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Yolunu ﬁaﬂ›rmaman›n Güvencesi:
S›n›f›n Ba¤›ms›z Tavr›n› Öne Ç›karmak
Tekelci devlet kapitalizminin
“yüksek” ç›karlar›n› koruyup kollayan
gerici AKP iktidar› ﬁ›rnak/Uludere/Roboski köyündeki 34 insan›m›z›n
katliam›yla ideolojik ve s›n›fsal konumunu daha da netleﬂtirdi. Anlaﬂ›lan
o ki, AKP “iç savaﬂ” k›ﬂk›rtmalar›n›
daha da sistemleﬂtirilmesinden medet arar bir duruma gelmiﬂtir.
Bolu/Gerede’deki 500 iﬂçinin
gasp edilen haklar› için gerçekleﬂtirdi¤i direniﬂi de tekelci-militarist-polis
devleti kimli¤i ile cop ve gaz bombas›yla da¤›tt›. AKP tutarl›-‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar›n›n yayg›nl›k göstermesinden korktu¤u için bu yöntemleri uygulamaktad›r.
Hakl› talepleriyle ilerici ö¤renci
gençli¤in demokratik talepleri karﬂ›s›nda da AKP iktidar›n›n tavr› son derece aç›k ve nettir. Tekelci-militaristpolis devletinin ideolojik/s›n›fsal karakteri ve ç›karlar› neyi gerektiriyorsa
AKP iktidar› da bunun gere¤ini yapmaktad›r.
Devrimci-Sosyalist-Komünist iddial› kadrolar›n bir türlü s›n›f bilinci
aﬂ›layamad›¤› ve kitleleri örgütleyemedi¤i süreçlerde AKP iktidar› s›n›f
karﬂ›t› politikalar›yla bu görevi bihakk›n yerine getirmektedir. Devletin ve
kapitalist anarﬂinin ne demek oldu¤unu AKP daha do¤ru biçimde icraatlar›yla göstermekte ve kitlelere dolayl› bilinç aﬂ›lamaktad›r.
AKP’den “burjuva demokrat” aç›l›mlar ve “adalet” bekleyen liberalsolcular (yani Sosyalist/Marksist geçinen yeni muhafazakârlar) ﬂimdilerde yana yak›la AKP’ye “sitem oku”
atmaya baﬂlad›lar. Böylelikle kendilerinin de ne derece gerici oldu¤unu
bir kez daha kan›tlad›lar.
AKP iktidar› sömürücü/sömürgeci/emperyalist bir devlet olan Osmanl›’dan devral›nan yöntemlerle bu
memlekette, Bölgede ve Yak›ndo¤u’da alt-emperyalist/küçük-emperyalist niyetlere soyunmuﬂtur. Uluslarötesi tekelci sermayenin yer yer
yerli bir orta¤›, iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu
kimli¤i ile AKP iktidar› iﬂçi s›n›f›na,
emekçi halk hareketlerine ve bu
memleketin sosyal muhalefet dinamiklerinin tamam›na (ilerici gençlik
hareketine, emekçi kad›n hareketine, K›z›lbaﬂ-Alevi hareketine, Kürt
ulusal hareketine) s›n›fsal kiniyle sald›r›yor. Hakl› talepleriyle soka¤› belli
disiplinlerle kullanmay› deneyen iﬂçilere, kamu emekçilerine sald›r›yor.
Keyfî, fiilî infaz yöntemlerinden yarar

umuyor. Yürürlükteki kendi yasalar›n› dahi çi¤nemeyi göze al›yor. Kapitalist anarﬂik sistemlerinde zaten çürüyüp çözülmeyen bir kurum da kalmam›ﬂt›r. Burjuva “hukuk” kurumu
da en çok çürüyenidir. Bu kurum her
siyasî iktidar dönemlerinde oldu¤u
gibi siyasî, hukukî, kitabî, vicdanî ve
cüzdanî gerekçelerle delinmiﬂ ve
âdeta kevgire dönmüﬂtür. AKP iktidar› ABD+AB’nin deste¤ini de arkas›na alarak içerideki sosyal muhalefetin belini k›rmadan, var olanlar›
bask›, tehdit ile sindirip kendine biat
ettirmeden alt-emperyalist/küçükemperyalist emelleriyle d›ﬂar›ya sald›r›p/aç›lam›yor.
ABD baﬂkan› Obama TC devletine “stratejik ortak” muamelesi yapt›¤›n› aç›kça söylüyor. TC devleti de hegemonlar aras› krize, hegemonya krizine bakmadan yeni pazar/paylaﬂ›m
savaﬂlar›nda kendisine sunulacak k›r›nt›lar› toplaman›n telaﬂ›yla destursuz
hareket ediyor. Komﬂular›na nas›l sald›raca¤›n›n projelerini yap›yor. Onlar›
kendi pazar a¤›na katman›n hayallerini kuruyor.
Uluslarötesi tekelci sermaye güçleri bir yandan haks›z ve kirli savaﬂlar› tezgâha koyuyor, düﬂük yo¤unluklu savaﬂ doktrinlerini Yak›n Do¤u’da ve Bölgemizde de deniyor. Di¤er yandan dünya emekçi halklar›n›n
hak arama, adalet, eﬂitlik davas› yolunda isyan, ayaklanma, baﬂkald›r›
eylemlerini kendisine zarar vermeyecek biçimlere sokmaya çal›ﬂ›yor.
Kapitalizmin krizini çözemedi¤i için
de III. Dünya Savaﬂ›’n›n haz›rl›k ve
tahkimat›n› yap›yor.
Kolektif çabalarla üretti¤imiz ‹ﬁÇ‹
B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz, faaliyetine baﬂlad›¤› tarihten bu yana ba¤›ms›z s›n›f
tavr›n› korumuﬂtur ve bu tavr›n› sürdürmektedir. Dünya genelinde Bölgede ve yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki
s›n›f mücadelesi temelindeki sorunlar›m›z› diyalektik ve tarihsel materyalist yöntemlerle tahlil etmeyi öne
ç›karm›ﬂt›r. Çözüm yöntemlerini tart›ﬂmaya açm›ﬂt›r. Sosyal s›n›f ve
emekçi halklar gerçekli¤i temelinde
sahip olunmas› gereken gündemi d›-

ﬂ›m›zdaki insanlar›m›za hat›rlatmay›
ve birlik konusunu gündemde tutmay› uygun bulmuﬂtur. Böylelikle
sa¤l› “sol”lu burjuva siyasî partilerinin birlikte hareket etti¤i “laikçi-ﬂeriatç›” sahte gündemini delmenin kavgas›n› vermiﬂtir. Vermeye de devam
edecektir. Burjuva siyasî partilerinin
tamam› tekelci sermayenin partileridir. NATO’cu ve Pentagon’cudur.
Bürokrasinin her iki kanad›n›n has
elemanlar› da bu okullar›n ö¤rencileridir. Devlet tekelci kapitalizminin ç›karlar›n› savunurlar. ‹ﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤ine ﬂiddetle
karﬂ›d›rlar. Kürt ulusal hareketinin ve
öteki etnik kimliklerin taleplerine de
ﬂiddetle karﬂ›d›rlar. Aralar›ndaki kavga ise sadece “gemici kavgas›d›r.”
‹lerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve komünist cenah›m›z bu tablo karﬂ›s›nda politika üretmek zorundad›r. Üretilecek politika S›n›f Partisi’nin güvencesinde/kurmayl›¤›nda
yap›lmal›d›r. Bu türden birleﬂik, güçlü, ciddî, güvenilir ve donan›ml› bir
S›n›f Partisi arac›m›z ise ne hazin
henüz sosyal pratikte yerini alamam›ﬂt›r. Bu türden bir güvencemizin
yoklu¤unda art›k “üzümün çöpü, armudun sap›” küçükburjuva “ayd›n”
seçmecili¤i ile “Örgütler Anarﬂisi”
hastal›klar›na prim veremeyiz. Hayat›n reddetti¤i gerici “dar grup kültü”nü
yayg›nlaﬂt›ramay›z. Denenip s›nanm›ﬂ ve sosyal pratikte aﬂ›nm›ﬂ ve
aﬂ›lm›ﬂ teori-pratikler yerine tekelci
sermayenin bask› ve terörüne karﬂ›
her alanda dövüﬂecek olan Kurum
ve Araç’lar›m›za iﬂbaﬂ› yapt›rmak
gerekiyor. Sokak hareketlerini bu
türden güvencelerle hareketlendiremeyen kimi örgütlerin “devrim aﬂk›na”(!) giriﬂti¤i ataklar›n yeni k›r›m ve
k›y›mlar› gö¤üsleyemeyece¤i aç›kt›r.
Dünyada da, Bölgede de, bu memlekette de burjuva diktatörlüklerinin niyetlerini kursaklar›nda b›rakacak
devrimci inisiyatifler de mevcuttur.
Henüz nüveler halindeki bu inisiyatiflerimizi birbirinin dilinden anlayan,
birlikte hareket eden, birbirinden ö¤renen, deneyim aktar›m›nda bulunan, devrimci birikimleri harcamayan, birbirini seven ve güvenen ve
de kolektif akl›, kolektif bilinci ve kolektif eylemi yönetip yönlendirmeye
aday bir konuma getirmek gündeme
gelmiﬂtir. O takdirde emperyalist-kapitalizme anlad›¤› dilde cevap verme
hakk›n› kazanaca¤›z. “Yoksa?” sorusunun cevab› ise bellidir…
‹smail Arguvanl›
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S›n›f ve Politika

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesi Ne Yapmak ‹stiyor?
Kolektif çabalarla ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Gazetemiz’in 13. say›s›n› da üretmiﬂ olman›n hakl› gururunu hissediyoruz.
“‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesi Ne
Yapmak ‹stiyor?” sorusu asl›nda
abes bir sorudur. Bu türden sorularla s›k s›k da karﬂ›laﬂmaktay›z. “‹ﬂçi
S›n›f› ve Sosyalizm” diye söze baﬂlayan kimileri ne burjuva bas›n›n› ne
bu “sol cenah›n” bas›n›n› okuyor.
Okudu¤unu anlayanlar›n say›s› da
giderek azal›yor. Hele böyleleri
“kendine Müslüman ve kendi amentüsünü okuyan” biriyse ve de hücrelerimizi tahrip eden virüsler misali
“dar grup kültü” ile yan›p tutuﬂuyorsa, kendili¤inden örgüt kurup parti
ça¤r›ﬂ›m› kurnazl›¤›ndan yarar umuyorsa, böylelerine kolektif çabalar›m›zla üretilen Gazetemiz’in konumunu, iﬂleyiﬂini ilke ve amac›n› nas›l anlataca¤›z?
Bu türden sorular› soranlar bir
yan›yla politikayla u¤raﬂ›yor di¤er
yandan böylesine abes sorular sorarak zaman›m›z› al›yor veya ak›llar›
s›ra bizi baﬂka alanlara çekmeyi deniyor…
Demek ki, hayat ve mücadelenin
do¤rulamay›p reddetti¤i ideolojik,
politik ve örgütsel duruﬂlar›ndan
ötürü son derece iﬂkilliler, rahats›zlar, büyü bozuluyor… Böyle olmasa
bu türden abes sorular sormazlar.
Hâlbuki ilerici, devrimci politikayla u¤raﬂan biri kolektif çabalar›m›z›n
anhas›n›/minhas›n› dürüstçe ö¤renmek, bilgi sahibi olmak istiyorsa,
önce Gazetemiz’i al›r, okur ve inceler. Böylelikle bir hükme ve kanaate
var›r. Merak›n› giderir. Dahas› bu-

nunla da yetinmiyorsa, kalk›p Büromuza gelir. Görüﬂme talebinde bulunur. Tan›ﬂ›r. Devrimci ve Komünist ise bu mütevaz› organ›n yeni nitelikler kazanmas›na çal›ﬂ›r. Sahiplenir. Eleﬂtirel katk› yapar.
Böylelerinin ve kimi okurlar›m›z›n
baz› sorular›na muhatap olmamak
ve as›l meseleyi gözden kaç›rmadan gündeme getirmek üzere Gazetemiz’in Kas›m 2009 tarihli birinci
say›s›nda: “‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemiz Hangi ‹htiyaçtan Do¤du? Hangi
‹htiyac› Karﬂ›layacak?” baﬂl›kl› yaz›m›zla konumumuzu ve sorunlar›m›z›
aç›klam›ﬂ bulunmaktay›z. Dost-düﬂman herkes bunu aç›kça biliyor ve
görüyor. Daha Gazetemizin üretimine baﬂlamadan, Eylül 2005 tarihinde ise, “‹ﬁÇ‹-K‹TLE GAZETES‹
‹Ç‹N SINIF B‹L‹NÇL‹ ‹ﬁÇ‹LERE

ÇA⁄RI” baﬂl›kl› bir broﬂür yay›mlayarak, s›n›f bilinçli iﬂçiler baﬂta olmak üzere, yönü proletaryaya dönük olan Devrimci ve Komünist
Kadrolar› haberdar etmiﬂ, onlara
böylece hem de¤er vermiﬂ hem de
bilgilendirmiﬂtik. Ayr›ca, “Gelin bu
türden bir organ› kolektif olarak birlikte üretelim” önerisinde bulunmuﬂtuk. Kolektifli¤i ideolojik süzgeçlerinden henüz geçirememiﬂ olanlar›n
bu türden devrimci önerilere ﬂaﬂ›
bakt›¤›n›n bilincindeyiz.
Böylelikle yay›n faaliyetine baﬂlayan Gazetemiz, hemen hemen
her say›s›nda ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ KOLEKT‹F‹ imzal› yaz›lar›yla ilke ve
amaçlar›n› okurlar›yla paylaﬂm›ﬂt›r.
Gazetemiz’in Kas›m 2010 tarihli,
7. say›s›nda “‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesi’nin ‹lke ve Amaçlar›” (s. 2) baﬂl›kl› yaz›m›zla da konuyu daha da netleﬂtirmiﬂtik. Samimi, dürüst, ilkeli ve
militan nitelikli iﬂçilerin Gazetemiz
hakk›ndaki bütün sorular›n› ayn›
duygularla cevaplamak birinci görevimizdir. Fakat “‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesi Ne Yapmak ‹stiyor?” türünden düzeysiz, spekülatif sorulara
verilecek cevab›m›z ise yoktur. ‹lke
ve amaçlar›, içeri¤i aç›k ve net olan
bu türden bir organ› ad›, adresi, konumu, geçmiﬂi ve deneyimi bilinen
kadrolar üretmektedir. Bu türden bir
faaliyeti kolektif çabalarla üretmenin
ad› neyse bizim ad›m›z da odur.
‹lkesel çerçevesini birlikte çizmek ve oluﬂturmak ﬂart›yla Devrimci ve Komünist olan her birey, grup,
çevre ve örgüt ile kolektif çabalar›

denemek, sosyal pratikte kolektif iﬂler yapmak, bizim aslî iﬂimizin bir
parças›d›r.
Gazetemiz’de ifadesini bulan
tezler, tahliller, yorumlar, de¤erlendirmeler, öneriler, eleﬂtiriler ve polemikler ne demekse bizler de onu
yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
“Tek Parti, Tek Sendika, Tek
Gençlik Örgütü” ﬂiar›m›z ne demek
istiyorsa onu yapmak istiyoruz.
“‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal ve Sendikal Birli¤i”nin manas› neyse bizim kast›m›z da odur.
‹ﬂliklerimizde bu türden devrimci
ütopyalar›m›z›n gerçekleﬂmesine
çal›ﬂ›yoruz. Hacivat-Karagöz oynatm›yor, iﬂ yap›yoruz.
‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar›m›zda Modern Proletaryan›n kendi davas›na
sahip ç›kmas›n›n kavgas›n› veriyoruz. Kadrolar›n “Marksizm’in yorumu ve pratikte yeniden üretimi” sorunsal›n› hazmetmesine çal›ﬂ›yoruz.
Proleter devrimci hareketimizin yeni
nitelikler kazanmas›na önem veriyoruz.
13. Say›m›z› üretmiﬂ olmakla küçükburjuvalar misali ne kibir ve gurura kap›l›yoruz ne de konumumuzu
abart›yoruz. Kolektif çabalar›m›zla
daha yapacak çok iﬂimizin oldu¤unu biliyoruz. Eksikliklerimizin fark›nda olarak, bunlar› iﬂ ve üretim faaliyetinde giderece¤imizi biliyoruz.
Profesyonel kadrolara kavuﬂtukça
burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar üzerinde anlaml› bir bas›nç uygulayaca¤›m›z› da biliyoruz.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Soyk›r›mc›lar ve Katliamc›lar Koç’un ‹zinden Gidiyor
- “Yakalanan anarﬂistlerin ve
suçlular›n mahkemeleri uzat›lmamal› ve cezalar› süratle verilmelidir.
Polis teﬂkilat›n› teçhiz edecek ve
kuvvetlendirecek imkânlar geniﬂletilmeli, gerekli kanunlar bir an önce
ç›kar›lmal›d›r.”
- “ﬁimdi; ‘Faﬂist ordu iktidara
geldi, kapitalistlerle birleﬂerek, Türk
iﬂçisini istismar ediyor’ propagandas› yap›lmaktad›r. Böyle bir iftira
karﬂ›s›nda, iﬂçi-iﬂveren iliﬂkilerini
düzenleyecek olan kanunlar dikkatle incelenerek, taraflar için adilane
bir ﬂekilde ve asgarî hata ile ç›kar›lmal›d›r. Bu düzenleme yap›l›rken,
baz› sendikalar›n Türk Devleti’ni ve
ekonomisini y›kmak için bugüne kadar yapt›klar› aﬂ›r› hareketler, göz
önünde bulundurulmal›d›r.”
- “(...) D‹SK’in kapat›lm›ﬂ olmas›ndan dolay› bir k›s›m iﬂçiler, sendikal münasebetler yönünden bekleyiﬂ içindedirler. Militan sendikac›lar, bu iﬂçileri tahrik etmek ve faaliyeti devam eden sendikalar›n yönetim kadrolar›na s›zarak, kendi davalar›n› devam ettirmek niyetindedirler. Bu durum bilinerek, haz›rlana-

cak kanunlarda gerekli tedbirler
al›nmal›d›r.”
- “Do¤u Berlin’de kurulan Türkiye Komünist Partisi, memleketi d›ﬂar›dan ve içeriden y›kmak için son
y›llarda çok ﬂeyler yapm›ﬂt›r ve hâlâ yapmaya devam etmektedir. (...)
Komünist Parti’nin, solcu örgütlerin, Kürtlerin, Ermenilerin, birtak›m politikac›lar›n kötü niyetli
teﬂebbüslerini devam ettirecekleri muhakkakt›r. Bunlara karﬂ›
uyan›k olunmal› ve teﬂebbüsleri
muhakkak engellenmelidir.”

- “(...) Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Turgut Özal hakk›nda, birtak›m dedikodular baﬂlat›lm›ﬂt›r. Turgut Özal, bir dahi de¤ildir.
Onun da hatalar› olabilir. Fakat bu
nazik dönemde, mevcudun içinde,
meselelerimizi en iyi bilen insand›r.
Dedikodulara bakmadan, kendisini
tutmakta fayda vard›r.”
- “Dinsiz millet olmaz. Din iﬂleri,
bu defa, siyasî partilerin istismar
edemeyecekleri ﬂekilde düzene sokulmal›d›r.”
-”Bize, ancak bizden hay›r gelece¤ini bilmekteyiz. Milletin hayr›
için verece¤iniz mücadelede, zat›âlilerine ve arkadaﬂlar›n›za muvaffakiyetler temenni ediyorum.”
Bu sat›rlar TÜS‹AD’›n kurucular›ndan ve Türkiye’nin en güçlü holdinginin sahibi Vehbi Koç’un Kenan
Evren’e yazd›¤› 3 Ekim 1980 tarihli
mektubundan al›nm›ﬂt›r. Koç’un bu
mektubundaki “tavsiyeleri” 12 Eylül
faﬂizmi ve onun temeli üzerinde kurulan günümüze kadarki tüm hükümetler taraf›ndan harfiyen yerine
getirilmiﬂtir ve getirilmeye devam
etmektedir. Asl›nda bu cümlelerde

iﬂçi düﬂmanl›¤›yla, emekçi halklar
aras›nda körüklenen düﬂmanl›kla,
ikiyüzlü din politikas›yla, 12 Eylül’den sonraki burjuva politikas›n›n
bütün tarihi henüz gerçekleﬂmeden önce özetlenmiﬂtir. Böyle oldu¤u içindir ki, Vehbi Koç an›lar›nda
“1939-1982 Son K›rk Y›l›n De¤erlendirilmesi” baﬂl›¤› alt›nda 12 Eylül’ü aﬂa¤›daki övgülerle de¤erlendirmiﬂ ve âdeta kendi çocu¤u gibi
sahiplenmiﬂtir:
“12 Eylül, Devletin Yeniden Kurulmas› Devridir.”
“(...) 24 Ocak 1980’de kabul edilen ‹ktisadî ‹stikrar tedbirlerinin aynen devam›na karar verildi. ‹lk iﬂ
olarak, anarﬂinin önüne geçilmesine çal›ﬂ›ld› ve memlekette her gün
daha fazla huzur ve sükûn tesis
edildi. Grev hakk›n›n suistimali önlendi. ‹htiyac›m›z olan petrolü temin
edecek döviz sa¤land›. Fabrikalar
yeniden çal›ﬂmaya baﬂlad›. Dan›ﬂma Meclisi kuruldu. Anayasa bu
Meclisten ve MGK’dan geçerek,
millet oyuna sunuldu. Millet, Cumhuriyet tarihinde görülmedik bir ço¤unlukla Anayasa’ya “evet” dedi.
devam› s. 3’de
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‘Bilgi sahibi olmad›klar› sürece iﬂçiler silahs›zd›rlar. Ama bilgi sahibi olduklar›nda bir güç oluﬂtururlar.’ (Lenin)

S›n›f ve Politika

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Bu TC’nin Gerçek Yüzüdür
Topra¤›n alt›ndan f›ﬂk›ran toplu
mezarlar,
Son teknoloji savaﬂ makinalar›ndan üzerlerine ya¤d›r›lan bombalarla katledilen köylüler, bombal›
provokasyonlar,
“Terörle mücadele” ad› alt›nda
ard› arkas› kesilmeyen ve hiçbir s›n›r tan›mayan bask›nlar, gözalt›lar,
tutuklamalar, cezalar,
“‹ﬂkenceye s›f›r tolerans” ad› alt›nda sokak ortas›nda alenen uygulanan polis terörü ve iﬂkence,
“‹leri demokrasi” maskesi alt›nda hapishanelerdeki onlarca bas›n
mensubu, yüzlerce ö¤renci, binlerce devrimci, demokrat, yurtsever
ayd›n ve politikac›,
Burjuva mahkemelerinin insanlarla gözlerinin içine baka baka dalga geçen kararlar› ve bu kararlar›
kendilerinin bile inanmad›¤› “yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›” demagojileriyle
savunmaya çal›ﬂan politikac›lar,
“Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek dil” sloganlar›yla inkâr, imha, zorla asimilasyon politikas›nda
ne pahas›na olursa olsun ›srar,
En temel haklar› için mücadele
eden iﬂçilere, emekçilere, ö¤rencilere cop, biber gaz›, tekme, tokat,
hakaret, bask›, eziyet, iﬂkence, hapis,
Ezilen ve sömürülen milyonlar›n
ilk kuruldu¤u y›llardan bugüne kadar günbegün “tad›na bakt›klar›”
sermaye cumhuriyeti gerçekli¤i
budur. AKP hükümeti geçen 9 y›lda
bu gerçeklikte hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmedi¤i gibi pek çok aç›dan onu daha da dayan›lmaz hale getirdi. Fakat bunu geniﬂ y›¤›nlar›n demokratik özlemlerini “ileri demokrasi”,
“Kürt aç›l›m›”, “12 Eylül’den hesap
sorma”, “militarizmi geriletme” vb.

söylemlerle baﬂar›yla sömürmesini
bilerek yapt›. Yani sopay› olanca
gücüyle vururken, havucu da yeri
geldikçe maharetle kullanmas›n›
bildi. Bu muazzam sahtekârl›¤› sahneye koyarken özellikle arkas›na
ald›¤› “liberal” denilen burjuva yazar-çizer-akademisyen tak›m›n›n
geniﬂ deste¤inden oldukça büyük
fayda gördü.

koya boyun e¤di, devlet gelene¤ine

Ama son zamanlarda önde gelen liberallerle hükümetin aras› biraz limonî görünüyor. Liberal baylar
ve bayanlara bak›l›rsa ﬂu son dönemde o “aç›l›mc›”, o darbelere ve
militarizme karﬂ› cesaretle dövüﬂen
o AKP ne olduysa birden ortadan
kalkm›ﬂ, yerine bir anda sistemle,
eski devlet gelenekleriyle uzlaﬂan
bir AKP ortaya ç›k›vermiﬂtir. Liberal
proflardan biri bir tv kanal›nda
Hrant Dink davas›n›n karar›n› yorumlarken hayretle soruyor: o Vali’yi, Emniyet müdürünü nas›l ödüllendirdiniz? ‹nsan hayretin böylesine hayret etmeden edemiyor! Acaba bütün bunlar yeni mi oldu? AKP
bugünkü uygulamalar›n›n temelini
2005 y›l›nda terörist “Terörle Mücadele” yasalar›nda yapt›¤› de¤iﬂikliklerle göz göre göre haz›rlarken, bu
terörist yasalarla binlerce çocu¤u
hapse atarken, “çocuk da olsa anne de olsa güvenlik güçleri gerekeni yapacakt›r” diyerek polis terörünü teﬂvik ederken, “tek millet, tek
devlet, tek bayrak, tek dil” naralar›yla yeri gö¤ü inletirken, her f›rsatta
Alevi-K›z›lbaﬂ nüfusa karﬂ› en geri
önyarg›lar› körüklerken, bütün bunlar› yapt›¤› y›llar içinde “ileri demokratl›¤›na” halel gelmemiﬂ de, ne olmuﬂ ki ﬂu son birkaç ayda “devletle
uzlaﬂan parti” olup ç›km›ﬂt›r?

anti-emperyalist /sahte demokrat

Gerçek ﬂudur ki, gelinen noktada art›k m›zrak çuvala s›¤m›yor.

teslim oldu…” vb vb. diyerek kendilerini ak›llar› s›ra kolayca aklayacak
kadar geniﬂ mezheplidirler. Ne yaz›k ki onlara yaratt›klar› sahte umutlar›n s›n›f ve tarih bilinçli, tutarl›, örgütlü bir politik güç de yoktur.
S›n›f ve tarih bilinçli proletarya
“laik/dinci”, “ulusalc›/liberal”, sahte
burjuvazi içindeki iktidar hesaplaﬂmalar›na taraf de¤ildir ve olamaz.
Ne de 90’›na merdiven dayam›ﬂ TC
günün birinde “demokratikleﬂecek”
umuduyla daha onlarca y›l eli kolu
ba¤l› sermaye hükümetlerinin yapaca¤› demokratik reform k›r›nt›lar›
için dua edebilir. En ileri demokratik
taleplerin, tüm uluslar›n, ulusal, dinAKP’nin kendinden önceki bütün
sermaye hükümetleri gibi düzeni
dönüﬂtürmek için de¤il kurulu düzen içinde kendisine mümkün olan
en geniﬂ hareket alan›n› açmak için
mücadele etti¤ini art›k çocuklar bile
görüyor. Bu noktada liberal baylar
da “sürece bak›n, ayr›nt›lara tak›lmay›n, güzel ﬂeyler olacak, militarizme geri ad›m att›r›l›yor” masallar›n› art›k daha fazla anlatacak yüzü
bulam›yorlar. Gerçi onlar›n bir kez
daha bu masallar› anlatmalara koyulmalar› için yeni bir sermaye hükümetinin kurulmas› hâttâ yaln›zca
mevcut hükümetin yeni bir sahte
“demokrasi aç›l›m›” yapmas› yeterli
olacakt›r. Nas›l olsa kendi yaratt›klar› ﬂiﬂirilmiﬂ umutlar boﬂa ç›kt›¤›nda her zaman “ah bu kez de yan›ld›k, hâlbuki bu son hükümetin sözlerine ne kadar güvenmiﬂtik, ne kadar da demokratik konuﬂuyordu,
daha öncekilerin hiç söylemedi¤i
ﬂeyler söylüyordu, ama o da statü-

sel ve mezhepsel az›nl›klar›n ve
tüm dillerin tam hak eﬂitli¤inin, tüm
uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›n›n tek tutarl› savunucusu devrimci
proletaryad›r. Fakat s›n›f bilinçli proletarya ﬂunu da ad› gibi biliyor ki,
emekçi y›¤›nlar için demokratik özgürlüklerin kayda de¤er ölçüde geniﬂlemesi, az çok anlaml› ve kal›c›
k›smî reformlar ve kazan›mlar, militarizmin, faﬂizmin, ﬂovenizmin, gericili¤in gerçek anlamda geriletilmesi olsa olsa ancak kitlelerin ba¤›ms›z devrimci mücadelesinin,
proletaryan›n iktidar mücadelesinin, yani varolan bürokratik-militarist ayg›t›n reforme edilmesi de¤il
tamamen parçalama ve kökünü kaz›ma mücadelesinin bir yan ürünü
olabilir ve asla kendi baﬂ›na bir
amaç olamaz.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

“Soyk›r›mc›lar ve Katliamc›lar Koç’un ‹zinden Gidiyor” baﬂl›kl› yaz›n›n devam›:

Dan›ﬂma Meclisi, parti ve seçim kanunlar›n› haz›rlamaya baﬂlad›. Al›nan tedbirler sayesinde enflasyon
yüzde 30 civar›nda geriledi. (...)”
Bu sat›rlar günümüzde TÜS‹AD
baﬂkan› Ümit Boyner’in “art›k 12
Eylül Anayasa’s›n› tarihin çöplü¤üne atma”n›n gereklili¤i ve Hrant
Dink davas›yla ilgili karar›n “vicdanlar› s›zlatmas›” üzerine sözlerinin
ikiyüzlülü¤ünü fazlas›yla kan›tlamaktad›r. 12 Eylül’ün Anayasas›’yla, YÖK’üyle, sürekli daha da
güçlendirilen tekelci kapitalist devlet ayg›t›yla (militarist ayg›t›, polis
devleti, “özel” mahkemeleri vb.yle),
sermayenin ç›karlar›na kölece ba¤lanm›ﬂ sa¤l› “sol”lu partileri ve sendikalar› gibi bütün kurumlar›yla gü-

nümüze kadar gelebilmesi, Türkiye
ekonomisinin hâlihaz›rda yüzde
seksenini kontrol etmeye devam
eden TÜS‹AD’›n a¤›rl›¤› olmadan
asla mümkün olamazd›.
Günümüzde de kendi s›n›f egemenliklerini korumak için halklar
aras›nda düﬂmanl›¤›, “Türk’ten baﬂka herkes Türk’ün düﬂman›d›r” felsefesini, anti-komünizmi, dinselmezhepsel önyarg›lar› her zaman
canl› tutmak ve körüklemek için ellerinden geleni ard›na koymayan
bütün sermaye partileri ve odaklar›
Koç’un izinden gitmekte ve onun
vasiyetini yerine getirmektedir. TÜS‹AD baﬂkan›n›n timsah gözyaﬂlar›
döktü¤ü Hrant Dink’in katliam›n› büyük bir “millî mutabakat” içinde ger-

çekleﬂtiren resmî-“gayr› resmî” bütün güçler de öyle…
Bugün 12 Eylül’ün apoletlileri 12
Eylül hukuku üzerine kurulu TC
mahkemeleri taraf›ndan sözümona
yarg›lanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu “yarg›laman›n” ne kadar sahtekârca
olaca¤›n› 12 Eylül ideolojisinin ruhuna uygun olarak haz›rlanan -ve
tam da bu yüzden örne¤in yukar›daki al›nt›lar› içermeyen- iddianame
ﬂimdiden kan›tl›yor. ‹ddianame 12
Eylül’ün faﬂist, iﬂçilere, emekçi
halklara, devrimcilere düﬂman karakterini gizleyerek onu salt “darbe”
kapsam›nda yar› yar›ya aklamaya,
birkaç “paﬂan›n” iﬂgüzarl›¤› gibi
göstermeye çal›ﬂ›yor. 12’li faﬂist
darbeleri TÜS‹AD’›n gazetelere ilân

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

vererek destekledi¤ini unutturmaya
çal›ﬂ›yor. Yine de bu göstermelik
yarg›lama bile birilerinin “ileri demokrasi” aﬂk›n›n de¤il, kitlelerin
mücadelesinin, devrimci ve demokratik güçlerin 12 Eylül’ün faﬂist karakterini teﬂhir etmek için on y›llarca süren mücadelesinin bir ürünü
olarak görülmelidir.
12 Eylül’ün esas sahipleri de
dâhil olmak üzere bütün sorumlular›n ve onlar›n faﬂist politikalar›n›n
bütün takipçilerinin yapt›klar›n›n hesab›n› proletarya devriminin mahkemelerinde emekçi halklara gerçekten verecekleri günler de eninde sonunda mutlaka gelecektir.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
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Ulusal Sorun

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

On Binler Bir Kez Daha Hrant Dink ‹çin Buluﬂtu

AGOS gazetesi kurucusu ve genel yay›n yönetmeni Ermeni gazeteci Hrant Dink’in katledilmesinin 5.
y›ldönümünde on binlerce insan
Hrant Dink davas›n›n utanç verici
karar›n› protesto etmek için 19
Ocak 2012 günü bir araya geldi.
Taksim’den AGOS gazetesi binas›n›n önüne kadar yap›lan yürüyüﬂte; ‘Katil Devlet Hesap Verecek,
Faﬂistler Vuruyor AKP Koruyor,
Hepimiz Hrant’›z Hepimiz Ermeniyiz, Faﬂizme ‹nat Kardeﬂimsin
Hrant, Bu Dava Böyle Bitmeyecek,
Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i’ sloganlar› at›ld›.
AGOS önünde toplanan kitleye
Hrant Dink’in arkadaﬂlar› ad›na Karin Karakaﬂl› anlaml› bir konuﬂma
yapt›. Karakaﬂl›:
“O cenaze gününde 1915’i, Dersim’i, Maraﬂ’›, Çorum’u, tekmil faili
meçhulleri, ihtilalleri, ola¤anüstü
halleri, bitmek bilmez darbe giriﬂimlerini buluﬂturduk. Kompart›man

Politik Ekonomi

usulü ayr› ayr› yaﬂamam›z buyrulmuﬂ ne varsa, bir k›ld›k. Büyük oyunu onun birleﬂtirici ruhuyla bozduk”
diye konuﬂtu.
Eyleme devrimci ve demokratik
çevreler de TC devletinin konumunu teﬂhir eden sloganlar›yla kat›ld›lar. Dink katliam›n› sermaye içi iktidar ve ç›kar kavgas›nda kullanmak
isteyen sa¤l› “sol”lu çevrelerin sloganlar› kitlelerden hiçbir karﬂ›l›k
bulmad›.
‹stanbul’dan ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
okurlar›, 19 Ocak 2012
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹’nin Sözü: TC sermaye devletinin “hukuk”u hiçbir zaman ezilen halklar›n, ezilen ve sömürülen emekçi y›¤›nlar›n hakl› taleplerinin kararl› ve samimi sözcülerine karﬂ› adalet göstermemiﬂtir,
göstermeyecektir. Dink katliam›
Türk burjuvazisinin soyk›r›mc› geleneklerinin dolays›z bir devam›d›r
ama Uludere katliam›n›n da bir kez
daha kan›tlad›¤› gibi asla nihaî halkas› de¤ildir.
Ayn› sermaye cumhuriyeti daha
ilk kurulurken Suphi’lerin katliam›nda görüldü¤ü gibi iktidar için kendi
aralar›nda kanl› bir kavga yürüten
bütün burjuva çevrelerin rol ald›¤›
anlaﬂ›lan bu katliamda, Hrant
Dink’in kurban seçilmesinin baﬂl›ca
nedeni onun çözümü TC devletinin
ya da emperyalist metropollerin

dar›d›r, Türk, Kürt, Ermeni ve bütün
emekçi halklar›n Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’dir. Milyonlarca insan›n dünyan›n dört bir yan›nda kapitalizme “art›k yeter” dedi¤i günümüzde kim ki bu gerçe¤i gizliyor
veya görmezden geliyorsa, kim ki
emekçi halklar›n umudunu 90’›na
merdiven dayam›ﬂ sermaye devletinin “demokratikleﬂmesine” ba¤lamay› vazediyorsa, o bir avuç asala¤›n egemenli¤ini korumak için giriﬂilecek yeni cinayetlere, soyk›r›mlara ve savaﬂlara bilerek veya bilmeyerek çanak tutmaktad›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

2012 Mali Y›l› Bütçesi Kabul Edildi:
Bu Bütçe Kimin Bütçesi?

Meydanlara ç›kan iﬂçiler, emekçiler, ö¤renciler, ayd›nlar taleplerini s›ralarken s›k s›k; “savaﬂa de¤il e¤itime bütçe”, “savaﬂa de¤il sa¤l›¤a bütçe” benzeri sloganlar atar, pankartlar taﬂ›rlar. Bu talepler hakl›d›r, dillendirilmelidirler, ancak bu talepler burjuva iktidarlar›n›n umurunda de¤ildir.
2012 y›l› Bütçesi TBMM’de hararetli tart›ﬂmalardan sonra kabul edildi,
yay›nland› ve yasalaﬂt›. Yaz›m›z›n baﬂl›¤›ndaki sorunun cevab› bellidir, ilgili/ilgilenmesi gereken her insan ideolojik/s›n›fsal konumuna göre bu bütçedeki rakamlar› kendince yorumlayabilir ve sonuçlar ç›kar›r. Bizim bu yaz›daki amac›m›z baz› bütçe rakamlar›n› buraya aktarmak, neyin kimden al›n›p kime harcand›¤›n› bir kere daha belgelemektir. Arada k›sa aç›klamalar
yap›lacakt›r, bunlar›n yararl› olaca¤›na inan›yoruz.
2012 y›l› bütçesinin Giderleri toplam›: 385.485.625.921 TL,
2012 y›l› bütçesinin Gelirleri toplam›: 364.382.125.000 TL’dir.
Aradaki farka ise Bütçe Aç›¤› denilmektedir! Yani bu bütçe baﬂtan aç›k
vermektedir, aç›¤› kapamak için baﬂvurulacak kaynak ise yine iﬂçiler,
emekçiler ve halk›m›zd›r.
Önce gelirlere bir bakal›m:
Vergi Geliri: 300.995.224.000 TL olup bunun 56.710.510.000 TL’si Gelir Vergisidir; yani tüm çal›ﬂanlar›n ‘maaﬂlar›ndan kesilerek’ ve küçük esnaftan toplanacak miktard›r.
30.035.121.000 TL’si ise Kurumlar Vergisi olup tüm ﬂirketlerden toplanacak vergidir. Hey gidi hey, Dünyan›n ilk 20 büyük ekonomisi içindeki ülkede kim ne oranda vergi ödüyor!
Vergi geliri içerisinde KDV toplam› 50.647.802.000 TL’dir. Herkes, her
ald›¤› ﬂeye KDV öder ama nihaî olarak bu tutar son tüketicinin, yani baﬂta
iﬂçiler olmak üzere emekçi halk›n cebinden ç›kmaktad›r!
Yine vergi geliri içerisindeki ÖTV tutar› ise 70.646.570.000 TL’dir. Bu
da yine nihaî tüketicinin cebinden ç›kar. Devletin “özel” sayd›¤› her ﬂey için
ödenir.
Bütçe gelirlerinin önemli bölümünün kayna¤›na da bakt›k, ﬂimdi bu geliri kim ne kadar harcayacak bir de bunlara bakal›m:
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adaletinde de¤il, Anadolu’nun
emekçi halklar›n›n bilincinin ve ilerici geleneklerinin uyand›r›lmas›nda
aramas›, bunu için kararl›l›kla mücadele etmesiydi.
Sermaye egemenli¤i katliam,
soyk›r›m, savaﬂ ve ulusal az›nl›klar›n daha güçlü milletler taraf›ndan
boyunduruk alt›na al›nmas› ve ezilmesi demektir. Bu en gerisinden en
“ileri demokratik” olanlara kadar
bütün kapitalist ülkelerde böyledir.
Halklar›n bar›ﬂ içinde ve kardeﬂçe
yaﬂamas›n› sa¤lam›ﬂ olan ve sa¤layacak olan yaln›zca bütün milletlerin tam hak eﬂitli¤ini kay›ts›z ﬂarts›z garanti alt›na alan iﬂçi s›n›f› ikti-

Cumhurbaﬂkanl›¤›:
138.700.000 TL
TBMM:
651.252.000 TL
Adalet Bakanl›¤›:
5.277.313.000 TL
Milli Savunma Bakanl›¤›:
18.229.672.000 TL
‹çiﬂleri Bakanl›¤›:
2.585.387.000 TL
Jandarma Gen. K.:
4.913.982.000 TL
Emniyet Genel Müdürlü¤ü:
12.119.314.000 TL
Milli E¤itim Bakanl›¤›:
39.169.379.190 TL
Sa¤l›k Bakanl›¤›:
14.357.938.000 TL
Baﬂbakanl›k:
861.757.000 TL
Diyanet ‹ﬂleri:
3.891.166.000 TL
Çal›ﬂma ve Sos. Güv. Bak:
31.551.963.000 TL
Enerji ve Tabii Kaynaklar:
591.527.000 TL
Kültür Bak:
1.705.076.000 TL
Aile ve Sos. Pol. Bak:
8.841.713.000 TL
Bilim, San. ve Tek. Bak:
2.236.131.000 TL
Çevre ve ﬁehircilik Bak:
929.814.000 TL
Gençlik ve Spor Bak.
4.469.119.000 TL
G›da, Tar›m ve Hay. Bak:
10.484.859.000 TL
Kalk›nma Bak:
1.067.700.500 TL
D›ﬂiﬂleri Bak:
1.351.947.000 TL
AB Bakanl›¤›:
151.171.000 TL
Gümrük ve Tic. Bak:
384.676.000 TL
Ulaﬂt›rma Bak:
9.091.374.000 TL
Daha fazla detaya girmeye gerek var m›d›r? Bu rakamlar› yorumlamaya gerek var m›d›r? Her ﬂey aç›k ve ortadad›r. O halde, meydanlarda ve
her f›rsatta talepleri dillendirmeye evet! Bunlar kitlelerde bir bilincin oluﬂmas› için gereklidir. Ancak böyle olur ya¤malar ve avantalar cumhuriyetinin bütçesi! Bu hiç unutulmamal›d›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‘As›l define topra¤›n üstündeki emekçi halklard›r” (Hrant Dink)

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Direniﬂ ve Eylemlerden

KESK ve TTB’nin 21 Aral›k 2011 Grevi
12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980
askerî faﬂist darbelerinden sonra
tekelci devlet kapitalizminin “yüksek” ç›karlar› uzant›s›nda iﬂçi s›n›f›
ve emekçilerin hakl› talepleri ile örgütleri büyük darbeler ald›. Görece
kazan›lm›ﬂ haklar› kabaca gasp
edildi. ‹lerici ve demokrat siyasi
partiler, sendikalar ve kitle örgütleri
kapat›ld›. E¤itim ve sa¤l›k iﬂkollar›nda yap›lan özelleﬂtirmelerle bu
alanlar vahﬂi kapitalizmin bitmez ve
tükenmez sömürüsüne sunuldu. ‹nsanlar›m›z en çok da e¤itim ve sa¤l›k gibi temel ihtiyaç alanlar›ndaki
sömürü ile karﬂ› karﬂ›ya kald›. Tekelci devlet kapitalizmi bununla da
yetinmedi, bu alanlardaki iﬂçi ve
emekçilere karﬂ› da yeni yeni bask›
yöntemleri geliﬂtirdi. Kazan›lm›ﬂ
haklar› geri alan yasal ve fiilî yapt›r›mlara yöneldi: Taﬂeronlaﬂt›rma,
hizmet sat›n alma, sözleﬂmeli personel uygulamas›...
AKP iktidar›n›n da katmerli olarak uygulamaya devam etti¤i bu
gerici politikalar karﬂ›s›nda; Kamu
Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK) ve Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)’nin bir süre önce yetkili
organlar›nda ald›¤› fiilî Grev karar›
21 Aral›k 2011 tarihinde bütün ülke
düzeyinde uyguland›. Eylemin baﬂ›n› TTB ve SES sendikas› çekiyordu. Sa¤l›k emekçileri coﬂkulu ve
militand›. Baﬂta Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) ile
Türkiye Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar›
Konfederasyonu (D‹SK) ve tüm di¤er ilerici, demokrat güçlerce desteklenen grev, büyük kentlerde bin-

lerce insan›n AKP’nin gerici ve k›s›tlay›c› uygulamalar›na karﬂ› ortak
tepkiye dönüﬂtü. ‹ﬂ b›rakma, yürüyüﬂ, bas›n aç›klamalar› ve fiilî mitinglerde, sa¤l›kç›lar›n taleplerinin
yan› s›ra, bas›na ve ö¤rencilere yönelik sindirme operasyonlar› da
tekrar gündeme taﬂ›nd›.
“GREVL‹ TOPLU SÖZLEﬁME,
GÜVENCEL‹ ‹ST‹HDAM, ‹NSANCA YAﬁAYACAK TEMEL ÜCRET,
BASKI, CEZA VE SÜRGÜNLER‹
DURDURMAK, EK ÖDEMELER‹N
EMEKL‹L‹⁄E YANSITILMASI ‹Ç‹N
GREV” gibi talepleri içeren pankartlarla gerçekleﬂtirilen grevlerde
iﬂçi s›n›f› ve emekçilerin hakl› talepleri dile getirildi. Ülke çap›nda gerçekleﬂtirilen bu greve AKP iktidar›
polis ve gaz bombas› ile sald›rmad›.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemizin sorumlu
kadrolar›yla, baﬂta 80 yaﬂ›ndaki
emektar arkadaﬂ›m›z S›rr› Öztürk
(15/16 Haziran Direniﬂi’nin birinci
san›¤›) olmak üzere ‹stanbul Beyaz›t Meydan›ndaki grevci iﬂçi ve
emekçilerle birlikte olduk. Kimileri
gibi Gazetemizin flamas›n› açmad›k. “Birlik” peﬂrevleri yapan yalanc› pehlivan sendikac›larla BDP’ye
eklemlenmiﬂ politikac›lar›n ajitasyonlar›n› dinlemek için de¤il, Greve
kat›lan iﬂçi ve emekçilerin nabz›n›
tutmaya çal›ﬂmak üzere alandayd›k. ‹ﬂçi ve emekçilerin grevine dayan›ﬂma duygusu ve düﬂüncesiyle
kat›ld›k.
Greve kat›l›m yeterli say›da de¤ildi. Kamu emekçilerinin özellikle
kad›nlar›n morali yüksekti. Coﬂku
ve heyecan da fena say›lmazd›. Fa-

kat “Grev alanlar›nda yüzbinleri bulan kat›l›mlar› gerçekleﬂtirebilseydik, Türkiye’nin gündemini yar›m
saatte de¤iﬂtirebilirdik” devrimci
ütopyam›z› bu vesileyle dillendirmekten de kendimizi alamad›k.
Sendikal› örgütsel kat›l›mlar›n
yan›nda, söze “benim partim…” diye baﬂlayan sol örgütsel kat›l›mlar
ise çok zay›ft›. Bir örgüt flamas› ve
taﬂ›maya yetecek kadar insan, iﬂte
o kadar!..
Bu memlekette eme¤in kurtuluﬂ
mücadelesine omuz vermeye aday,
an›lmaya de¤er çok yüksek bir potansiyel güç var. Bu sosyal muhalefet dinamiklerini enerjiye çevirecek,
yani kitleleri seferber etme yetene¤ine sahip bir örgüte ve kurmaya da
sahip olmad›¤›m›z çok aç›kt›r.
Sendika bürokratlar› ile iﬂçi aristokratlar›n› ve sosyalizm ad›na kendili¤inden kurulmuﬂ, örgütler anarﬂisi hastal›¤›na yakalanm›ﬂ, dar
grup kültüründen baﬂka bir yöntemi
düﬂleyemeyen, “sol” parselasyonun çok yönlü engellerini aﬂamad›¤›m›z için grevler, eylemler ve direniﬂler de nihai amac›na bir türlü ulaﬂam›yordu. Kitlesel ç›k›ﬂlar yaln›zca

bir tek gün ile s›n›rl›yd›. Yay›lma istidad› gösteremiyordu. Bu türden zaaflar›m›z yüzünden ne taleplerimiz
karﬂ›lan›yor ne de kitlesel ç›k›ﬂlar
sistemi geri ad›m atmaya zorlamaya yetiyordu. Aksine baz› kitlesel ç›k›ﬂlar kapitalist anarﬂi sistemine
“kalp ilac›” yerine de geçebiliyordu.
Hâlbuki sistemin bask› ve terörünü aﬂmak bizim elimizdeydi. Kolektif çabalar›m›zla sistemi silkeleyecek anlaml› ve ileri bir ad›m atmak bizim elimizdeydi. Bu ﬂarta
ba¤l› olarak iﬂçi ve emekçilerin hakl› taleplerinin karﬂ›lanmas› imkân
dâhilindeydi.
Yak›c› bir sorun olarak gündeme
taﬂ›d›¤›m›z: ‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal
ve Sendikal Birli¤i sorunsal› hem
daha anlaml› biçimlerde gündeme
taﬂ›nabilir hem de devrimci hareketimiz önemli bir s›çrama yapabilirdi.
‹ﬁÇ‹
B‹RL‹⁄‹
Gazetemiz:
TEK PART‹-TEK SEND‹KA-TEK
GENÇL‹K ÖRGÜTÜ ﬂiar›m›z› boﬂuna tekrarlam›yordu… 21 Aral›k
2011 fiilî Grevi öngörülerimizin ne
denli hakl› ve hayatî oldu¤unu bir
kez daha kan›tlam›ﬂt›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Sendikal Hareket

Türk-‹ﬂ Kongresi ve Düﬂündürdükleri
Devlet/sermaye destekli kuruluﬂu, geçmiﬂ kirli tarihi, oportünist ve
gerici kadrosu, finansman› yeterince bilinen Türk-‹ﬂ Konfederasyonu
35 sendikas›yla tabandan gelen militan ve direngen s›n›fsal taleplerin
önünde baraj olmaya çal›ﬂ›yor.
Konfederasyona ba¤l› 10 sendika,
“Sendikal Güçbirli¤i Platformu” giriﬂim ve söylemleriyle Türk-‹ﬂ’e karﬂ›
bir isyan bayra¤› aç›yor. Türk-‹ﬂ yönetimine karﬂ› aç›lan bu mücadele
bir yan›yla ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemizin gündemde s›cak tuttu¤u ve
önerdi¤i “‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal ve
Sendikal Birli¤i” davas›n›n hakl›l›¤›n›n önünü kesmek içindir. Çünkü
s›n›f mücadelesi geliﬂip güçlendikçe “Birlik” sorunu da yak›c› bir sorun olarak gündemdeki yerini korumaktad›r. ‹ﬂçi s›n›f› ile organik iliﬂkili kadrolar sürekli biçimlerde bu konuyu iﬂlemekte ve çal›ﬂmaktad›r.
Mevcut sendikalara üye olan s›n›f
bilinçli iﬂçiler giderek hem politikleﬂmekte hem de sendika bürokrasilerini etkilemektedir. Sendika bürokrasisi ile iﬂçi aristokrasisi bütünleﬂerek ‘tabandaki bu ilerici geliﬂmeleri nas›l frenleriz’ kayg›s›na
düﬂmüﬂtür.
“Sendikal Güçbirli¤i Platformu”

tabandaki bilinçli iﬂçilerin nabz›n›
tutmaya çal›ﬂm›ﬂ, Türk-‹ﬂ genel
kongresinden önce onlar› bölgesel
birimlerde konuﬂturarak önerilerini
ve taleplerini ö¤renmiﬂtir. Türk-‹ﬂ
dâhil bütün sendikalarda tabandaki
ilerici iﬂçi muhalefetinin, de¤il büyük kongreye, ﬂube kongrelerine
dahi seçilerek/yans›t›lmad›¤› bilinen
bir gerçekliktir. Sendika bürokratlar› kendilerine ﬂu ya da bu düzeyde
muhalefet eden, iﬂçi s›n›f›n›n siyasal ve sendikal birli¤ini tutarl› biçimlerde savunan tabandaki iﬂçilerden
kimleri yanlar›na alacaklar›n› ve onlar› nas›l kendilerine benzeteceklerini çok iyi bilmektedirler. Sendika
bürokratlar›n›n kongre ve seçim
oyunlar› burjuva partilerininkinden
daha güçlüdür. ‹ﬂletilmekte olan
“Sendikal Çark” bu minval üzere
kurguludur…
13 ﬁubat 1967’de Türk-‹ﬂ’ten
koparak kurulan D‹SK, iﬂte bu düzene¤i bozup iﬂçi s›n›f›n›n sendikal
birli¤ini tabanda gerçekleﬂtirmeyi
amaçl›yordu. Bunu büyük ölçüde
de gerçekleﬂtirmenin yolundayd›.
30 bin üyeli D‹SK ve ilerici iﬂçi s›n›f› 2,5 milyon üyeli sendikalar› harekete geçirebilmiﬂ, iﬂçi s›n›f›n›n sendikal birli¤i yolunda ileri bir ad›m

olan 15 / 16 Haziran Direniﬂine katmay› baﬂarm›ﬂt›. D‹SK, 100 y›ll›k s›n›f mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimizin üzerinde oturmaktayd›. D‹SK bir gelene¤in ad›yd›. Ne
hazindir ki; sendika bürokratlar›
D‹SK gelene¤imizi de öteki sendikalar gibi birer devlet sendikas› derekesine indirgemeyi becermiﬂlerdir!.. 1980 askerî faﬂist darbe sonras›nda kapat›lan, mal varl›¤›na, arﬂivine, devrimci gelene¤ine ve Ankara’daki D‹SK Genel Merkez binas›na (Bu bina sendika bürokratlar›
ile uzlaﬂarak… Anayasa Mahkemesine tahsis edilmiﬂtir) el konulmuﬂtur. 30 bin üyeli D‹SK’i sendika
bürokratlar› de¤il, 15 / 16 Haziran
Direniﬂini gerçekleﬂtiren militan iﬂçiler bu say›y› k›sa sürede 650 bine
ç›kararak D‹SK yapm›ﬂt›r. D‹SK kapat›l›nca üyeleri Türk-‹ﬂ ve Hak-‹ﬂ
sendikalar›nca bölüﬂülmüﬂtür!..
“Sendikal Güçbirli¤i Platformu”
ad›yla, Türk-‹ﬂ’e ba¤l› 10 sendikan›n giriﬂimi; sistemle bütünleﬂen,
gerici iktidarlarla iyi geçinen, onlara
zarar vermeyen, iﬂçi düﬂmanl›¤›
kimlikleri giderek ayyuka ç›kan yöneticileri tasfiyeyi amaçlamamaktad›r. AKP’ye kölece angaje, sar› ve
çok kirli sendika yöneticileri yerine

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

“sosyal-demokrat” ya da “solak”
görünümlü ve tabandaki ilerici iﬂçi
muhalefetine yeni bir baraj olmaktan öte bir anlam taﬂ›mamaktad›r.
Burada as›l amaç; Türk-‹ﬂ yönetiminin üzerinde oturdu¤u “partiler
üstü” devlet sendikac›l›¤›n› aﬂmak
de¤ildir. Tabandan gelen ilerici iﬂçi
bask›s›n› bir süreli¤ine daha oyalama ve iﬂçi s›n›f›n›n hakl› taleplerini
has›ralt› etme giriﬂimidir. Nitekim
Türk-‹ﬂ genel kongresinde suya sabuna dokunmayan sözüm ona muhalefetleriyle kendilerinden farks›z
kaﬂarlanm›ﬂ sendika bürokratlar›yla
uzlaﬂma numaralar›na girmiﬂlerdir.
Sonuç ortada… Devlet sendikac›l›¤›n› kötü bir meslek olarak seçen
sendika bürokratlar›n›n “birlik” numaralar›yla araya kal›n ayr›m çizgilerimizi çekmenin tam zaman›d›r.
“‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal ve Sendikal Birli¤i” davas›n›n önüne konulmak istenen “Sendikal Güçbirli¤i
Platformu” tabandaki ilerici iﬂçi muhalefetini sindirip suland›rmaya yetmeyecektir. Bu yolda iﬂçi s›n›f›n›n
önüne konulmak istenen her türden
sendikal ve siyasal köstek devrimci
ve kolektif çabalarla y›k›lacakt›r.
Ali Özdo¤u
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Güncel

AKP E¤itimle de Dalgas›n› Geçiyor
E¤itim ve Bilim Emekçileri Sendikas› (E¤itim-Sen), 2011-2012 e¤itimö¤retim y›l›n›n ilk yar›s› ile ilgili haz›rlad›¤› raporu aç›klad›. Raporda, Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n Kas›m 2011 verilerine göre, Türkiye genelinde 661 bin
571 ö¤retmenin görev yapt›¤›n›, bunlardan 661 bin 411’inin kadrolu,
160’›n›n sözleﬂmeli oldu¤unu kaydetti. Raporda, Bakanl›k verilerine göre
2011-2012 e¤itim ö¤retim y›l›n›n ilk yar›s›nda ek ders karﬂ›l›¤› çal›ﬂt›r›lan ücretli ö¤retmen say›s›n›n 60 bin 94 oldu¤u ifade edilirken, “Bir yanda norm
kadro esas›na göre 126.137 ö¤retmen aç›¤› varken, di¤er yanda 300 bini
aﬂk›n atamas› yap›lmayan ö¤retmen bulunmaktad›r” denildi. Raporda,
2011’de KPSS’ye giren ve resmî olarak atama bekleyen ö¤retmenlerin say›s›n›n 264.277 oldu¤unun alt› çizilirken her y›l e¤itim fakültelerinden mezun olanlar›n say›s›n›n 33.783, di¤er üniversitelerden mezun olup pedagojik formasyon e¤itimi alanlar›n say›s›n›n ise 39.359 oldu¤u kaydedildi. Atamas› yap›lmayan ö¤retmenlerin say›s›n›n her y›l en az 73.142 kiﬂi art›¤›n›n
vurguland›¤› raporda, her y›l mezun say›s›n›n yar›s› kadar bile ö¤retmen
atamas› yap›lmamas›n›n, atamas› yap›lmayan ö¤retmenlerin say›s›n› birkaç
y›l içinde 500 binlere ç›kaca¤› endiﬂesine neden oldu¤u belirtildi.
Tablo buyken, seçimlerde 55.000 kadrolu ö¤retmeni tek seferde atayaca¤›n› aç›klayan AKP, en son sadece 17.000 ö¤retmen atayaca¤›n›
aç›klayarak e¤itimle ve e¤itimci adaylar›yla da dalgas›n› geçmeye devam
ediyor.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Direniﬂ ve
Eylemlerden

Her 3 Saatte Bir ‹ﬂçi ‹ﬂ Cinayetlerinde Ölüyor
Türkiye’de her bir iﬂ saatinde ortalama 32 iﬂ kazas› gerçekleﬂiyor. Her 80 dakikada bir iﬂçi sürekli iﬂ göremez duruma geliyor, bunun yan› s›ra her 2 saat 40 dakikada bir iﬂçi iﬂ kazas› sonucu yaﬂam›n› yitiriyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü raporuna
göre dünyada her y›l 250 milyon iﬂ kazas› meydana geliyor ve her
gün 5 bin kiﬂi bu kazalarda yaﬂam›n› yitiriyor. Türkiye’de ise her iﬂ
saatinde 32 iﬂ kazas› gerçekleﬂirken, her 80 dakikada bir iﬂçi sürekli iﬂ göremez duruma geliyor, bunun yan› s›ra her 2 saat 40 dakikada bir iﬂçi iﬂ kazas› sonucu yaﬂam›n› yitiriyor.
Yaln›zca geçti¤imiz ay içinde 57 iﬂçi iﬂ kazas›nda yaﬂam›n› yitirirken, yaklaﬂ›k bin 975 iﬂçi de yaraland›. Temmuz ay›ndan bu yana
her ay en az 55 iﬂçi ölümlü kazalarda yaﬂam›n› yitirdi. Son beﬂ ayda yaklaﬂ›k 400’den fazla iﬂçinin yaﬂam›n› iﬂ kazalar›nda yitirdi¤i
tahmin ediliyor.
‹ﬂ kazalar›nda Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada ise Hindistan
ve Rusya’n›n ard›ndan üçüncü s›rada yer al›yor.
(Kaynak: emekdunyasi.net)

Arasta Tekstil ‹ﬂçilerinin Bas›n Aç›klamas›

Bas›na ve kamuoyuna
Bizler Arasta Tekstil ma¤duru
iﬂçileriz. Kimimiz geciken maaﬂlar›m›z için gösterdi¤imiz tepkiden, kimilerimiz de “art›k dikimhaneyi kapat›yoruz” gerekçeleriyle içeride
kalan maaﬂlar›m›zla birlikte ihbars›z iﬂten at›ld›k. Alacaklar›m›z için
bizlere verilen tarih geldi¤inde ise
muhasebe çal›ﬂan›n›n iﬂten ayr›ld›¤›n›, alacaklar›m›z›n miktar›n›n hesaplanaca¤› yalan›yla maaﬂlar›m›z
ödenmedi. Yeni gelen muhasebeci
ise bir hafta süre zarf›nda hesaplar›n dökümünü ç›kar›p mutlaka ödeme yap›laca¤› taahhüdünde bulundu, fakat patronun iﬂçilere ödeme
yapmak istemeyiﬂi yeni gelen muhasebecinin de iﬂi b›rakmas›yla sonuçlanm›ﬂt›r. Her türlü yalana dolana baﬂvuran patron Meral Çetin
“devletin ﬂirkete el koydu¤u” yalan›n› yayarak iﬂçilerde yeni bir beklenti yaratarak zaman kazanmay›, biz

iﬂçileri oyalamay› denedi. Fakat bunun da koca bir yalan oldu¤unu
üretim araçlar›n› Denizli’deki fabrikas›na kaç›rmaya çal›ﬂ›rken engelleme çabalar›m›z›n sonucunda ö¤rendik. Aylarca bizleri maaﬂ vermeden çal›ﬂt›rd› ve kap›n›n önüne koydu, hâlâ da paralar›m›z› verme gibi
bir düﬂünceye sahip de¤il. Bizleri
oyalamaktan baﬂka bir iﬂi olmayan
Meral Çetin, art›k senin yalanlar›na
kanm›yoruz ve maaﬂlar›m›z› alana
kadar sesimizi daha gür ç›karaca¤›z. Art›k yeter! Sen lüks evlerde
otururken, bizler ev kiralar›m›z›
ödeyemiyoruz. Sen özel ﬂoförünle
ulaﬂ›m›n› sa¤larken bizler eve bir
ekmek alal›m diye minibüsle bile
ulaﬂ›m›m›z› sa¤layam›yoruz. Bugün
buraya yol paras› olmad›¤› için gelemeyen arkadaﬂlar›m›z var.
Buradan bütün iﬂçilere sesleniyoruz. Biz iﬂçilerin eme¤ini sömürerek palazlanan, zenginliklerine

zenginlik katan patronlara karﬂ› birlikte mücadele edersek haklar›m›z›
söke söke alabiliriz. Bizler sessiz
kald›¤›m›z, sustu¤umuz sürece patronlar daha fazla ezer ve daha fazla sömürürler. Bizler karﬂ› ç›karsak
ve mücadele edersek bu gidiﬂata
dur deriz. S›n›f bilinçli, örgütlü mücadeleci iﬂçileri hiçbir gücün yenemeyece¤ini biliyoruz ve Arasta patronuna bu gücü gösterece¤iz. Tarih bize bir kez daha gösteriyor ki
mücadele etmekten baﬂka hiçbir ç›k›ﬂ yolumuz kalmam›ﬂt›r. Yüzy›llar
önce iﬂçi s›n›f›n›n yi¤it önderi Engels “iﬂçi seçimini yapmal›d›r; ya
kaderine raz› olmal›d›r, burjuvazinin
ç›karlar›n› ‘sadakatle’ gözetmelidir,
böyle bir durumda kesinlikle bir
hayvan haline gelir, ya da isyan etmeli insanl›¤› için sonuna kadar savaﬂmal›d›r, bunu da ancak burjuvaziye karﬂ› savaﬂarak yapabilir”, demiﬂtir ve biz iﬂçilerin ne yapmas›

gerekti¤ini yüz y›llar öncesinden
bizlere göstermiﬂtir.
Bizler iﬂçi s›n›f›n›n birer üyesi
olarak s›n›f düﬂman›m›z olan Meral
Çetin’e ve bizi ezen, haklar›m›z›
gasp eden tüm patronlara karﬂ›
mücadele bayra¤›n› aç›yoruz. Hakk›m›z olan maaﬂlar›m›z› alana dek
her mücadelemizin meﬂrulu¤una
inanarak eylemlerimizi art›raca¤›z.
Yeni, farkl› kampanyalarla Meral
Çetin’i huzursuz edece¤iz. Bütün
s›n›f örgütlerini, sendikalar ve s›n›f
kardeﬂlerimizi bu hakl› mücadelemize destek olmaya, gücümüze
güç katmaya ça¤›r›yoruz.
Burada bizleri yaln›z b›rakmayan
s›n›f dostlar›m›z BDSP, ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹, ‹MD, ‹ﬁÇ‹ MECL‹S‹, CHP Bahçelievler Gençlik Kolu ve emekten
yana, emekçinin sesi olan bas›n
emekçilerine teﬂekkür ediyoruz.
‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek!
Kurtuluﬂ Yok Tek Baﬂ›na, Ya
Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!
Zafer Mücadele Eden ‹ﬂçilerle
Gelecek!
Arasta Tekstil Ma¤duru ‹ﬂçiler
23 Ocak 2012
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‘Gerçek yarg›ç tarihtir ve infazc›s› da proletarya olacakt›r.’ (Marx)

S›n›f ve Politika

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Sermaye Devleti Çocuk Sömürüsünü Teﬂvik Ediyor
‹ﬂ yasalar›m›zda, kâ¤›t üzerinde 15 yaﬂ›n› henüz doldurmam›ﬂ olan çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas› yasakt›r. Ama her burjuva yasas›nda oldu¤u gibi sermayenin ç›karlar› söz konusu oldu¤undan bu yasak da 14 yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve ilkö¤retimi tamamlam›ﬂ çocuklar için geçerli de¤ildir. Yani kâ¤›t
üzerinde bile bu yaﬂ 14’e inmektedir.
‹lkö¤retimini tamamlam›ﬂ ve okula gitmeyen bir çocuk günde 7, haftada 35 saat çal›ﬂt›r›labilir. Bu durumda 14 yaﬂ›ndaki bir çocuk, k›smî süreli
iﬂlerde haftada 30 saat çal›ﬂt›r›labilen bir yetiﬂkinden daha fazla çal›ﬂt›r›labilmektedir. Üstelik 35 saat, baz› Avrupa ülkelerinin yasalar›na göre bir yetiﬂkinin haftal›k ortalama çal›ﬂma süresidir. Dahas›, yine ‹ﬂ Yasas›’n›n 71.
Maddesine göre bir kere 15 yaﬂ›n› doldurursa çocuk (ya da yönetmeli¤e
göre “genç”) iﬂçi günde 8, haftada 40 saat çal›ﬂt›r›labilir! Bu ayn› iﬂte bir yetiﬂkinin fazla mesai d›ﬂ› azami çal›ﬂabilece¤i süreyle (45 saat) hemen hemen ayn›d›r. Peki, hiçbir ciddî kay›t ve denetimin olmad›¤› Türkiye’de fiilî
durum nedir?
En son 2006 tarihli TÜ‹K verileri 6-17 yaﬂ aras› 16 milyon 264 bin çocuktan 958 bininin çal›ﬂt›¤›n› belirtmektedir. Daha önceki y›llardaki (1994
ve 1999) araﬂt›rmalarda bu resmî rakamlar milyonlar› bulmaktayd›. Çocuk
iﬂçilerin say›s›n›n 1994’te 2 milyon 269 binden, önce 1999’da 1 milyon 630
bine, oradan da 2006 itibar›yla 958 bine düﬂmesi neyle aç›klanabilir? Daha önceki araﬂt›rmalarda “ev iﬂlerine” yard›m eden çocuklar da çal›ﬂan çocuk olarak kabul edilmiﬂtir. Son araﬂt›rmalarda ise sadece “ekonomik iﬂ-

lerde” çal›ﬂan çocuklar dikkate al›nm›ﬂ, “ütü yapma, çamaﬂ›r y›kama, al›ﬂveriﬂ yapma, vb.” olarak tan›mlanan “ev iﬂleri” kapsam d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. 617 yaﬂ grubunda “ev iﬂlerinde ailelerine yard›m eden” çocuklar›n say›s› 7
milyon 4 bin olarak belirtilmektedir. Bunlar›n 4 milyondan fazlas› k›z çocu¤udur. Ve bu rakamlar güncel de¤ildir. Uzun sözün k›sas›; kaç çocu¤un
çal›ﬂt›¤›na dair elimizde güvenilir herhangi bir veri bulunmuyor. Devlet, her
konuda oldu¤u gibi bu konuda da rakamlarla oynayarak gerçekleri gizliyor.
2008 y›l›nda ‹stanbul Barosu Çocuk Haklar› Merkezi taraf›ndan Çanakkale’ye ba¤l› ilçe ve köylerde yap›lan bir araﬂt›rmada görüﬂülen 117 kiﬂiden sadece 24’ü 18 yaﬂ üstü ve di¤er genç iﬂçilerin 68’i 14-18 yaﬂ aras›yd›. Geri kalanlar›n hepsi yasal s›n›r›n alt›ndayd›. Ayr›ca bunlardan 16 yaﬂ›n
alt›ndaki çocuk iﬂçilerin ço¤unlu¤unun ald›¤› ücret, yasaya göre almas› gereken asgari ücretin de alt›ndayd›. En büyükleri 17 yaﬂ›nda olan ve içlerinde 10 yaﬂ›ndaki küçük çocuklar›n da bulundu¤u oto sanayide çal›ﬂan birkaç “dene¤in” günlük çal›ﬂma saatleri ise 11 ila 18 saat aras›nda de¤iﬂiyordu. Görüﬂülen 117 kiﬂinin 53’ü çal›ﬂmaya 5-12 yaﬂlar› aras›nda baﬂlad›¤›n› söylüyordu. % 34’ü e¤itimini b›rakm›ﬂt›, % 32’si ise ilkokul mezunlar›ndan oluﬂuyordu ve % 72’si sigortas›z, yani kay›t d›ﬂ›yd›. Bu araﬂt›rma iﬂyerlerinin “yasalara göre” nas›l denetlendi¤ini de ortaya koyuyordu.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‹ﬁÇ‹LER YAZIYOR

GDO’cular Gözünü Sofram›za Dikti
Geneti¤i De¤iﬂtirilmiﬂ Organizmalar, k›sa ad›yla GDO’lar yeniden gündemimizi meﬂgul etmeye baﬂlad›. Biyogüvenlik Kurulu, 13 GDO’lu m›s›r
çeﬂidinin hayvan yemlerinde kullan›lmas›na izin verdi. Ayr›ca 29 g›da ürününde, yani insan yiyeceklerinde de GDO’lu ürünlerin ithal edilmesine izin
verilece¤i aç›kland›. ‹thal edilecek ürünlerin aras›nda 21 m›s›r, 3 soya fasulyesi, 3 kolza, 1 ﬂekerpancar› ve 1 patates çeﬂidi bulunuyor.
G›dalarda; verimi art›rmak, zararl› böceklere karﬂ› dayan›kl›l›k sa¤lamak, raf ömrünü uzatmak, tar›m için uygun olmayan arazilerde ürün yetiﬂtirmek gibi amaçlarla, tar›m ürünlerinin gen yap›lar›n› de¤iﬂtirerek üretilen
GDO’lar piyasaya sürüldükleri 90’l› y›llardan bu yana pek çok tart›ﬂmaya
konu oldu. GDO üreticisi ﬂirketler bu ürünlerin insan sa¤l›¤›na zarar vermedi¤ini, bu durumun pek çok araﬂt›rmayla
kan›tland›¤›n› iddia ediyor. Fakat sözünü ettikleri ‘araﬂt›rma’lar› yapan bilim çevrelerinin
sponsorlu¤unu kendilerinin yapt›¤›n› aç›klamaktan nedense kaç›n›yorlar.
‹ﬂin asl›; geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ g›dalar›n
insan sa¤l›¤›na, hayvan sa¤l›¤›na ve çevreye pek çok zarar verdi¤i ba¤›ms›z bilim çevreleri taraf›ndan kan›tlanm›ﬂ durumda. Medyadaki tart›ﬂmalarda GDO’lu g›dalar›n sa¤l›¤a ve çevreye zararlar› s›k s›k dile getirildi,
o nedenle bu konuda fazla ayr›nt›ya girmemize gerek yok. Biz bu yaz›da konunun
medyada pek fazla söz edilmeyen yanlar›ndan bahsedece¤iz.
Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ g›dalar piyasaya sürüldükten sonra, dünya çap›ndaki büyük tekellerin tar›m ve g›da sistemi üzerindeki hâkimiyeti tam anlam›yla garanti alt›na al›nd› ve endüstriyel tar›m sistemi yeni bir aﬂamaya
geldi. Günümüzde tar›m ve g›da alan›nda dev tekeller haline gelmiﬂ 8-10
ulusaﬂ›r› ﬂirket, dünya g›da üretimi ve ticaretinin önemli bir k›sm›na hâkim
durumda. Özellikle insanlar›n besin ihtiyac›n›n büyük bölümünü karﬂ›layan
m›s›r, pirinç, bu¤day ve soya gibi g›dalar› hâkimiyetleri alt›na almak için büyük savaﬂlar veriyorlar. GDO’lu ürünlerin patent alt›na al›nabiliyor olmas›
ulusaﬂ›r› ﬂirketlerin hegemonya giriﬂimlerini kolaylaﬂt›rmaya yar›yor. Geneti¤i de¤iﬂtirilmek üzere ilk olarak seçilen g›dalar›n yukar›da sayd›¤›m›z
dört ürün olmas› da oldukça manidar.
Ulusaﬂ›r› ﬂirketler, g›da alan›ndaki hâkimiyetlerini pekiﬂtirmek için, gerek geliﬂmiﬂ ülkeler, gerekse IMF, DTÖ, Dünya Bankas› gibi kuruluﬂlar yoluyla bütün dünyaya bask› yapmaktan geri durmuyorlar. G›da, uluslararas› siyaset arenas›nda hayata geçirilen ac›mas›z uygulamalar yoluyla yoksul ülkelere, çiftçilere ve tüketicilere karﬂ› bir silah olarak kullan›l›yor. Yüzbinlerce çeﬂit ürün uluslararas› tar›m tekelleri taraf›ndan patent alt›na al›nm›ﬂ durumda. Biyolojik çeﬂitlili¤ini korumak ve ülkesindeki bitkilerin patent
haklar›n› ﬂirketlere kapt›rmamak için kendi patent sistemini geliﬂtirmek is-

teyen ülkeler sözü edilen uluslararas› kuruluﬂlar›n bask› ve yapt›r›mlar›yla
karﬂ› karﬂ›ya kal›yor.
Patentli ürünleri eken çiftçiler söz konusu ürünlerden ertesi y›l için tohumluk ay›rma hakk›na sahip de¤il, her sene tohum tekellerine patent bedeli ödeyerek tohum sat›n almak zorunda. Üstelik tohum konusundaki yasalarda yap›lan de¤iﬂiklikler yoluyla çiftçilerin tohum tekellerinin elinde bulunan sertifikal› tohumlar d›ﬂ›ndaki tohumlar› kullanmalar› yasaklan›yor. Bu
yasalar sayesinde birçok yerde çiftçilerin kendi tohumlu¤unu saklamalar›,
satmalar› ve kendi aralar›nda de¤iﬂ tokuﬂ etmeleri “suç” say›lmaya baﬂlad›. Geliﬂmiﬂ ülkelerin ço¤unda uygulamaya geçmiﬂ olan bu durum yavaﬂ
yavaﬂ di¤er ülkelere de yay›l›yor. Ülkemizde son y›llarda ç›kar›lan Tohumculuk Kanunu, Biyogüvenlik Kanunu vb. kanunlar ve yönetmelikleri de sözü edilen uygulaman›n bir parças›.
Endüstriyel tar›m ve g›da sisteminde,
küçük çiftçiyi ve tüketiciyi de¤il ﬂirketleri kay›ran politikalar uygulan›yor. Bu politikalar
sayesinde açl›k ve yoksullu¤un artmas› tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Çünkü yoksul ülkelerdeki küçük çiftçiler, ﬂirketlerin ç›karlar›n› kollayan tar›m sisteminin bask›s›na dayanamayarak topra¤›ndan kopmaya ve metropollere ucuz iﬂgücü olmak için y›¤›lmaya
devam ediyor. ﬁu anda dahi, dünyadaki aç
insanlar›n üçte ikisini topra¤›ndan kopmak
zorunda kalm›ﬂ küçük çiftçiler, köylüler
oluﬂturuyor. Dünya nüfusunun yaklaﬂ›k yar›s›n›n küçük çiftçilerden oluﬂtu¤u düﬂünülecek olursa, ayn› politikalarda ›srar edilmesi durumunda yaklaﬂ›k üç milyar insan iﬂsizlik ve açl›k tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalacak.
Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ g›dalar hakk›nda bu ürünler piyasaya sürülmeden
önce yap›lmas› gereken pek çok tart›ﬂma bu ürünler piyasaya sürüldükten
yaklaﬂ›k çeyrek as›r sonra halen sürüyor. Geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ g›dalar›n
savunucusu olan ulusaﬂ›r› ﬂirketlerin temsilcileri “g›da miktar› artmazsa
dünya aç kalacak” propagandas›n› ›s›t›p ›s›t›p yeniden gündeme getiriyor.
GDO’lu tohumlar›n üretilen g›da miktar›n› art›r›p art›rmad›¤› bile tart›ﬂmal›.
Fakat bunu bir yana b›rakal›m, bu propaganday› yapanlar önce ﬂuna cevap vermeli; “yeﬂil devrim” diye sunduklar› tar›msal üretimin endüstrinin
kontrolüne girmeye baﬂlad›¤› süreçten beri g›da miktar› sürekli artt›¤› halde insanlar neden aç kalmaya devam ediyor? Çünkü açl›¤› sona erdirmek
için, propaganda edildi¤i gibi g›da miktar›n› art›rmak de¤il, önce paylaﬂ›m›n
adil olmas›n› sa¤lamak gerekiyor. Paylaﬂ›m›n adil olmas› içinse yoksulluk
üreten bir mekanizma olan endüstriyel tar›m ve g›da sistemi yerine, yoksul
çiftçileri, yoksul tüketicileri koruyan, onlar›n haklar›n› güvence alt›na alan,
do¤ayla dost yöntemlerle üretimin yap›ld›¤› bir tar›m ve g›da sisteminin hayata geçirilmesi gerekiyor.
Mebruke Bayram

‘Kitleler... ancak eylem içinde örgütlenirler.’ (Stalin)
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Eski SSCB Ülkelerinden Haberler

Rusya ve Litvanya’da ‹ntihar Vakalar› H›zla Art›yor

Ruslar SSCB’ye Özlem Duyuyor

SSCB’nin çöküﬂünden sonraki 20 y›l içinde 800 binin üzerinde
intihar vakas› kayda geçti. Bugün intihar art›ﬂlar›nda Rusya ikinci s›rada. Birinci s›rada ise Litvanya var. ‹ntihar edenlerin ortalama yaﬂ›,
erkeklerde 45, kad›nlarda 52.
Uzmanlara göre intiharlar›n temel nedenleri: ekonomik zorluklar,
iﬂsizlik, t›bbî bak›m eksikli¤i ve insanlar›n gelece¤i umutsuz görmeleri.

ABC, 18 Kas›m 2011
Rusya, k›sa süre sonra yap›lacak parlamento seçimlerine do¤ru
yaklaﬂ›rken, birçok eleﬂtirmen, bu politik ve ekonomik durgunlu¤u
SSCB’nin da¤›lmas› dönemindeki krizle karﬂ›laﬂt›r›yor. Ve pek çok insan SSCB’ye geri dönmek istiyor.
Merkezî Jeolojik Araﬂt›rmalar Müzesi’nde Sovyetler Birli¤i’nin büyük bir ev duvar›n› tamamen kaplayacak kadar devasa bir haritas› yap›l›yor. Ve haritan›n tamam› mineralden. ﬁimdiden (henüz harita tamamlanmam›ﬂken bile) yüzlerce kiﬂiyi müzeye çekiyor.
Müze Müdürü Aleksey Sokolov’un aktard›¤›na göre, insanlar›n bu
SSCB haritas›n› gördüklerinde söylediklerinden baz›lar› ﬂunlar:
“SSCB büyük bir ülkeydi.”
“Büyük ve varl›kl› bir ülkeydi ve da¤›lmas› utanç verici!”
“Halk, Sovyetler Birli¤i’nin parçalanmas›n› istemedi.”
St. Petersburg’daki ünlü Nevski bulvar›nda Sovyet dönemini ça¤r›ﬂt›ran isimler taﬂ›yan kafe ve dükkânlar ço¤al›yor. Lenin posterleri bu kafeleri süslüyor ve TV ekranlar›nda her gün Sovyet filmleri gösteriliyor.
Moskova Sosyoloji Enstitüsünden Mihail Çerniﬂ’in ifadesiyle; “Çarp›c› olan, hiç SSCB’de yaﬂamam›ﬂ ve asla Sovyet tarihinin bir parças›
olmam›ﬂ genç nesilde, eski SSCB’ye artan bir özlem duygusunun ortaya ç›kmas›.”
Merkezî meydanlardaki Lenin heykellerinden her yerde rastlanan
orak ve çekice, SSCB’nin geçmiﬂteki zaferini an›msatan ﬂeyler her yerde varl›¤›n› koruyor ve yeni Rusya’daki birçok kiﬂi için geçmiﬂ unutulamayacak kadar iyi.

Ukrayna ‹nsan ‹hraç Ediyor
Son y›llarda 6,5 milyondan fazla Ukraynal›, mevcut hükümet dönemindeki a¤›r ekonomik ﬂartlar›n sonucu ülkeden göç etti. Bu rakam Ukrayna’n›n toplam nüfusunun % 14’ünden daha fazla. Göçmenlerin % 67’sini erkek ve % 33’ünü kad›n.
Kaynak: http://www.northstarcompass.org/nsc1110/newssu.htm

Rusya’da her iki kiﬂiden biri SSCB’yi istiyor
15 Kas›m 2011
Rusya’da yap›lan kamuoyu araﬂt›rmas›, Rusya vatandaﬂlar›n yar›s›na yak›n›n›n eski SSCB ülkelerinin birleﬂmesi fikrini destekledi¤ini ortaya koydu

Kaynak:http://www.abc.net.au/news/2011-11-18/ussr-resurgence-in-lead-up-toelection/3679050

Rus Ria No›vosti ajans›n›n haberine göre, Rusya Kamuoyu Araﬂt›rmalar› Merkezi’nin Ekim ay›nda Rusya ve baz› eski SSCB ülkelerinde yapt›¤› ankete 1600’ü Rusya’dan olmak üzere 6177 kiﬂi kat›ld›.

Kazakistan’da Grevci ‹ﬂçilere Karﬂ› Polis
Katliam›n›n Yank›lar› Sürüyor

Anket sonuçlar›na göre, eski Sovyet ülkeleri aras›nda birli¤in yeniden sa¤lanmas› fikrini en fazla destekleyen kiﬂilerin yüzde 67 ile
K›rg›zistan, yüzde 62 ile Belarus’tan oldu¤u, bu fikri en az destekleyen kiﬂilerin yüzde 24 ile Azerbaycan, yüzde 26 ile Litvanya’dan oldu¤u belirtildi.
Haberde, Rusya’n›n 46 bölgesinde yap›lan anketi cevaplayan
Ruslar›n, Kazakistan’› Rusya’n›n en sa¤lam orta¤› olarak gördükleri
ve yüzde 48 oran›nda birleﬂme fikrini destekledikleri kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajans›.

‹ﬁÇ‹LER YAZIYOR

Ne kadar dünyadan bihaber yaﬂ›yoruz. Partiler, ordular, mafyalar/çeteler, gizli cinayet ﬂebekeleri.
NATO’cu Gladiolar, sendikalar, birlikler, bankalar, ticaret odalar›,
mahkemeler, ﬂirketler, holdingler,
marketler, rezidanslar, ﬂatolar,
uçaklar, helikopterler, uzay üsleri,
istihbarat merkezleri, denizalt›lar,
kaz›c›lar, yükleyiciler, laboratuvarlar, çiftlikler, adalar, yer gök, limanlar, gemiler, üniversiteler, depolar,
fabrikalar her ﬂey onlara ait. Her
kurum ve kuruluﬂ tekelci-militaristpolis devletinin emrinde ve de burjuvalara hizmet ediyor. ‹ﬂçiler,
emekçiler ve halk›m›z onlar›n haks›z-eﬂitsiz-adaletsiz ve ahlaks›z sisteminde ücretli köleler olarak yaﬂ›yor ve sömürücülere sadece uﬂakl›k ediyoruz. Beynimizi bile köleleﬂtirip kendilerine hizmet eder hale
getiriyorlar. Nas›l da treni kaç›rm›ﬂ
dünyan›n ve tüm de¤erlerin baﬂkalaﬂt›r›lmas›n› izlemiﬂiz. ﬁimdi herkesin büyük oranlarda yabanc›laﬂt›r›ld›¤›, rehin ve köle do¤du¤u bir dünyay› gel de düzelt düzeltebilirsen.
‹mkâns›z de¤il elbette ancak zorluk
derecesi çok yüksek… Dünyan›n
baﬂka yerlerinde farkl› dönemlerde
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Kazakistan’›n bat›s›ndaki Mangistau eyaletine ba¤l› Janaözen ﬂehrinde
meydana gelen olaylarda hayat›n› kaybedenlerin say›s› 15’e yükselirken,
hükümet, ulusal petrol ve gaz ﬂirketi Özenmunaygaz’›n tepe yöneticilerini
de¤iﬂtirece¤ini aç›klamak zorunda kald›.
Janaözen kentinde, Kazakistan’›n eski SSCB’den ba¤›ms›zl›k y›ldönümü kutlamalar›n›n gerçekleﬂtirildi¤i 16 Aral›k 2011 günü, grevde bulunan
Özenmunaygaz ﬂirketinde çal›ﬂan grevci petrol iﬂçilerine polis taraf›ndan
ateﬂ aç›lm›ﬂt›. Sald›r›da 15 kiﬂi hayat›n› kaybederken 700’den fazla yaral›
oldu¤u bildirilmektedir.
Kaynak: Euronews, Reuters.

Kendini Bilmemek
çeﬂitli seviyelerde baﬂar›lm›ﬂ, zor
olan› ve imkâns›z› isteyen, bu yolda
örnek durumlar da mevcut. Ancak
burjuvazi dünyan›n alt›n› üstüne getirmiﬂ, her ﬂeyi kendi ç›karlar›yla
baﬂlay›p bitiriyor. Tüm araçlar burjuva amaca hizmet ediyor. ‹nan›l›r
gibi de¤il. Evet, nas›l bu kadar›na
izin verdik?
‹zin verildi diye sonuna kadar taahhüt etmedik. Dünyay› ve hepimizi yok etmelerine izin vermeyece¤iz. Zarar›n neresinden dönersek
kârd›r. Devrimci yol/yöntemlerle de¤iﬂtirece¤iz/dönüﬂtürece¤iz her ﬂeyi sil baﬂtan. Eme¤imize el koyup
karﬂ›m›za sermaye olarak ç›karmalar›na ve onunla her ﬂeyi sat›n almalar›na karﬂ› koyaca¤›z.
Nerede çal›ﬂaca¤›m›za ne üretmemiz gerekti¤ine ne tüketmemiz
gerekti¤ine burjuvazi mi karar verecek? Kendine göre ihtiyaç belirleyecek, üretim yapt›racak, biz ne için
ne kadar üretim yap›ld›¤›n› bilmeyece¤iz ve de yaﬂayabilmek için o gereksiz üretimde görev almak için
ç›rp›naca¤›z? Ya da aç/yoksun kalaca¤›z. Bu ne demek oluyor? Ne
durumda oldu¤umuzun fark›nda

m›y›z? Hayvanlaﬂt›r›lmak istendi¤imizi görmüyoruz. ‹nsan›n ve insanl›¤›n yüzlerce y›ld›r üretti¤i ilerici de¤erlerimizden, uygarl›ktan ba¤›ms›z, habersiz yarat›klar gibi ölüyoruz. Yuh olsun bize! Üretim sorunu
yok hatta fazla üretim sorunu var.
Duyars›zlaﬂman›n bu kadar› da fazla. Sorgulam›yor, eleﬂtirmiyoruz.
Birleﬂerek aya¤a kalkm›yoruz. Hak
aram›yoruz. Yumru¤umuzu s›km›yoruz. Kör mü olduk? Sa¤›r m›y›z?
Yoksa biz yok muyuz? Yoksa basiretimiz mi ba¤land› elo¤ullar›nca?
Fazla üretim krizinin oldu¤u yerde
açl›k ne demek oluyor?
Ne kadar bilgilenmeniz gerekti¤ine ne kadar örgütlenmeniz gerekti¤ine, neyi ne kadar söylemeniz
gerekti¤ine sizi yönetenler karar
verdi¤inde durum köleli¤e dönüﬂüyor. ‹zin verilen bilgilenme, örgütlenme ve söylem halini iradi bir durum sanma durumundan s›yr›lmak
gerekiyor. Yetinmeci, s›n›rlamac›
anlay›ﬂlar› terk etmek gerekiyor.
Benim düﬂüncem, ilkem, duruﬂum,
mücadelem dedi¤in durumu bizim
yapamamak; genele, s›n›fa götürmemek yetinmeciliktir. Benim grubum, örgütüm, sendikam, yay›n›m,

“Proletarya ya devrimcidir, ya da bir hiçtir.” (Marx)

soka¤›m, takvimim, slogan›m demeye y›llarca devam etmek yetinmeciliktir. S›n›rlay›c›d›r. Devrimci
mücadeleyi anlamamakt›r. Enternasyonal’i hele bir yana b›rak›n, yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki s›n›fsal meseleyi yeterince biliyor muyuz? ‹ﬂyeri sendikac›l›¤› m›? ‹ﬂkolu sendikac›l›¤› m›? Devlet sendikac›l›¤› m›,
iﬂçi s›n›f›n›n ekonomik ve demokratik haklar›n›n kavgas›n› veren hakikî
sendikac›l›k m›? Bir ilde kaç ilçe
vard›r? Bir ilçede kaç mahalle vard›r? Bir mahallede kaç sokak vard›r? Bir sokakta kaç kiﬂi bar›n›r? Bu
insan malzemesinin s›n›fsal/kültürel/dilsel/dinsel/inançsal aidiyetleri
nedir? Daha da art›r›lacak bu bilançolara bakarak yetinmeci anlay›ﬂlar
benmerkezci zafer sarhoﬂlu¤undan
ve “dar grup tap›n›m›” gerici ruh halinden ay›lmal›d›r. S›ralanan bu bilançolar› burjuvazi çok iyi biliyor.
Bugün be¤enmeyip burun k›v›rd›¤›m›z geçmiﬂteki örgütlenmelerdeki
s›n›f bilinçli kadrolar da bu sorular›n
cevaplar›n› biliyordu. Sahi biz neler
yap›yoruz?
Hamza K›z›lkaya
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Nas›l Yaﬂ›yoruz? Ne Yap›yoruz?
Bolﬂevik düﬂman› Menﬂevik
Dan, Lenin hakk›nda, “günde yirmi
dört saat devrimle meﬂgul olan, kafas›nda baﬂka bir düﬂüncesi olmayan ve hatta rüyas›nda yaln›zca
devrimi gören bu türden ikinci bir
adam yok. Böyle biriyle baﬂa ç›kmay› bir dene bakal›m.’’ diyor.
Buradan k›ssadan-hisse kendimize bakal›m. Neyi, sosyal olay ve
olgular› ne kadar düﬂünüyoruz?
Nas›l yorumluyoruz? Müslüman’›n
bir sözü var. “Bu gün Allah için ne
yapt›n?” diye sorarlar. Peki, bizler,
yani devrimci, sosyalist, komünist
hatta bolﬂevik isim ve s›fatlar›n›
destursuz kullananlar, hepimiz kendimize bu türden sorular› soruyor
muyuz? Kendimizi, “sol cenah” örgütlerini, teori-pratiklerimizi hiç sorguluyor muyuz? ‹nsan› ve insanl›¤›
esir almaya çal›ﬂan emperyalist-kapitalizme karﬂ› kolektif akl›, bilinci

ve eylemi örgütleyebiliyor muyuz?
“Bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂama”
durumunu tarihe bakarak dillendirenler kendilerinin günümüzde nelerle ve kimlerle bar›ﬂ içinde bir arada gül gibi geçinip gittiklerini görebiliyorlar m› acaba? S›n›f mücadelesinin, yaﬂam›n, neresindeyiz? Sömürücü/sömürgeci/gerici s›n›flar›n
sultas›n› nas›l k›raca¤›m›z› düﬂünebiliyor muyuz? Düﬂünmek bir yana
davranabiliyor muyuz? Somut durumun somut tahlilini yaparak ba¤›ms›z s›n›f tavr›m›z›n gere¤ini yerine getirebiliyor muyuz? Sahi bizler
ne yap›yoruz? ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetemizin gündemde s›cak tutmaya
çal›ﬂt›¤›; “‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal ve
Sendikal Birli¤i” ilkeselli¤inden
neyi/nas›l alg›l›yoruz?
Somut durumun, uluslararas› tekelci sermayenin insan› ve insanl›¤›
nas›l sömürdü¤ünün, diz çökertme-

ye çal›ﬂt›¤›n›n fark›nda m›y›z? Emperyalist-kapitalizmin her alanda
tahkimat›n› yapt›¤›n› görüyoruz.
Görmeye çal›ﬂt›klar›m›za dair günlük haftal›k ayl›k de¤erlendirmelerimiz var m›d›r? Dostumuz kim, düﬂman›m›z kim, yan›m›zda yöremizde
kimler var? Devrimci esneklikler
gözeterek kimlerle geçici, ﬂarta
ba¤l› ittifaklar, ilkeli güç ve eylem
birlikleri, cephe birlikleri yapabiliriz?
‹nsanlar›n hak arad›¤›, isyan etti¤i,
baﬂkald›rd›¤› bir zaman diliminde
bu co¤rafyan›n ilerici-devrimci kadrolar›, sahi bizler ne yap›yoruz?
Tekelci sermaye diktatörlü¤ünün aﬂ›lmas› yolunda hangi Kurum
ve Araç’lar›m›z› seferber ediyor/edebiliyoruz? Edemiyorsak eksi¤imiz nedir? Bunlar› araﬂt›r›yor
muyuz? Bu amaçla yak›n, orta ve
uzun vade hedeflerimiz var m›d›r?
Varsa nelerdir? Öncelikli olanlar

nelerdir? Tali ve temel olan› birbirinden ay›rabiliyor muyuz? Amaçaraç diyalektik iliﬂkisi ya da çeliﬂkisi ne durumdad›r? Kitlesel ç›k›ﬂlar›m›z› kurumsal merkezi disiplinli bir
örgütlülükle yayg›nlaﬂt›rabiliyor muyuz? Soka¤› tutarl›-somut-amaçl›
ve kolektif bir iktidar projesiyle kullanabiliyor muyuz?
Baﬂkalar›ndan önce kendimize
hesap verebiliyor muyuz? Burada
dürüst ve ilkeli olmak, kendimizi
hele hele s›n›f›m›z› yan›ltmamak/aldatmamak zorunday›z. Ya da aldatanlar›, buradan grupsal ç›karlar›yla, hayat›n ve mücadelenin do¤rulamay›p reddetti¤i teori-pratikleriyle
nesnel gerçekli¤in üstünü külleyenleri bu niyetlerden ar›nd›r›p aç›¤a
vurmak zorunday›z.
Devrim Y›lmaz
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‹nsanl›¤›n Di¤er Yar›s› Kimin Egemenli¤inde?

S›n›f›n s›n›fla, ulusun ulusla
kurdu¤u egemenlik iliﬂkisinde hâkim olan›n art›-de¤ere el koyma
ve sömürme hakk›/ç›kar› vard›r.
S›n›fl› toplumda erke¤in kad›nla
kurdu¤u iliﬂki de bu aç›dan bak›ld›¤›nda bir ezme iliﬂkisidir ve bu
iliﬂki biçimi erkeklerin günlük politik ç›karlar›na uygun düﬂmektedir.
‹çinde yaﬂad›¤›m›z toplum erkek
egemen bir toplumdur, özel mülkiyetçi ve cins ayr›mc›d›r. Erkek
egemenli¤i, bu egemenli¤ini sürdürebilmek için devletin var olan
bütün organlar›ndan destek al›r
ve bu destek yaln›zca kad›n›n
cins olarak ezilmesinin devam›n›
sa¤lamaz ayn› zamanda özel
mülkiyetçi sistemin de devam›n›
sa¤lar.
Kad›nlar›n üzerindeki egemenlik, bugünkü ortamda ﬂiddetten tecavüze ve ölümlere var›ncaya dek
doludizgin yol almaya devam ediyor.
S›n›fl›/sömürücü toplumun erkekleri; kad›nlar›n bedenleri, kimlikleri, de¤erleri, emekleri üzerinden söz sahibi olurlar. Kendilerini
bu biçimde kabul eder, ettirirler.
Bu durum en çok da gerici “aile”
kurumunu destekler. S›n›fl› toplumlar sürecinde aile varl›¤›n› hep
devam ettirmiﬂ. Kapitalist toplumda çekirdek aile biçimine dönüﬂmüﬂtür. Çok ﬂey de¤iﬂmese de

çekirdek ailenin baﬂl›ca iﬂlevi üretim sürecinde erke¤in iﬂgücünü
yenilemektir. Bunu sa¤layan da
kad›n›n kendisidir. Çal›ﬂan ve y›prat›lan erke¤in beslenmesi, temizlenmesi, var olan genel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› kad›nlar taraf›ndan sa¤lan›r. Kad›n›n çekirdek ailede görevi bununla da bitmiyor;
yeni kuﬂaklar yetiﬂtirir. Yaﬂl›lar ve
di¤er aile fertlerinin de bak›m›n›
üstlenir. Çekirdek aile içinde harcamalar›n en düﬂük düzeyde tutulmas› için beyin gücü tüketir.
Kad›n kendi yarat›c›l›¤›n› ortaya
ç›kart›r. Yarat›c›l›¤›n› ortaya ç›karan kad›n “fedakâr anne”, “iyi eﬂ”
s›fat›yla ödüllendirilir. Kad›n aile
içindeki rolünü, tüm bu iﬂleri bo¤az toklu¤una yapar. Emek sarf
ederek yerine getirdi¤i bu iﬂlerin
pek önemi yokmuﬂ gibi gösterilir.
En ac› yönü ise kad›n›n bu rolü
kendisinin de benimsemesidir.
Kad›n›n ezilmesi de tam olarak bu
noktada baﬂlar, erkek ücretini
evin d›ﬂ›nda elde etti¤i için bu ücreti tek baﬂ›na elde etti¤ine inand›r›lm›ﬂt›r. Bu nedenle kad›n›n, erke¤in elde etti¤i ücretin üzerinde
hiçbir tasarruf hakk› olmad›¤› düﬂüncesi de kabul ettirilmiﬂtir.
Kad›n›n üretime, ücretli eme¤e
kat›lmas› onun ne ezilmiﬂli¤ini ortadan kald›rd› ne de ona sosyal yaﬂamda eﬂitlik sa¤lad›. Aksine gün-

lük yaﬂamda mesaisini iki kart att›rd›.
Kad›n, ayn› iﬂi
yapan erkekten daha az ücret almaktad›r. Çünkü kalifiye
iﬂçi say›lmaz. Kendisine dünyaya geliﬂinden itibaren benimsetilen roller de
kad›na uygun görülen mesleklerle çak›ﬂ›r ve böylece kad›n›n eﬂit iﬂ bulma olana¤› da baﬂtan yok olur. Bu durum ayn› zamanda ücretler aras›ndaki eﬂitsizlik kad›n›n iﬂini erke¤in iﬂine göre
ikincil olarak damgalamaya neden olurken kad›n›n erke¤e ekonomik ba¤›ml›l›¤›n›n fiilen sürmesini getirmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde ataerkilli¤in sürmesine hizmet etmektedir.
Bizim ülkemizde ve benzeri ülkelerde de¤iﬂen sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlere karﬂ›n
de¤iﬂmeyen; kad›n olma gere¤i
kad›n› bir yandan k›skac›nda tutarken di¤er yandan kad›n›n bu
durumunu de¤iﬂtirecek, onu sosyal, ekonomik yönden geliﬂtirebilecek yasalar› de¤il, yasalarda var
olan haklar›n da geri çekilmesinin
düﬂünülmesidir (meselâ kad›ndan
sorumlu bakanl›k gibi). Bu durum
hiç de ﬂaﬂ›rt›c› de¤il.

Mevcut toplum yap›s› içinde
kad›n için evlilik ve aile vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ailenin
seçeneksiz olmas› nedeniyle ekonomik aç›dan vazgeçilebilir oldu¤u durumlarda kad›n için güvenlik, cinsellik ve sevgi gereksinimlerini karﬂ›layabilece¤i tek iliﬂki biçimi olarak kalmaktad›r. Tabii ki
bu durum do¤al olarak kad›n için
ev kad›n› ve annelik rolünü birinci
konuma getirmektedir. Sistem de
varl›¤›n›n devaml›l›¤›n› buna borçluyken bunun devam etmesi için
sosyal güvenlik yasalar›ndan tutun da e¤itim kurumlar›na kadar
tüm kurumlar›yla bu durumun süreklili¤i için mücadele edecektir.
Saadet Savaﬂ
(Uluslararas› Kad›n Dayan›ﬂmas›
Örgütü Genel Baﬂkan›)
Hamburg-Almanya

‘Proletarya diktatörlü¤ü ancak emekçi kad›nlar›n aktif ve canl› kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilebilir.’ (Clara Zetkin)
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Bir ‹ﬂçinin Yaﬂam Mücadelesi
aç›s›n› daha farkl› k›labiliyor.
Düﬂünüyorum da, emek sarfetmeden bir yere gelmek marketten
al›nan suni konserve yiyeceklere
benzer. Ben ise iﬂ hayat›mda yaﬂad›¤›m s›k›nt›lar› problem yapmak
yerine kendime pay ç›kartmaya ve
avantaj haline getirmeye çal›ﬂt›m.
Bir suni konserve kutusu yerine
emekle piﬂirilmiﬂ kuru bir ekmek olmay› tercih ettim. Bazen iﬂçili¤in
verdi¤i stres, bazen yenilginin verdi¤i duygu, sömürülme insan› baﬂka ac›lar tatmaya zorluyor.

‹ﬂçi hayat›n›n, kurt-koyun iliﬂkisi
haline gelen yaﬂamak ve çal›ﬂmak
durumu, bireyi bazen çok zor s›navlardan geçiriyor. Bazen isyan, bazen de yapabilmenin verdi¤i haz,
çok farkl› bir yaﬂam duygusu oluﬂturuyor.
‹lk olarak, çal›ﬂan insanda oluﬂan; di¤er insanlar›n çok güzel ﬂartlarda yaﬂamas› ve onlar›n belki de
hiç emek sarf etmeden rahatça yaﬂamalar› duygusu, gününü çal›ﬂmakla geçiren bir insan için büyük
bir psikolojik travmaya neden olabiliyor. Kendisi onca çabaya ra¤men
geçinmekte zorlan›rken, di¤er taraftan rahatl›kla emekleri sömüren,
gasp eden insanlar›n daha iyi ﬂartlarda yaﬂad›klar›n› görmek, büyük
bir haks›zl›¤›n oldu¤unu bilmek
üzücü bir durum oluﬂturuyor. Ancak, ﬂuradan bak›l›rsa da; bireyin
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kendisinin ve sorumlulu¤u alt›ndaki
insanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmesi, kimseyi ma¤dur etmeden çal›ﬂ›p al›nteriyle kazanmas› bireyde
mutluluk uyand›r›r.

Patronlar›n eme¤i görmezden
gelmesi, iﬂçili¤i bir kölelik kavram›
gibi yap›land›rmas› sorunun ana
maddesi haline geliyor. Çaresizli¤in
bana verdi¤i eziyet ilerleyen y›llarda da okumak yerine çal›ﬂmaya
mahkûm etti. Di¤er arkadaﬂlar›m
gibi okumak yerine hayatla sava-

ﬂ›p, yaﬂam mücadelesi vermek zorunda kald›m. ﬁu an yirmi üç yaﬂ›nday›m, hâlâ çal›ﬂmaktay›m. Arkama
dönüp bakt›¤›mda kar›n toklu¤u d›ﬂ›nda hayat›n benden ald›¤›; çocuklu¤um ve gençli¤im bir film ﬂeridi gibi uzaklardan bana gülümsüyor.
Halen verdi¤im hayat, geçim
mücadelesi sürüyor. Belki ilerde bir
gün, bir köﬂede hayat›m› gözden
geçirdi¤imde; deneme tahtas› gibi,
bencil ve dünyaya sadece at gözlükleriyle bakan sömürgeci sisteme
k›z›p sövece¤im.
Bildi¤im ﬂu ki: Tek sermayem
eme¤im, tek kazanc›m kar›n toklu¤um, kaybettiklerim ise; saymakla
bitmez. K›sacas› koskocaman bir
hayat.
Serhat Emrah Soyaslan
30.11.2011
Bramsche Kamp›

Bana gelince, ben ilk olarak on
dört yaﬂ›mda babam taraf›ndan bir
marangozda ç›rak olarak iﬂ hayat›yla tan›ﬂt›r›ld›m. Do¤rusunu söylemek gerekirse, pek iç aç›c› bir baﬂlang›ç diyemem. Çünkü on dört yaﬂ›nda bir çocu¤un gözü di¤er çocuklar gibi d›ﬂardaki oyunlarda olsa
da, çal›ﬂmaya verilmiﬂ bir mahkûm
gibi bu a¤›r yükün alt›nda eziliyordum. Dövülmüﬂ ve baharatlan›p kurutulmuﬂ bir etin bekleme süresi, s›radan kurutulmuﬂ bir etten daha
uzun oldu¤u için tad› daha lezzetlidir. Ayn› anlamda küçük yaﬂta hayata çal›ﬂma mücadelesiyle baﬂlamak, büyüdü¤ünde insan›n bak›ﬂ

Ak Gübre Fabrikas›ndan ‹ﬂçilerle Görüﬂme

Mersin’de kimyasal gübre üretimi yapan Akdeniz Gübre Fabrikas›’n›n iﬂçileriyle görüﬂtük. Tekfen
Holding’e ba¤l› fabrikada Petrol-‹ﬂ
Sendikas› örgütlü. Toplam iﬂçi say›s› 135 olan fabrikada ortalama 50
iﬂçi kadrolu, kalan iﬂçileri ise taﬂeron firmalara ba¤l› olarak çal›ﬂ›yor.
Fabrika, kimyasal gübrelerin yan›
s›ra nitrik asit, sülfürik asit ve fosforik asit gibi maddelerin üretimini yap›yor.
K›sa bir süre önce emekli olan
Ak Gübre iﬂçisi M., bu fabrikada 30
y›la yak›n çal›ﬂt›¤›n› ve emeklili¤i ard›ndan da akci¤er kanseri hastal›¤›na yakaland›¤›n› anlat›rken hastal›¤›n›n bir rastlant› olmad›¤›n› vurgu-

lad›: “Bizim fabrikada çal›ﬂanlar
emekli olduktan k›sa bir zaman sonra akci¤er kanseri olurlar. Bizim
hastal›¤›m›z bu. Amonyum nitrat
koklamaya maruz kal›yoruz, sonra
içimize çekti¤imiz bu madde akci¤erde bir kezzaba dönüﬂüyor.” Son
y›llarda birçok arkadaﬂ›n›n akci¤er
kanseri nedeniyle öldü¤ünü söyledi.
Fabrikadaki kadrolu iﬂçiler günde 8 saat çal›ﬂ›rken taﬂeron iﬂçilerinin çal›ﬂma süresi 14 saati buluyor. Üretim bölümündeki iﬂçilerin
ço¤u, iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤inin
hiçe say›ld›¤› bu fabrikada uzun süreler boyunca SO2 gaz› (kükürt dioksit) soluduklar›n› ve bu nedenle

çeﬂitli solunum yollar› hastal›klar›na
maruz kald›klar›n› söylüyorlar.
Fabrikan›n paketleme bölümünde çal›ﬂan bir baﬂka iﬂçiyle konuﬂtu¤umuzda çal›ﬂma koﬂullar›n›n
a¤›rl›¤› yüzünden iﬂçilerin bu koﬂullara en fazla bir ay dayanabildiklerini; ama ev geçindiren, çocuk okutan iﬂçilerin buna ra¤men iﬂten ayr›lmaya cesaret edemediklerini belirtti.
‹ﬂçiler sendikan›n iﬂçi sa¤l›¤› ve
iﬂ güvenli¤i konusunda sessiz kald›¤›n› belirtiyor ve “Bugün sendikalar›n ço¤u zaten patronlar›n ç›karlar›n›
gözetiyor, iﬂçiden yana olan iﬂçi
sendikas› kalmad›” diye ekliyorlar.

Fabrikan›n su tesisat›nda çal›ﬂan bir iﬂçi yaﬂanan bir sorun nedeniyle patronla mahkemelik olduklar›n› ve haks›z yere suçland›klar›n›
anlatt›. Mahkemede “Hâkim Bey
burada adalet mülkün temeli yaz›yor; ama gerçekte mülk adaletin temeli olmuﬂ” dedi¤i için hâkimin
“uzun y›llar ceza yersin” tehdidiyle
susmak zorunda kald›¤›n› da ekledi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›
taraf›ndan “çevreyle ilgili yat›r›mlar›”
dolay›s›yla ödüle lay›k görülen Ak
Gübre Fabrikas›, iﬂçilere zehir solutmaya devam ediyor.
Mersin’den ‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
Okurlar›
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S›n›f ve Politika

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

‹ﬂçi S›n›f› Nas›l Örgütlenir?
Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada, 100
y›ll›k s›n›f mücadelesi tarih ve devrimci geleneklerimiz aras›nda “‹ﬂçi
S›n›f› Nas›l Örgütlenir?” sorusuna
verilen cevaplar› ve bunun sosyal
pratikteki çok yönlü yans›mas›n› örnekleriyle biliyoruz. Yaﬂad›k ve gördük. ﬁimdi de görüyoruz.
S›n›f mücadelesinde “Proletarya” diye gözümüzü açt›¤›m›zdan
beri; insan›n ve insanl›¤›n sosyal ve
evrensel kurtuluﬂu yolunda sosyalizmden baﬂka seçene¤in olmayaca¤›n› ve de siyasal-sosyal devrim
yolunda Ana Halka’n›n ne demek
oldu¤unu büyük bedeller ödeyerek
görmeye ve ö¤renmeye çal›ﬂt›k.
Proletaryan›n çocuklar› olarak
gene de b›k›p usanmadan “Tek
Parti, Tek Sendika, Tek Gençlik
Örgütü” ﬂiar›m›z› tekrarlamaya devam ediyoruz.
Elimizdeki araçlarla “‹ﬂçi S›n›f›n›n Siyasal ve Sendikal Birli¤i” sorununun hayatî ve can al›c› bir mesele oldu¤unu bilince ç›kar›yoruz.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹ Gazetesini kolektif çabalar›m›zla üretiyor ve iddialar›m›z›n arkas›nda duruyoruz. Süreklili¤imizi koruyarak, inat ve ›srarla “Kolektif olan hiçbir ﬂey bize yabanc› de¤ildir.” diyoruz.
Bu türden kimlik-kiﬂiliklerimizle,
tarihsel/s›n›fsal bak›ﬂ aç›s› ve duruﬂumuzla birileri “‹ﬂçi S›n›f› Nas›l Örgütlenir?” sorusuna bizlerden sihirli
bir “reçete” üretmemizi elbette beklemesinler, boﬂuna beklemiﬂ olurlar. Çileli, uzun erimli bir yolda s›radan, basit ve yal›n devrimci/kolektif
iﬂ yapmak geçersiz “reçete” yazmaktan çok daha önemlidir.
Burjuva ve küçükburjuva “sol”
ideolojilerin bin bir türlü kuﬂatmas›
alt›nda, “Eskiye ra¤bet olsayd› bitpazar›na nur ya¤ard›” diyerek bizim insanlar›m›z› düﬂündürmeyi
amaçlad›¤›m›z zamanlar olmuﬂtur.
Gerçekten de yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki 100 y›ll›k s›n›f mücadelesi

Emperyalizm

Türkiye’nin Suriye’nin içiﬂlerine
en az Avrupal› ve Amerikal›lar kadar ikiyüzlü bir ﬂekilde kar›ﬂt›¤›, emperyalist güdümlü muhalefete silah
yard›m› da dâhil her türlü deste¤i
sa¤lad›¤› ve Davuto¤lu’nun Suriye’ye bir askeri müdahaleden bahsetti¤i herkesçe biliniyor. Daha önce de Irak’›n Sünnî Cumhurbaﬂkan›
Yard›mc›s› Tar›k Haﬂimî’nin tetikçilerini Türkiye’nin e¤itti¤i ortaya ç›km›ﬂ ve Irak hükümeti Türkiye’yi içiﬂlerine kar›ﬂmakla suçlam›ﬂt›. Ancak
tüm bu gerçekler sermaye bas›n›nda ya geçiﬂtirildi ya da çarp›t›larak
yer ald›. 2011 Aral›k ay›nda, güvenilir (!) bas›n›m›za göre “sa¤l›¤›
yerinde olan” Erdo¤an, ameliyattan kalk›nca aya¤›n›n tozuyla

tarihimizden ö¤rendiklerimizi ve bu
süreçten ç›kard›¤›m›z çok yönlü
derslerle sonuçlar› yeni kadrolara
organik iliﬂkiler içinde aktaramad›k.
Politik aç›¤a vurma görevlerimizi
yeterince yerine getiremedik. Burjuva ve küçükburjuva “sol” ak›mlar
üzerinde devrimci bir bas›nç uygulayamad›k.
Yak›n tarihimizi birileri içinden
ve d›ﬂ›ndan tahrif etmeyi denedi,
durdu, hâlâ deniyor!..
Sendikac›l›¤› kötü bir meslek derekesine indirgeyen sendika bürokrasisi ile iﬂçi aristokrasisini anlad›¤›
dilde aç›¤a vuramad›k. Sendikalizmi ve parlamentarizmi yüceltenleri
de anlad›¤› dilde ne aç›¤a vurabildik ne de aﬂabildik.
Mevcut siyasal, sendikal ve kitlesel örgütlerimizle tutarl›-somutamaçl› ne “demokrasi” mücadelesini ne de iktidar mücadelesini gerçekleﬂtirdi¤imizi de söyleyemiyoruz.
Eﬂitlik, özgürlük ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesinde emperyalist-kapitalizme karﬂ› kitleleri seferber
edemedik. Hak arama, grev, direniﬂ türünden eylemlerimizle hâkim
gerici s›n›flar›n iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halklar›m›z üzerinde “rahatl›kla” uygulayageldi¤i bask› ve terörünü ne
geri ad›m atmaya zorlayabildik ne
de aﬂabildik.
Ne 1946 Sendikac›l›¤› tarihimizi
ö¤renebildik ne henüz aﬂ›lamayan
1970 - 15 / 16 Haziran Direniﬂini ne
1989 Bahar Eylemlerini ne Zonguldak Maden ‹ﬂçilerinin tarihsel yürüyüﬂünü ve ne de TEKEL Direniﬂini
ö¤renebildik…
‹ﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n
gaspedilen haklar› sayesinde devlet tekelci kapitalizmi semirdikçe
semirdi. Birileri adeta Karun oldu.
Bizimkiler ise yoksulluk, yoksunluk,
iﬂsizlik cehennemine terk edildi.
Yeri bir daha doldurulamayacak
Devrimci Kadrolar›m›z ise, ya dara-

¤açlar›n› süsledi, ya katledildi, ya
da cezaevlerinde, kamplarda ölümlerden ölüm be¤enmeye gönderildi…
Hâkim gerici s›n›flar uluslarötesi
tekelci sermayenin yerli bir orta¤›,
iﬂbirlikçisi ve taﬂeronu olmay› baﬂard›. Burjuva diktatörlü¤ü alt›nda
yeni yeni hak gasplar› denenmektedir. ‹ﬂçiler, emekçiler, ilerici gençlik, emekçi kad›nlar, Aleviler, Kürtler ve öteki sosyal muhalefet dinamikleri tükenmeyen enerjileri ve
hakl› talepleriyle alanlara ç›k›yor.
Her kütlesel ç›k›ﬂ sistemin bask›
ve terörüyle sindirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Kütlesel ç›k›ﬂlar yayg›nl›k gösteremeden sönümlenmeye terkediliyor.
‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmas› yapan birimlerle
s›n›f bilinçli iﬂçiler sendikalar› ve siyasî örgütleri, hakl› talepleriyle ve
bask› yaparak tutarl› bir tav›r almaya zorluyor.
Günümüzde önemli ‹ﬂçi-Kitle
çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtiriliyor. Dünyada, Bölgemizde ve bu memlekette hakl› talepleriyle emekçi halklar
aya¤a kalk›yor. Gerici iktidarlar› ve
kapitalizmi sorguluyor. Kütlesel ç›k›ﬂlar henüz kurmay›n› üretememiﬂ
durumda. Fakat bu kütlesel ç›k›ﬂlar›n içindeki devrimci nüvelerin varl›¤›n› da biliyoruz. Devrimci nüvelerin
kurmayl›k görevini üstlenece¤ini
umuyor ve bekliyoruz. Bunun için
mücadele ediyoruz.
“Günümüzde ‹ﬂçi S›n›f› Nas›l Örgütlenir?” diye söze baﬂlarken nesnel gerçekli¤i görüp ne fiyakal› laf
üretilmesinden ne de destursuz ba¤a girilmesinden yanay›z.
‹ﬂçi s›n›f› örgütlerinden mevcut
sendikalar giderek birer devlet sendikas›na dönüﬂmüﬂtür. “‹ﬂçi s›n›f›sosyalizm” diye söze baﬂlay›p arkas›n› getiremeyen mevcut “sol cenah” örgütleri ise, ideolojik, teorik,
politik ve örgütsel duruﬂlar›yla “sisteme kalp ilac›” olmaktad›r. Bu durumun geçici oldu¤unu ve aﬂ›laca¤›n› biliyoruz.

Fizik yasas›ndaki; “Deniz seviyesindeki bas›nçta suyun yüz derecede kaynad›¤›n›” biliyoruz. A¤r› ya
da Kandil da¤›ndaki bas›nç ortam›nda su yüz derecede kaynamaz,
bunu da biliyoruz. Yaﬂad›¤›m›z
co¤rafyada iﬂçi s›n›f› ve emekçi
halk hareketleri daha da geliﬂip
yayg›nlaﬂabilir. Kitlelerin hakl› talepleriyle aya¤a kalkmas› gündeme
gelebilir…
15 / 16 Haziran Direniﬂi, sendikalar ve toplu sözleﬂme yasalar›n›
geriye do¤ru de¤iﬂtirme sürecinde
örgütlenmiﬂtir. Bu eylem bilinçli ve
organize ‹ﬂçi-Kitle, Köylü-Kitle,
Gençlik-Kitle ve hatta Asker-Kitle
çal›ﬂmalar›yla an›nda yay›lma istidad› göstermiﬂtir. 15 / 16 Haziran
Direniﬂi’nin öngününde ve s›n›f mücadelesinde gerici iktidarlar›n iﬂçi
aleyhine yasa de¤iﬂtirme giriﬂimi
barda¤› taﬂ›ran bir son damla olmuﬂtur.
Günümüzde de barda¤› taﬂ›ran
bir son damla giriﬂimleri karﬂ›s›nda
kütlesel ç›k›ﬂlar organize biçimlerde de, kendili¤inden de oluﬂabilir.
Bu anlamda kendili¤indenlik kötü
bir ﬂey de¤ildir. Bilinçli, örgütlü ve
iradî müdahalelerle kendili¤inden
oluﬂan ‹ﬂçi-Kitle hareketlerini iﬂçi
s›n›f›n›n kendisi için s›n›f olma hareketine dönüﬂtürecek Kurum ve
Araç’lara ihtiyaç duyulmaktad›r.
Kütlesel ç›k›ﬂlar›n hedefine ulaﬂamay›ﬂ›n›n as›l zaaf› siyasal ve
sendikal alandaki örgüt yap›lar›ndad›r. “‹ﬂçi S›n›f› Nas›l Örgütlenir?”
sorusunun cevab› bu zaaflar›n aﬂ›lmas› mücadelesiyle ilgilidir. Çünkü
bu zaaflar içimizdedir. Baﬂka bir
yerde aranmamal›d›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
kendi davas› için örgütlenmesi “sol
cenah›n” hesaplaﬂarak ayr›ﬂ›p yeni
nitelikler kazanabilmesi mücadelesiyle yak›ndan ilgilidir.
S›rr› Öztürk

Türkiye’nin “Bölgesel” Savaﬂ›
MGK’y› toplad› ve resmî bildiride
“TSK’n›n savaﬂa haz›rl›k durumunun” görüﬂüldü¤ü belirtildi.
Rusya, bu olaydan k›sa süre sonra
baz› birliklerini Türk s›n›r›na yönlendirdi ve Ermenistan’daki askeri personelin ailelerinin kendi ülkelerine
dönmesine karar verdi. Rus bas›n›nda bunun amac›n›n ‹ran’a olas›
bir sald›r›da Rusya’n›n ç›karlar›n›n
korunmas› oldu¤u ﬂeklinde haberler yer ald›. Hatta Türkiye’nin Azerbaycan’›n Ermenistan’a olas› bir
sald›r›s›n› destekleyebilece¤i, buna
nas›l karﬂ› ç›k›laca¤› senaryolar›
tart›ﬂ›ld›. Rusya NATO ülkelerinin
politikalar›na bir mesaj olarak savaﬂ gemilerini Suriye limanlar›n›
“dostluk ziyaretine” gönderdi.

Türkiye’de bas›n tüm bu geliﬂmeleri gözden saklamaya u¤raﬂ›rken bir “düﬂünce kuruluﬂunun” baﬂ›nda bulunan eski bir CIA ajan›n›n
ﬂu sözleri dikkat çekiyor: “Sorun,
‹ran’›n, kendisine esasl› bir ﬂekilde
düﬂmanl›k besleyen komﬂular›n›n
olmas› ve bunlardan baz›lar›n›n da
nükleer silahl› olmas›. Ufak bir olay
dünya çap›nda bir savaﬂa dönüﬂebilir.” Bilindi¤i kadar›yla ‹ran’a düﬂmanl›k besleyen Saudi Arabistan’›n
nükleer silah› yok, ‹srail ile Pakistan’›n kendi ürettikleri nükleer silahlar› var. Ancak ‹srail ‹ran’a do¤rudan komﬂu de¤il ve Pakistan’›n
ABD ile birlikte bir savaﬂa girmesi
güç gözüküyor. Türkiye’de ise
ABD’nin nükleer silahlar› var! Ayr›-

ca Rus D›ﬂiﬂleri bakan› Lavrov ve
Alman eski D›ﬂiﬂleri bakan› Fischer’in, daha önce çeﬂitli tarihlerde
yapt›klar› aç›klamalarda Ortado¤u’da bir Türk-‹ran rekabetine dikkat çektiklerini de hat›rlamakta yarar var. 18 Ocak’ta Brüksel’deki
NATO karargâh›n› ziyaret eden Ahmet Davuto¤lu da,“Türkiye, NATO’ya bugün 1952’de ihtiyaç
duydu¤undan bile fazla ihtiyaç
duyuyor” diyerek ve füze kalkan›n›n “tamamen savunma amaçl›” oldu¤u, “kimseyi hedeflemedi¤i” masal›n› tekrar ederek sorumlusunun
kendileri oldu¤u bir kriz durumu yaﬂand›¤›n› itiraf etmiﬂ oldu.
Vedat Özgür

‘Savaﬂlar›n kaç›n›lmazl›¤›n› ortadan kald›rmak için, emperyalizmi ortadan kald›rmak gerekir’ (Stalin)
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‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

“Al›nterimizi Elin Yabanc›s›na Veriyoruz”
Enerji alan›nda d›ﬂa ba¤›ml› Türk burjuvazisi, enerjiye verdi¤i her kuruﬂun hesab›n› yapmak durumunda. Önde gelen burjuva örgütleri enerji konusunu s›kça gündeme getiriyor, bu konuda araﬂt›rmalar yap›yor, paneller
düzenliyorlar.
Tarih 12 Ocak 2012 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu enerji verimlili¤i forumunda konuﬂuyor:

“Ne yaz›k ki biz sanayide halen, bir ürün elde etmek için, Avrupal›n›n iki
kat› enerji kullanmak zorunday›z. Türkiye 1000 dolarl›k katma de¤er üretmek için 270 kilo petrol eﬂ de¤eri harcarken, Almanya ayn› üretim için 160
kilo petrol eﬂ de¤eri enerji harc›yor. Tasarruf etti¤i enerji Alman vatandaﬂ›n›n, sanayicisinin cebinde kal›yor.”

“Bize gelen en büyük ﬂikayet girdi maliyetlerinin yüksekli¤i. Rakiplerimizle ayn› ﬂartlarda üretim yapmak istiyoruz.”

Hisarc›kl›o¤lu’na göre, Türkiyeli patronlar üretimde birim baﬂ›na enerji
kullan›m›n› düﬂürmeyi baﬂarabilirse, iﬂçi s›n›f›n›ndan çal›narak elde edilmiﬂ
kârlar›n bir k›sm›n› “elo¤luna” vermek zorunda kalmayacaklar:

Bu sözler kula¤a tan›d›k geliyor. Ya¤ma düzeninden yeterli pay› alamam›ﬂ burjuvazi “eﬂit sömürü f›rsat›” ister.

“Sanayiciler olarak bizler, kazand›¤›m›z paray›, al›nterimizi elin yabanc›s›na veriyoruz.”

Gerçekten de, son on y›ld›r dünya ortalamas›n›n üzerinde büyüyen Türkiye imalat sektörünün kulland›¤› enerjinin yüzde 73’ünü ithal ediyor olmas›, patronlar›n 1980 sonras› iﬂçi s›n›f› karﬂ›s›nda elde etti¤i geçici baﬂar›n›n
tad›n› ç›karmas›n› bir nebze engelliyor. Hisarc›kl›o¤lu, eksiklerini çok iyi biliyor:

Türkiye’de h›zla ilerleyen kapitalist geliﬂim, önümüzdeki y›llarda al›nterini patrona vermek istemeyen Türkiye iﬂçi s›n›f›yla, sömürdü¤ü iﬂçinin
al›nterini yabanc› ülkelerdeki patronlara kapt›rmak istemeyen Türkiye burjuvazisi aras›nda geçecek bir mücadeleyi haber veriyor.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

On Beﬂ Y›ld›r Artan Sömürü
Burjuva iktisatç›lar, ekonomik duruma iliﬂkin çok say›da rapor haz›rl›yorlar. Ço¤unlukla, dar burjuva
bak›ﬂ›yla yaz›lm›ﬂ, emekçi kitleleri
yok sayan bu raporlar her ﬂeye ra¤men, do¤ru kullan›ld›¤›nda önemli
sonuçlara ulaﬂmam›z› sa¤layacak
zengin olgusal bir içeri¤e sahip olabiliyorlar.
Bir firman›n haz›rlatt›¤› “‹malat
Sanayiinde Yap›sal Dönüﬂüm” baﬂl›kl› rapor -amac› bu olmasa da-

Türkiye’deki sömürünün ulaﬂt›¤›
boyutlar› gösteren önemli bir çal›ﬂma.

Türkiye sanayii 15 y›lda d›ﬂ pazarlara aç›lma oran›n› üç kat art›rm›ﬂ.

Raporda “imalat sanayiinde
a¤›rl›¤› bulunan 15 temel sektör ile
tar›m sektörünün ihracat yap›s›, verimlili¤i ve kârl›l›¤›ndaki son 15 y›ll›k
de¤iﬂim” de¤erlendiriliyor.

kapitalistleriyle k›yas›ya rekabet

Raporda, Türkiye’nin imalat sanayiindeki ihracat yo¤unlu¤unun 15
y›l içerisinde üç kat artm›ﬂ durumda
oldu¤u belirtiliyor. Baﬂka deyiﬂle,

Ama bu art›ﬂ, baﬂka ülkelerin
içinde gerçekleﬂmiﬂ. Üretilen ürünlerin de¤erini azaltmak (dolay›s›yla
daha ucuza satmak ve rakiplerini
altetmek) için kapitalistler makineleﬂme ve emek yo¤unlu¤unu art›rm›ﬂlar:
“1993 y›l›nda 250 bin TL olan

çal›ﬂan baﬂ›na sat›ﬂlar, 1998 y›l›nda
300 bin TL s›n›r›n› aﬂt›. 1999 krizi ile
birlikte düﬂüﬂ gösteren verimlilik
oran›, 2003 y›l›ndan itibaren daha
yüksek oranl› bir art›ﬂ oran› yakalad› ve 2009 y›l›nda tavan seviyesi
olan 406.5 bin seviyesine ulaﬂt›.”
Makinelere (sermayenin art›-de¤er üretmeyen, bilimsel ifadesiyle
“de¤iﬂmeyen” k›sm›na) yap›lan yat›r›m›n artmas› kâr oranlar›n›n düﬂmesine yol açm›ﬂ:
“1995-1996 döneminde yüzde
10’lar seviyesinde bulunan kârl›l›k
oran›… 2002-2009 döneminde
yüzde 6-8 aras›nda kald›.”

...Ve Dünyan›n
yoksullar›na ﬂunu
söylüyoruz:

‘Karﬂ›l›kl› yard›m’

Unutmay›n
Zengin kalmam›z
için sizlere
güveniyoruz...

Güncel çal›ﬂmalardan elde edilen verilerin de gösterdi¤i gibi, Türkiye’de kapitalizm h›zla geliﬂmekte
ve bu geliﬂmenin yaratt›¤› sonuçlar
giderek gözle görülür hale gelmektedir. Üretim araçlar›n›n toplumsal
mülkiyet alt›nda oldu¤u bir durumda iﬂçilerin yaﬂam standard›n›, zihinsel ve kültürel geliﬂimini sa¤lamas› gereken emek üretkenli¤indeki art›ﬂ her kapitalist ülkede oldu¤u
gibi Türkiye’de de iﬂçiler aras›ndaki
rekabetin artmas›na, ücretlerin
düﬂmesine, kâr oranlar› düﬂen kapitalistlerin bu e¤ilime karﬂ› koymak
amac›yla iﬂçileri daha fazla sömürmek için çal›ﬂma saatlerinin uzat›lmas›, iﬂ yo¤unlu¤unun art›r›lmas›
yönünde daha fazla bask› yapmas›na yol açmaktad›r.
On beﬂ y›l gibi görece k›sa sürede böylesine gözle görülür bir de¤iﬂime yol açan kapitalist geliﬂimin
bu h›z› ve içinde bar›nd›rd›¤› çeliﬂkiler, Türkiye iﬂçi s›n›f›n› tarihsel görevine giderek daha fazla ça¤›racakt›r.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
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‘Kapitalistleri iktidarda tutan sihir, iﬂçiler aras›ndaki bölünmedir.’ (Lenin)

Politik Ekonomi

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

“Yükselen Türkiye”nin Gelece¤i
Dünya ekonomisinde, kriz sonras› uzun süreli durgunluk borçlanma krizi biçiminde devam ediyor. Kapitalist ekonominin motoru olan ABD, Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkeler kriz dip noktas›na vurduktan sonra yüzde 1-2 gibi son derece küçük oranlarla büyürken, “yükselen ülkeler”
diye adland›r›lan Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Endonezya, Meksika,
Güney Kore gibi ülkeler ise krizi de ya sadece büyüme oranlar›nda küçük
düﬂüﬂler yaﬂamakla kald›lar ya da krizden çok h›zl› bir biçimde ç›kt›lar.
“Yükselen ülkeler” grubunun iktisadî geliﬂme seyri, bu ülkelerin kapitalist ekonomi içindeki a¤›rl›klar›n›n artt›¤›n›, önümüzdeki otuz-k›rk y›l içerisinde bu ülkelerin ﬂimdiki emperyalist merkezleri geride b›rakaca¤›n› gösteriyor.
Son ekonomik kriz ve ard›ndan gelen durgunluk bu süreci h›zland›rd›.
Bu genel e¤ilim içinde bulunan Türkiye ekonomisi, onu bu e¤ilime sahip di¤er ülkelerden farkl› k›lan baz› özellikler taﬂ›yor.
Türkiye d›ﬂ›ndaki “yükselen ekonomiler”, kendi finansman kaynaklar›n›
oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂ, cari aç›k verseler bile bunu kapayacak döviz rezervleri bulunuyor ve tam da bu yüzden d›ﬂ borca daha az ba¤›ml› durumdalar.
Türkiye burjuvazisi ise, üretim yapt›kça daha büyük bir cari aç›k veriyor ve
yabanc› bankalardan al›nan krediye büyük ölçüde ba¤›ml›. 2011 Ekim ay›
itibar›yla Türk burjuvazisinin yurt d›ﬂ›ndan sa¤lad›¤› uzun vadeli kredi borcu
126,1 milyar dolar. ﬁimdilik, vadesi gelen döviz borcunu ödemek için yeniden borç almakta bir s›k›nt› çekmiyor. Ama Avrupa’daki borç krizi sonucunda bankac›l›kta yaﬂanacak olan küçülme Türkiye burjuvazisi için büyük bir
tehlike. Baﬂbakan Yard›mc›s› Babacan’›n AB ülkelerine “ne yap›n edin, bu
krizi çözün” demesi boﬂuna de¤il. Borçlar döviz cinsinden al›n›yor. Yabanc› bankalardan borç al›namay›nca, vadesi gelen borcun ödenmesi için döviz aranacak. Baﬂka deyiﬂle, dövize olan talep artacak. Yani, döviz yükselecek. Böylece, döviz borcu olan burjuvan›n borcu artacak.
Türkiye ekonomisinin baﬂl›ca emperyalist ülkelerdeki krize duyarl› olmas›n›n bir baﬂka nedeni, ihracat›n›n büyük k›sm›n› bu ülkelere yapmas›.
Türkiye ihracat›n›n %46.6’s›n› AB ülkelerine yap›yor. Bu ülkelerde talep
düﬂünce, Türk burjuvazisi ihraç ürünlerini satamayacak.
‹hracat pazar› daralan di¤er “yükselen ülkeler”in aksine, Türkiye’deki iç
talebin, yani kitlelerin al›m gücünün s›n›rlar›na gelinmiﬂ durumda. Bu talep
ﬂimdiye kadar kredi yoluyla yapay olarak ﬂiﬂirildi. 2012 baﬂ›nda, bankalar›n tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlar› kullan›m tutar› 216 milyar lira
oldu.
Enerji ba¤›ml›l›¤›, Türkiye burjuvazisi için maliyetleri art›ran bir baﬂka
önemli etken. Türkiye enerjide %73 oran›nda yurt d›ﬂ›na ba¤›ml›. Di¤er taraftan “yükselen ülkeler” bu ba¤›ml›l›klar›n› giderek azalt›yorlar. Örne¤in,
Brezilya’da birkaç y›l içinde ülkeyi dünyan›n en büyük dördüncü petrol üreticisi yapacak olan rezervler bulundu.

Bu nedenlerden ötürü, 2012 y›l›nda IMF Türkiye’nin büyüme oran›n›n
yüzde 2’ye düﬂece¤ini tahmin ediyor. TÜS‹AD da büyümenin %1.7 - %5,1
aras›nda kalaca¤›na senaryolar geliﬂtirdi.
Tüm bu dezavantajlar›na ra¤men Türkiye burjuvazisi daha güçlü bir
emperyalist merkez olmay› tart›ﬂ›yor. 13 Ocak’ta TÜS‹AD Baﬂkan› Ümit
Boyner “Türkiye’nin 2023’te 10 büyük ekonomi aras›na girmek gibi ileriye
yönelik ciddi hedefleri” oldu¤unu aç›kça belirtti.
Türk burjuvazisi bunu baﬂarabilir mi? Cari aç›k, enerji ba¤›ml›l›¤›, d›ﬂ finansman ba¤›ml›l›¤› gibi ayak ba¤lar›ndan kurtulmaya gücü yetecek mi?
Türkiye iﬂçi s›n›f› bunu engellemezse, burjuvazinin bunu yapmas›n›
sa¤layacak nesnel koﬂullar mevcut. TÜS‹AD, iﬂçi s›n›f› üzerindeki bask›lar› art›rarak “2050 hedeflerine” ulaﬂabilir. Bunun için dünya burjuvazisinin
deneyimlerinden de yararlanmak istiyor. Örne¤in, Ekonomi Bakan› Zafer
Ça¤layan’›n Güney Kore ziyareti s›ras›nda inceledi¤i Incheon Serbest
Ekonomi Bölgesi’nin, Türkiye’deki yeni nesil serbest bölgeler için özel olarak incelendi¤ine dair haberler ç›k›yor. Zafer Ça¤layan, “Gaziantep, Adana, Mersin neden Inhceon olmas›n?” diye soruyor.
Ça¤layan’›n örnek ald›¤› Incheon Serbest Ekonomi Bölgesi, ihlâl edilen
sendikal haklar, aﬂ›r› iﬂ saatleri, düﬂük ücretler ve yüksek iﬂçi intiharlar›yla meﬂhur bir sömürü merkezidir.
Türkiye’deki s›n›f mücadelesi iki seçenek sunuyor; ya emperyalistleﬂmiﬂ, hem kendi ülkesindeki iﬂçi s›n›f›n› ve emekçileri hem de di¤er halklar› sömüren emperyalist bir burjuva diktatörlü¤ü ya da üretici güçleri tüm
toplumun yarar›na kullanan, halklar aras›nda bar›ﬂ› ve dayan›ﬂmay› sa¤lam›ﬂ proletarya diktatörlü¤ü.
Mehmet ‹nce

‘Burjuva toplumda sermaye ba¤›ms›z ve özgürdür, oysa yaﬂayan birey ba¤›ml›d›r ve özgür de¤ildir.’ (Marx)

13

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

Klasiklerin Iﬂ›¤›:

En ‹leri Kapitalist Demokrasi Bile Zenginler ‹çin Demokrasidir
“... Cumhuriyet neden emperyalizmin iﬂine gelmiyor? Ve emperyalizm ekonomisini cumhuriyetle nas›l
“ba¤daﬂt›r›yor”?
... burada Engels’in ﬂu sözlerini
an›msat›yoruz. Söz konusu olan
demokratik cumhuriyettir. Sorun
ﬂu: Bu hükümet biçimi alt›nda zenginlik hüküm sürebilir mi? Yani tam
da ekonomi ile politikan›n “çat›ﬂk›s›”
sorunu.
Engels yan›tl›yor: “...demokratik
cumhuriyet art›k” (yurttaﬂlar aras›ndaki) “servet farkl›l›klar› diye bir ﬂey
bilmez. Demokratik cumhuriyette
zenginlik iktidar›n› dolayl› ama o kadar emin sürdürür. Bir yandan memurlar›n do¤rudan sat›n al›nmas›
biçiminde, bunun klasik örne¤i
Amerika’d›r, di¤er yandan hükümet
ve borsan›n ittifak› biçiminde...”
... Demokratik cumhuriyet kapitalizmle “mant›ki” olarak çeliﬂir,
çünkü zenginlerle yoksullar› “resmen” eﬂit k›lar. Bu, ekonomik altyap›yla politik üstyap› aras›ndaki bir
çeliﬂkidir. Cumhuriyet emperyalizmle de ayn› çeliﬂki içindedir; serbest rekabetin yerini tekelin almas›n›n çeﬂitli politik özgürlüklerin gerçekleﬂtirilmesini daha da “zorlaﬂt›rmas›”yla daha da derinleﬂen ve ço¤alan bir çeliﬂki.
Peki, kapitalizmle demokrasi
nas›l ba¤daﬂ›r? Sermayenin mutlak gücü “dolayl›” gerçekleﬂtirilerek! Bunun için iki iktisadî araç
vard›r: 1) do¤rudan sat›n alma;
2) Hükümet ile borsan›n ittifak›. (Bizim tezlerimizde bu, burjuva
toplum düzeninde mali sermayenin
“herhangi bir hükümeti ve onun memurlar›n› kolayca sat›n alabilece¤i”
sözleriyle dile getirilmiﬂtir.)
Meta üretiminin, burjuvazinin ve
paran›n egemenli¤i koﬂullar›nda
sat›n alma (do¤rudan ve borsa arac›l›¤›yla) her türlü hükümet biçimi
alt›nda, her türlü demokrasi alt›nda
“gerçekleﬂtirilebilir.”

Kapitalizmin yerini emperyalizmin, yani tekel öncesi kapitalizmin
yerini tekelci kapitalizmin almas›yla
ele ald›¤›m›z sorun aç›s›ndan de¤iﬂen nedir?
Sadece, borsan›n iktidar›n›n daha
da büyümesi! Çünkü mâli sermaye,
banka sermayesiyle kaynaﬂm›ﬂ
olan, tekele geliﬂmiﬂ büyük sanayi
sermayesidir. Büyük bankalar borsay› yutarak onunla kaynaﬂ›yorlar (Emperyalizm üzerine literatürde borsan›n azalan öneminden söz edilir, fakat sadece, bizzat her büyük bankan›n bir borsa olmas› anlam›nda.)
Lenin, Marksizmin Bir Karikatürü ve “Emperyalist Ekonomizm”
Üzerine, Ulusal ve Sömürgesel
Ulusal Sorun Üzerine derlemesi
içinde, s. 428.

HE‹L DEMOKRAS‹

Ve bu da güncel bir örnek;
ABD’de milyoner
‘%99’u çileden ç›kartt›

vekiller

29 Aral›k 2011, Perﬂembe, Milliyet
ABD’de Kongre üyelerinin halktan 9 kat daha zengin oldu¤u ortaya ç›kt›. Vekillerin önceden elde ettikleri gizli bilgileri borsada kazanç
sa¤lamak için kulland›¤› düﬂünülüyor.
ABD’de s›radan aileler krizle bo¤uﬂurken politikac›lar›n her geçen
gün zenginleﬂmesi halk› çileden ç›kard›. Ülkede üç ay› aﬂk›n süredir
‘yüzde 99’ zenginlere karﬂ› mücadele verirken yay›nlanan bir araﬂt›rma günün konusu oldu. Michigan
Üniversitesi Gelir Dinamikleri Panel
Araﬂt›rmas›’nda Kongre üyelerinin
ortalama servetinin s›radan Amerikal›lar›n 9 kat› oldu¤u ortaya ç›kt›.
Buna göre ABD’de ortalama bir ailenin toplam varl›klar› 100 bin dolarda kal›rken Senato ve Temsilciler
Meclisi üyelerininkinin 913 bin dolar
oldu¤u ortaya ç›kt›.
En zenginin 700 milyonu var.
Üstelik politikac›lar›n geliri artarken s›radan vatandaﬂ›nki azal›yor.
Temsilciler Meclisi’nde ortalama
zenginlik 1984’te 280 bin dolarken
2009’da 725 bin dolara ç›kt›. Ayn›
dönemde Amerikan hanelerinin
varl›¤› 20 bin 600 dolardan 20 bin
500 dolara düﬂtü. ABD Kongresi’nin en zengin üyesi Darrell Issa’n›n otomobil alarm sistemleri satan ﬂirketi sayesinde kazand›¤› ser-
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‘Marksizm her ﬂeye kadirdir, çünkü hakikattir.’ (Lenin)

vetinin 700 milyon dolar› buldu¤u
tahmin ediliyor.
Seçimi zenginler kazan›yor.
ABD’de siyasî mekanizmada
yükselenlerin genellikle zengin kiﬂiler oldu¤u biliniyor. Zira son 30 y›lda 10 kat daha pahal› hale gelen
seçim kampanyalar›n›n alt›ndan
yaln›zca zenginler kalkabiliyor. Ancak as›l tart›ﬂma yaratan siyasilerin
politik kariyerleri s›ras›nda bu serveti nas›l kulland›klar›... Georgia
State Üniversitesi’nde milletvekillerinin borsa yat›r›mlar›n› inceleyen
Alan Ziobrowski “Politikac›lar›n s›radan halktan zengin olmas›n›n birçok nedeni oldu¤una eminim. Ancak borsadan kazand›klar› paray›
inceledi¤inizde durum gayet aç›k”
dedi. Ziobrowski Kongre’nin ana
görevinin farkl› endüstrileri kontrol
alt›nda tutmak, vergileri ayarlamak
ve federal bütçeyi düzenlemek oldu¤unu hat›rlatarak “Bunlar›n her
birinin borsa üzerinde derin etkileri
var. Kongre üyeleri bunlarla ilgili
önceden bilgi sahibi oluyor. Bu da
kolayca avantaj sa¤lamalar›n›n yolunu aç›yor” dedi. Ziobrowski “As›l
soru ﬂu: politikac›lar bu konularda
oy kullan›rken seçmenlerini mi yoksa kendi yat›r›mlar›n› m› düﬂünüyor”
yorumunu yapt›. Kongre üyelerinin
net varl›¤› 2004-2010 y›llar› aras›nda yüzde 15 artarken, ülkedeki yüzde 10’luk zengin kesimin gelirleri
sabit kald›.
‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹
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‹ﬁÇ‹LER YAZIYOR

Propaganda ve E¤itim

Çevremizde solcu ve sosyalist
oldu¤unu söyleyen, dar grup prati¤i
üzerinden propaganda yapan arkadaﬂlarla yapt›¤›m›z görüﬂmelerde ilginç diplomatik davran›ﬂlarla karﬂ›laﬂ›yoruz.

dar grup taraftarl›¤›na dayanan iliﬂki
ve tart›ﬂmalar sonuçsuz kalmaya
mahkûmdur. Grubun ç›karlar›na ve
örgütün militanl›¤›na dayal› bir anlay›ﬂla de¤il, s›n›f›n birli¤ine ve militanl›¤›na yürümeliyiz. Hayat ve mücadelenin do¤rulamay›p reddetti¤i,
duvarlar›n, sokaklar›n, ailelerin, insanlar›n parsellendi¤i bir sosyal pratik olabilir mi? Bu türden k›s›r ve verimsiz bir politika anlay›ﬂ›nda yay›n
organlar›na “enternasyonal” yazsan
ne olur?! “Proletarya diktatörlü¤ünü” lafzen zikretsen ne yazar?!
Bunlar hâkim gerici s›n›flar› ba¤lar
m›? Eleﬂtirdi¤in bir prati¤i tekrarlamamal›s›n. Ayn› mahallede, ayn›
fabrikada ayn› tersanede yap›lan
propaganda ve e¤itim çal›ﬂmalar›na
dikkat etmek gerekir. Kimi politik çal›ﬂmalarda önemsenmeyen, iﬂçi s›n›f›n› kazanmaya, örgütlemeye ve
tav›r almaya yetmeyen davran›ﬂlardan h›zla kopmak zorunday›z. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n do¤as›nda zaten var olan
birlik anlay›ﬂ›na, kolektifli¤e daha
fazla zarar vermeden, insanlar›m›z›
düﬂündürücü ve kapsay›c› tart›ﬂmak
mümkün de¤il midir?

Politikada giderek daha da iﬂlevsizleﬂen dar grupçu anlay›ﬂlar›
savunmac› psikolojiden s›yr›larak
anlamaya, anlatmaya; ö¤renmeye,
ö¤retmeye dayal› bir iliﬂki kurulmas› gerekirken; düﬂmanca rekabete,

Bir iﬂçi: “Bunlar daha birbirleriyle anlaﬂam›yorlar.’’ dedi¤inde verece¤iniz ikna edici bir cevab›n›z olmal›. ‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar›nda ve
yap›lan tart›ﬂmalarda, iﬂçi s›n›f›n›n
ç›karlar› ve sosyal kurtuluﬂu ger-

Sosyal iliﬂkilerimizde, fabrikada
ya da çevremizde konuﬂtu¤umuz
iﬂçi arkadaﬂ› ne kadar tan›yoruz?
Onlarla neyi ve nas›l konuﬂaca¤›z?
‹ﬂçi yaﬂam› hakk›nda onlar›n sorunlar›n› ve her ﬂeyini bilmemiz gerekir. Konu ve sorunlar› yeterince bilmeyen, ö¤renmeyen ve araﬂt›rmayan ilerici bir iﬂçi çevresinde nas›l
etkili olabilir ki? ‹ﬂçilerin bildi¤i ya
da bilmedi¤i ﬂeyleri sen biliyor musun? Onlara ilerici fikirleri taﬂ›rken,
konuya, yer ve zamana göre nas›l
bir yöntem ve üslup kullan›lmal›?
Ö¤retebilmek için neleri bilmen gerekir? Bilmezsen ne olur? Ona yaln›z olmad›¤›n› nas›l anlat›rs›n? Bunun için sen de yaln›z olmad›¤›n› biliyor musun?
Propaganda ve e¤itim konusunda kendi kendimize bu türden sorular›n cevaplar›n› verebilir miyiz?

çekli¤i üzerinden de¤il, bireysel ya
da grup ç›karlar› konuﬂuluyor.
Yapt›¤›n›z tart›ﬂmalarda ideolojik
hakl›l›¤›n›z da olabilir. Bu yetmez. O
zamanda yap›lan tart›ﬂmalar›n biçimi ya da yans›mas› böyle olmamal›.
Hakl› davalar›n savunucular› güçlü
olmak durumundad›r. Hak, gücü,
güç de, ikna etmeyi getirir.
Neden propaganda ve e¤itim
çal›ﬂmalar›nda etkin olana ulaﬂam›yoruz? Sorun ö¤renmeye aday iﬂçide mi? Yoksa ö¤retmeye aday bizler de mi? Bilgi edinmek ve bilinçlenmek bir sorumlulu¤u gerektirir.
Yap›lan ‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar›nda tu-

tarl› bir s›n›f bilincinin yan› s›ra tutarl› bir tarih bilincinin de yeterli olmad›¤› ortaya ç›k›yor. Bilinçlenece¤iz.
Ö¤renece¤iz. Zaman›, zemini iyi
de¤erlendirip yetiﬂmiﬂ kadrolar› israf etmeyece¤iz. Üretim faaliyetinden kopmadan hem ö¤renece¤iz
hem de ö¤retece¤iz. Hem tart›ﬂaca¤›z hem ö¤renece¤iz.
‹ﬂçi-Kitle çal›ﬂmalar›nda:
Var olan iﬂçiyi oldu¤u gibi görmek var.
Var olan iﬂçiyi görmek istedi¤in
gibi görmek var.

‘Marksizm bir dogma de¤il, bir eylem k›lavuzudur.’ (Lenin)

ﬁahan Gürer
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‹ﬁÇ‹-K‹TLE GAZETES‹ ‹Ç‹N
SINIF B‹L‹NÇL‹ ‹ﬁÇ‹LERE ÇA⁄RI*
✩ ÜRET‹M‹NDEN-YÖNET‹M‹NE,

✩ ‹ﬁÇ‹ ARKADAﬁ!

F‹NANSMANINDAN-DA⁄ITIMINA KADAR
✩ SINIF B‹L‹NÇL‹ ‹ﬁÇ‹ ARKADAﬁ!
SEN‹N ADINA SEND‹KACILIK
SEN‹N ADINA S‹YASET YAPILIYOR
✩ ÜN‹VERS‹TE OKUMUﬁ YARIM-AYDINLAR
SEN‹N ADINA ÖRGÜT KURUYOR
✩ ‹ﬁÇ‹ SINIFI VE SOSYAL‹ZM ÜZER‹NE
KAN EM‹C‹ “AYDIN” TARTIﬁMASI
YAPILIYOR
✩ ONLARIN BAﬁINI ÇEKT‹⁄‹ ÖRGÜTLER HEP
YEN‹L‹YOR
✩ BASKI VE SÖMÜRÜ SÜRÜYOR
✩ BU DURUMDAN ‹ﬁÇ‹ SINIFI VE SOSYAL‹ZM
DAVASI DE⁄‹L, SEN VE SINIF KARDEﬁLER‹N
ZARAR GÖRÜYOR
✩ ‹ﬁÇ‹ SINIFININ S‹YASAL-SEND‹KAL B‹RL‹⁄‹
DAVASI SEN TARAF OLURSAN ANCAK
GERÇEKLEﬁ‹R
✩ BASKI VE SÖMÜRÜYE SEN KARﬁI
ÇIKMALISIN
✩ SÖZ-KARAR-YETK‹ ÜRETEN ‹ﬁÇ‹ SINIFINDA
OLMALIDIR

YAZDI⁄I, ‹ﬁÇ‹LER‹N KARAR VERD‹⁄‹ B‹R
ORGANI H‹ÇB‹R GÜÇ ENGELLEYEMEZ!
✩ BU ÇA⁄RIYA KULAK VER! VE DAVRAN!
✩ DAVRAN K‹, SEN‹N GAZETEN YOL AÇICI
OLSUN!
✩ EME⁄‹N VE EMEKÇ‹N‹N SOSYAL
KURTULUﬁU, ÖZGÜRLÜK-Eﬁ‹TL‹K VE
DEMOKRAS‹ DAVASI HAK‹KÎ YER‹N‹
BULSUN!
✩ ‹ﬁÇ‹ SINIFININ KURTULUﬁU SEN‹N ESER‹N
OLACAKTIR!
✩ ‹ﬁÇ‹ ARKADAﬁ!
✩ ﬁ‹MD‹YE KADAR SEN‹N ADINA, SANA
RA⁄MEN, HEP BAﬁKALARI KONUﬁTU…
✩ ﬁ‹MD‹ SÖZ VE SIRA SENDE!
✩ B‹L‹YORSAN DAVRAN!
✩ B‹LM‹YORSAN Ö⁄REN-ARAﬁTIR!
✩ B‹L‹MSEL B‹LG‹ ‹LE DONAN!

✩ SEN DAVANA SAH‹P ÇIKARSAN SOSYAL‹ZM
ADINA YAPILAN KAVGALAR-BÖLÜNÜP
PARÇALANMALAR SONA ERER

✩ DOSTUNU-DÜﬁMANINI ‹Y‹ TANI!

✩ ‹ﬁÇ‹ SINIFININ BÖLÜNMES‹ ELO⁄ULLARINA
YARAR

✩ SEN‹N ‹ﬁBAﬁI YAPMAN ‹Ç‹N DÖVÜﬁENLER‹

✩ SEN ÖNE ÇIKARSAN EMEK HIRSIZLARI
GER‹ ADIM ATAR

✩ MARKS‹ZM S‹LAHINI KUﬁAN!

✩ GEL, ‹ﬁÇ‹-K‹TLE GAZETEM‹Z‹
ÖRGÜTLEYEREK BU DAVAYA EL ATALIM

✩ KUﬁAN K‹, KARANLIKLAR AYDINLI⁄A

✩ BA⁄IMSIZ SINIF TAVRI GÖSTEREN
ORGANLAR ANCAK SEN‹N B‹L‹NÇL‹
KATKILARINLA AMACINA ULAﬁIR
✩ BU ORGANDA DENEY‹ML‹ SINIF B‹L‹NÇL‹
KADROLAR YER ALIYOR
✩ SEN DE KATIL, KURULLARDAK‹ YER‹N‹ AL!

‹ﬁÇ‹ B‹RL‹⁄‹

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

‹ﬁÇ‹-K‹TLE GAZETES‹
YIL : 3 • SAYI : 13 • ﬁUBAT 2012

Süresi: ﬁimdilik 2 Ayda Bir Yay›nlan›r Fiyat›: 1 TL
Sahibi ve Yaz› ‹ﬂleri Müdürü: S›rr› Öztürk
Yönetim Yeri ve ‹letiﬂim: Akb›y›k De¤irmeni Sok. No:33/B 34122
Sultanahmet -Eminönü -‹stanbul
Telefon: (0212) 638 81 82 Fax: (0212) 638 81 72

16

‹ﬁÇ‹LER‹N GÖREV ALDI⁄I, ‹ﬁÇ‹LER‹N

✩ B‹L‹NÇLEN VE AYA⁄A KALK!
✩ ÇÜNKÜ SOSYAL‹ZM SEN‹N DAVAN!
DAHA FAZLA YALNIZ BIRAKMA!
✩ KUﬁAN K‹, BUNCA ACI, SÖMÜRÜ B‹TS‹N!
DÖNÜﬁSÜN!
✩ GEL, GEC‹KMEDEN DAVANA SAH‹PLEN!
✩ FABR‹KA D‹S‹PL‹N‹YLE ﬁ‹MD‹ ‹ﬁBAﬁI
YAPMANIN TAM ZAMANIDIR!
* Sorun Broﬂür Dizisi: 14, Eylül 2005 tarihli ‹ﬁÇ‹-K‹TLE GAZETES‹ ‹Ç‹N
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baz› düzeltmelerle yeniden yay›ml›yoruz.(‹. B.)
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