri çekilmesini kendi eylemine ba¤lam›ﬂt›r. Ancak Erdo¤an’›n ne D‹SK’ten, ne sahte
sendikalardan ne de CHP’den korkmad›¤› aç›kt›r.
Ne var ki M›s›r ve Tunus gibi kitlesel halk hareketleri örnekleri, bunlar›n iﬂçi s›n›f› üzerindeki etkisi Erdo¤an’da ve “ileri demokrasi”de ciddî bir korku yaratm›ﬂt›r ve geri ad›m att›rm›ﬂt›r. Bilinmelidir ki biz
de hakk›m›z› almak ve bu gidiﬂi gerçekten de¤iﬂtirmek istiyorsak, kaderimizi “sosyaldemokrat” patronlara ve yüksek ve alçak burjuva mahkemelerinin merhametine terk edemeyiz. Emekçi y›¤›nlar
M›s›r’da ve Tunus’ta oldu¤u gibi “hak verilmez al›n›r”, “s›n›f uzlaﬂmas› de¤il s›n›f mücadelesi” ﬂiarlar›n› yükselterek kendi özörgütlerinin disipliniyle soka¤› kullanma yolunu tutmad›kça, b›rakal›m yeni
kazan›mlar elde etmeyi, mevcut durumlar›n› bile
koruyamazlar.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

2. sayfadaki “Komünist ve Devrimci Sol’un Seçim Takti¤i Nas›l Olabilir ve Nas›l Olmal›” yaz›s›n›n devam›

temelde BDP’nin oy gücüne dayanan koltuk pazarl›klar›na giriﬂmek, pratikte inisiyatifi liberallere
(EDP, DS‹P, vb.) ve yar›-“ulusalc›” (S‹P-T“K”P’si,
ÖDP, Halkevleri, ve bunlar›n izinden gidenler gibi)
sözde “sosyalist” kuyrukçulara ve Kuruçeﬂme kal›nt›s›-ÖDP döküntüsü tasfiyecili¤i meslek edinmiﬂ
sözde “üçüncü cephe”cilere (Sosyalist Koordinasyon, SDP, SP, D‹P-G, vb.) b›rakmak demektir.
Gerçekten ﬂimdiye kadar her zaman olmuﬂ olan ve
devrimci güçler inisiyatifi ellerine almad›klar› sürece bu seçim hesaplaﬂmas›nda da olacak olan budur. Oysa Marksizm bize ›srarla ﬂunu ö¤retmektedir: “Seçimler s›ras›nda [oportünizme ve tasfiyecili¤e karﬂ›] mücadele etmemek davay› çökertmektir!” (Lenin)

S›n›f pozisyonlar› nedeniyle kapitalist emperyalist düzen içi sözde “çözüm” beklentileri ve liberalizmin (sahte demokratizmin) tatl› sözleri için beslenen hayallerle ya da bir kez daha referandumda
oluﬂan ÖDP-S‹P-T“K”P’si-Halkevleri’nin baﬂ›n›
çekti¤i yar›-ulusalc› cephenin peﬂinden sürüklenmekle, kitlelerin fiilî ç›k›ﬂlar›yla sisteme geri ad›m
att›rmas›na dayanan gerçek demokratizm aras›nda
bocalayan, konum almakta zorlanan güçler (birincisinden esas olarak BDP’yi ve ikincisinden ise
esas olarak EMEP’i kastetti¤imiz aç›kt›r) ise komünist ve devrimci-demokratik güçlerin böyle anlaml›
ve do¤ru bir taktikle seçim arenas›na ç›kmas› durumumda nas›l bir tutum tak›nacaklar›n› ﬂimdiden
aç›klamak ve sonuçlar›n›n hesab›n› da zaman› gel-

di¤inde ilerici, devrimci ve yurtsever kamuoyuna
vermek zorunda kalacakt›r.
Seçim gibi s›n›fsal hesaplaﬂmalarda genel olarak bütün Devrimci güçlerin, daha öncelikli olarak
da Komünist Devrimcilerin öncelikle kendi ba¤›ms›z ideolojik, politik, örgütsel güvencelerini pekiﬂtirip sa¤lamalar› esast›r. Bu türden kendi kozalar›n›
öremeyen gruplar›n “Komünistlerin Birli¤i” lafz›n›
telaffuz etmeye, vahiy gelene¤iyle “Proletarya Partisi” kurma ya da ça¤r›ﬂ›m› yapmaya, ve de “Kürt
ulusal hareketine yard›m, vb.” argümanlar›yla burjuva demokrat BDP’ye tutunup eklenerek politika
yapt›¤›n› savunmaya haklar› yoktur.

‘‹ﬂçi s›n›f› ya devrimcidir, ya da bir hiçtir.’ (Marx)

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹
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Tarih Bilinci

S›n›f Mücadelesinde Tarihsel-S›n›fsal Bir Dönem
15/16 Haziran 1970’ten 12 Mart 1971’e
“Toplumsal geliﬂme ekonomik geliﬂmeyi aﬂt›, engellenmeli...”
12 Mart’›n faﬂist generali Memduh Ta¤maç
12 Mart 1971 askerî faﬂist darbesinin her y›ldönümünde, tarihsel ve s›n›fsal anlam› büyük olan 12
Mart 1971 süreci burjuva ve küçükburjuva “sol” kesimlerce s›n›f mücadelesinden, bilimsel ve s›n›fsal
özünden soyutlanarak, genellikle de hamasetle ya
da yasak savar yöntemlerle kitlelere sunulmak istenmektedir.
Faﬂist darbenin milyonlarca insan›m›z› tutuklay›p sorgudan geçirdi¤i, edep ve insanl›k d›ﬂ› iﬂkencelerin boyutland›¤›, ilerici-devrimci gençlik temeline dayal› örgüt kadrolar›n›n k›rda ve kentte katledildi¤i, genç insanlar›m›z›n dara¤açlar›n› süsledi¤i,
burjuvazinin hukuk anlay›ﬂ› vb. konular›n özellikle
gündeme getirildi¤i görülmektedir.
12 Mart 1971’i haz›rlayan sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel, askerî vb. etkenler ise genellikle ya
yeterince araﬂt›r›lmam›ﬂ ya da üstü örtülmek istenmiﬂtir.
Burjuva ve küçükburjuva “sol” unsurlar devrimci ve militan direngenlikleri hamasetle öne ç›karm›ﬂ, bireysel kahramanl›¤› oldukça yüceltmiﬂ, iﬂkence edebiyat›na a¤›rl›k verilmiﬂ, bu yolda resim,
müzik, ﬂiir, roman, filmler üretilmiﬂ, fakat kapitalist
emperyalizmin gündemini, sistemin-düzenin-rejimin ideolojik, politik, örgütsel konumunu do¤ru tahlil edememiﬂtir. ‹ﬂkencenin s›n›fsal temeldeki tahlilini, aç›¤a vurulmas› iﬂini de bir türlü kavrayamam›ﬂt›r. Burjuva ve küçükburjuva “sol” unsurlardan
bu türden bir çabay› bekleyen de yoktur.
S›n›f mücadelesi aç›s›ndan söylenecekse: 12
Mart 1971 askerî faﬂist darbesi, ABD emperyalizminin, NATO’cu, PENTAGON’cu, uluslarötesi tekelci sermayenin yerli uzant›lar›, iﬂbirlikçileri ve taﬂeronlar›n›n iktidarlar›n› pekiﬂtirmek için yap›ld›.
Kimilerinin iddia etti¤i gibi tek baﬂ›na ö¤renci
gençli¤in baﬂ›n› çekti¤i devrimci hareketin hakk›ndan gelmek için de¤il, s›n›f mücadelesindeki geliﬂmelerin önünü kesmek, sermaye s›n›f›n›n krizini rahatlat›p taleplerini gerçekleﬂtirmek, kitlelerin soka¤›
deneyen, yer yer iktidar perspektifli projeleriyle
devrimci eylemlerini bast›rmak, iﬂçi s›n›f›n›n siyasal
ve sendikal birli¤i için mücadele eden kadrolar› etkisiz k›lmak, ilerici-devrimci gençli¤in direngenli¤ini
iﬂçi s›n›f›n›n koruyuculu¤una ve öncülü¤üne kanalize etmek için mücadele eden kadrolar›n çabalar›n›
baltalamak için yap›ld›.
12 Mart 1971’i haz›rlayan s›n›f mücadelesini atlayarak yap›lmak istenen “12 Mart” tahlil ve de¤er-

lendirmeleri iﬂçi
s›n›f› ile emekçi
halklar›m›z›n bilimsel bilgi ile
tan›ﬂmas›n›, bilinçlenmesini ve
kendi ba¤›ms›z
s›n›f örgütlerinde yerlerini almalar›n› engellemeyi amaçlamaktad›r.
Hat›rlatmakta yarar var; 12
Mart 1971 askerî faﬂist darbesinin öngününde
neler olmuﬂtu?
Burjuvazi ithal ikameci politikalar›yla büyük
bir kriz içindeydi. Baﬂta iﬂçi s›n›f› ve emekçiler olmak üzere, iﬂsizler, ilerici-devrimci gençlik, ayd›nlar, sanatç›lar, yoksul köylülük hakl› talepleriyle çeﬂitli eylemlere baﬂvurmuﬂ, grev, direniﬂ, miting, yürüyüﬂ, toprak iﬂgali vb. eylemleriyle sistemi sorgulamaya baﬂlam›ﬂt›. Kütlesel ç›k›ﬂlar›n boyutlanmas›yla burjuvazi kendi yasal ve anayasal konumunu
bizzat çi¤nemiﬂ oluﬂuna ve meﬂruiyetini kaybetmesine karﬂ› kitleler analar›n›n ak sütü gibi helâl olan
“Direnme Hakk›n›” kullanm›ﬂt›.
1970 y›l›nda ve yüz y›ll›k s›n›f mücadelesi tarih
ve devrimci geleneklerimizin organik uzant›s›nda,
henüz aﬂ›lamayan Tarihî 15/16 Haziran Direniﬂi
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Proletarya-Burjuvazi temel çeliﬂkisi öne ç›kar›lm›ﬂt›r. O zamanki D‹SK’in iﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i yolundaki çabalar›n›n (274-275
say›l› sendikalar ve toplu sözleﬂme yasalar›n›n iﬂçilerin aleyhine de¤iﬂtirilmeye yeltenilmesinde oldu¤u gibi) etkisiz k›l›nmak istendi¤ini an›lan bu eylemiyle göstermiﬂtir. Burjuvaziye ve küçükburjuva
“sol”lara anlaml› bir ders verilmiﬂtir. Burjuva resmî
tarih anlay›ﬂ› ile resmî ideolojisine, ithal mal› devrim
tezleri olan k›r-kent-öncü-artç› tart›ﬂmalar›na (bilimsel olmayan, tutars›z MDD-SD tart›ﬂmalar›na) anlaml› bir cevap verilmiﬂtir. Siyasal ve sosyal devrimde tutulacak Ana Halka’n›n Proletarya oldu¤unu
iﬂçi s›n›f› bizzat bu Direniﬂiyle göstermiﬂtir. Burjuva-

zinin tüm kurum ve kuruluﬂlar›n›n ne denli çürümüﬂ
oldu¤unu, yönetenlerle yönetilenlerin hoﬂnutsuzlu¤unu iﬂaretleyerek tüm çeliﬂkiler aras›na bir “kama
sokman›n” gere¤ini göstermiﬂtir. Devrimci Durum
do¤ru de¤erlendirilmiﬂtir. ‹ﬂçi-Kitle, Köylü-Kitle,
Gençlik-Kitle çal›ﬂmalar›n›n ‹ﬂçi S›n›f› Partisi’nin güvencesinde yap›lmas›yla bir anlam kazanaca¤› bilince ç›kar›lm›ﬂt›r. ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilerin üretti¤i
art›-de¤erin nas›l sömürüldü¤ünü, iﬂsizli¤i ve hayat
pahal›l›¤›n› yaratan sermayenin ABD-NATO-PENTAGON ba¤lant›l› oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r. 15/16
Haziran Direniﬂi’ni tabanda Proleter Devrimci Kadrolar örmüﬂtür. D‹SK sendika bürokrasisi eylemin
baﬂlang›c›ndaki öncülü¤üne ra¤men, iﬂçi s›n›f›n›n
bu tarihsel eylemindeki devrimci tavr›n› de¤erlendirememiﬂ ve s›n›fta kalm›ﬂt›r. Tutarl› bir tarih ve s›n›f
bilinçli iﬂçiler sosyalizmi ve Direniﬂin tarihsel-sosyal hakl›l›¤›n› mahkemelerde savunmuﬂtur. ‹ﬂçi S›n›f› bu eylemiyle “Kendili¤inden s›n›f” yerine “Kendisi için s›n›f olma” bilinciyle hareket etmiﬂtir. Sermaye s›n›f›, tarihsel deneyimleri ve s›n›f bilinciyle,
“sol cenah”tan daha fazla 15/16 Haziran Direniﬂi’ni
de¤erlendirmiﬂ ve bu eylemden çok büyük ders ve
sonuçlar ç›karm›ﬂt›r. Dokuz ay gibi bir haz›rl›k döneminden sonra 12 Mart 1971 askerî faﬂist darbesini gerçekleﬂtirerek sermaye s›n›f›n›n krizini aﬂmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. 12 Mart askerî faﬂist darbesiyle s›n›f
mücadelesinin önü kesilmek istenmiﬂ, sistem s›n›fsal ç›k›ﬂlara karﬂ› tahkimat›n› yapm›ﬂ, yasal ve anayasal düzenlemeleri gerçekleﬂtirmiﬂtir. 12 Mart
darbesiyle yar›m kalan faﬂist-faﬂizan uygulamalar›n› ise 12 Eylül 1980 askerî faﬂist darbesiyle tamamlamak istemiﬂtir.
Günümüzdeki Anadolu Kaplanlar› ile TÜS‹AD
sermayeleri partisiz, grevsiz, sendikas›z bir ortamda daha da semirip palazlanm›ﬂt›r. Burjuva diktatörlü¤ü taraf›ndan iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›m›za
uygulanagelen bask›, terör, inkâr-imha-asimilasyon politikalar›yla sistem yeni bir çürüme-çözülme
dönemini yaﬂ›yor.
Devrimcilerin, Komünistlerin günümüzdeki görevi: ‹ﬂçi s›n›f› ve emekçilerin tarihsel ve sosyal tüm
gasbedilmiﬂ haklar›yla mevzilerini burjuvaziden geri almak; gerici reform dahi yapamayan bu köhnemiﬂ kapitalist düzeni y›k›p yerine sosyalizmi kurman›n yol ve yöntemlerini üretmek olmal›d›r.
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Erbakan 28 ﬁubat Ve AKP
Refah Partisi’nin kapat›lmas›ndan sonra yerine kurulan Fazilet Partisi’nde, Yenilikçiler’in Erbakan yönetimine bayrak açt›¤› 2000 y›l›ndaki birinci kongresinden bir sahne; partinin Genel Baﬂkanl›¤›na adayl›¤›n›
koyan Abdullah Gül kürsüde:
“Sadece Kayseri’den, sadece Konya’dan oy alarak iktidar olamay›z, iktidar olabilmek için, Eskiﬂehir’den, ‹zmir’den, Mersin’den de oy almam›z gerekiyor… Aran›zda iﬂ adamlar› var, soruyorum size, hanginiz ﬂirketinizin bizim partimizin ﬂu anda yönetildi¤i
gibi yönetilmesini istersiniz?”
Hükümete yak›n “liberal” Anayasa Hukuku profesörlerinden Ergun Özbudun, Fazilet yönetimini alamay›nca ayr›larak kendi “ﬂirket gibi yönetilen” partilerini yaratacak olan Yenilikçilerin sonraki baﬂar›lar›n›n
temelini ﬂöyle aç›kl›yor:
“Her sosyolojik sürecin kazananlar› oldu¤u gibi
kaybedenleri de olur.
Son on y›llardaki geliﬂmenin kaybedeni Erbakan hareketinin de üzerine oturdu¤u küçük esnaf, orta tabaka olmuﬂtur. Bu sürecin kazanan›
ise Anadolu sermayesi
ya da Müslüman Kalvinistler denilen kesim olmuﬂtur ki AKP de bu temelde ortaya ç›km›ﬂ ve
baﬂar›l› olmuﬂtur.”
Görüldü¤ü gibi her
konuda uzman sosyo-

log-hukukçu ve her ﬂey olan liberallerimiz, s›n›fsal tahlilde de biz Marksistlere yap›lacak fazla bir iﬂ b›rakm›yor. Kendi s›n›fsal tahlillerini bizzat kendileri yap›yorlar. Do¤rudur; küçük mülk sahipleri s›n›f› kapitalist iliﬂkiler geliﬂirken kaç›n›lmaz olarak bir yanda büyük kitlesi proleterleﬂirken çok küçük bir az›nl›¤› da s›n›f atlay›p (“köﬂeyi dönüp”) burjuvalaﬂarak kutuplara ayr›l›r.
“Anadolu kaplanlar›” olarak an›lan Anadolu kapitalistleri, Müslümanl›k-din kardeﬂli¤i ad›na üç kuruﬂa en
a¤›r sömürüye tabi tutulan Anadolu paryalar›n›n (ve
Almanya’daki çifte zincirlenmiﬂ iﬂçilerin) s›rt›ndan yaln›zca semirip tekelci büyük sermayenin seviyesine
gelmekle kalmam›ﬂ, ayn› zamanda onunla bütünleﬂip
Erbakan hareketinden ç›kan di¤er bir kesimin “abdestli kapitalizm” diye adland›rarak sitem etti¤i manzaralar› ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Türkiye’nin yak›n tarihinde hemen hiçbir önemli siyasal olgu ya da olay yoktur ki iﬂçi s›n›f›n›n, emekle
sermaye aras›ndaki s›n›f mücadelesinin bundaki rolü
nedir sorular›n› sorarak en derin köklerini ayd›nlatmak
mümkün olmas›n. 50. y›l›na girdi¤imiz Almanya’ya
milyonlarca iﬂçinin göçü gibi bir olgu olmasayd› Kombassanlar, ‹hlas Holdingler olamayaca¤› gibi, bu türden kuruluﬂlar›n finansman›na çok ﬂey borçlu olan Erbakan hareketi de bu ölçüde geliﬂemezdi. Göçün baﬂlamas›n›n 50. y›l›nda Almanya’da 1 milyonu Alman vatandaﬂl›¤›na geçmiﬂ, 3 milyon Türkiye kökenli göçmen
yaﬂamaktad›r. Bu insanlar›n büyük bir yabanc›laﬂma
içinde çal›ﬂ›p kazanarak Türkiye’ye yollad›¤› dövizler
uzun süre kendilerine hiçbir ﬂey vermeyen T.C. devletinin bütçesini ayakta tutan baﬂl›ca kaynaklardan biri olmuﬂtur. Elbette bu insanlar kendilerine hiçbir fay-

das› olmayan, en ufak bir ayd›nl›k ve en ufak bir insanca yaﬂama ﬂans› sa¤lamayan, tam tersine kendilerini
tam bir cehalet ve neyler karﬂ›laﬂacaklar› konusunda
tam bir bilgisizlik içinde, birer at gibi diﬂlerine bak›larak yolland›klar› gurbet ellerde ac› bir yaﬂama mahkûm eden T.C. devletinin “laiklik, kemalizm, ça¤daﬂl›k, alt› ok” vb. “kutsal de¤erlerine” hiçbir ba¤l›l›k göstermemiﬂlerdir. Türkiye’de sosyal demokrat ve en
keskin laik geçinen devlet bürokrasisinin önde gelen
isimleri (örne¤in uzun süre Almanya’daki Türk diplomasisinin baﬂ›nda bulunan Onur Öymen gibiler) buralardaki Türkiye kökenlilerin Türkeﬂçi ve Milli Görüﬂçü
kuruluﬂlarda örgütlenmesini en çok teﬂvik edenler olmuﬂtur. Türkiye’de camilerde aç›kça siyaset yap›lmas› bir suç say›l›rken, Almanya’daki Türkiyeli göçmenlerin bütün politik yaﬂamlar›n›n camilere hapsedilmesi
hem Alman, hem de Türk devletinin büyükleri taraf›ndan öteden beri uygun ve yararl› olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Türkiye devleti resmî olarak bu ülkedeki Türkiyelilerin dinî bir organizasyon olan Diyanet ‹ﬂleri Türk‹slâm Birli¤i’nde örgütlenmesini on y›llard›r teﬂvik etmektedir. Bunun baﬂl›ca nedeni de buradaki iﬂçilerin
ve emekçilerin “tehlikeli” say›lan yönelimlerden, özellikle de ilerici ve devrimci ak›mlardan etkilenmesini
engelleme kayg›s›yd›.
Erbakan’›n Alman sanayisindeki tecrübelerinin etkisini taﬂ›yan “a¤›r sanayi hamlesi” hayalleri, büyük
emperyalist a¤abeye karﬂ› sembolik kimi ç›k›ﬂlar›, demagojik anti-kapitalist söylemleri, bugün televizyonlar› ve gazete köﬂelerini dolduran “milli görüﬂ gömle¤ini” ç›kar›p atm›ﬂ ö¤rencileri taraf›ndan âdeta en k›z›l
komünizme eﬂit bir z›nd›kl›k say›lmaktad›r. Oysa ErbaDevam› s. 12’de
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‘Kapitalizmdeki özgürlük … köle sahipleri için özgürlüktür’ (Lenin)
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Oportünizm Cephesinden

Yalç›n Küçük Do¤u Perinçek Gibilere
Düzenin Her Zaman ‹htiyac› Vard›r
20 Ocak 2009 tarihli 32.
Gün program›nda Yalç›n
Küçük konuﬂuyor:
“Demirel ve Genel Kurmay Çiller’in plan›na (Öcalan’a karﬂ› suikast plan›
kastediliyor) karﬂ›yd›. ‹ﬂte,
Türkiye’de böyle iﬂleri en
nazik ﬂekilde yapabilecek
insand›r Yalç›n Küçük. Öyle aç›ktan yapmam, Strazburg’da bir kafeye giderim ve söylerim, mesaj yerine
gider.”
Yalç›n Küçük Öcalan’la görüﬂmelerini de kendisiyle yap›lan bir röportajda: ‘’Türk devleti benim Öcalan üzerinde fazla nüfuzum oldu¤unu düﬂünüyordu’’
ﬂeklinde aç›klam›ﬂt›.
Bu sözlerinin de gösterdi¤i gibi, Bay Yalç›n Küçük geçmiﬂte sol hareket ve Kürt hareketi içinde
hangi güçler ad›na rol oynamaya çal›ﬂt›¤›n› bugün
art›k pek gizleme ihtiyac› da duymuyor.
Günümüzde ise, -kimilerinin hâlâ “solcu ayd›n”
diye sahip ç›kmaya çal›ﬂt›¤›- Bay Küçük Genel Kurmay’a ‹srail’in Gazze’ye uygulad›¤› türde bir operasyonu uygulanmas›n› sal›k veren bir ordusuz general
haline gelmiﬂ durumdad›r:
“Ey Yaﬂar Paﬂa! Ben ne dedim? Hava harekât›yla Kandil’e hiçbir ﬂey yapamazs›n›z. Gazze’de ‹srail
ne yapt›? Hava harekât›ndan sonra kara harekât›
yapt›.”
Bugün aç›kça Türk devletinin iﬂgalci-ilhakç› özlemlerinin sözcülü¤üne ve teorisyenli¤ine soyunmuﬂ
olan Yalç›n Küçük, Do¤u Perinçek gibilerine düzenin
efendileri yeri geldi¤inde sözde en keskin devrimci,
düzen d›ﬂ› söylemleri telaffuz ettirmiﬂtir.
12 Eylül’e kadar gelen süreçte Perinçek ve ekibi,
ihbarc› kimli¤iyle ilerici kamuoyunda tamamen güvenilmez bir odak ﬂöhretine çoktan kavuﬂmuﬂ bulunuyordu. 12 Eylül’de ise faﬂizmin hapishanelerine yurtd›ﬂ›ndan adam›n› teslim ederek dünyaya Türkiye’de
iﬂkence olmad›¤›n› kan›tlamakla meﬂguldü. Yine de
90’lar›n baﬂ›nda “sosyalist solun” birleﬂtiricilerinden
biri k›l›¤›nda bir kez daha piyasaya ç›kmaktan utanm›yordu. Bu yolda kendisine henüz “ileri demokrasiye” geçmemiﬂ olmas›na ra¤men T.C. devletimiz taraf›ndan bugün için bile inan›lmas› zor geniﬂlikte bir
söz özgürlü¤ü de tan›nm›ﬂt›.
Örne¤in, Perinçek, 19 Ekim 1991 tarihinde devlet televizyonunda ﬂunlar› söyleyebiliyordu:
“Orduda generallikten gelen rütbe eskiden mareﬂallikti, ﬂimdi banka ve ﬂirket yöneticili¤i! Birkaç istisna d›ﬂ›nda emekli generallerin hepsi büyük sermaye
kurumlar›n› koltuklar›nda. Daha ordunun baﬂ›ndayken kendilerini TÜS‹AD patronlar›na be¤endirmeseler, kim getirir onlar› bankalar›n, ﬂirketlerin baﬂ›na?
Beﬂinci y›ld›z› özel sektör tak›yor.”
Belki bazlar›na inanmas› zor gelebilir ama bugün
Taraf ve benzeri yay›nlar›n, Baﬂbakan›n özel iltifatlar›na mazhar olan “devrimci solcu iﬂçi partisi” gibi
sözde partilerin üstlendi¤i, kontrgerillaya, militarizme
ve askeri darbelere karﬂ› “muhalefet”in ﬂampiyonlu¤unu da o dönemde Perinçek ve ekibi üstleniyordu,
ﬂimdikilerin hükümet yanl›s› bas›nda her Allah›n günü arz-› endam etmesi gibi Perinçek de o dönemde
devlet televizyonundan “darbelere dur” diyordu:
“Aç›k konuﬂal›m, bugün Türkiye’yi parlamento ve
hükümet yönetmiyor. Devletin temel kararlar›n› Milli
Güvenlik Kurulu, Özel Harp Dairesi ve M‹T üçlüsünün oluﬂturdu¤u çekirdek belirliyor. Kontrgerilla Avrupa ülkelerinde aç›¤a ç›kar›ld›. Türkiye’de hâlâ yer
alt› faaliyetinde… ﬂiddet olaylar›nda parma¤› var.
…Militarizmin ülkemiz siyasetindeki gizli ve aç›k rolüne son vermeden demokrasi ve özgürlü¤ü kazanamay›z. … Biz Sosyalist Parti olarak askeri müdahalelere boyun e¤meyece¤imizi bugünden ilan ediyoruz. Darbelere karﬂ› genel grevle, direniﬂle halk›n
mücadelesini örgütleyece¤iz. Di¤er partileri de bu
tutuma ça¤›r›yoruz. Öyle, ﬂapkalar› kasketleri al›p
gitmek yok.”
Ulusal hareketin oy potansiyelini de arkas›na almak isteyen Perinçek Türk devletinin “bölge”deki ro-

lüne de âdeta ateﬂ püskürüyordu:
oyundan tamamen tecrit
“Sen Kürt’ün üzerine Memetçi¤i sürersen carî gi- olmuﬂ durumda olmalar›na
derlerin artar tabii. Orada may›na, dikenli tele, kara- ra¤men, hükümet organlakola gidiyor kaynaklar… Tunceli’ne gidiyorum, Zere r›nda ve ço¤unlu¤u bizzat
mevkiinde bir fabrika gördüm çok sevindim. Nedir Perinçek’in ve Yalç›n Küdedim. Karakol fabrikas›ym›ﬂ, inanamad›m.
çük’ün
aﬂ›r›-oportünizm
… %14,3 olarak gösteriliyor savunma harcama- okulundan yetiﬂmiﬂ (Cenlar› bütçede. Ama biz hesap ettik, GSMH içinde as- giz Çandar, ﬁahin Alpay,
keriyeye %26 gidiyor. Kürt’ü k›ray›m diye bu devlet Oral Çal›ﬂlar, Gülay Gökbütçesini ﬂiﬂirdikçe ﬂiﬂiriyor…” (11 Ekim 1991, Lider- türk, Halil Berktay, Yaseler Aç›k Oturumu, TRT1)
min Çongar gibi) isimlerin
Perinçek’in “Sosyalist” Partisi daha da ileri gide- baﬂköﬂelerini tuttu¤u “liberal” denilen bas›nda hâlâ
rek seçim bildirisinde “Türk ve Kürt milletlerinden sol hareketi karalamak, bilinçsiz kesimlerin gözünde
oluﬂan halk›n, iktidar›n› iki federe devletin kat›ld›¤› gerçek ilerici ve devrimci güçleri öcüleﬂtirmek için tedemokratik federal bir cumhuriyette eﬂit, özgür, gö- pe tepe kullan›lmaktad›r.
nüllü bir birlik kurarak gerçekleﬂtir”mesini savunuYalç›n Küçük, Do¤u Perinçek gibi aﬂ›r› pragmayordu.
tist-kariyerist, h›rslar› yeteneklerini fazlas›yla aﬂan
Hatta Perinçek televizyon konuﬂmalar›nda partisi politik kiﬂilikler, yeri geldi¤inde iﬂçi hareketini, dev“seçimlerden galip ç›karsa” (bal›k kava¤a ç›karsa) rimci hareketi ya da ezilen ulus hareketini sapt›rmak
Türkiye’deki “mülkiyet ve bölüﬂüm iliﬂkilerine doku- için az veya çok baﬂar›yla daima düzen taraf›ndan
naca¤›n›” vaat ederek, günümüzde tasfiyeci-legalist kullan›lm›ﬂt›r. Böylelerine düzenin her zaman ihtiyac›
“sosyalist” cenahta en keskin sol geçinenlerin bile di- vard›r. Türk burjuvazisinin gerçek hareketlerin önüle getiremedi¤i bir sorunu gündeme getiriyordu. El- nü kesmek için sahte “sol” yaratmadaki deneyimleri
bette onun “mülkiyet iliﬂkilerine dokunmak”tan anla- oldukça köklüdür. Bu gelenek resmî sahte “TKP” kud›¤› gelmiﬂ geçmiﬂ bütün küçükburjuva dar kafal› rup k›z›l kalpak takan Mustafa Kemal’lere ve Do¤u
“sosyalist”lerinin ölümsüz formülüyle “halkç› bir eko- Halklar› Kurultay›na kat›larak Mustafa Suphi harekenominin uygulanmaya konulmas›”ndan ibaretti. Ger- tini ekarte etmeye çal›ﬂan Enver’lere kadar geri giçi insanl›k tarihinde seçimle gelip de mülkiyet iliﬂkile- der. Elbette Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n bu gelene¤in izleyirine dokunabilen bir hükümet olmam›ﬂt› ama bay Pe- cilerine Mustafa Suphi’nin söylediklerini yüksek sesrinçek’in bu anlamda tarihte bir ilke daha imza ata- le tekrar edece¤i günler er ya da geç gelecektir: Proca¤›ndan kim kuﬂku duyabilirdi ki!
letaryan›n iﬂinden elinizi çekin!
Perinçek’in partisi bu çerçevede Halk›n Emek
Partisi’ne de ittifak önermiﬂti. Perinçek’in meﬂhur
Yusuf Özçelik
Bekaa ziyaretleri de yine bu döneme rastl›yordu. An30.06.1
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Perinçek ve izleyicileri o gün de düzenin
Do¤u Perinçek ve Yalç›n Küçük gibiler, günühizmetindeydiler, günümüzde “ulusalc›” ya
da “liberal” k›l›¤›nda sözde farkl› kulvarlarda
müzdeki aç›k iﬂbirlikçi ve ﬂoven konumlar›yla, iﬂçi s›ayn› düzene hizmet yar›ﬂ›ndalar.
n›f› ve emekçi halklardan ve ilerici-devrimci kamu-

‘Oportünizm: ‹ﬂte baﬂ düﬂman›m›z!’ (Lenin)
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Dünyadan

Kuzey Afrika-Yak›n Do¤u’daki
Halk Hareketleri Hakk›nda
Tarihi önemdeki 1905 Rusya devriminden tam
20 y›l önce, 1885 y›l›nda Engels Rusya’daki devrimin gelece¤iyle ilgili olarak Vera Zasuliç’e yazd›¤›
bir mektupta ﬂöyle diyordu:
“Benim için önemli olan Rusya’da o ilk etkinin
verilmesi, devrimin patlak vermesidir. ‹ﬂareti ﬂu ya
da bu hizip vermiﬂ, ﬂu ya da bu bayrak alt›nda olmuﬂ, benim için hiç mi hiç fark etmez. Bir saray
darbesi olsayd›, ertesi günü silinip süpürülürdü.
Durumun bunca gergin oldu¤u: devrimci ö¤elerin
böylesine y›¤›nak yapt›¤›; çok büyük halk y›¤›nlar›n›n ekonomik durumunun her geçen gün daha güçleﬂti¤i; ilkel komünden geniﬂ ölçekli modem sanayi
ve yüksek finansa kadar, toplumsal geliﬂmenin her
aﬂamas›n›n temsil edildi¤i; bütün bu çeliﬂkilerin eﬂi
görülmedik bir despotizm taraf›ndan keyfî olarak
denetim alt›nda tutuldu¤u; kiﬂili¤inde bir ulusun
onur ve zekas›n›n birleﬂti¤i gençlik için, giderek daha tahammül edilemez hale gelen bir despotizmin
varoldu¤u bir ülkede -1789 bir kez baﬂlat›ld›¤› zaman 1793 pek uzaklarda olmayacakt›r.” (Engels’ten Vera Zasuliç’e Mektup, 23 Nisan 1885)
Tunus’ta baﬂlay›p Cezayir’e, Yemen’de, Ürdün’e ve di¤er Arap ülkelerine (hatta ‹ran’a, Arnavutluk’a, Yunanistan’a ve baﬂka ülkelere) kadar
s›çrayan, nihayet M›s›r’daki muazzam militan kitle
eylemleriyle devam eden olaylarda “kiﬂili¤inde bir
ulusun onur ve zekas›n›n birleﬂti¤i” milyonlarca
gencin, iﬂçinin ve emekçinin hareketi, “tarih sona
erdi, devrimler ça¤› 20. yüzy›lda kald›, iﬂçi s›n›f› öldü” diyenlere ac› bir ders oldu. Militan kitle hareketleri hiç kimse taraf›ndan beklenmedi¤i anda
ortaya ç›kt› ve bölge ülkelerinde ne kadar büyük
devrimci enerjinin kitlelerin içinde birikmiﬂ oldu¤unu bütün dünyaya gösterdi.
Eylemlerin ortak karakteri kitlelerin kahramanl›¤›n›n hiçbir s›n›r tan›mamas›d›r. Tunus’un ayd›n
halk› hareketin k›v›lc›m›n› çakt›. Cezayir, Ürdün, Yemen ve nihayet M›s›r halklar› hareketi sürdürdü ve
daha da ileri taﬂ›d›. Emperyalist bas›nda s›kça söylendi¤i gibi “korku duvar› aﬂ›ld›¤›nda” emekçi kitlelerin önünde hiçbir gücün duramayaca¤› bir kez
daha kan›tland›.
Tunus’taki devrimci geliﬂmeler bölgedeki ‹slâmî
hareketlerin gerici rejimlerle uzlaﬂma yolunda ne
kadar yol katettiklerini, hiçbir devrimci iddialar›n›n
kalmad›¤›n› ortaya koydu. ‹slâmc› partinin yurtd›ﬂ›ndaki lideri Türkiye’de AKP’yi örnek ald›¤›n›, geri
dönmesine izin verilirse “düzenin sa¤lanmas›na
yard›mc› olaca¤›n›” aç›klad›. ‹slâmc› hareketin
çok daha güçlü oldu¤u ve fiilen en kitlesel örgütlü
muhalefet gücünü oluﬂturdu¤u M›s›r’da da özünde
pek de farkl› bir tablo görülmüyor. ‹slâmc› hareket
emekçi y›¤›nlar›n kitlesel ç›k›ﬂ›n› hiç beklemiyordu
ve ona karﬂ› çok ihtiyatl› ve karars›zca yaklaﬂt›. As-

‹ran’da 2009’daki büyük kitle eylemlerinin yenilgisinden dersler ç›karmak gerekir. Liberal denilen
güçler kitlelerin döktü¤ü kan› kendi s›n›rl› reformist
amaçlar› için kullanmak istediler, rejimin ilk ﬂoku atlatt›ktan sonra kendini toparlay›p sald›rmas›yla ‹slâmî ya da “yeﬂil” iberaller derhal bayraklar›n› indirdi,
liberal “liderler”in büyük bölümü ilk f›rsatta ülkeden
kaçt› ve bütün bedeli emekçi y›¤›nlar ödedi. Emekçiler güçlü bir polis devletine karﬂ› devrimci bir yükseliﬂte önderli¤i burjuva güçlere b›rakman›n neyle
sonuçlanaca¤›n› ac› bir biçimde ö¤rendiler.
Tunus’ta, M›s›r’da, Arnavutluk’ta polis kitlelerin
üzerine ateﬂ açmaktan, onlarca insan› öldürmekten, yüzlercesini yaralamaktan çekinmiyor ama bunun karﬂ›s›nda kitlelerin büyük ölçüde “bar›ﬂç›” gösterilerle yetindi¤ini, silahl› direniﬂ sözkonusu olsa
bile çok zay›f ve s›n›rl› kald›¤›n› görüyoruz. Kitlelerin özledi¤i gerçek de¤iﬂiklikleri getirecek gerçekten devrimci bir dönüﬂüm asla salt bar›ﬂç› yollardan
sa¤lanamaz. Zora karﬂ› zor kullanman›n, sadece
meﬂru bir hak de¤il ayn› zamanda kitle hareketini
amaçlar›na ulaﬂt›rmak için zorunlu oldu¤u bir kez
daha kan›tlan›yor. Nepal’den Yunanistan’a, Tunus’tan Hindistan’a, ‹ran’dan M›s›r’a, 21.yy.›n henüz ilk on beﬂ y›l›n› doldurmadan gündeme gelen
bütün kitlesel devrimci geliﬂmelerin ›srarla ve inatla ö¤retmeye devam etti¤i ders budur. Emekçi y›¤›nlar hareketin amaçlar›n› basit bir hükümet de¤iﬂikli¤iyle ve yöntemlerini de silahl› ve silahlar›n› kullanmaktan çekinmeyen güçlere karﬂ› salt silahs›z
protestolarla s›n›rlamak isteyen liberal ve oportünist güçlere karﬂ› mücadele etmek zorunda olduk-

lar›n› ac› derslerle ö¤reniyorlar.
Türkiye’de bu tür militan eylemler sadece “bölge”de görülüyor. Ki orada da bu hareketler ulusal
hareketin yönetici çevrelerine egemen olan liberal
umutlar taraf›ndan oyalanmaya ve pazarl›k kozu
olarak kullan›lmaktan öteye geçmemeye zorlan›yor. Arap ülkelerindeki olaylar Türkiye’deki (hem
bat›daki hem de “bölge”deki) bütün gerçek demokratik ve devrimci güçlerin bu olgular üzerinde derinlemesine özeleﬂtirel bir biçimde durmaya zorluyor.Devrimci kitle hareketlerinin önündeki en
önemli engel, emperyalist hükümetlerin deste¤ini
alacak ucuz bir “renkli devrim” sahneye koymak
için kitlelerin sömürüye ve bask›ya karﬂ› biriken
devrimci enerjilerini boﬂa harcamaya haz›r burjuva
macerac›lara kitle hareketinin önderli¤inin terkedilmesidir.
Devrimci kitlesel ç›k›ﬂlar›n gündeme geldi¤i bütün ülkelerdeki komünistler ve s›n›f bilinçli güçler,
birkaç bar›ﬂç›l gösteriyle kolayca zafere ulaﬂacak,
kolayl›kla bir ülkeden di¤erine domino etkisiyle, cep
telefonlar›, facebook, twitter gibi araçlarla yay›lacak
bir devrime iliﬂkin hayallerle aldat›lmas›na karﬂ› mücadele etmelidir. Özellikle tüm ülkelerin komünistleri, herﬂeyden önce hem tek tek ülkelerde hem de
enternasyonal planda “Komünistlerin Birli¤i” davam›z› tüm yak›c›l›¤›yla bilince taﬂ›mal› ve pratik örgütçü yöntemlerle hareket etmelidir. Komünistler
tek tek her bir ülkedeki rejimin güçlü ve zay›f yönlerini do¤ru olarak tahlil edip bunu en geniﬂ kitlelere
aç›klamak, emekçi y›¤›nlar› u¤runa kanlar›n› dökmekten çekinmedikleri kurtuluﬂlar›na gerçek anlamda ulaﬂmak için proletaryan›n ba¤›ms›z s›n›f bayra¤›n›n önderli¤i alt›nda uzun mücadelelere haz›rlanmaya ça¤›rmal›d›r. Gerçek kurtuluﬂa giden tek yolun bu oldu¤unu bizzat kendi kazan›mlar› ve yenilgileri temelinde y›¤›nlara göstermesini bilmelidir.
‹ran, Tunus, M›s›r’daki deneyimler gerçek devrimci dönüﬂümler için emekçi y›¤›nlar›n ne emperyalist hükümetlerin deste¤ine, ne burjuva liberal önderliklere, ne de internet gibi kontrolü neredeyse
tamamen egemenlerin elinde olan araçlara dayanamayaca¤›n› göstermektedir. Gerici iktidarlar asla
bar›ﬂç›l yollarla gerçek anlamda teslim olmayacakt›r. Devrimin zaferi için her ülkede ancak ve ancak
kitlelerin verecekleri devrimci örgütlü mücadeleye
güvenilebilir ve sadece bütün burjuva kesimlerinden ba¤›ms›z bir politik önderli¤e güvenilebilir!
Kitleler eskisi gibi yönetilmek istemiyor, gerici
rejimler kitleleri eskisi gibi yönetemiyor. Bin Ali,
Mübarek, vb.ler sadece birer sonuçtur, gerçek devrimler için esas neden olan kapitalist-emperyalizmi,
onun sömürü ve bask› düzenini parçalamak için
mücadele edelim!
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

metinin önü aç›lacakt›. Refahyol hükümeti ise bir y›l›n›
doldurmadan “irtica” gerekçesiyle 28 ﬁubat 1997
“postmodern darbesiyle” (ne demekse) fiilen düﬂürülecekti. 28 ﬁubat’› “postmodern” k›lan ﬂey herhalde
“halkla iliﬂkiler” (siz tekelci medya manipülasyonu
okuyun) ve “sivil toplum” (siz burjuva toplum okuyun)
boyutlar›n›n özellikle ön planda olmas›yd›. Sovyetler
Birli¤i’nin çözülmesinden sonra art›k ideolojiler ölmüﬂ,
s›n›f mücadeleleri demode olmuﬂ, dolay›s›yla da tarih
sona ermiﬂti. Devir postmodern imaj mücadelesi ve
s›n›f iﬂbirli¤i devriydi. Gerçi Erbakan ideolojilerin sonu
söylemine baya¤› ayak uydurmuﬂtu ama “‹slâm kardeﬂli¤i” vurgusu Türkiye’nin Bat› dünyas› nezdindeki
imaj›n› fena halde bozuyordu. Bu sefer ne sa¤c› ne
solcu ama “bat›c›” bir postmodern cuntayla sorun halledilecekti. ‹ﬂçi sendikalar› ve patron örgütlerinin
(Türk-‹ﬂ, D‹SK, TOBB, T‹SK, TESK) birlikte oluﬂturdu¤u ve MESS, TÜS‹AD gibi patron örgütleri taraf›ndan
da desteklenen “Beﬂli Sivil Giriﬂim” hükümetin istifas›n› ve 28 ﬁubat kararlar›n› uygulayacak yeni bir hükümetin kurulmas›n› talep ederken, “Ne Refahyol, Ne
Haz›rol!” mitingleriyle ÖDP’nin baﬂ›n› çekti¤i cenah da
fiilen “sol”dan destek oluyordu. Bu ﬂekilde ilk defa bir
hükümet darbesi için ciddî bir “gönüllü” y›¤›nsal güç
seferber edilmiﬂ oluyordu. Ancak 28 ﬁubat da 12’li
klasik darbelerin bir gelene¤ini aynen izliyordu; iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ve emperyalist merkezlerin
onay› olmadan Türkiye’de böyle bir operasyonu baﬂarmak mümkün de¤ildi. Gerçekten de, “irticaya karﬂ›
mücadele” slogan›, Türkiye’de “‹slâm dünyas›n›n kardeﬂli¤i” vurgusu olan bir hükümeti k›sa vadede bölge-

ye iliﬂkin k›sa ve orta vadeli planlar›n›n önünde engel
olarak gören ABD emperyalizminin pozisyonuyla birebir örtüﬂüyordu.
28 ﬁubat gerçi “bin y›l” sürmedi. Ama onun baﬂlatt›¤› iﬂi, yani ABD’nin emperyalist savaﬂ planlar›na
uygun bir hükümet yaratma görevini, Erbakan hareketinin en “iﬂ bitirici” kadrolar›n›n di¤er geleneksel sa¤
partilerin döküntüleriyle harmanlanmas›yla kotar›lan
AKP baﬂar›yla tamamlayacakt›.
Bütün bu etkilerle birlikte, Erbakan hareketini ayr›ﬂt›ran sürecin liberal sosyologlar›m›z›n da hakl› olarak vurgulad›klar› gibi özünde s›n›fsal bir süreç oldu¤unu unutmamak gerekir. Birileri köﬂeyi dönerken,
hareketi s›rt›nda taﬂ›m›ﬂ olan tabandaki günümüzde
aptal ve fosil yerine konulan yoksul dindar kesim kendisini aç›kça aldat›lm›ﬂ hissetmektedir. Erbakan hareketinden bir yanda kilit konumlar›n› eski ANAP’ç›lar›n
tuttu¤u köﬂe dönmeci AKP gibi bir partiyi, öte yanda
Has Parti gibi demagojik de olsa “sol” söylemlere a¤›rl›k veren hatta “sosyalist” hatta “marksist” geçinen baz› isimleri saflar›na transfer edebilen bir partiyi do¤uran da böyle bir süreçtir. Hiç ﬂüphe yok ki, yüzeydeki
bitip tükenmez kargaﬂaya ra¤men alttan alta kararl›l›kla kendi yolunu yürüyen bu esas süreç, bu hareketin taban›ndaki ezilen ve sömürülen insanlar›m›z› er ya
da geç politik olarak bilinçlenmeye itecek olan “hay›rl›” bir süreçtir. En derindeki e¤ilimi anti-emperyalizm
ve anti-kapitalizm olan Türkiye iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklar› çeﬂitli ﬂekillerde aldat›ld›¤› on y›llar›n bedelini
er ya da geç ödetecektir.
Ali Savaﬂç›

la kitle hareketine önderlik etmedi. Emekçi y›¤›nlar
‹ran’daki “‹slâmî” denilen rejimle M›s›r’daki “laik” rejim aras›nda; emekçilerin sefil durumu ve tahammül edilmez polis bask›s› aç›s›ndan hiçbir fark olmad›¤›n› günümüz koﬂullar›nda aç›kça görebiliyor.
‹slâmc› hareketin sosyal eﬂitsizli¤e karﬂ› zenginlerin avuçlar›na bakmaktan baﬂka hiçbir önerisi olmad›¤›n› çok iyi biliyor ve bunu kabul etmiyor.

10. sayfadaki “Erbakan 28 ﬁubat Ve AKP” yaz›s›n›n devam›

kan’›n sermaye egemenli¤i koﬂullar›n› ortadan kald›rmaks›z›n emperyalizme ba¤›ml› olmayan bir ekonomi
ve sözde “adil bir düzen” inﬂa etme hayalleri ve bu hayallerin propagandas› sayesinde vurgunu vuran doland›r›c› kâr pay› ﬂirketleri, faizsiz bankac›l›k ﬂirketleri,
Deniz Fenerleri vb. olmadan ne AKP olabilirdi, ne de
Tayyip Erdo¤an veya Abdullah Gül gibi figürler Türkiye siyasetinde böylesine büyük bir rol oynayabilirdi.
Küçük bir az›nl›¤›n köﬂeyi dönmesini ve istedikleri
mevki ve makamlara kavuﬂmalar›n› sa¤lama iﬂlevlerini yerine getirdikten sonra bu hayallerin son kullanma
tarihi bitmiﬂ ve bir kenara at›lm›ﬂt›r. Türkiye gerçekten
de 12 Eylül’ün sermaye için yaratt›¤› dikensiz gül bahçesi koﬂullar›nda tamamen örgütsüzleﬂtirilmiﬂ iﬂçilerin
s›rt›ndan ciddî bir “a¤›r sanayi hamlesi” yapm›ﬂ, dünyan›n say›l› ekonomilerinden biri haline gelmiﬂtir ama
dünyada gelir adaletsizli¤inde baﬂa güreﬂen bir ekonomi, muazzam iﬂsizlik rakamlar›yla ve “herkese iﬂ
bulmak bizim görevimiz de¤il” diyen bir “Adalet” ve
“Kalk›nma” Partisi hükümetiyle, “adil düzeni” koydunsa bul!
“Cami cemaati”nin s›n›rl› oylar›yla Türkiye’de hiçbir
partinin az çok sa¤lam bir hükümet kuramayaca¤›n›
“yenilikçilerden” önce Erbakan ekibi de fark etmiﬂti veya birileri onlar›n kula¤›na bu gerçe¤i f›s›ldam›ﬂt›. Refah Partisi bir yandan tükeniﬂ sürecine girmiﬂ olan
ANAP’l› kadrolarla aﬂ›lan›rken, öte yandan da “adil düzen”, “tam ba¤›ms›z Türkiye”, “yeni bir dünya” gibi sloganlar›, iﬂsizlik, yoksulluk, sömürü olgular›n› ön plana
ç›karan pahal› reklam kampanyalar›yla gerçek bir hükümet alternatifi haline getirilecek ve Refahyol hükü-
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Dünyadan

Wikileaks Belgelerinde M›s›r
M›s›r’la ilgili Amerikan diplomatik yaz›ﬂmalar›n›n
ifﬂa edildi¤i kadar›yla dahi incelenmesi, Amerikan
emperyalistlerinin M›s›r’da kendilerine alternatif bulundurmaya çal›ﬂt›klar›n›, M›s›r devletinin en üst düzeyine kadar yandaﬂ bulduklar›n› ve M›s›r’daki son
halk isyan›n› haber veren öncü halk hareketlenmeleriyle yak›ndan ilgilendiklerini ortaya koyuyor.
Bir belgede, 30 y›l önce M›s›r’›n durumunun Güney Kore ile karﬂ›laﬂt›r›labilir oldu¤u, bugünse Endonezya ile karﬂ›laﬂt›r›labilece¤i söylenerek yoksullu¤un artmas›na dikkat çekiliyor. 1977’den sonra 2008’de tekrar ekmek ayaklanmalar› oldu¤u
önemle vurgulan›yor. Böyle bir ortamda ordunun
kontrolden ç›kmas›ndan ve tekrar Nas›r’c› bir hareketten de korkuluyor. Bunun için Savunma bakan›
Tantawi’nin subaylar›n ayr›cal›klar›yla hoﬂnut kalmalar›n› temin etti¤i, ‹çiﬂleri bakan› El Adli ve istihbarat ﬂefi Ömer Süleyman’›n da “evcil hayvanlar›”
(subaylar kastedilmektedir)?içerde tuttuklar› belirtilerek kendilerine teﬂekkür ediliyor.
30.07.2009 tarihli belgede, Eski ‹çiﬂleri bakan›
Hilal Dessuki ﬂöyle diyor: “M›s›r güvenlik birimleri ve ordu yavaﬂ bir geçiﬂi garanti alt›na alacakt›r.” Amerikal›lar da durmadan son kullanma tarihi
tükenen Mübarek’ten sonra yerine kimin nas›l geçece¤ine kafa yoruyorlar, bunun için muhalifler dâhil herkesle iliﬂki kuruyorlar. Dessuki’ye dayanan
ﬂöyle bir de¤erlendirme yap›l›yor: “Ordu bugün politik sorunlara do¤rudan müdahale etmese
de liderleri düzeni korumaya kararl› ve yasalara uygun bir de¤iﬂim göz ard› edilmemeli. Ordu iktidar›n anayasal bir biçimde
de¤iﬂmesinden yanad›r. 2010 parlamento
ve 2011 baﬂkanl›k seçimlerinde ﬂiddet
olaylar› olabilir ama (güvenlik güçleri) baﬂa
ç›kabilir. Geniﬂ çapl› politik huzursuzluk ise
M›s›r’l› zihniyetine terstir. M›s›r’l›lar› politik
de¤il günlük sorunlar soka¤a ç›karabilir. ‹ktidar partisinin ekonomik reformlara verdi¤i
önem, seçimlerden sonra da ve herhangi
bir iktidar de¤iﬂiminden sonra da devam
edecek.” Yani ordu, halk hareketi ba¤›ms›z
bir niteli¤e büründü¤ünde ve “M›s›r’l› zihniyetini” aﬂt›¤›nda “anaysal” müdahalede de
bulunabilir! Nitekim bu ordu, 23.09.2008
tarihli diplomatik belgeye göre hala “rejimin
bekçisi” olarak görülüyor ve bu bekçilik gücü, Türkiye’de benzer örne¤ini OYAK’ta gördü¤ümüz gibi,
geniﬂ bir ticari iﬂletmeler a¤›n› kontrol etmeye dayan›yor. Askeriyeye ait ﬂirketler var, bunlar›n yönetiminde emekli generaller var. Su, zeytinya¤›, çimento, inﬂaat, benzin, otelcilik alanlar›nda faaliyet
gösteriyorlar. M›s›r Silahl› Kuvvetleri ile ABD aras›nda yak›nl›ktan da öte bir iﬂbirli¤i var. Belgelerde
e¤itim için Bat›ya gidecek subaylar›n isimleri, rütbeleri ve kabiliyetleri teker teker belirtiliyor.
6.1.2010 tarihli belgede de, M›s›r’daki iﬂçi hareketine ve grevlere de¤iniliyor. M›s›r’da yasalar grev
yapmadan önce “genel sendika”n›n izninin gerekti¤ini söylese de son y›llarda anlaﬂ›lan bunu pek
umursayan olmuyor ve M›s›r giderek yayg›nlaﬂan
grev dalgas›yla sars›l›yor. ‹ﬂçi hareketi, yukar›daki
“M›s›r’l› zihniyeti” ile s›n›rl›, ekonomik sorunlara
odakl› ve daha aç›k bir politik rol oynay›p oynamayaca¤› belli olmayan bir hareket olarak nitelendiriliyor. Emperyalistler, Mübarek sonras› kontrollü bir
geçiﬂ için aç›kça haz›rl›k yap›yorlar ve karﬂ› saflar›,
yani proletaryan›n saflar›n› sat›n al›nabilecek unsurlar› saptamak üzere yokluyorlar.
Ayn› M›s›r’da, Amerikan ödenekli polis e¤itim
kurslar› var, polislere “insan haklar›” e¤itimi veriliyor ve bu e¤itimi alan Polisin uygulad›¤› ﬂiddet, ayn› ABD’nin kendi diplomatik belgelerine göre, günlük yaﬂam›n bir parças›. Türkiye’de 15-16 Haziran’da oldu¤u gibi burada da devlet ola¤anüstü hal
yasas›n› öncelikle iﬂçi hareketlerine karﬂ› kullan›yor: 2008 Nisan’›nda sanayi kenti Mahalla’daki bü-

yük iﬂçi grevi s›ras›nda polis ve iﬂçiler aras›ndaki
çat›ﬂmalarda tutuklananlara karﬂ› uygulanan bu
yasaya göre, yap›lan yarg›lamada temyiz hakk› bulunmuyor.
ABD, M›s›r’dan “ekonomik ve politik reformlar›”
sürdürmesini istiyor. 16.05.2006 tarihli belgede,
M›s›r hükümetinin özelleﬂtirmeden kaynaklanacak
iﬂsizli¤i cesaretle karﬂ›layamamas› k›nan›yor! Sübvansiyonlar›n kald›r›lmas› isteniyor. ‹ﬂte böyle ekonomik reformlar›n üst yap›s›n›, 2005 ve 2006 tarihli belgelerden ö¤rendi¤imize göre, CIA ve FBI ile
Ömer Süleyman’›n ve benzerlerinin yak›n (hatta
anlaﬂ›lan o ki yak›dan da öte) iﬂbirli¤i, eski ola¤anüstü hal yasas› yerine konmas› istenen “Bat› tarz›” (!) anti terör yasalar› ve kimlerden oluﬂaca¤›
“anayasal geçiﬂle” daha baﬂ›ndan belli parlamenter demokrasi haz›rlan›yor. ABD, Mübarek’e “daha
çok ez, ama benim dedi¤im gibi ez ya da git” diyor.
Diplomatik dilde bu ﬂöyle ifade ediliyor: “Mübarek,
Ortado¤u’da istikrar›n sembolü gibi duruyor. Yerel
konularda M›s›r’›n ç›karlar›n› Amerikal›larla mümkün oldu¤unca çok yak›n görüyor. Ama bu konularda daha cesur hareket etmedeki tereddütleri onun
ve M›s›r’›n etkisini azalt›yor”! M›s›r’da ekonomik reformlar devam ettikçe yoksulluk art›p nüfusun %
35-40’›n› etkilemeye baﬂl›yor. M›s›r-ABD ticaret
hacmi 2008’de 8,4 milyar dolar› buluyor. Sonuç:
Nisan 2008’de Mahalla ayaklanmas› patlak veriyor,

binlerce iﬂsiz genç polisle çat›ﬂ›yor. 6 Nisanda genel greve gidiliyor. Bu grev, Kahire’nin iﬂlek caddelerini ›ss›zlaﬂt›r›yor ve birçok M›s›rl› evinden ç›km›yor.
Amerikal›lar, emekçi halk›n nabz›n› tutmaya
özen (!) gösteriyorlar. Konuﬂtuklar› dar gelirli M›s›rl›lar ayaklanmadan heyecan duyduklar›n› belirtiyor,
hükümetin bunu hak etti¤ini düﬂünüyor. Hepsi
ayaklanmalar› artan yiyecek fiyatlar›na ba¤l›yor.
2008 Mart ay› enflasyonu 14,4’e ulaﬂ›yor ama sadece yiyecek fiyatlar›ndaki art›ﬂ yüzde 22’yi buluyor. Bir iﬂçi ﬂöyle diyor: Hükümet halka yiyecek fiyatlar› sabit kal›yor diye yalan söylerse ve sonra
ekmek ya da yak›t almak için gitti¤imizde alamazsak, grev halk›n hakk›d›r”. Seçkinler korkmuﬂ durumda. Orta s›n›flar ise isyandan korkmakla birlikte
hayranl›k duymaktan da geri kalmayan iki arada bir
derede kalan bir grup oluﬂturuyor. Amerikal›lar ve
hükümet ﬂu soruyu soruyor: “Bu bir ﬂeylerin baﬂlang›c› m›?” Baﬂbakan Nazif, bölgeyi ziyaret ediyor, fabrika iﬂçileriyle görüﬂüyor, ayaklanmaya kat›lmayanlara teﬂekkür ediyor. Amerikal›lar ﬂu de¤erlendirmeyi yap›yorlar: “Ne Mahalla isyanc›lar›
ne de 6 Nisan grubu karizmatik liderlere sahip de¤iller. Müslüman Kardeﬂler bile her ikisiyle aras›na
mesafe koyuyor. Ama bunlar devrimci tabiatta olmaktan çok izole ve koordine olmayan olaylar.”
Proletaryan›n s›n›f düﬂmanlar›, her olayda s›n›flar›n
durumunu ölçüyorlar:
gerçek halk önderlerinin
yani y›¤›n hareketine kurmayl›k edecek devrimci bir
partinin yoklu¤unu çok iyi de¤erlendiriyorlar. Ama

bu ayn› zamanda demektir ki, “M›s›r’l› zihniyeti”nin
sadece günlük s›k›nt›larla s›n›rl› bir sokak ayaklanmas›n› aﬂabilece¤inden aç›kça daha o zamandan
korkuyorlar. Bunun önüne geçmek için “karizmatik
liderler” yerine “Facebook” kahramanlar›n› koyuyorlar: 19.01.2009 tarihli belge, Amerikal›lar›n kendi çizgilerindeki internet muhalefetine ilgisini ortaya
koyuyor. ‹nternet aktivistlerinin tutuklanmas›na
Amerikal›lar›n tepkisi söz konusu. Bunlardan birinin
2008 Nisan grevine ça¤r› yaparak 70.000 kiﬂiyi örgütledi¤i öne sürülüyor. Amerikal›lar›n “sivil toplum”
muhalefetine bu ilgisine karﬂ›, Devlet Güvenlik Müdürü Rahman, “Siz komünistleri finanse ediyorsunuz” diyerek tepki gösteriyor. Google, ABD elçili¤inin “ricas›” üzerine “muhaliflerin” çekti¤i videolar›
yay›nl›yor. 30.12.2008 tarihli yaz›ﬂma, internet üzerinden faaliyet gösteren bir 6 Nisan Hareketi eylemcisinin, Aral›k ay›nda New York’taki gençlik zirvesine kat›ld›¤›n›, ABD yetkilileriyle görüﬂtü¤ünü
aktar›yor.
Belgeler, Amerikan istihbarat servisleriyle M›s›r
istihbarat›n›n ve özellikle de onun baﬂ› olan Ömer
Süleyman’›n yak›n iﬂbirli¤ini ve Arap halk›na düﬂmanl›¤›n› ortaya koyuyor. Süleyman, Hamas’› bahane ederek, Filistin halk› direniﬂe son vermedi¤i
sürece M›s›r’dan yard›m görmeyece¤ini söylüyor.
Bu adam Gazze’nin “açl›ktan ölmesini de¤il sadece aç kalmas›n›” istedi¤ini belirtiyor. Savunma Bakan› Tantawi ise Filistin’e silah kaç›r›lmas›n› engellemek için ellerinden geleni yapt›klar›n› ve daha fazlas› için destek istediklerini söylüyor, Gazze’ye aç›lan tünellerin tespiti için Amerikan ordu mühendislerinin de
yard›m›n› istiyor. 25.10.2007 tarihli belgeye
göre, M›s›rl› liderler, ABD’nin Irak’tan acele
çekilmesini istemiyorlar. M›s›r hükümeti,
Irak’a yabanc› ülkelerden direniﬂçi-savaﬂç›
gitmesinin önüne geçmek için tedbir al›yor.
M›s›r istihbarat› bunun için çal›ﬂ›yor. Hükümet, kendi ülkesindeki direniﬂçileri tutukluyor. Tantawi ve generaller, ABD’yi ziyaret
ediyorlar ve ABD’nin askeri yard›m› azaltmayaca¤› veya koﬂula ba¤lamayaca¤›na
dair güvence ar›yorlar. Mübarek ve Süleyman, Suriye devlet baﬂkan› Esad’›n ‹ran’la
iﬂbirli¤ine ateﬂ püskürüyorlar ve ABD’den
Suriye’yle iliﬂki kurup Esad’› Arap dünyas›na geri
kazanmas›n› istiyorlar. ‹ran, onlara göre Arap dünyas›n›n bölünmüﬂlü¤ünden yararlan›yor. Cemal
Mübarek, Araplar›n ›l›ml›lar (S. Arabistan ve M›s›r)
ve radikaller (Suriye ve Katar) olarak ikiye ayr›ld›¤›n› söylüyor. Ömer Süleyman, Gazze, Sudan ve
‹ran’daki radikalizmle mücadele etmek istediklerini
belirtiyor, ‹ran’›n M›s›r topraklar› üzerinden Gazze’ye silah sokma giriﬂimlerinin ve nüfuz bölgesini
yayma teﬂebbüslerinin “bedelini ödemesi” gerekti¤ini söylüyor. Amerikal›lar da M›s›r-‹srail bar›ﬂ›n›n
Amerikan askeri operasyonlar›n› ve Süveyﬂ’e ulaﬂ›mlar›n› kolaylaﬂt›rd›¤›n› itiraf ediyorlar. Ancak Çinlilerin bir M›s›r F–16 üssünü ziyaret etmelerine tepki gösteriyorlar. M›s›rl›lar› anlaﬂmalara uymamakla
suçluyorlar.
Bu belgeler, yazanlar›n gerici dünya görüﬂü nedeniyle gerçe¤in kimi zaman oldukça çarp›t›lm›ﬂ bir
görüntüsünü yans›tsalar da, dikkatle incelendiklerinde, halk hareketlerini bast›rmak, oyalamak, içini
boﬂaltmak, iﬂbirlikçi yönetimler y›k›ld›¤›nda ve de¤iﬂim kaç›n›lmaz oldu¤unda onun yönünü de¤iﬂtirecek yedek kuvvetleri elinde bulundurmak için emperyalizmin ve iﬂbirlikçi burjuvazinin ne tür haz›rl›klar ve manevralar içinde oldu¤unu do¤rulamas› bak›m›ndan önemlidir. Buna ra¤men, s›n›f mücadelesinde ba¤r›ndan gerçek “karizmatik liderler” ç›karan bir M›s›r iﬂçi hareketinin “M›s›r’l› zihniyeti”ni
aﬂabilece¤ini de itiraf etmektedir.

‘‹ktidar için mücadelesinde, iﬂçi s›n›f›n›n tek silah› örgütüdür.’ (Lenin)

Vedat Özgür
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Okurlardan

E¤itimde ‘Sanallaﬂma’ Sermayeye Hizmet Ediyor
Ben lise üçüncü s›n›f ö¤rencisiyim ve geçti¤imiz
günlerde e¤itim sistemini bir kez daha sorgulamam
gerekti¤inin fark›na varmama neden olan bir haberle karﬂ›laﬂt›m. Turkcell, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile
ortaklaﬂa “okul.com.tr” diye bir proje att› ortaya. 11
ﬁubat 2011 tarihli sunumda Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Cenk Bayrakdar, bu bireysel e¤itim platformuyla
e¤itimin mobilleﬂmesine destek olmay›, uygun fiyatlarla e¤itim imkan› sunarak f›rsat eﬂitli¤i sa¤lamay› ve 3G’nin yard›m›yla mobil e¤itimi hayat›n
parças› haline getirmeyi hedeflediklerini söylemiﬂ.
Turkcell’in e¤itimde dijitalleﬂmeye katk›da bulunmak amac›yla hayata geçirdi¤i internet ve cep telefonu tabanl› bireysel e¤itim platformu okul.com.tr
ö¤renim hayat›na büyük yenilikler getirme iddias›nda. Turkcell’in düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda verilen bilgilere göre ö¤rencilerin ücretsiz üye olup
sosyalleﬂebilece¤i, ö¤retici oyunlar oynayabilece¤i
ve müzik eﬂli¤inde ders çal›ﬂ›p test çözebilece¤i bir
site yarat›lm›ﬂ.
Bas›n toplant›s›nda gerçekleﬂtirdi¤i bir sunum
ile projeyi tan›tan Cenk Bayrakdar ﬂunlar› söylemiﬂ: “…Ülkemiz ad›na bu dönüﬂüme katk›da bulunmay› sosyal sorumluluk alan›m›z›n içinde gördük. www.okul.com.tr’ nin mobil aya¤› sayesinde
ö¤rencilerimiz her an her yerde Okul’la birlikte olmaya devam edecek. 4 farkl› içerik sa¤lay›c›n›n
sundu¤u MEB müfredat›nda verilecek derslerin yan› s›ra Türkiye’nin ilk ve tek online liderlik e¤itimi
program› YGA Y›ld›zlar Liderlik Program› sayesinde ö¤rencilerimizin bireysel geliﬂimine de katk›da
bulunaca¤›z.” Bu sözleri sarf eden Turkcell’in Ürün
ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür

Yard›mc›s› kapitalist düzenin ﬂartlar›nda herkesin
mobil internet eriﬂimine rahatça ulaﬂabilece¤i hayaline kendini kapt›rarak “ö¤renmeye gönüllü herkese” bu uygulamay› sundu¤unu belirtiyor. Atlad›¤›
nokta Türkiye’de daha okul yüzü göremeyen çocuklar varken e¤itim iﬂini gönüllülü¤e indirgeyerek
“biz yapt›k siz kullanmad›n›z” dercesine ilginç konuﬂmas›na ilginçlik katt›. Gönüllülü¤ü bir anda unutarak konuﬂmas›na “üyeler Baﬂo¤retmenim, E¤itimOnline, NED Dershaneleri ve Okulistik online
e¤itim içeriklerini 2 TL’den baﬂlayan fiyatlarla sat›n
alabiliyorlar. ‹çerik sat›n alma s›ras›nda ﬂimdilik sadece Mobil Ödeme seçene¤i mevcut. Ancak kredi
kart› ve havale ile ödeme üzerinde de çal›ﬂt›klar›n›
ve 1 ay içerisinde bu ödeme yöntemlerinin de sisteme entegre edilece¤ini” söylerken asl›nda e¤itime can atsan da paran yoksa eriﬂilemeyen bir proje gerçe¤ini kan›tlad›.
Ankara Ticaret Odas›’n›n 2006-2007 araﬂt›rmas›na göre ilkö¤retimde okuyan ö¤renci say›s› 10.8
milyon, yine yak›n zamanda yap›lan bir araﬂt›rmaya göre Türkiye’de lise okuyan ö¤renci say›s›
1.384.600. Verilere bak›ld›¤›nda akla gelen ilk soru
“Bu kadar ö¤renci aras›ndan ne kadarl›k bir az›nl›k
mobil internet veya evde internet ﬂans›na sahip?”
Bununla ilgili olarak, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma Vakf›) taraf›ndan haz›rlanan
2009 y›l› verilerine göre Türkiye’de nüfusun
%62’sinin hayat›nda hiç internet kullanmad›¤›n› belirtiliyor. OECD (Ekonomik Kalk›nma ve ‹ﬂbirli¤i Örgütü) ‹statistikleri’ne göre ise, 2.39 dolarl›k en düﬂük ve 76.11 dolarl›k en yüksek Megabit/saniye’lik
fiyatlar›yla Türkiye internetin en pahal› oldu¤u ülkelerden biri. Microsoft ile Avrupa ‹nteraktif Reklam-

c›l›k Birli¤i’nin (EIAA) ortak yapt›¤› ‘Mediascope
2010’ araﬂt›rmas›na göre de Türkiye nüfusunun
yaln›zca üçte biri internet kullan›yor. Bu verilerin ortaya koydu¤u tabloya göre bu proje bizim gibi iﬂçi
çocuklar› için de¤il, yine ve tekrar burjuvazinin sözde ﬂansl› çocuklar› içindir.
De¤inilecek bir di¤er konu ise k›r ve kent aras›ndaki internet kullan›m uçurumu. Hanehalk› Biliﬂim Teknolojileri Kullan›m› araﬂt›rmas› (2005) sonuçlar›na göre, kentlerde internet kullan›m oran›
%18.57 iken, k›rda internet kullan›m› oran›
%6.05’da kalmaktad›r.
Bütün bunlar› okuyup, araﬂt›rd›ktan sonra akl›m›za gelebilecek sorulardan biri de; “MEB bu uygulamaya destek verirken acaba bu sanal proje
yerine ö¤retmen atamalar›n› art›rsak da 300 küsur
bin atanmam›ﬂ ö¤retmeni iﬂine kavuﬂtursak daha
iyi olmaz m›, diye düﬂünmüyor mu? Ö¤rencilerin
ö¤retmene mi yoksa bilgisayar oyununa m› ihtiyac›
var?” ya da “E¤itim iﬂi art›k MEB’den de¤il de kapitalist bir tekel olan Turkcell’den mi soruluyor?” Asl›nda bu sorular›n cevab›n› MEB’ in uygulamalar›
aç›kça veriyor. MEB bütün bunlar› iﬂbirli¤i yapt›¤›
büyük sermayeyi daha da zenginleﬂtirmek amac›yla yap›yor, aç›kta kalan ö¤retmenler, okul yüzü göremeyen ö¤renciler varken bu ülkede, onlar› bir kenara itip sanki lütufmuﬂ gibi böyle bir projeyi çal›ﬂan y›¤›nlardan toplanan vergi kaynaklar›yla desteklemekte sak›nca görmüyor.
‹stanbul’dan ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ okuru
bir lise ö¤rencisi

Torino F‹AT Fabrikas›nda Referandum
14-15 Ocak tarihlerinde Fiat’›n Torino’daki fabrikas›nda çal›ﬂanlar aras›nda bir referandum yap›ld›. Amerikan Chrysler firmas›n› sat›n alarak, mevcut fabrikalar›na ABD ve Meksika’daki Chrysler
fabrikalar›n› da ekleyen ﬂirket, Torino’daki yat›r›mlar›n› devam ettirme ve yeni ortakl›k için yeni bir
fabrika kurma karﬂ›l›¤›nda iﬂçilerden ﬂu koﬂullar›
kabul etmelerini istedi:
“Toplam 40 dakika olan paydoslar 30 dakikaya
düﬂürülecek; bütün fabrika çal›ﬂanlar›n›n hastal›k
nedeniyle iﬂe gelmedi¤i günler belli bir oran›n alt›na düﬂmezse, tatil günlerinden önce ya da sonraki
günlerde kullan›lan hastal›k izinleri ücretsiz izin say›lacak; ﬂirket 40 saat olan haftal›k çal›ﬂma süresini 48 saate ç›karabilecek (fazladan 8 saat için saatlik ücret de¤iﬂmeyecek); malzeme eksikli¤i vb.
nedeniyle üretim yap›lamamas› durumunda boﬂa
geçen süre için baﬂka bir gün telafi çal›ﬂmas› yap›lacak, bu çal›ﬂma fazla mesai say›lmayacak; yeni
fabrikada ö¤le yeme¤i molas› vardiya sonlar›nda
yani çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan 7,5 saat sonra verilebilecek; bir anlaﬂmazl›k durumunda her iki taraf do¤rudan eyleme geçmeyip (grev vb.) bir uzlaﬂt›rma
kuruluna baﬂvuracak, uzlaﬂt›rma kurulunda anlaﬂma sa¤lanamazsa ﬂirket sendikan›n haklar›n› iptal
edebilecek; sendika ya da herhangi bir üye bu yat›r›m plan›na ayk›r› davran›rsa ﬂirket sendikan›n
haklar›n› iptal edebilecek; ﬂirket bu koﬂullar› içeren
anlaﬂmay› imzalamayan sendikan›n haklar›n› tan›mayabilecek ...”
Bunlar›n d›ﬂ›nda, zorunlu fazla mesaileri artt›ran, iﬂçi sa¤l›¤›n› tehlikeye atan bir dizi kölelik koﬂulunun daha oyland›¤› bu “referandum”da, ﬂirket
iﬂçilere, bunlar› kabul etmedikleri takdirde, fabrikan›n rakipleriyle rekabet edemeyece¤ini, bu nedenle yeni yat›r›m yap›lmayaca¤›n›, Torino’daki fabrikay› kapat›p dünyan›n baﬂka bir yerinde üretim yapaca¤›n› ilan etti. K›sacas›, iﬂçilere “ya köle ol, ya
iﬂsiz kal” seçenekleri sunuldu.
Ayn› senaryo, haziran ay›nda Napoli’deki Fiat
fabrikas›nda da yaﬂanm›ﬂt›. Fiat yönetimi, iﬂçilerinin tümü için sendikalarla masaya oturmak yerine,
tek tek fabrikalardaki iﬂçi temsilcileriyle görüﬂmeyi,
genel toplu sözleﬂmeler yerine, her fabrika için ay-

r› sözleﬂmeyi genel uygulama haline getirmeye çal›ﬂmakta. Böylece, daha da¤›n›k ve bölünmüﬂ bir
iﬂçi kitlesiyle karﬂ›layarak dayatmalar›n› daha kolay
kabul ettirebilece¤ini düﬂünüyor.

Bir çok maddesi mevcut yasalar› ihlal eden bu
anlaﬂmay› iﬂçi sendikalar›ndan yaln›z CGIL’e (‹talyan Genel Emek Konfederasyonu) ba¤l› FIOM
(Metalurji ‹ﬂçileri Federasyonu) imzalamad› ve
“Hay›r” kampanyas› yürüttü. Di¤er sendikalar, anlaﬂmay› imzalad›lar ve fabrikan›n kapanmamas›
için iﬂçilere “Evet” deme ça¤r›s› yapt›lar. Burjuva
bas›n, “hay›r ç›karsa ‹talyan sanayisi çökecek” propagandas› yaparken, “Libero” (“Hür”) gazetesi,
“Hay›r” diyen FIOM üyelerini, “son Stalinistler” olarak tan›mlad›. Di¤er yandan, sendikalar›n üye say›lar›n› ortaya koyarak, “Evet” diyenlerin aç›k farkla
kazanaca¤›n›, “Hay›r” demenin boﬂuna oldu¤unu
ilan etmekten geri durmad›lar. 5.400 kiﬂilik fabrikada, FIOM üyesi 1.600 iﬂçi varken, di¤er sendikalar›n toplam› 3.800 ediyordu.
‹talya’da, faﬂizme karﬂ› savaﬂ›n sonucunda büyük prestij kazanan ‹talyan Komünist Partisi’nin
öncülü¤ünde 1944 y›l›nda sa¤lanan sendikal birlik,
burjuvazinin ve ABD gizli servisinin bölme çabalar›n›n sonucunda, ancak 1948’e kadar sürdü. Bu ta-

rihten beri, iﬂçiler, üç büyük konfederasyon ve bunlar›n d›ﬂ›nda irili ufakl› bir çok sendikaya bölünmüﬂ
durumda. En fazla üyesi olan konfederasyon olan
CGIL, y›llarca ‹KP’nin ideolojik savrulmalar›na ayak
uydurduktan sonra, bu partinin de yoklu¤unda patronlar›n dayatmalar›na karﬂ› göstermelik karﬂ› ç›k›ﬂlardan baﬂka bir ﬂey yapamaz halde. Bunun d›ﬂ›nda, geleneksel olarak H›ristiyan-Demokratlar’›n
uzant›s› olan CISL ve kendisini sözde “komünist ve
dinci ideolojilerden ba¤›ms›z”, “laik-milliyetçi” olarak ortaya koyan UIL, her önemli dönüm noktas›nda patronlar›n ve devletin yan›nda yer alan iki büyük konfederasyonu oluﬂturuyor. Bu bölünmüﬂ
sendikal yap›da iﬂçiler, faﬂizme karﬂ› savaﬂ›n ve
68-69’daki kitlesel grevlerin sonucunda elde ettikleri haklar› birer birer kaybediyorlar.
“Evet” oylar›n›n kazanaca¤›na kesin gözüyle
bakan burjuva dünyas›n›n gözü, Fiom’un üzerindeydi. 1920’lerden bu yana fabrika iﬂgallerinin deneyimini s›kça yaﬂam›ﬂ olan ‹talya’da, sendikan›n
yeni bir iﬂgale kalk›ﬂ›p kalk›ﬂmayaca¤› merak ediliyordu. Ne var ki, CGIL, böyle bir hareketi örgütleyecek çapta olmad›¤›n› k›sa süre önce göstermiﬂti.
Aral›k ay›ndaki kitlesel ö¤renci gösterileri s›ras›nda,
ö¤renci liderlerinin bizzat görüﬂerek bu hareketi iﬂçilerin bir genel greviyle birleﬂtirme ça¤r›s› yapt›klar› CGIL baﬂkan›, “gündemimizde genel grev yok”
diyerek bu ça¤r›y› reddetti. Referandumdan sonra,
ileri iﬂçilerin ve sosyalistlerin bask›s›yla, 28 Ocak
2011 günü yaln›z metal iﬂkolunda bir günlük grev
ilan etmek zorunda kald›.
Burjuvazinin bütün tehditleri ve propagandalar›na karﬂ›n, “evet” oylar› yaln›z %54’lük bir ço¤unluk
elde etti. Bu durum, dayatmalara boyun e¤mek istemeyen iﬂçilerin say›s›n›n hiç de az olmad›¤›n›
gösteriyor. Ne var ki, mücadelede yol gösterecek
bir önderlikten yoksun durumdalar. Buna karﬂ›n,
bir yerde geri ald›¤› bir hakk›, di¤er her yerde geri
almak isteyen sermaye boﬂ durmuyor. ‹leri iﬂçiler,
bir fabrikada uygulamaya giren bu uygulamalar›n,
bütün çal›ﬂma hayat›n› düzenleyen normlar haline
gelece¤ini belirterek bütün iﬂçileri uyar›yorlar.
‹talya’dan bir ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ okuru

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

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Okurlardan

Kapitalizmde Kad›n Sorunu Çözümsüzdür
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde bu y›l
da her y›l oldu¤u gibi güzel dileklerle kad›nlar hat›rlanacak, birtak›m insanlar kendilerini kad›nlar›n hamisi gibi görerek vaatlerde bulunacak, sonra yeni
bir gün eski koﬂullarla tekrarlayacak. Kapitalist sistem tüm anma günlerini sömürdü¤ü gibi, bu günü
de sömürmektedir. Her ﬂeyin al›n›p sat›ld›¤› bu sistemde, en temel insani duygulardan (anne, baba
sevgisi, aﬂk, vb.) para kazan›l›r. Burjuva bas›n›na
bakt›¤›n›zda bugün için kad›na yönelik pek çok etkinli¤in oldu¤unu ve özel indirimleri görürsünüz.
ﬁüphesiz bunlardan yaln›zca burjuva kad›nlar› yararlanabilir. Emekçi kad›nlar›n bu e¤lence ve imkânlardan faydalanmaya ne zamanlar› ne de paralar› vard›r. Kad›n giriﬂimcilerin üstün baﬂar›lar› anlat›l›r, fonda da dövülen öldürülen kad›nlar yer al›r.
Kapitalist sistemde rekabet yasas›n›n sonucu
olan kad›n›n çal›ﬂma hakk›na kavuﬂmas› âdeta kad›na sa¤lanm›ﬂ bir lütuf olarak sunulur. Oysa kapitalist sistem emekçi kad›na hiçbir zaman ekonomik
anlamda tam bir özgürlük sa¤layamaz. Bu düzende mülk sahibi s›n›flar›n kad›n› yemek piﬂirme (zevk
için) ve miras b›rakacak çocuklar› do¤urma makinesi olarak kal›rken, “mülksüz kad›nlar” tüm aile
fertlerini ve en son da kendilerini doyurmak için yemek piﬂirmek ve kendileri gibi sermayenin hizmetinde çal›ﬂacak köleleri do¤urmak ve onlara bakmak gibi iﬂlere ek olarak erkeklerden daha a¤›r
ﬂartlarda iki kere sömürülerek -ev içinde, ev d›ﬂ›nda- çal›ﬂ›rlar. Kapitalist rekabet koﬂullar› alt›nda daha yüksek ücret alan erkek iﬂçilerin yerine kad›n ve
çocuk iﬂçiler yedek iﬂçi ordusu olarak görülür. Bu
durum erkek iﬂçiler için bir tehlike ve tehdit haline
dönüﬂtürülür .
Erkek ve kad›n iﬂ ararken birbirlerinin rakibi haline gelir. ‹ﬂ bulabilme umudu ço¤unlukla kad›nlar›n
aleyhine iﬂler. Kad›nlar›n düﬂük iﬂgücüne kat›l›m ve
istihdam oranlar› durumun vahametini ortaya ç›karmaktad›r. 2005 rakamlar›na göre (OECD ‹ﬂgücü
‹statistikleri) Türkiye’de iﬂgücüne kat›l›m oran›
%48.0’d›r. Bunun % 71.5’i erkek ve yaln›zca %
24.9 u kad›nd›r. 2008 y›l›nda bu oran -aral›k ay›- %
23.1 e düﬂmüﬂtür. Oysa Türkiye 2009 tarihinde,
ILO’nun; kad›n erkek aras›nda eﬂit iﬂ ve eﬂit ücret
sa¤lanmas›n› öngören; 100, 101, 122 ve 142 say›l›
sözleﬂmelerini imzalam›ﬂt›r.
2003 tarihli ‹ﬂ Kanunundaki esnek istihdam› ve
iﬂten ç›karmay› kolaylaﬂt›ran düzenlemelere ilave
olarak torba kanunla, sözde kad›n›n hem annelik,
hem de eﬂlik görevlerini ihmal etmemesini sa¤layacak olan esnek istihdam koﬂullar›, kad›nlar›n eme-

¤i ve yaﬂam›n› sömüren en a¤›r koﬂullar olarak
2011 y›l›n›n arma¤an› olmuﬂtur.
Gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in artmas›ndan
da en baﬂta zarar gören yine kad›nlard›r. 2009 y›l›nda TÜ‹K’in yapt›¤› “Gelir ve Yaﬂam Koﬂullar›”
araﬂt›rmas›na göre ekonomik krizden toplumun alt
gelir gruplar› etkilenmiﬂtir. Ülke nüfusu yüzde
20’lik hane halk› dilimlerine ayr›ld›¤›nda en fakirlerin içinde bulunan diliminin pay›, 2008 de 5.8 iken
2009’da 5.6’ya gerilemiﬂtir. Buna karﬂ›n en zengin
yüzde 20’lik dilimin pay› 2008’de yüzde 46.7 iken,
2009 da yüzde 47.6’ya yükseltilmiﬂtir. Nüfus yüzde
10’luk dilimlere ayr›ld›¤›nda durumun vahameti daha aç›k seçik görülür. 2008’de en fakir grubun gelirden ald›¤› pay yüzde 2.2 iken, 2009’da yüzde
2.1’e gerilemiﬂtir. Ekonomik zorluklar, kad›n-erkek
aras›ndaki eﬂitsizli¤i daha belirgin hale getirir. Yoksul kesimlerin ekonomik durumlar›n›n daha da bozulmas›yla kad›na yönelik ﬂiddet olaylar›n›n art›ﬂ›
aras›ndaki iliﬂki çok aç›kt›r. Krize ba¤l› iﬂten ç›karmalar›n ve ücret kay›plar›n›n etkisini yo¤un olarak
hissettirdi¤i 2009 y›l›nda Türkiye’de 1126 kad›n cinayete kurban gitmiﬂtir.
Hem geliﬂmemiﬂ ülkelerde hem de en geliﬂmiﬂ
ve e¤itim oranlar›n›n en yüksek oldu¤u kapitalist ülkelerde kad›nlara yönelik ﬂiddet çal›ﬂan y›¤›nlar›n
ekonomik durumlar›n›n kötüleﬂmesine paralel olarak sürekli artmaktad›r.
Örne¤in Pakistan ve Hindistan’da ortalama
günde dört kad›n evde kocalar› taraf›ndan öldürülmektedir. Bu olaylar polis kay›tlar›na “mutfakta iﬂ
yaparken yand›lar”(!) ﬂeklinde yans›maktad›r. (T›pk› A¤r› Diyadin’de kad›n ölümlerinin kendilerini “silahla ya da asarak” öldürdükleri yani intihar ettikleri ﬂeklinde polis kay›tlar›na yans›mas› gibi. Bu intiharlar›n hiçbiri do¤ru dürüst araﬂt›r›lm›yor ve da¤l›k
1994 y›l›nda yap›lan uluslararas› bir araﬂt›rmaya göre tüm ülkelerde
ev içi ﬂiddetin oluﬂmas›na katk›da bulundu¤u saptanan belli baﬂl›
faktörler. Hemen farkedilece¤i gibi bu faktörlerin hiçbiri ülkemizde
eksik de¤ildir:
Kültürel faktörler
- Cinsiyet merkezli sosyalleﬂme
- Erke¤in do¤uﬂtan üstünlü¤üne inan›lmas›
- Erke¤e kad›n ve k›z çocuklar› üzerinde mülkiyet hakk› veren de¤erler
- Aile kavram›n›n özel alan ve erke¤in kontrolü alt›nda olmas› gerekti¤ine
inan›lmas›
- Evlilik adetleri (baﬂl›k paras›/çeyiz)
Ekonomik faktörler
- Kad›n›n erke¤e ekonomik ba¤›ml›l›¤›
- Ekonomik kaynaklara kad›n›n s›n›rl› eriﬂimi
- Miras, mülkiyet hakk›, ortak arazilerin kullan›m› haklar›na iliﬂkin yasalarda
ayr›mc›l›k
- ‹stihdama yetersiz eriﬂim
- E¤itime yetersiz eriﬂim

ve küçük bir belde olan ve ço¤unun korucu oldu¤u
onbeﬂ aﬂiretin bulundu¤u Diyadin’de kad›nlar “intihar” etmeye devam ediyor.)
Geri kalm›ﬂ ülkelerde kad›n cinayetlerinde en
yayg›n gerekçenin (bahanenin) tahmin edilece¤i gibi “namus” oldu¤u yap›lan araﬂt›rmalarla da do¤rulanmaktad›r. Bu gerekçeyle iﬂlenen cinayetlerin en
yayg›n oldu¤u ülkeler, Bangladeﬂ, M›s›r, Ürdün,
Lübnan, Pakistan ve Türkiye’dir. Bunlar ayn› zamanda kad›nlar›n ba¤›ml›l›¤›n› artt›ran çocuk yaﬂta
evliliklerin ve anneli¤in de yayg›n oldu¤u ülkelerdir.
En geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerden biri olan ‹spanya kad›n cinayetlerinin yo¤un oldu¤u di¤er bir örnektir. ‹spanya Avrupa’da iﬂsizlik oran›n›n en yüksek oldu¤u ülkedir (2011 Ocak ay› verileriyle %
20.4). ‹spanya’n›n Avrupa’da kad›na yönelik ﬂiddetin ve kad›n cinayetinin en yo¤un oldu¤u ülke olmas› da bunun kaç›n›lmaz bir sonucudur.
Kad›na yönelik ﬂiddetin geri kalm›ﬂ ülkeler kadar en geliﬂmiﬂ ve en kültürlü ülkelerde de görülmesi kapitalist geliﬂmenin bu sorunun çözümü olmad›¤›n›n en aç›k göstergesidir. Oysa sosyalist ülkelerde kad›na yönelik ﬂiddet son derece marjinal
bir olgudur, kald› ki bu ülkeler genel anlamda insan›n insana uygulad›¤› (yaralama ve cinayet gibi)
ciddî ﬂiddet olaylar›n›n oran›n›n neredeyse s›f›r oldu¤u ülkelerdir. Sosyalist toplumlarda kad›n›n ev içi
köleli¤i de kapitalist toplumda ailelerin yal›t›lm›ﬂl›¤›
ve kâr kayg›s› nedeniyle uygulanmas› mümkün olmayan veya tercih edilmeyen son derece pratik
yöntemlerle (tüm ö¤ünlerde yemek ç›karan dev yemekhaneler gibi) çözülmüﬂtür. Kapitalist toplumlarda kad›na ve çocu¤a yönelik ﬂiddetin bu denli yayg›n olabilmesine imkan veren de özünde bu kiﬂisel
ve ailesel yal›t›lm›ﬂl›k ve bireyciliktir.
Öykü Sevinç
Yasal faktörler
- Kad›n›n yaz›l› yasalarda veya pratikte daha düﬂük yasal statüde olmas›
- Boﬂanma, velayet ve miras yasalar›ndaki sorunlar
- Tecavüz ve ev içi istismar›n yasal tan›mlar›n›n yap›lmam›ﬂ olmas› veya
yetersizli¤i
- Kad›nlar aras›nda okuma yazma oran›n›n düﬂüklü¤ü
- Polis ve mahkemelerin kad›nlara ve k›z çocuklara özensiz yaklaﬂ›m›
Politik faktörler
- Kad›n›n iktidarda, politikada, medyada ve yasal ve t›bbi mesleklerde
yetersiz temsili
- Ev içi ﬂiddetin ciddî bir sorun olarak görülmemesi
- Aile kavram›n›n özel ve devlet kontrolünün d›ﬂ›nda görülmesi
- Kad›n›n eﬂitli¤inin kurulu düzeni veya dinsel kurallar› tehdit edici
görülmesi
- Kad›n›n politik bir güç olarak örgütlenmesinin s›n›rl›l›¤›
- Kad›n›n örgütlü politik sisteme kat›l›m›n›n s›n›rl›l›¤›
(Kaynak: Heise L. L., Pitanguy J. and Germaine, A. Kad›na Karﬂ› ﬁiddet,
1994 Dünya Bankas› Yay›n›)

‘Türkiye Türklerindir, Kad›na ﬁiddet Uygulayan Erkek De¤ildir!’
Büyük bir gazetenin kad›na yönelik ﬂiddete karﬂ› baﬂlatt›¤› kampanyan›n slogan›: Kad›na ﬁiddet
Uygulayan Erkek De¤ildir! Kampanyan›n reklam filminde bir kad›n dövülüyor ama kad›n› kimin dövdü¤ü görülmüyor. Bu ﬂekilde kad›nlar› döven erkekleri durdurabilece¤ini düﬂünüyor herhalde bu kampanyay› gerçekleﬂtirenler. Asl›nda bu kampanya
gündemde olan yak›c› bir konuyu kullanarak an›lan
gazetenin reklam›n› yapmaktan baﬂka bir ﬂeyi
amaçlam›yor.
Türkiye’yi dünyan›n 16. ekonomisi geçinirken
gelir da¤›l›m› adaletinde OECD sonunculu¤una güreﬂtiren, iﬂ kazalar›nda dünya üçüncüsü ve Avrupa
birincisi yapan kimdir? Kesinlikle parababalar› de¤ildir! Peki kimdir? Reklamdaki kad›n› dövenler gibi ecinniler, iyi s›hhatte olsunlar m›d›r?
Türkiye’de Kürtler ve di¤er halklar ezilmiﬂ, Anadolu Ermeni nüfustan ‘ar›nd›r›lm›ﬂ’t›r. Peki, bunlar›
yapan kimdir? Vallahi de tallahi de Türkler de¤ildir
ama yine de ‘Türkiye Türklerindir.’ ‘Ermeni dölü’,
‘Rum tohumu’, ‘teröristler sünnetsiz ç›kt›’ gibi manﬂetler kime aittir, ‘Hayata Dönüﬂ’ katliam›nda ‘sahte oruç kanl› iftar’ diye manﬂet atanlar, günümüzde
hâlâ ‘düﬂünce özgürlü¤ü’ ad› alt›nda ‘vahﬂi Kürtler,

Sermayenin mant›¤›na göre,
kad›nlara uygulanan ﬂiddet basitçe
baz› insanlar›n veya baz› ‘›rklar›n’
gerili¤inden kaynaklanmaktad›r.
geri Kürtler’ söylemini körükleyenler, 12’li faﬂist darbeleri, ‘terörist’ edebiyat›yla devrimcileri yarg›s›z infazlarla katleden polis devletini hep ayakta alk›ﬂlayanlar kimlerdir? 1 May›slarda polis kurﬂunlar›yla öldürülen iﬂçiler yerine ezilen çiçekleri manﬂet yapmay› tercih edenler kimlerdir? Kad›nlar› her gün ‘ön
ve arka kapak güzelleriyle’ aﬂa¤›layanlar kimlerdir?
Asla boyal› sermaye bas›n› ve onun anl› ﬂanl› ‘hür
ve demokrat’ kalemleri de¤ildir! Kad›nlar› dövenler

‘erkek’ olamazlar da bunlar› yapanlar ‘gazete’ ve
‘gazeteci’ olur mu? Sermaye düzeninde olur, oluyor.
Bu her ﬂeyi sat›lacak bir mal olarak gören bir
reklamc›n›n toplumsal sorunlar› çözüm ﬂeklidir: Sataca¤›m›z mal nedir? Kad›nlara ﬂiddet uygulaman›n
kötülü¤ü fikri. Hedef kitlemiz kim: erkekli¤iyle gururlanan ve kad›n döven ay›lar. O halde, bu fikri onlara satman›n tek yolu onlar›n fazla ﬂiﬂkin ‘erkeklik
gurular›na’ seslenmektir.
Tekelci sermaye bas›n›n›n gerçek konumu daima
ezilen kad›na karﬂ› ezen erke¤in, ezilen ulusa karﬂ› ezen ulusun, sömürülenlere karﬂ› sömürücülerin
konumudur. Onlar›n kad›nlar›n ezilmesine karﬂ›
duyarl›l›¤› da sadece sahtekârl›ktan ve ikiyüzlülükten ibarettir. S›n›fl› toplumda ezilen ve sömürülen
emekçi kad›nlar›n, halklar›n ve s›n›flar›n kurtuluﬂ
yolu ezenlerin ve sömürenlerin (ezen ve sömüren
konumunda olmaktan kaynaklanan) gururlar›na
seslenmek ya da onlara yalvarmak de¤il, onlara
karﬂ› örgütlü ve birleﬂik olarak devrimci mücadele
yoludur.
K. Behrengi

‘Proletarya diktatörlü¤ü ancak emekçi kad›nlar›n aktif kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilebilir.’ (Clara Zetkin) 15
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Dünya Emekçi Kad›nlar Günü Ve Sosyalizm
“Do¤uran, büyüten, besleyen, esirgemeyen,
üreten kad›n. Ayn› zamanda sevginin aﬂk›n timsali kad›n.” Di¤er yandan emperyalist-kapitalizmin hegemonyas›n› kurdu¤u gezegenimizdeki
kad›n yukarda zikredilen ulvi niteliklerinin d›ﬂ›nda, cinselli¤i meta obje derekesine indirgenerek
kendine yabanc›laﬂt›r›lm›ﬂ ve vahﬂice sömürülmektedir.
Kad›n›n gerçek sosyal-evrensel
kurtuluﬂu, kapitalizm ﬂartlar›nda de¤il, s›n›fs›z, sömürüsüz, s›n›rs›z,
eﬂitlikçi, özgürlükçü sosyalist-komünist toplumda ancak mümkündür.
Kapitalist bat›dan devﬂirilen burjuva ve küçükburjuva feminist ak›mlar ise aﬂ›nm›ﬂ tezleriyle kapitalist
üretim-mülkiyet-paylaﬂ›m iliﬂkilerinin,
kapitalizmin yoz ve kozmopolit “kültür” propagandas›n›n etkisindeki düzen içi “özgürlük” ﬂiarlar›yla seslerini
yükseltmektedir. Onlar, s›n›fsal, ideolojik, politik
anlam›yla emekçi kad›nlara de¤il, “s›n›fs›z, imtiyazs›z, kaynaﬂm›ﬂ bir kitle” gibi görmek istedikleri
genel anlam›yla kad›nlara hitap etmektedir.
Kad›nlar›m›z›n konumu, s›n›fsal tahlillerin d›ﬂ›nda; bir yandan kara gerici, ›rkç›, ﬂoven anlay›ﬂlarla ele al›nmakta ve örtünmeye zorlanmakta, di¤er yandan kad›nlar›n ezici ço¤unlu¤unu
oluﬂturan emekçi kad›nlar›n çifte sömürüsü ve
çifte ezilmesi olgular›n› görmezden gelen burjuva feminist anlay›ﬂlarla izah edilmeye kalk›ﬂ›lmaktad›r.
‹lksel komünal toplum Ana-Erkil geleneklerinde kad›n özgürdü. Ne zamanki mülkiyet, hanedanl›k, örgütlü dinler ve devlet anlay›ﬂlar› do¤up
geliﬂme gösterdi, kad›n›n köleli¤i de böylece
baﬂlad›. Erkek de (Ata-Erkil duruma terfi ederek)

din ve devletin egemenli¤iyle özdeﬂleﬂti. Dinlerle devletin hâkimiyetinin y›k›ld›¤› sosyalist-komünist toplumda kad›n da özgürleﬂecektir. Kad›nlar›n özgürlü¤üne kavuﬂmas› insan›n ve insanl›¤›n
sosyal-evrensel kurtuluﬂu anlam›na gelir. Kad›nlar›n hakiki özgürlü¤ü komünist toplumda gerçekleﬂecektir.
Anadolu emekçi halklar›n›n tarih ve geleneklerinde Ana-Kad›n, Ata-Kad›n, K›z›lbaﬂ-Kad›n kültü hâkimdir. Bu türden
tarihsel-sosyal-kültürel anlaml› geleneklerimize
‹ﬂçi-Emekçi-Kad›n,
Devrimci-Kad›n, Gerilla-Kad›n gelenekleri eklendi¤inde ortaya zengin
bir tablo ç›kmaktad›r. Bu temel ilerici
kültürümüzün geliﬂtirilip güçlendirilmesi ile Emekçi-Kad›nlar›m›z, ideolojik, politik, örgütsel seçimlerini
yaparak, erkek emekçi yoldaﬂlar›yla
omuz omuza mücadele ederek, kolektifli¤i en yüce noktas›na taﬂ›yarak götürecek
ve devralacaklard›r.
Kendi özgün sentezimizi bu temelde üretti¤imizde burjuva, küçükburjuva “sol” ak›mlar›n suland›r›p çarp›tmaya çal›ﬂt›¤› tüm anlay›ﬂlar k›r›l›p
aﬂ›lacakt›r.
Devlet, devrim, parti, iktidar, birey, aile, kad›n, erkek, çocuk vb. konular üzerindeki bilim ve
ak›ld›ﬂ› tüm burjuva görüﬂler de yerli yerine oturtulacakt›r.
Asla milliyet, din, ›rk, cinsiyet ayr›m›na düﬂmeden yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada ‹ﬂçi-Emekçi-Kad›n hareketi önemli bir dönemeci aﬂmak yolundad›r. Aﬂacakt›r…
Yaﬂas›n 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü! Yaﬂas›n Sosyalizm!..
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Burjuva Düzeninde Spor
Burjuva düzeninde spor, birçok bireyi etkisi alt›na al›p maddî ve manevî olarak sömürmektedir.
Sömürülen kesimin büyük bir ço¤unlu¤u maalesef
iﬂçi s›n›f› ve aileleridir.
‹ﬂten kalan zaman›nda fazla seçene¤i olmayan
bireylerin oyaland›¤›, en ra¤bet gören kapitalist ﬂirketlerin yönetti¤i futbol, asgari ücretle -ve bazen
daha alt›nda- k›t kanaat geçimini sa¤lamaya çal›ﬂan bireyleri harcama yapmaya zorlamakta ve aileden çok futbolla ilgilenmeye itmektedir. Birey harcama yapt›kça yöneticilerin ve oyuncular›n cebi dolarken, iﬂçinin kazanc› o ölçüde azalacakt›r. Yani
kapitalist sistemin gere¤i olan “zenginin daha da
zenginleﬂmesi fakirin daha da fakirleﬂmesi” geçerlili¤ini burjuvan›n spor “kültürü”nde de koruyacakt›r.
‹nsanlar burjuvazi yönetimindeki spora öyle bilinçsizce ba¤lan›yorlar, bu da sporun evrensel, insanca bir konum kazanmas›n› engelliyor. Öyle bir
taraflaﬂ›p -as›l taraflar›n› unutup- holiganlaﬂ›yorlar
ki, yaﬂad›klar› kötü ﬂartlar› bir kenara b›rak›p fark›na varmadan mevcut sistemin devam›n›n taraftar›
oluyorlar. Bu durum bir tür ﬂartlanmad›r ve öyle a¤›r
roller içerir ki yer yer içinde cinayeti bile bar›nd›rabilmektedir. Bunu yapan birey ise hiçbir ﬂey kazanamayaca¤›n›n fark›nda de¤ildir ve bireye sözde
tak›m› ad›na yapt›klar› bir nevi dinî ibadet gibi gelir.
‹ﬂte bu da manevî sömürüdür ki asl›nda kapitalizmdeki yabanc›laﬂma olgusunun bir görünümünden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Spor dallar›ndaki tak›mlar›n ve liglerin isimlerinin belli sponsor markalarla ba¤daﬂt›r›lmas› da burjuva sporun amac›n› göz önüne sürecek baﬂka bir
kan›t olabilir.
Burjuva sporu salt iﬂçi s›n›f›n› sömürmez, ö¤rencileri de bu a¤a çekmeye çal›ﬂ›r. Bir çok lise ve
üniversite ö¤rencisini kendi içinde bar›nd›rmaya
çal›ﬂ›r, onlar› holiganl›¤› aﬂ›lar, gözlerini bununla
kapamaya çal›ﬂ›r.
‹stanbul’da ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
okuru bir lise ö¤rencisi

Eylemdeki Sloganlar›n Dili
1970 - 15/16 Haziran Direniﬂi sürecindeki sloganlar› hat›rlatmakta yarar vard›r:
O günkü ﬂartlarda da günümüzdeki gibi iﬂçi s›n›f› hareketi ile sosyalist hareketi buluﬂturup bütünleﬂtirilememiﬂ ve böylelikle Devrimci ve Komünist bir hareket
henüz üretilememiﬂti. Devrimci Hareket örgütsel güvencesine kavuﬂturulamam›ﬂt›. ‹ﬂçi-Kitle, Köylü-Kitle ve Gençlik-Kitle çal›ﬂmalar› h›zla geliﬂip yayg›nlaﬂ›yordu. Kadrolar nüveler biçiminde fabrika birimlerinde ve üretim faaliyeti olan
her yerde örgütlüydü. Kadrolar› s›n›f mücadelesi yetiﬂtiriyordu. Kadrolar proletaryadan oksijen al›yordu. Tutarl› bir tarih ve s›n›f bilinciyle kitlelerle organik iliﬂkiler içindeydiler. “‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal Ve Sendikal Birli¤i” denildi¤inde tarihsel ve s›n›fsal görevlerini militanca yerine getirmenin coﬂkusu, heyecan› ve
özverisiyle hareket ediyordu. Kitlelerin devrimci ruhu son derece geliﬂmiﬂ ve
yetkinleﬂmiﬂti. Direniﬂi tabanda ören Kadrolar 100 y›ll›k s›n›f mücadelesi tarihimizden, devrimci geleneklerimizden ve de mücadelenin ateﬂinden geliyordu.
Yeterince s›nan›p denenmiﬂlerdi. ‹ﬂi, üretimi, özel hayat›, kimli¤i ve kiﬂili¤i ile tutarl›yd›lar. ‹ﬂçi s›n›f› bu Kadrolar› seviyordu ve onlar yarat›c› öncülük rolleri ve
donan›mlar›yla kitlelere güven veriyorlard›. 15/16 Haziran Direniﬂinin bir y›l öncesinden tutarl› kitle çal›ﬂmalar›yla örülmesi Proleter Devrimci Kadrolar›n örgütlülü¤ü ve disiplini sayesinde oluﬂmuﬂtu. Bilindi¤i gibi 15/16 Haziran Direniﬂi’nde
iﬂçi s›n›f›n›n taleplerinde asla ekonomik bir talep yoktu. Hareket siyasîydi. Sloganlar da do¤all›kla siyasî karakterliydi. Bu durum eylemdeki sloganlara da
yans›m›ﬂt›. ‹ﬂçilerin haz›rlad›¤› pankartlarda ﬂunlar yaz›l›yd›:
• Yaﬂas›n ‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal Ve Sendikal Birli¤i!
• Bütün Ülkelerin ‹ﬂçileri Birleﬂin!
• Tek Parti, Tek Sendika, Tek Gençlik Örgütü
• D‹SK’in Varl›¤›na Son Verecek 274-275 Say›l› Yasalar› Tan›m›yoruz!
• Art›k Eski ‹ﬂçi Yok!
• Anayasa-Yasa Dediler ‹ﬂçi-Emekçi Hakk› Yediler!
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Hükümet ‹stifa!
Süleyman Baﬂvekil ‹ﬂçi Köylü Aç Sefil!
Soygun Düzenine Son! Ücretli Köleli¤e Hay›r!
‹ﬂçiyiz, Güçlüyüz, Esir De¤iliz!
Fabrikalar, Tarlalar Her ﬁey Eme¤in Olmal›!
Özgürlük-Demokrasi ‹ﬂçilerle Gelecek!
Üreten de Yöneten de Biziz!
Ba¤›ms›z Sosyalist Türkiye!
Halklara Özgürlük!
Kahrolsun Amerika!
NATO’ya Hay›r!
Zulüm Bir Gün Duracakt›r- Halk Zinciri K›racakt›r!
Zam Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AP!
‹ﬂçi-Gençlik Elele Genel Greve!
‹ﬂçi S›n›f›n› Yenemeyeceksiniz!
‹ﬂçi-Asker Elele!

• “‹ﬂçi-Ordu Elele” Slogan› iﬂçi s›n›f› Ana Halkas› yerine burjuvazinin ç›karlar›n› korumakla görevli sistemin ordusu faktörünü öne ç›karan baz› MDD ve
ulusalc›-“sol” kesimlerce at›lm›ﬂt›r. Fakat bu slogan etkili olamam›ﬂt›r. Bu slogan› etkisiz k›lmay› amaçlayan “‹ﬂçi-Asker Elele” Slogan› ise tamam› emekçi
halk çocu¤u olan askerleri düﬂündürüp kazanmay›, onlar› da Direniﬂe katmay›,
ordu saflar›ndaki ayr›ﬂmay› sa¤lamay› ve askerlerin iﬂçilere karﬂ› silah kullan›lmas›n› emredenlerin yan›nda yer almamalar›n› sa¤lamak gibi nedenlerle kullan›lm›ﬂt›r. Nitekim asker ve ilerici subaylar “vur emrini” yerine getirmemiﬂtir.
Proleter Devrimci Kadrolar, günümüzde de tarihsel ve s›n›fsal deneyimlerinin uzant›s›nda iddialar›n›n arkas›nda durmaktad›r.
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