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Hammaliye Kurulu’ndan

Yeni Yönetici Elitimizin iþi baþýndan aþkýn.
Önlerinde duran "yapýlacaklar" listesi hayli kabarýk. Üstelik safdýþý
kalmýþ gibi görünen sermayenin þahin kanadý Denktaþ ve UBP
çevresinin soluðu, her an enselerinde.
Çoðunlukla CTP kadrolarýndan oluþan Kýbrýs Türk Yönetici Eliti'nin
öncelikli görevlerinden biri; TC egemenlerinin ve onlarýn da "aðabeyi"
konumundaki ABD'nin "olur"unu muhafaza etmek. UBP ve Denktaþ'ýn
fýrsat bekleyen saldýrganlýðý altýnda, en ufak bir hatanýn tüm stratejiyi
çökerteceði bu ip cambazlýðý; neo-liberal amentünün gereklerini yerine
getirip milliyetçileþirken, "barýþçýlýðý" da kimselere kaptýrmamayý þart
koþuyor... Yeni Yönetici Elitimizin iþi gerçekten baþýndan aþkýn...
CTP - AKP - ABD Ýþbirliði
Ledra'ya bir geçiþ kapýsý açýlmasý konusunu neredeyse savaþa
vardýracak kadar milliyetçi söylemlerle dinamitleyen, köprüleri atmak
için oldu bitti yaratarak köprüler inþa eden CTP kurmaylarýnýn "barýþ"
diye bir derdi kalmamýþtýr. "Milli dava"yý en iyi kendilerinin savunduðunu
göstermek için, Mülkiyet Yasasý, Anayasa'nýn Demokratikleþtirilmesi
gibi baþlýklar altýnda liberal düzenlemelerin de öncülüðü yapýlmaktadýr.
AKP ve Bush Cuntasý ile iyi iliþkileri korumak, neo-liberalizm, milliyetçilik ve emperyalizmle iþbirlikçilik þartlarýný yerine getirmeyi gerektiriyor.
Gemikonaðý bölgesine, ABD Savunma Bakanlýðý ile yakýn iliþkideki bir
þirket vasýtasýyla gemi söküm tersanesi yapýlacaðýna dair gazetelere
yansýyan haberler, Baþbakan tarafýndan da onaylanmýþtýr. Baþbakan,
söz konusu tersanenin özel bir þirket tarafýndan iþletileceðini belirtse
de; Irak'taki ABD iþgal kuvvetlerinin %50'sinin özel güvenlik þirketlerinden oluþtuðu, ABD'de hapishanelerin bile özelleþtirilmiþ olduðu ve
söz konusu özel þirketin ABD Savunma Bakanlýðý ile iþbirliði halinde
çalýþtýðý gerçekleri Baþbakanýn açýklamasýný anlamsýzlaþtýrmaktadýr.
Yeni Liberallerden - Neoliberalizm
Bir zamanlar "liberal" kelimesini küfür niyetine kullananlar; bugün
özelleþtirmenin nimetlerinden, piyasa ekonomisinin kaçýnýlmazlýðýndan
bahsetmektedirler. Kuþ Gribi salgýnýný bahane ederek zaten can çekiþmekte olan köy tavukçuluðuna bir darbe daha vurulmuþtur. Büyük
sermayenin kitlesel tavuk katliamýna dayalý, saðlýksýz tavukçuluk yöntemleri, krizden daha da tekelleþerek çýkývermiþtir. Eðitim'de tam gaz

Adamýzýn yeniden birleþmesi yolunda Baraka
Kültür Merkezi; þarký, þiir, tiyatro, sinema ve politik mücadele yöntemlerine dair durmak bilmez bir
üretkenlik sergiliyor. Adamýzdaki tüm olumlu
unsurlar için bir çekim ve ilham kaynaðý oluyor.

devam eden özelleþtirme saldýrýsý, karþýsýnda güçlü bir sendikal direniþ
bulunca; Özel Dersaneler ve Özel Üniversiteler vasýtasýyla altý oyulan
"öðretmen muhalefeti"nin zayýf düþmesi, þimdilik zamana býrakýldý.
Bunun yerine, Mart ayý saðlýk sistemine karþý giriþilen yeni bir
özelleþtirme saldýrýsýnýn reklamlarýyla geldi: Saðlýk Bakaný, saðlýk
hizmetini metalaþtýracak bir sürece start vererek Genel Saðlýk Sigortasý
Yasa Tasarýsý'ný övgü dolu sözlerle kamuoyuna anlatmaya baþladý.
Gerçi hali hazýrda hastahenenin temizlik ve yemek gibi hizmetleri özel
þirketlere devredilmiþ ve her yerde cirit atan özel güvenlik þirketleri,
devlet hastahanesini iþgal etmiþ durumdadýr. Ancak "saðlýkta metalaþma ve piyasaya açýlma"nýn altyapýsýný ören bu "Genel Saðlýk(sýzlýk)
Yasasý", saðlýkta özelleþtirme saldýrýsýnýn daha ileri bir boyuta týrmandýrýlacaðýnýn sinyallerini veriyor. Elektrik ve Eðitim'den sonra þimdi
de Saðlýk'ta özelleþtirme sürecine giriliyor.
Bir yandan da, "kayýt dýþý yaþamýn kayýt altýna alýnmasý" söylemi
altýnda, göçmen iþçiler kölelik koþullarýnda çalýþtýrýlýyor. Ýsyan eden
köleler, insan avlarý düzenlenerek sýnýrdýþý ediliyor. Sermayenin baronlarý, "kayýt dýþý"nýn tek ve kesin çözümünün "sendikalaþma" olduðunu
bilmezden geliyorlar. Tüm kavramlarý ters yüz eden neo-liberalizm,
kayýt dýþýlýðýn tek ve asýl kaynaðý olan sermaye çevrelerini yanýna almýþ,
göçmen iþçileri daha da köleleþtiren önlemlerini sýkýlaþtýrmýþ durumdadýr.
Yeni Koþullar Bize Yeni Görevler Yüklüyor
Eskinin mücadele yöntemlerine dayalý stratejiler iflas etmiþtir. Eski
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örgütlenme ve mücadele yöntemleri direniþe katký sunmak bir yana,
egemenlerin politikalarýný meþrulaþtýrmaya hizmet etmektedir.
KTOEÖS'nýn grevi ve bu grevin örgütlenme yöntem ve stratejilerinin
yarattýðý sonuçlar açýkça göstermektedir ki, emeðin bütünsel kurtuluþunu öngörmeyen her türlü adým devletin/sermayenin iþine yaramaktadýr. Grev hakkýný tartýþtýran, grev yasaklayan bir hükümetin
kamuoyu nezdinde "haklý görünmesini" saðlayan bir sendikal strateji,
yeni koþullarý anlamayarak körlemesine eski tarza saplanan eski
sendikacýlýðýn ölüm çýðlýðýdýr. Oysa emperyalizmle uzlaþarak, milliyetçilik ve neo-liberalizm bayraðýný yükselten sermayeye hak ettiði yanýtý
vermek, yeni koþullarý anlayan ve onun gereðini yerine getiren bir
örgütlenme ve mücadele stratejisini þart koþuyor.
Baþka Bir Kýbrýs Mümkün
Bu yoðun gündemin içinden alternatif kültürel-politik hattýn örülmesi yolunda gösterilen çabalar henüz zayýf, cýlýz ve yetersizdir. Bir yandan
neo-liberalizmin dünya çapýndaki saldýrýsýný anlamak, diðer yandan

Eskinin mücadele yöntemlerine dayalý stratejiler
iflas etmiþtir. Eski örgütlenme ve mücadele yöntemleri direniþe katký sunmak bir yana, egemenlerin politikalarýný meþrulaþtýrmaya hizmet etmektedir.

Fransa, Almanya, Latin Amerika gibi coðrafyalarda yeþeren direniþ
tarz ve yöntemlerini takip ederek kendi ülkemize özgü olanlarý yaratmak görevleri ile karþý karþýyayýz. Ýçinde bulunduðumuz her alanda
direniþ odaklarýný desteklemek ve alternatif politikanýn tohumlarýný
serpmek yolunda gösterdiðimiz çabalar, toplum gözünde gücümüzün
çok ötesinde bir meþruluðumuzun oluþmasýna neden oluyor. Bu da
kendimize güvenimizin artmasýný saðlýyor. Sadece dört gecede 600'e
yakýn insaný çeken tiyatro gösterimlerimiz, Kumsal Parký Direniþi'nde
bölge halký ile kurduðumuz saðlýklý iliþkiler ve hedefe ulaþmayý bilmemiz, elektrik kesintileri karþýsýnda toplumun nabzýný tutarak öfkeyi
özelleþtirme karþýtlýðýna yönlendirme stratejimizin etkin olmasý ve 18
Mart'ta iþgal karþýtý kortejimizin ardýnda yürüyecek pankart bulamayan
baðýmsýz katýlýmcýlarýn tercihi olmasý doðru yolda olduðumuzu gösteriyor.
Bu arada gerici, karanlýk güçlerin Koro ve Tiyatromuzun ODTÜ
KKK'da davetli olarak gerçekleþtirdiði etkinlikte karþýmýza çýkma
provasýnda bulunmalarý da; hem gücümüzün ötesinde bir ilgiye
mazhar olduðumuzu gösterdi, hem de toplumun ilerici güçlerinin
etrafýmýzda kenetlenmesi sonucunu doðurarak meþru çizgimizin
anlamlýlýðýný bir kez daha ortaya koydu.
Önümüzdeki dönemde birçok ilke de imza atmak yolundayýz; Mayýs
ayý baþýnda Atina'da gerçekleþecek Avrupa Sosyal Formu'na Kýbrýs'tan
ilk kez organize bir katýlým gerçekleþtiriyoruz. 1 Mayýs'ta eylem alanýna
Kýbrýs'ta bir Kültür Merkezi'nin gerçekleþtirdiði en kitlesel katýlýmla gireceðiz ve Mayýs ayý sonunda Türkiye-Kýbrýs-Yunanistan'dan gelen filmlerden oluþan kendi barýþ filmimizi gösterime sokacaðýz.
"BiradadaBirarada" film projesi, daha þimdiden mücadele tarihimize
geçmiþ durumda. Adamýzýn yeniden birleþmesi yolunda Baraka Kültür
Merkezi; þarký, þiir, tiyatro, sinema ve politik mücadele yöntemlerine
dair durmak bilmez bir üretkenlik sergiliyor. Adamýzdaki tüm olumlu
unsurlar için bir çekim ve ilham kaynaðý oluyor.
Bu koþullar altýnda, 3 aylýk bir periyodla yayýnlayacaðýmýz Argasdi'yi
sadece bir gazete veya teorik dergi olarak görmüyoruz. Argasdi ile;
güncel olaylarý, teorik anlamlarýný açýða vurarak çözümlemeyi hedefliyoruz.
Neo-liberal saldýrý karþýsýnda þaþkýnlýða düþmüþ emek örgütlerinin,
emeðin gücüne olan güvenini eþitlikçi ve özgürlükçü bir barýþ adasý
hedefi çerçevesinde yeniden toparlamasý yolunda mücadelemiz
devam edecektir.

Münür Rahvancýoðlu, Saadet Alpar,
Halil Karapaþaoðlu, Besim Baysal, Hasan Yýkýcý
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Günlerin bugün getirdiði baský zulüm ve kandýr
Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez
Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde

1 Mayýs 1 Mayýs iþçinin emekçinin bayramý
Devrimin þanlý yolunda ilerleyen halklarýn bayramý

Yepyeni bir güneþ doðar daðlarýn doruklarýndan
Mutlu bir hayat filizlenir kavganýn ufuklarýndan
Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir

1 Mayýs 1 Mayýs iþçinin emekçinin bayramý
Devrimin þanlý yolunda ilerleyen halklarýn bayramý

Vermeyin insana izin kanmasý ve susmasý için
Hakkýný almasý için kitleyi bilinçlendirin
Bizlerin ellerindedir gelen ýþýklý günler

1 Mayýs 1 Mayýs iþçinin emekçinin bayramý
Devrimin þanlý yolunda ilerleyen halklarýn bayramý

Uluslarýn gürleyen sesi yeri göðü sarsýyor
Halklarýn nasýrlý yumruðu balyoz gibi patlýyor
Devrimin þanlý dalgasý dünyamýzý kaplýyor
Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider
Devrimin þanlý yolunda bir kaðýt gibi erir gider

1880'lere kadar Avrupa'da ortalama günlük çalýþma saati 12
saat civarýndaydý. Çalýþma saatleri ülkeden ülkeye ve sektörden
sektöre deðiþmekle birlikte 18 saat ile 10 saat arasýnda deðiþiyordu.

Dünya öküzün boynuzlarýnda dururmuþ
Öküz her sallandýðýnda deprem olurmuþ

Dünya Ýþçilerin omuzlarýnda durur
Bir sallasýn da gör!

Can Yücel

1875-1900 arasý dönemde, iþçilerin çalýþma koþullarýnýn
insanileþtirilmesi için verilen yoðun mücadeleler somut baþarýlar
elde etti. ABD'de ortalama iþ haftasý 66 saatten 54 saate,
Avrupa'da 78 saatten 60 saate düþtü.

1875 yýlýnda Amerika'da 15 bin tekstil iþçisinin 8 hafta boyunca yaptýðý grev, ayný yýl Pennsylvania maden iþçilerinin 7 aylýk
grevi, 1878'de Ýngiltere'de 300 bin dokuma iþçisinin 10 hafta
boyunca devam eden grevi gibi grevlerde temel talepler þunlardý:
Daha yüksek ücret, 8 veya 10 saatlik iþ günü, yaþlýlýk veya
hastalýk sigortasý, iþ kazalarýnda iþverenin sorumluluðunun da
kabul edilmesi ve daha iyi konut olanaklarýnýn saðlanmasý.

18 Mayýs 1882'de NewYork Merkezi Ýþçi Sendikasý
Toplantýsý'nda Eylül ayýnýn ilk Pazartesi gününün EMEK GÜNÜ
olarak ilan edilmesi kararlaþtýrýldý.

5 Eylül 1882'de NewYork'ta 30 bin iþçi Emek Günü kutlamalarýna katýldý. Emek Günü 5 Eylül 1883'te de tekrarlandý.

ABD ve Kanada Örgütlü Meslek Kuruluþlarý ve Ýþçi Sendikalarý
Federasyonu (FOTLU) 1884 yýlýndaki toplantýsýnda Emek
Günü'nü kabul etti. FOTLU ayný toplantýda 8 saatlik iþ günü
mücadelesine ulusal çapta ivme kazandýrmak için 1 Mayýs
1886'da bir günlük grev yapýlmasýna karar verdi.

1 Mayýs 1886'da ABD'de 350 bin iþçi greve çýktý. Ülkede
yaþam durdu. Chicago'da McCormick Fabrikasý bu greve
katýlan 1400 iþçiyi iþten çýkardý. 3 Mayýs 1886 günü grev kýrýcýlar
iþyerine girince iþçiler, grev kýrýcýlarýn üzerine yürüdü. Polis ateþ
açtý ve 4 iþçi öldürüldü, çok sayýda iþçi yaralandý. Ýþçi liderlerinden Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer ve
George Engel düzmece tanýklar ve kanýtlarla idam edildi.
II. Enternasyonal'in 1889'daki Paris Kongresi'nde, iþçi
hareketinin 8 saatlik iþgünü mücadelesinin simgesi olarak 1
Mayýs iþçilerin uluslararasý birlik, mücadele ve dayanýþma
günü olarak kabul edildi.
Nisan 1947 sonunda, Kýbrýs Türk Ýþçi Birlikleri
Konfederasyonu ve Kýbrýs Ýþçi Federasyonu, 1 Mayýs'ý iþçi
kasabasý Lefke'de birlikte kutlamaya karar verirler. 1 Mayýs'ýn tatil
ilan edilmesi talebi tabii ki öfke ile ret edilir.

Ýþçilerin 1 Mayýs eylemine katýlmamasý için alýnan önlemler iþe
yaramaz ve iþ býrakan madenciler aileleri ile birlikte iki koldan
Lefke kasaba merkezine yürürler. Herkes þaþkýndýr, hükümet,
þirket ve hatta iþçiler… Tüm önyargýlar yýkýlmýþ, Kýbrýslýlar etnik
ayrýmlarý bir tarafa itmiþ ayni alanda Kýzýl Bayram'ý kutlamýþlardýr.

Son üç yýlýn oluþturduðu konjektürde güney'de sabah,
kuzey'de akþam olmak üzere iki ayrý 1 Mayýs tertiplenmektedir. 1 Mayýs'ý iki halkýn birlikte kutlamasý
gerektiðine inanan enternasyonalist örgütler her iki
kutlamaya da katýlmaktadýrlar.
Ancak 10 yýl boyunca iki halkýn birlikte kutlayacaðý ikinci 1
Mayýs örgütlenemez.

Kýbrýs'ta 1 Mayýs, milliyetçiliðin ve þövenizmin yükseliþte
olduðu, emperyalist Britanya'nýn böl-yönet politikasýnýn ve
baskýcý sömürge yönetiminin aðýr koþullarýnda son kez, 1958
yýlýnda Kýbrýslý Türk ve Elen halklarý tarafýndan birlikte kutlanýr. 1
Mayýs mitingi Lefkoþa sokaklarýnda büyük bir heyecan yarattý.
Ancak 1 Mayýs 1958 uzun yýllar boyunca Türklerle Elenlerin birlikte kutladýklarý son 1 Mayýs oldu.
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Kısa Tarihçesi

Dr. Küçük'ün þiddetle kýnadýðý eylemin gecesinde hemen
karþýlýk gelir. Solcu Kýbrýslý Türk'lerin lokali durumundaki Lefkoþa
Türk Eðitim Kulübü basýlýp tahrip edilir.

Yeni "önlemlerin" gelmesi de gecikmez. Türk Mukavemet
Teþkilatý (TMT) daðýttýðý bildirilerle, PEO dan istifa etmeyen
Kýbrýslý Türk iþçilerin cezalandýrýlacaðýný duyurur. 22 Mayýs'ta
PEO Türk Þubesi Baþkaný kurþunlanýr, iki gün sonra bu kez bir
baþka Kýbrýslý Türk aydýný, Ýnkýlapçý (Devrimci) gazetesi yazý
iþleri müdürü Fazýl Önder öldürülür.
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inanan enternasyonalist örgütler her iki kutlamaya da katýlmaktadýrlar.

Bu yýl 1 Mayýs; eðitimden saðlýða, elektrikten belediye hizmetlerine kadar uzanan yeni bir özelleþtirme ve neo-liberalizm dalgasýnýn etkisi altýnda kutlanacak. CTP ve baðlý sendikalarýnýn
hükümette olmanýn getirdiði rehavet dolayýsýyla katýlýmý
düþürmek için çalýþacaðý gün gibi açýk. Ülkemizde 3-4 sendika

TMT daðýttýðý bildirilerle, PEO dan istifa etmeyen
Kýbrýslý Türk iþçilerin cezalandýrýlacaðýný duyurur. 22
Mayýs'ta PEO Türk Þubesi Baþkaný kurþunlanýr, iki gün
sonra bu kez Ýnkýlapçý (Devrimci) gazetesi yazý iþleri
müdürü Fazýl Önder öldürülür.

dýþýnda baðýmsýz sendikacýlýk olmamasý,
özel sektör çalýþanlarýnýn sendikasýz olmasý
ve dünya genelinde sýnýf mücadelesinin
daha yeni yeni toparlanmaya baþlamasý;
katýlýmýn geçtiðimiz yýldan da düþük olacaðýný gösteriyor.

Ancak 1 Mayýs 2007 baðýmsýz ve militan
bir sýnýf hareketinin yaratýlmasý için güçlü
olanaklar sunmaktadýr. Özelleþtirmelere
karþý direniþ, özel sektörde sendikalaþma
çabalarý ve hegomonyacý solun hükümette
olmasýnýn verdiði fýrsatlar doðru deðerlendirilirse, gerek nitelik gerekse nicelik
olarak geliþmiþ bir 1 Mayýs 2007 için
önümüzde zaman vardýr.

Bölünmeden sonraki yýllarda ortak 1
Mayýs kutlamak mümkün olmasa da, Türk
ve Elenler 1 Mayýs kutlamalarýna devam
ederler. 1976 Kasým'ýnda Devrimci Ýþçi
Sendikalarý Federasyonu (DEV-ÝÞ)'in kurulmasý ile birlikte 1977 yýlýnda düzenlenen bir
kapalý salon toplantýsý ile 1 Mayýs kutlanýr.
Ardýndan 1978 yýlý 1 Mayýs'ýnda, 20 yýldan
sonra ilk kez Kýbrýslý Türkler alanlara çýkarlar.

Baraka henüz yeni kurulduðu 1 Mayýs
2003'te alanda pankart açacak kalabalýða
eriþmemiþti. 2004 yýlýnda referandumlarýn
yarattýðý milliyetçi þoka ve sol adýna
konuþarak "Ortak 1 Mayýs Baþka Bahara
Kaldý" diyenlere karþý "Ortak 1 Mayýs
Mümkün" sloganý ile hareket ettik. 1 Mayýs
alanýna Ergadigi Demokratia, YKP ve BKP
ile ortak bir kortejle girdik. 2005 yýlýnda Elen
dostlarýmýzla önlü arkalý, ancak kendi
pankartýmýzla yürüdük. 20-25 kiþilik kortejimiz yürüyüþün en canlý, en renkli kortejiydi. Bu yýl, 1 Mayýs
alanýna bir kültür merkezinin saðladýðý en kitlesel katýlýmla
girmeyi hedefliyoruz. Her geçen gün artan sayýmýzýn alandaki
yansýmasý ile moral bulup zorlu geçecek bir mücadele yýlýna
hazýrlanmak istiyoruz. 

2005 yýlý CTP'nin hükümete
iyice yerleþtiði, iþçi hareketinin
her türlü baðýmsýz giriþiminden
ve Türk-Elen birlikteliðinden
tedirgin olduðu koþullarda son
yýllarýn en düþük katýlýmlý 1
Mayýs'ý oldu.

Kýbrýslý Türk ve Elenler'in birlikte kutladýklarý üçüncü 1 Mayýs,
2003 yýlýnda kapýlarýn açýlmasýnýn hemen ertesine denk geldi.
Annan Planý tartýþmalarý, sýnýf hareketinin gerilemiþ olduðu bir
döneme denk gelmesi gibi konular 1 Mayýs'ýn içeriðinden uzak
geçmesine neden oldu. Ancak bu yýllar sonra yeniden
buluþan iki halkýn coþkusunu engelleyemedi.

2004 yýlý 1 Mayýs'ý, güney Kýbrýs'ta Avrupa Birliði'ne giriþle birlikte gölgede kalýrken, kuzey Kýbrýs'ta referandum
sonrasýnýn milliyetçi söylemlerinin ve "bizi istemeyen
Rumlar" yakýnmalarýnýn etkisiyle utanýlacak bir havaya
büründü.
2005 yýlý CTP'nin hükümete iyice yerleþtiði, iþçi hareketinin her türlü baðýmsýz giriþiminden ve Türk-Elen birlikteliðinden tedirgin olduðu koþullarda son yýllarýn en düþük
katýlýmlý 1 Mayýs'ý oldu.

Son üç yýlýn oluþturduðu konjektürde güney'de sabah,
kuzey'de akþam olmak üzere iki ayrý 1 Mayýs tertiplenmektedir. 1 Mayýs'ý iki halkýn birlikte kutlamasý gerektiðine

Sendikacılık Nasıl Yapılmaz
argasdi

Ersen Öndeþ
ersenondes@yahoo.com

Son birkaç aydýr gündeme oturan ve
vatandaþýn aðzýnda dolaþan bir söylem
oldu sanýyorum Orta Eðitim Sendikasý'nýn
grevi, daha doðrusu "öðretmen para istiyor, paradan da baþka birþey istemiyor"
görüþü. Tabi ki bu tür olaylarla alakalý bir
grup insan olarak da bize düþen þey
kanýmýzca, gerçekleþen olaylara karþý
belki faydasý dokunur düþüncesiyle bir
eleþtiri yapmak olacak.
Bu olayý bir bütünsellik içinde aklýmýza
gelen birkaç yönüyle inceleyeceðiz. Ýlk
olarak olaydaki üye-sendika iliþkisiyle
baþlayalým; en baþta þunu ortaya koyalým
ki her üye sendikanýn kendisidir ve öyle de
olmalýdýr. Yani sendika, onu oluþturan her
bir üyeden ibarettir. Sendika gerçekleþtireceði tüm eylemleri ve alacaðý kararlarý
bürokratik bir yapýya bürünmeden, üyelerini bilgilendirerek ve üyeleriyle görüþ alýþveriþinde bulunarak pratiðe dökmelidir.
Pratikte gerçekleþtirilecek olan her türlü
eylemde "biz karar veririz üye de uygular"
anlayýþý çok yanlýþ bir tutumdur. Her türlü
eylem ve kararda üyenin inisiyatifi esas
olmalýdýr.
Yapýlan grev(ler)de de görüldü ki,
sendikayla öðrenciler arasýndaki baðlar da
pek sýký deðildir. Bu grevi gerçekleþtirenlerin öðretmen olduklarý ve öðrencilere
anne babalarýndan sonra veya önce en
yakýn, birebir iliþkide olan þahýslar
olduðunu göz önünde bulunduracak olursak þu olayý netleþtirmemiz gerekmektedir; eðitim, toplumun dönüþümünde hayatýn her alanýyla ilgili olarak öðrencilerle
birlikte yürütülen yenilikçi ve entellektüel
bir deðiþim, geliþim aracý olarak iþlev
görür. O halde öðrenciler eðitimin nesnesi
olarak deðil öznesi olarak bu sürecin
içerisinde yer almalýdýr ki; sendikal
anlayýþýn bu potansiyel müttefikleri,
yapýlacak olan diðer eylemlerde bizlerin
yanýnda olsun ve okula da sadece dersten, öðretmenlerden ibaret bir kurum
olarak deðil; hayatý tüm yönleriyle ele
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alan, kendisinin de onun bir öznesi olduðu
bir kurum olarak baksýn. Öðretmen þu
anda öðrencilerin gözüyle dayanýþma
deðil mücadele nesnesidir. Bu da ancak,
öðrenci taleplerine sendikal faaliyette yer
vermekle, öðrenci örgütlenmesinin geliþtirilmesine katkýda bulunmakla, sendikanýn
her üyesinin öðrenciye eþit ortak olarak
davranmasýyla gerçekleþtirilebilir. Bunu
þöyle bir örnekle somutlaþtýrmak da
mümkün; maden iþçileri greve gidecekleri
zaman kömürün veya altýnýn sürece dahil
edilmesi þart deðildir. Ancak öðrenciler ne
kömürdür ne de baþka bir maden çeþidi.
Öðrenciler eðitimin birer öznesidirler ve
sendikal talepler onlara daha somut bir
þekilde anlatýlmalýdýr.
Yapýlan eylemler taleplerin somut bir
þekilde açýklanmamasýndan dolayý aileler
tarafýndan da yadýrganmýþtýr. Öðretmen
sendikasý yaþam çevresinin örgütlenmesinde, toplumsal yaþam ile baðlar kurmalýdýr. Taleplerini, ailelere derdini anlatabilecek þekilde formüle etmelidir.
Üye-sendika iliþkisi kadar önemli olan bir
nokta da vardýr ki, Orta Eðitim
Sendikasý'nýn þu verili durumda birlikte
hareket etmesi gereken diðer sendikalarla
olan diyaloðu yani sendikal dayanýþma

Ancak öðrenciler ne kömürdür
ne de baþka bir maden çeþidi.
Öðrenciler eðitimin birer öznesidirler ve sendikal talepler onlara
daha somut bir þekilde anlatýlmalýdýr.

olayýdýr. Talepler diðer sendikalarla
bütünsellik arz edecek þekilde yapýlmalýdýr. Genel olarak emekçinin leyhine
arttýrýlacak haklar kapitalizmin ve onun
kontrolündeki
devletin
aleyhinedir.
Sendikalarýn birbiriyle rekabeti ve birbiri
aleyhine hareket etmeleri emekçilerin
uzun vadeli çýkarlarýna terstir.

Tüm bunlara ek olarak özel okul ve dersanelerdeki örgütsüzlük de cabasýdýr.
Özel dersanelerde ve okullarda son on
yýlda gözle görülür bir þekilde artýþ yaþanmaktadýr. Bu çerçevede birçok öðretmen
özel dersanelerde çalýþmaktadýr. Ayrýca
hem devlet okullarýnda hem de özel dersanelerde çalýþan birçok öðretmen vardýr.
Bu olgu görmezden
gelinerek
hareket
edilemez. Özel dersanelerdeki öðretmenler de örgütlenmelidir ve onlardan
da destek alýnmalýdýr.
Bununla birlikte hem
devlet hem de özel

dersanelerde görev yapan öðretmenlere
de sendikal bazý faaliyetlerde bulunularak
oralardan koparýlmalýdýr. Aksi taktirde
gelecek olan olumsuz eleþtirilere de göðüs
germek daha da zorlaþacaktýr ve burjuva
medyasý bu bölünmüþlüðü kullanmaya
devam edecektir. Ayrýca bu dar
görüþlülükten kurtulup özel okullarda da
bir an evvel örgütlenilmelidir. Devlet ve
özel sektör öðretmenleri ortak talepleri
çerçevesinde genel olarak anti-kapitalist
hedefe yönlendirilmelidir.

Son yapýlan KTOEÖS grevi yaþam
çevresi ve sendikal örgütlenmenin koordinasyonunda, öðrenci-öðretmen birlikteliði

Sendikalar, emekçilerin sermaye
karþýsýnda mücadele araçlarý
olduklarý kadar; emek ve sermayenin hegomonya kavgasýnýn
sürdüðü zemindirler de ayný
zamanda.

çerçevesinde örülecek bir grevin EMEÐÝN
BÜTÜNSELLÝÐÝ prensibi çerçevesinde
yürütülmediði sürece baþarýya ulaþmak bir
yana, toplumdan nasýl bir tepki alacaðýný
net bir þekilde göstermiþtir. Ayrýca
koþullarýn deðiþtiði, son on yýlda özelleþtirmenin bir boyutu olan özel okul ve dersanelerin varlýðýnýn mücadele iklimini etkilediði dikkate alýnmadan, sanki de hala
daha on yýl öncesinde yaþýyormuþuz gibi
hareket eden körleme bir sendikacýlýðýn,
sendikacýlýða ve dolayýsýyla emeðe yarardan çok zarar getireceðini göstermiþtir.
Bunu fýrsat bilen sermaye ve devlet, grev
hakký, sendikacýlýk ve iþ garantili öðretmenlik aleyhine bir kampanya yürütmüþ
ve bu da; toplumda grev hakkýna karþý bir
tepkiye, özel okullarýn popülaritesinin artmasýna, sedikacýlýðýn kan kaybetmesine,
emekçilerde bölünmüþlüðe ve emekçilerin
kendilerine olan güvenlerinin azalmasýna
hizmet etmiþtir. Sendikalar, emekçilerin
sermaye karþýsýnda mücadele araçlarý
olduklarý kadar; emek ve sermayenin
hegomonya
kavgasýnýn
sürdüðü
zemindirler de ayný zamanda.
Sendikalarýmýzý sermaye ve devletin
iþgalinden kurtarmak da mücadelemizin
birincil hedefi olmalýdýr. 

argasdi

Bazen Aydınlığa Ulaşmak İçin
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Karanlığı Yaratmak Gerekir
A-HA (Besim Baysal-Hasan Yýkýcý)

Bu yýlýn ilk aylarýnda Teknecik santrallerinde oluþan arýzalar neticesinde Kýbrýs'ýn kuzeyinde günlerce süren elektriksizliði Baraka,
Kýb-Tek önünde 3 Þubat gecesi mumlu fenerli bir eylemle protesto
etti. Özelleþtirme saldýrýlarýnýn yoðunlaþtýðý bu dönemde elektrik
sorununa kamuoyu önünde ciddi bir bakýþ açýsý getiren Baraka,
konunun basit bir santral arýzasý ve elektrik kesintisi olmadýðýnýn
altýný kendine has bir yöntemle çizdi. Ýhtiyacýmýz olan giriþimlerin
özelleþtirme olmadýðýný teknolojik altyapýnýn geliþtirilmesi ile elektrik sorunumuza uzun vadeli çözüm bulunabileceðinin ýsrarla
üzerinde durdu. Bu eylemin zamanlamasýný Baraka'nýn hayata ve
insana bakýþ açýsý çizdi. Öncelikle hariçten gazel okumanýn yanlýþ
olacaðý inancý ile her þekilde protesto ve eylemden önce Elektrik
Kurumu çalýþanlarýndan bilgi almanýn daha doðru olacaðý kararý
ve ardýndan da El-Sen (Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý
Sendikasý) ile görüþme, eylemin içeriðine de büyük katký yaptý.

Son günlerde elektrikteki geliþmeleri
nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Baraka'ya ve sizlere; duyarlýlýðýnýzdan
geçtiðimiz aylarda yaptýðýnýz eylemden
dolayý çok teþekkürler. Özellikle, gerek
içerik gerekse duyarlýlýk yönünden çok
iyiydi,
yaþanan
sýkýntýlar
üzerine
yapýlmýþtý,
Sýkýntýlar iyi anlaþýldý ve eylem yerindeydi, görüþlerimiz de birebir uyuþuyor, gelecekte de Baraka ile El-Sen birlikte hareket
edebilir.
Biz sistemin yenilenmesini ve yedeklenmesi gerekliliðinin iki üç yýldýr altýný çiziyorduk þu anda herhangi bir arýza yaþanýrsa sistemin yedeði olmadýðý için aylarca
karanlýkta kalabiliriz. Sistem mutlaka
yedeklenmelidir 2005 sonlarý itibarýyle krizle karþýlaþabileceðimizin altýný da çok
önceden çizdik. Ama maalesef geç
kalýndý. Ýhaleye gidildi ama henüz daha
sonuçlanmadý, sonuçlandýktan ve imza
olayýndan sonra 9 aylýk bir süre ister. Tüm
bu geliþmeler olumludur ancak biz sadece
santralle bile bu iþin olmayacaðýný ve
merkezi bir kontrol sisteminin de olmasý
gerektiðini söylüyoruz. Biz buna "Yük
Tenzi Merkezi" diyoruz. Yani bizim bir
arýzayý dünyadaki diðer örneklerinde
olduðu gibi oturduðumuz yerden takip
edebilmemiz gerekir. Bu sistemle ilgili
2006 için altyapý çalýþmalarý ve maliyetleri
hesaplanmýþtýr. Tüm bunlarýn yapýlmasý
için de mutlaka Kurum'un ürettiðinin
karþýlýðýnýn alýnmasý gerekir ancak
bugüne kadar böyle olmadý. Kurum bir
rant yeri olarak kullanýldý. Elektrik faturalarýnýn baðýþlanmasý fiyatlarýn aþaðýya
çekilmesi v.s gibi yaklaþýmlarla bu noktalara kadar geldik. Yönetim kurulunun
müdahale etmek istediði noktalarda bile

Hem geçmiþ hükümetlerin hem de þimdiki hükümetin popülist
söylemlerinin dýþýnda elektrik üretimini ve daðýtýmýný saðlayan KýbTek'e hiçbir ciddi yatýrým yapmadýðýný üstüne basarak tekrarladý ve
oluþan tüm arýzalarýn yatýrýmsýzlýk, yedek santralin olmamasý
dolayýsý ile bakýmsýzlýk, teknoloji eksikliði olduðunun bunun da
tüm gelip geçen hükümetlerin Kýb-Tek'e yatýrým yapmak yerine
ondan ne koparýrlarsa zihniyetlerinin sonucu olduðunu vurguladý.
Baraka'nýn bu çýkýþý hemen hemen tüm yazýlý basýnda yer buldu.
Elektrik kesintilerinde insanlarýn bilinçli bir þekilde Kýb-Tek'e ve
çalýþanlara yönlendirildiðine deyinen Baraka, aslýnda konunun
özelleþtirme sürecinin önünü açmak olduðunu vurguladý. Çalýþanlarýn tüm altyapý eksikliklerine, yedek santralsizliðin bakým onarým
yapmalarýný engellemesine raðmen yýllarca ülkemizin elektrik
ihtiyacýný karþýlamak için canla baþla uðraþtýklarýný belirtti.
Argasdi için El-Sen Genel Sekreteri Çaðlayan Cesurer Ýle ropörtaj
yaptýk.

engellemeler oldu. Siyasiler temel sorun
olan yönetim kurulu ve Kurum'un özerk bir
yapýya kavuþturulmasýna izin vermediler.
Kurum'un derhal bir yasaya kavuþturulmasý gerekir. Ancak þunu da söylemek
gerekir ki bir yasa yapsanýz bile Kurum'un
mutlaka özerk bir yapýya kavuþmasý
gerekir. Ýlgili tüm sivil toplum örgütleri bu
yapýda yer almalý, Oluþacak olan Yönetim
Kurulu; Elektrik Mühendisleri Odasý,
üniversiteler, hukukçular, çalýþanlar,
bakanlýk temsilcisi vs.nin katýlacaðý þek-

ilde düzenlenmelidir. Bu insanlarýn alýnacak kararlarda da fiili müdahale
hakkýnýn olmasý gerekir. Þu anda yönetim
kurulu siyasi rant yeri olduðu için her
seçim döneminde faaliyetler duruyor ve
kurumun büyük kayýplarý oluþuyor.
Örneðin, ISO Standartlarý ile ilgili bir
çalýþma baþlatýldý. Bunlar bizim açýmýzdan
güzel geliþmeler ve yaklaþýk bir yýl sürecek. Kurumla iliþkiye geçen bir vatandaþ
nasýl bir muamele göreceðini bilecek ne

kadar zamanda kendisine cevap geleceðini bilecek, en önemlisi de bizim için iþçi
saðlýðý ve güvenliði. Verilen hizmetin
kalitesi de belirlenecek.
ISO Standartlarý çalýþan haklarýný
ileriye mi götürüyor yoksa geriye mi
çekiyor?

Canlý yayýnlarda özel bir firmanýn
hem santral kurmasýnýn hem de
jeneratör
satmasýnýn
etik
olmadýðýný, doðru olamadýðýný,
hiçbir mantýða sýðmadýðýný ifade
ettik. Çünkü karanlýklarýn olduðu
bir
ortamda
bir
þalteri
indirdiðinizde binlerce jeneratör
satabilirsiniz.

Günde 18-20 saat elektrik verirsiniz bu
bir ISO standartý olabilir ama ben bir
çalýþaný bir iþçiyi iþ güvenliði kurallarýna
uymadan çalýþtýramam, eldivensiz, yüksek gerilimde ve tedbir almadan çalýþtýramam, bazen "acil durumdur çýk yap" denir,
ama yukarýda kalýrsan "Allah rahmet
eylesin" olur. ISO Standartlarý yazýþmayý
getiriyor yani yazýþmanýn gelmesi, sorumluluk duygusunu da getirir. Eðer siz
yapacaðýnýz iþi hangi prosedüre göre
yapacaðýnýzý yazarsanýz acil durum bile
olsa o prosedüre uyarsýnýz. Bizim özellikle üzerinde durduðumuz bu sistem, iþçi
saðlýðý ve iþ güvenliði durumlarýnda büyük
bir rahatlama getirecektir.
ISO Standartlarý sendikanýz için de
bir zemin oluþturacak diyebilir miyiz?
Herþeyden önce bu standartlarýn oluþtu-

Bazen Aydınlığa Ulaşmak İçin

argasdi

racaðý zemin topluma verilecek hizmetin
standartlarýný belirlemesi yönündedir. Ama
bunun yanýna bir örnek vermek gerekirse
bizim toplu sözleþmedeki bir maddemiz
var: Meslek hastalýklarýna karþý personelin
devlet hastanesinde kontrolden geçmesi
gerekiyor. Bir yýlý aþkýn bir süreden beri
Çalýþma Dairesi ve Saðlýk Bakanýðý'na
personelin kontrolden geçmesi için yazý
yazýlýyor.
Yani þöyle: Elektrikte, santralde,
çalýþanlar var, buralarda kanserojen maddeler var, her türlü manyetik alan var, ayný
zamanda trafo merkezlerinde manyetik
alan var. Getirilen direklerde belli kalýntýlar
oluþmuþ olabilir. Tüm bunlarýn insan
vücuduna belli etkileri, yan etkileri olur,
olabilir. Bunlarýn kontrol edilmesi gerekiyor. Örneðin kandaki kurþun miktarýnýn
veya vücut fonksiyonlarýnýn yeterli olup
olmadýðýnýn kontrol edilmesi gerekiyor.
Daha önce bunlar belli dönemlerde
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arkadaþlar oldu, bunlar belli tedbirler alýnarak tedavi edilen arkadaþlarýmýzdý.
Gönül tüm bunlarýn olmamasýný ister ama
bir baktýk ki bu kontroller durduruldu, durmamasý gerekirdi. Bunlarýn Çalýþma
Dairesi ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn sorumluluklarý arasýnda olmasý gerekirdi.

Uzun süreli elektrik kesintileri ile ilgili
ne tür geliþmeler oldu? Neydi bu kesintilerin nedeni?
Elektrik tüketimi arttý ve çalýþma saatleri
iki katýna çýktý ve 50 bin saat sonunda
yapýlmasý gereken türbin bakýmlarý yapýlamadý. Örneðin türbinlerin çalýþmasý 120
bin saati geçmiþ olmasýna raðmen bakým
yapamýyoruz, yani türbinlerde oluþacak bir
arýza bugün ülkeyi 3-5 ay karanlýkta býrakabilir.
Bu kesintiler olduðu zaman türbin
bakýmý yapýlabildi mi?
Bu bakým 3-4 aylýk bir süre ister, ancak,
kazanda meydana gelen arýzanýn giderilmesi için uðraþýldý.
Yedeðiniz olmadýðý için bazý riskleri
gördüðünüz halde müdahale þansýnýz
yok. Çünkü ona müdahale etmeniz için
belki de 15-20 günlük sürece ihtiyacýnýz
var. Sistemi durdursanýz bile bakým süreniz belli deðil, çünkü arýzanýn olmamasý
için veya riskli bölgeyi tesbit etmek için
kontrol etmeniz gereken binlerce boru var.
Bu memlekette buna kimse onay vermez.
Bu yüzdendir ki biz sistemin yedeklenmesi
gerektiðini yýllardýr söylüyoruz.

Geldiðimiz noktada baþka ne gibi
sorunlarýnýz var biraz anlatýr mýsýnýz?

Maliyetlere 500KW'da 184Kr artýþ gelirken yapýlan zam ise 154 Kr. Ama
özel sektöre günü gününe zam birebir ödeniyor. Eðer kurum özel sektörün
elinde olsaydý bu artýþlar günü gününe faturalara yansýyacaktý. Kurumda
amaç kar deðil hizmettir.

yapýlýyordu. Son bir yýldýr tüm giriþimlerimize raðmen belli bir sonuç alamadýk, bize
verilen cevap ise; "böyle bir çalýþma
yapamýyoruz" þeklindedir. Biz böyle bir
þeyi kabul edemeyiz. Ýþçi ve iþ güvenliði
diyorsak, Çalýþma Dairesi var diyorsak,
Çalýþma Dairesi'nin diðer kurumlarla
iliþkiye geçmesi ve bu insanlarýn saðlýk
kontrollerinden geçirilmesi gerekiyor. Biz
bu talebimizi toplu sözleþmeye yazdýrmamýza raðmen hayata geçiremiyoruz.
Kuruma verilen cevap komik. Biz iþçi
saðlýðý ve iþ güvenliðine dair bu talebimizi
hayata geçiremiyorsak gerisi bizim için
daha zor olacaktýr. Oysa geçmiþte yapýlan
bu
kontrollerde
ölümden
dönen
arkadaþlarýmýz oldu, kalp kapakçýðý
deðiþip kurtulan arkadaþlarýmýz oldu,
kanýnda aþýrý kurþun tesbit edilen

Birçok sorunla karþý karþýyayýz, özellikle
2003 yýlýndan beri bu ülkede özel sektöre
santral kurdurtuluyor. Biz bu yöntemin
bize uymadýðýný, sistemimizin
bunu
kaldýrmayacaðýný defalarca anlattýk.
Rekabet ortamý dahi yaratmadan baþka
tekeller yaratýldý. Bunun yanýnda Kurum'u
bilerek ve isteyerek zarara uðratma vardýr.
Tüm bunlarý defalarca dile getirdik ve en
son da Sayýþtaylýða suç duyurusunda
bulunduk,
Kurum'un
nasýl
zarara
uðratýldýðýný anlattýk. Sayýþtaylýk raporu
çýktýðý zaman ise tüm bunlar açýk açýk
görüldü. Hatta bu özel firmaya ileriye
dönük vaatlerde de bulunuldu. Sisteme
zarar verme pahasýna maalesef bazý
þeyler yapýldý ve yapýlýyor.

Elektrik kesintilerinde dolayý, "biz

yapamayýk özel þirket yapsýn" söylemi
kahvelerden meclise kadar her yerde
dile geldi siz bu söylemlere ne dersiniz?
Özel sektöre Kalecik'te santral yaptýrýlmasý çok dikkat edilmesi gereken bir noktadýr. Bu santral üretim kapasitemizin
yarýsýný karþýlarken tek bir vatandaþýmýz
dahi
orada
çalýþmýyor.
Topluma
kazandýrdýðý hiçbir þey
yok hatta
toplumun parasýný götürüyor. Teknecik
santraline bakarsak 600'e yakýn çalýþaný

Ýþçileri örgütleme yönünde bir
çalýþma yaptýk. Bir arkadaþ bizi
ziyaret etti, ertesi gün telefon
ettiðimizde "ben Ýstanbul'dayým
beni
sürdüler"
dedi.
Ýþte
Kalecik'teki sistem bu.
var, aileleri ile birlikte 2000'e yakýn kiþiye
ekmek veriyor. Ayrýca çarþýdan birçok
parça ve malzeme alýnýyor. Altyapý çalýþmalarý ülkemize kazandýrýlýyor. Özelin
yatýrýmlarýndan topluma kazandýrýlan
hiçbirþey yok.
Üretimin sorunlu olduðu ve çoðunluðunun özele geçtiði dönemlerde yeterli
olmasý gereken enerji maalesef her gün 35 kesinti ile karþýmýza çýktý. Yani özel o
kadar iyiyseydi, özel sistem devreye
girdiði zaman üretimin daha iyi olmasý
gerekmez miydi? Ancak 2003 öncesi özel
sektör sistemde yokken yýlda ortalama
meydana gelen kesinti sayýsý 6 iken özel
sektör sisteme dahil olduktan sonra
26'lara çýktý. %100'ün çok üstünde bir
oran bu. Kendi sistemlerini iyileþtirmek için
hiçbir þey yapmadýlar tamamen kar
dürtüsü ile elektrik üretimi yapýlamaz.
Özel sektörün ne vataný, ne yurdu, ne
yeri yok, istediði gün ortamý istediði yere
çekebilir. Seçime beþ kala þalteri 3-5 kere
indirse nasýl huzursuzluk olur? Dünyanýn
hiçbir yerinde özel sektör bizim ülkedeki
orana ulaþmamýþtýr.

Þu anda ülkemizdeki elektrik üretiminde, özelin oraný nedir?
Þu anda alým garantisi olarak 60 MW'dýr
ancak Maðusa'dan Dikmen'e hat çekmeleri gerekiyordu ama bitiremedikleri için
40 MW'dýr. Kurulum güçleri ise 87 MW'dýr.
Bir ünitelerinin sürekli yedek olmasý
gerekiyor ve hiçbir zaman tam kapasiteye
ulaþamýyorlar, ulaþtýklarý zaman ise bizi
karanlýkta býrakýyorlar. Mutlaka yedek sistemlerinin olmasý gerekiyor. Bizim verimli
olarak çalýþan 2X60 MW ünitelerimiz %50
görünür. Bizim gaz türbinlerimiz var ama
ekonomik ömrünü doldurmuþ modifikasyon yapýlmasý gerekir. Bu gaz türbin-
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argasdi

lerinden, Dikmen ve Teknecik'te var ve hatta daha da aþaðýlara düþebiliyor sýzlýklarýmýz var, öncelikle üretimle ilgili,
fuel-oil veya doðal gaza çevrilerek sis- düþürmek zorunda kalýyoruz. Çünkü bu yöndeki çalýþmalarýmýz üretimde alterteme yeniden kazandýrýlabilirler. Þu anda oradan o elektriði almasak da yine natif kaynaklarýn kullanýlmasý ile baðlançalýþabiliyorlar ama hem ekonomik olarak parasýný ödüyoruz yani her iki þartta da týlý. Yapýlan çalýþmalarda Beþparmak
verimli deðiller hem de çalýþma saatlerinin kaybediyoruz, bu da maliyetleri olumsuz Daðlarý boyunca yani Sadrazamköy'den
çok çok üzerindeler. Bunlar mutlaka yönde etkiliyor. Pik yük eðrisinin bir yere
yenilenmeliler atýl durumda kalmamalýlar, çekilmesi gerekiyor. Bunun da önlenDuyduðumuza göre ise askeri bir
ihalede olanlar var, ve bunlarla ilgili de mesinin dünyada örnekleri var. Örneðin
düzen içinde çalýþama koþullarý
açýklama bekliyoruz. Bugüne kadar kartlý sayaç uygulamasý var. Maksimuma
var, hatta izinleri bile çarþý izni þekyapýlan yanlýþlýklara artýk dur denilmesi çýktýðý
noktalarda
denge
saðlar.
linde veriliyor. Tam bir kölelik
gerekiyor. AKSA'nýn 2010 yýlýnda Kullanýmýn düþük olduðu gece saatlerinde
sözleþme süresi doluyor yani ondan ener- ücret yarý yarýya düþürülürken, yüksek
düzeni.
ji almak zorunda deðilsiniz, eðer sistemi olduðu akþam saatlerinde ise yükseltilgüçlendirirseniz, almazsýnýz. Ancak siste- erek bu denge saðlanabilir. Sürekli kul- Karpaz'a kadar olan bölgede 400MW'lýk
mi güçlendirmezseniz ve yetersizsiniz lanan biri için dengeleneceðinden farket- rüzgar gücü tesbit edildi, bunlarýn deðerbugün sattýðýnýn 2-3 katý enerjiyi size meyecektir. Ýnsanlarýn yoðun olarak kul- lendirilmesi gerekir. Yakýt fiyatlarýna baðlý
satar noktaya gelebilir. Tedbir alýnmasý landýklarý zamanlar deðiþecektir. Bu da olan üretim istenmeyen fiyatlarý da güngerekiyor. Son gün olaylarý yaþamak bütçeye katký saðlayacak ve ayný zaman- deme getirir. Çevreye duyarlý, doðal kayistemiyorsak faturayý topluma çýkarmak da da sistemin kontrolünü getirecektir.
naklarýn
kullanýlmasý
ve
sisteme
istemiyorsak bunlarý
kazandýrýlmasý
da
yapmalýyýz. Yani özel o kadar iyiyseydi, özel sistem devreye girdiði zaman üretimin gerekiyor.
Bugün
AKSA'dan
Herþeyden önce
daha iyi olmasý gerekmez miydi? Ancak 2003 öncesi özel sektör sisdolayý maliyetlerimiz
acilen sistemi kon1 cent daha yukarý- temde yokken yýlda ortalama meydana gelen kesinti sayýsý 6 iken özel trol altýna alarak
dadýr. Belli saatlerde sektör sisteme dahil olduktan sonra 26'lara çýktý. Tamamen kar dürtüsü kesintisiz ve güvenli
düþük
yüklerde ile elektrik üretimi yapýlamaz.
enerjiye
ulaþaçalýþýyoruz
çünkü
bilmemiz gerekiyor
sözleþme gereði ondan elektrik almak
ve buna ulaþtýktan sonra çevreye verdiði
zorunda kalýyoruz.
Bu özel santrallerin saðlýk problemi zararý Kýb-Tek rahatlýkla aþar ama herþeyKýbrýs'ýn kuzeyinde dünyada eþine rast- de yaratýklarý söyleniyor doðru mu?
den önce þu anda önümüzde olan sorun
lanmayan birþey yaþanýyor, dünyada
Özellikle Kalecik'te santralin anlaþmasý- elektriðin kesilmemesidir.
örneði yok. Yani gündüz ve gece yükü na göre, filtre sistemi kurulmasý gerekiyorSistem devre dýþý kaldý güneyden enerji
arasýnda yani Pik yük ile minimum yük du. Eðer filtre sistemini kurmak bu þirkete aldýk ve belli bölgeler beslendi. Bunun
arasýnda %100'e yakýn bir oynama var. Bir 1-2 veya 3 milyon $'a maloluyorsa ve yanýnda ünitemizin biri devrede ve
bakýyorsunuz talep 100 MW, akþamlarý cezasý da ayda 2000$'dýr bu þirket de bu AKSA'dan da enerji alýyoruz, bir bakise bu 180 MW'a çýkýyor. Geceleyin sistemi hiçbir zaman kurmaz. AB'nin týðýmýzda enerjinin yeterli olmasý gerekiy100MW'a düþtüðü zaman siz santrale kilit Elektrik Kurumu ile ilgili bir çalýþmasý vardý or, açýðý bir þekilde kapattýk ama ne
vurur noktaya geliyorsunuz. Çünkü bir o toplantýya biz de gittik. Çevre ile ilgili bir- ilginçtir ki her gün 3-5 kez karanlýkta
taraftan özele 60 MW alacaðýnýzý tahayüt takým þeyler söylendi ama öncelikle üreti- kaldýk. Biz o zaman bu iþin AKSA tarafýnettiniz. Bu
þuna benzer 2. viteste mi garanti altýna almak gerekir. Düþünün dan kasýtlý olarak yapýldýðýný söyledik.
Maðusa'ya gitmeye çalýþmak, o zaman da ülkede bir elektrik krizi var ve siz filtre sis- Çünkü bu karanlýklardan medet umdular,
yakýt sarfiyatý artar. Bizim santrallerin ver- temini tartýþýyorsunuz bu bizi daha ileriye yani biz karanlýkta kalýrsak bir o kadar
imli çalýþabilmesi 50-55MW arasýndadýr götürmeyecektir.
daha santral kurmayý umdular. Canlý
maalesef bazý saatlerde 25-30 MW'a
Tabii bizim de bu yapýlanlarla ilgili rahat- yayýnlarda özel bir firmanýn hem santral

argasdi

Bazen Aydınlığa Ulaşmak İçin
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kurmasýnýn hem de jeneratör satmasýnýn
etik olmadýðýný, doðru olmadýðýný, hiçbir
mantýða sýðmadýðýný ifade ettik. Çünkü
karanlýklarýn olduðu bir ortamda bir þalteri
indirdiðinizde binlerce jeneratör satabilirsiniz.

Kalecik'teki özel sektör kontrolündeki
santralde iþçi haklarýnýn durumu nedir?
Ýþçileri örgütleme yönünde bir çalýþma
yaptýk. Bir arkadaþ bizi ziyaret etti, ertesi
gün telefon ettiðimizde "ben Ýstanbul'dayým beni sürdüler" dedi. Ýþte Kalecik'teki
sistem bu. Oradaki insanlarý örgütleme
yönüne gidildiðinde veya çalýþan tamam
dediðinde 24 saat içinde oradan gönderiliyor ve yerine yeni iþçiler getiriliyor.
Duyduðumuza göre ise askeri bir düzen
içinde çalýþama koþullarý var, hatta izinleri
bile çarþý izni þeklinde veriliyor. Tam bir
kölelik düzeni. Bu arkadaþ ise, ki tam
örgütlenmemiþti ve daha temas halindeydik, böyle bir durumda dahi sürüldü. Biraz
geri durmak zorunda kaldýk. Bu durumda
siyasilerin devreye girmesi gerekiyordu.
Genel olarak oraya girmeye, konuþmaya
örgütlemeye hemfikir olsak da insanlarý
iþsiz býrakmak pahasýna deðil.
Olasý özelleþtirme durumunda KýbTek'te neler olabilir?
Ýlk yapýlacak olan sendikasýzlaþtýrma
olacaktýr, çünkü birlikteliðin olmadýðý
yönde böl yönet taktiði ile yapýlacak olan
odur. Bunun dýþýnda maalesef iþçilerin
iþten uzaklaþtýrýlmasý ve genel kazanýmlarýn geri götürülmesi gündeme gelecektir.
Çalýþma saatleri ile tüm özlük haklarý geri
gidecektir.

Yazda 35 saat kýþta 40 saat hafta içi
mesailer hep tarihe karýþýr. Bir tek çarþý
izni alýrýz. Çalýþan için hep götürü olur
sadece çalýþan için deðil tüm toplum için
oluþan bir huzursuzluk olur. Tüm kesimlere de yansýr. Bu nedenle sosyal hak ve
menfaatten uzak olan insanlarda suç
iþleme eðilimi oluþur. Þu anda ülkede belli
bir standart var ama sosyal uçurum daha
kötülere gider.
Elektrik fiyatlarý daha yukarý kesin çýkar.
Mesela ocak ayýndan bugüne kadar yakýta %100'ün üzerinde fiyat artýþý geldi
Kurum'un yaptýðý artýþ ise %12-13
civarýdýr. Maliyetlere 500KW'da 184Kr
artýþ gelirken yapýlan zam ise 154 Kr. Ama
özel sektöre günü gününe zam birebir

çalýþana olan borcumuz deðil topluma
olan borcumuzdur.
Geçmiþte kapalý kapýlar ardýnda imzalar
atýldý temel atma törenleri düzenlendi,
birçok þey çok sonra gün ýþýðýna çýktý.
Eylem yaptýðýmýz zaman siyasiler neden
eylem yaptýðýmýzý bilmediklerini söylediler,
"bilgimiz yok" dediler. "Biz santral yapýyoruz sendika karþý çýkýyor" dediler. Oysa
biz yönteme de karþý çýkmýþtýk. Tüm
özelleþtirme sürecini toplumdan çok iyi
sakladýlar. O zamanlar söylediklerimizin
%95'i gerçekleþti. Keþke yanýlsaydýk. Þu
anda tetikte bekliyoruz. Biz Kurum iyi bir
noktaya gelsin çözüm üreten noktaya
gelsin diye mücadele ediyoruz. Bunun için
de elimizi taþýn altýna koymaya hazýrýz.

ödeniyor. Eðer kurum özel sektörün elinde
olsaydý bu artýþlar günü gününe faturalara
yansýyacaktý. Kurumda amaç kar deðil
hizmettir.

Özele kayma durumu olursa bu Kýb-Tek'i
kapatmak anlamýna gelir, buna asla
müsaade etmeyiz. Sisteme daha fazla
özelin bulaþmasýný ve sistemi daha
aþaðýya çekmesini de reddeceðiz. Elektrik
tüm sektörlerin can damarýdýr bunu birilerinin tekeline terketmeyeceðiz.
Geçmiþ süreçlerde grev aþamasýna
gelmiþtik o dönemde gerek Baþbakan
gerekse Orman Bakaný ile protokoller yapmýþtýk. Oralarda yöntemle ilgili açýk ifadeler var. Bu protokollere uyulmasýný
bekleyeceðiz.

Yapýlan çalýþmalarda Beþparmak Daðlarý boyunca yani Sadrazamköy'den
Karpaz'a kadar olan bölgede 400MW'lýk rüzgar gücü tesbit edildi, bunlarýn deðerlendirilmesi gerekir.

Son ihale süreci ile Kýb-Tek'in özel bir
þirkete devredilmesi gündeme gelebilir
mi?
Yaptýðýmýz temaslardan anladýðýmýz
AKSA'nýn bize uðrattýðý zararlarýn farkýnda
olunduðu ve ayný hatalarýn tekrar
edilmeyeceði yönündedir. Ancak herhangi
bir þekilde böyle bir yönteme baþvurulursa
karanlýðýn nasýl olduðunu biz göstereceðiz. Çünkü aydýnlýða ulaþmak için
bazen karanlýðý yaratmak gerekir. Bu

Teþekkür ederiz...
Ben teþekkür ederim. 

Genel Sağlık(sızlık) Sigortası
argasdi
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Saðlýk Bakaný Eþref Vaiz, 2006
ve 2007'nin saðlýkta reform yýllarý olacaðýný
ve öncelikle saðlýk yasalarýný geçirmek istediklerini belirterek bunlarýn Genel Saðlýk Sigortasý,
Saðlýk Yasa tasarýsý, Hekimler Yasa tasarýsý, Döner Sermaye, Hasta Haklarý Yasa tasarýsý ve Aile Hekimliði
yasa tasarýsý olduðunu dile getirdi. Geçmiþte yapýlan saðlýk çalýþmalarýndan da yararlandýklarýný ancak bu çalýþmalarýn yeterli
olmadýðýný belirten Vaiz, bu yüzden yeni açýlýmlarla saðlýk çalýþmalarýyla ilgili yasalarý tekrar gözden geçirdiklerini ifade etti.
Bakan Vaiz, ilk olarak Genel Saðlýk Sigortasý konusunda çalýþtýklarýný bunu sivil toplum örgütlerine ayrýca meclisteki parti temsilcilerine sunduklarýný ve bu konuda görüþ beklediklerini söyledi. www.saglikbakanligi.com

A-HA (Besim Baysal)

Eðitim, elektrik derken þimdi de saðlýk sistemi piyasalaþtýrma,
metalaþtýrma süreci ile karþý karþýya. Saðlýk sistemimizin bugünkü
sistemsizliði tartýþýlmaz bir gerçek. Ancak gerçek olan bir diðer
þey ise, halklarýn kazanýlmýþ haklarýna göz diken sermayenin
önce yozlaþma yarattýðý sonra da kendi yarattýðý yozlaþmadan
yola çýkarak, "satalým kurtulalým" dediðidir. Genel Saðlýk Sigortasý
konusu önümüzdeki dönemde çokça tartýþýlacak ve belki de

Sayýn Erol Þeherlioðlu, Genel Saðlýk
Sigortasý nedir ve Týp-Ýþ bu konu ile
ilgili neler düþünmektedir?

Genel Saðlýk Sigortasý devletin, ülkedeki sigortalý vatandaþlarýn saðlýk giderlerinin karþýlanmasý amacý ile yasa düzenlemesi yapmasýdýr.
Bizim ülkemizde sosyal sigortalý veya
kamuda çalýþanlarýn vergileriyle devlet, bu
hizmet sektörünü devam ettirir. Bu ülkede
vatandaþýn saðlýðý yasal olarak devletin
güvencesi altýndadýr. Yasal olarak da sigortasýz kimse çalýþtýrýlamaz. Ama bizim
ülke koþullarýna bakacak olursak yasalar
sadece kaðýt üzerindedir. Yasaya bakacak

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaþandýðý gibi önemli direniþlere vesile
olacak denli kasamlý, önemkli bir konu. Biz de bundan sonraki
sayýlarýmýzda bu konuyu daha kasamlý incelemeye haber, röportaj ve makalelerle irdelemeye devam edeceðiz. Amacýmýz metalaþma ve piyasalaþmanýn ötesinde herkese eþit, kaliteli ve ücretsiz saðlýk hizmeti vermenin devletin görevi olduðu ve emek örgütlerinin bunlarýn hiçbirinden taviz vermek zorunda olmadýðýnýn bilinçlere kazýnmasýdýr.
Genel Saðlýk Sigortasý Tasarýsý ile ilgili görüþlerini Týp-Ýþ Baþkaný
Dr. Erol Þeherlioðlu'na sorduk, Argasdi için cevapladý.

olursak devlet de hukuk devletidir, baðýmsýz bir devlettir ancak ne devlet baðýmsýzdýr ne de burada geçerli olan hukuktur.
Ülkede sosyal sigorta sistemi var kamu
sektörü çalýþanlarý da biraz farklý olarak
ama yine devlet güvencesi altýndadýr. Ama
insanlar hastanede ilaç bulamama sebebiyle dýþardan ilaç temin ederek saðlýða
para harcamaktadýrlar veya sisteme
güvenmediklerinden özele giderek saðlýk
sorunlarýný gidermektedirler. Sosyal sigortalarýn finansmaný da yetersizdir ve birçok
vatandaþýmýz ihtiyaçlarýný karþýlamamaktadýr. Yine de bu sistem çalýþtýrýldýðý
takdirde dünyada uygulanan sistemlerden
biridir.
Bizim ülkemizde çalýþan insan sayýsý
belli deðildir, belki 100 bin belki 200 bin'dir.

Saðlýkta liberalleþmeyi ve
özelleþtirmeyi kabul
etmiyoruz.

Bunlarýn çoðu kaçaktýr. Çalýþma izni ise
yeni yeni çýkarýlýyor bunlarýn ancak %5'i
veya 10'u sigortalýdýr. Yani insanlarýn sigortasýz çalýþtýrýlmasý durumu ile yasalarý

çiðneyen bir sistem mevcut.

Böyle bir ülkede siz varolan yasalarý
çalýþtýramýyorsunuz, insanlar sigortasýz ve
saðlýk da dahil sosyal güvencelerden yoksun çalýþmaya devam ediyor. Bu ülkede
onbinlerce insan vatandaþ veya göçmen
sigortasýz çalýþmaya devam ediyor. Böyle

Özel sektöre hasta yollamakla
büyük özel iþletmelere bu iþin
rantýnýn yedirilmesi özel sektörü
beslemenin yolunun açýlmasý
isteniyor.
bir ülkede siz "yeni bir sistem getiriyorum"
diyorsunuz. Çalýþmayan sistemin yerine
baþka bir sistem koyacaðým diyorsunuz.
Bizim buna bakýþ açýmýz; neden devlet
böyle yapýyor? Çalýþmayan bir sistem var,
aksayan yönleri var, bunlarýn tesbiti ve
düzenlemeye çalýþmak için herhangi bir
giriþim yapmadan, yeni bir sisteme geçelim demek bizim mantýðýmýza uymaz.
Zaten niyet de böyle bir niyet deðil.
Mevcut sistemi çalýþtýrmadýklarýný görüyoruz. Avrupa ülkelerine uyumdan

Genel Sağlık(sızlık) Sigortası

argasdi
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Bu ülkede alýnan kararlarýn amacý devletin varolan görevlerini vatandaþýn
sýrtýna yükleyip devletin vergiden veya dýþardan gelen gelirlerini sermayeye kanalize etmek. Bu arada devletin sosyal yönünü de budayarak
vatandaþýn cebine el atmak. Genel Saðlýk Sigortasýndan bizim
anladýðýmýz mantýk budur.

elden yönetilesi için bir Saðlýk Sigortasý
Fonu'na ihtiyaç vardýr. Ancak bu fonun
yönetimi özerk olmalý ve siyasi otoriteden
de ayrýþtýrýlmalýdýr. Sistemden hizmet
alanlarýn aðýrlýkta olduðu bir yönetimi
olmalýdýr.

bahsediyoruz.
Ýngiltere'de,
Almanya'da, Fransa'da kaçak iþçi çalýþtýrmak çok zordur yasa sizi gelir bulur, sigortasýz çalýþtýramazsýnýz. Ancak oralardaki
kapitalist Avrupa ülkelerinde birtakým
deðiþiklikler var, sosyalist bloðun kapitalist
rejime dahil olmasýndan sonra liberal sistem dünyada egemen olmaya baþladý. Bu
liberal ataklar saðlýða da yansýdý, eðitime
de yansýdý, diðer hizmet sektörlerine de
yansýdý. Önce Ýngiltere'de baþladý tüm
sosyal güvenceler özele devredildi. Þu
anda Ýngiltere'de büyük sorunlar yaþanýyor.

Hekim tabii ki emeðinin karþýlýðýný
almalý ancak hasta ile para iliþkisine girmeden, yani saðlýk para ile
alýnýr satýlýr bir hizmet olmamalý.

Bizim ülkede biraz daha farklý bir durum
söz konusu; dýþardan yönetilen, nüfusunun büyük bir kýsmý dýþardan getirilen,
kararlarý dýþarda Ankara'da alýnan bir
ülkede yaþýyoruz. Bu ülkede alýnan kararlarýn amacý devletin varolan görevlerini
vatandaþýn sýrtýna yükleyip devletin vergiden veya dýþardan gelen gelirlerini sermayeye kanalize etmek. Bu arada devletin
sosyal yönünü de budayarak vatandaþýn
cebine el atmak. Genel Saðlýk
Sigortasýndan bizim anladýðýmýz mantýk
budur. Bizim istediðimiz ise; þu anda
varolan bir sistem vardýr, bu sistem
yeniden düzenlenebilir. Varolan sistem
içinde aksayan yönler düzeltilebilir. En
azýndan bu sistem çalýþýr hale getirilebilir.
Bununla birlikte saðlýðýn giderlerinin bir

Ancak bu tasarý incelenecek olursa;
böyle bir görüþ yok, býrakýnýz vatandaþtan ek primlerin talep edilmesini,
prim getirileri sonucunda oluþacak
fonun daðýtýlmasýnda da adaletsizlik
söz konusu. Özellikle hastalarýn hekim
seçme özgürlükleri kýsýtlanýyor. Özel sektöre hasta yollamakla büyük özel iþletmelere bu iþin rantýnýn yedirilmesi özel
sektörü beslemenin yolunun açýlmasý
isteniyor. Bizim arzu ettiðimiz sistemle
hasta ile hekim arasýndaki para iliþkisinin
kaldýrýlmasýný istiyoruz. Hekim tabii ki
emeðinin karþýlýðýný almalý ancak hasta ile
para iliþkisine girmeden, yani saðlýk para
ile alýnýr satýlýr bir hizmet olmamalý.
Oluþacak sigorta sisteminde ve fonda dar
gelirlileri koruyacak ve ek prim getirmeyecek önlemler olmalý. Þu anki haklarý geriye
götürmeyecek yöntemler bulunmalý.
Genel bütçeden alýnan pay ve prim fonlarýndan gelenlerin toplamý ile bu yapýlabilir. Sorun ülkede verilen saðlýk sisteminin
kaç kiþiye verildiðinin bilinmemesidir. Bu
ülkede farzedelim 20 bin sigortalý varsa ve
150 bin çalýþan var bu 20 bin sigortalý 150
bin kiþinin saðlýk ihtiyacýný karþýlar demektir. Ülkemizde kaçak çalýþma hayatýnýn
devam etmesi, yasalarýn güncelliðini çoktan yitirmesi, hastane giderlerini karþýlayacak gelir düzeyinin olmamasý, ülkemize
gelen turist ve ziyaretçilerin dahi saðlýk
sisteminde açýklar meydana getirmesi en
büyük sorunlardýr.
Oluþturulan bu Genel
Saðlýk Sigortasý olayý
çalýþana daha fazla
adaletsizlik getirecektir. Parasý olanýn
güvencesi
olacak
olamayanýn ise hiçbir
güvencesi olmayacaktýr. Biz emekçi
kesimler için devletin
güvencesi olmasýný,
herkese eþit bir
saðlýk
hizmeti,
herkese belli bir standartta saðlýk hizmeti
verilmesini ve sigorta

sisteminin de bu mantýk üzerine oturmasýný istiyoruz.

Özellikle emekten yana olduðunu
söyleyen bir partinin, bu sigorta sistemine
yaklaþýrken AB ülkeleri içindeki liberal
anlayýþý bir kenara iterek, devletin sosyal
yönünü þu andaki yasalardaki þeklini
güçlendirerek, hayata geçirmesini talep
ediyoruz.

Herkese eþit adaletli bir saðlýk hizmetinin devletin kendi bütçesi ile vereceði bir

Çalýþmayan bir sistem var,
aksayan yönleri var, bunlarýn tesbiti ve düzenlemeye çalýþmak için
herhangi bir giriþim yapmadan,
yeni bir sisteme geçelim demek
bizim mantýðýmýza uymaz. Zaten
niyet de böyle bir niyet deðil.
Mevcut sistemi çalýþtýrmadýklarýný
görüyoruz.
hizmeti organize etmesini istiyoruz.

Saðlýkta liberalleþmeyi ve özelleþtirmeyi
kabul etmiyoruz.

Devlet kasýtlý olarak eðitim de dahil
hizmet sektörüne olan kaynak aktarýmýný
durdurdu. Bizde ise siyasi yapý esas
olarak Ankara'daki siyasiler ve bürokratlarýn kararlarý ile yönlendirilmekte. Ankara,
düzeni sermayeye göre þekillendirerek
özellikle sistemi kendi istediði þekle sokmaktadýr. 
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Irak'daki ABD
Barbarlığının 3. Yılı

A-HA (Hasan Yýkýcý)

19 Mart 2003. ABD Baþkaný Bush'un
Irak'a kimyasal silah barýndýrdýðý bahanesiyle ''demokrasi ve özgürlük'' götürmek
için savaþ açtýðý ilk gün. Ve 18 Mart 2006:
Savaþýn ve iþgalin 3. yýlý. Bu güne kadar
Irak'da kimyasal silah bulunamadý.
ABD'nin ''demokrasi ve özgürlük'' masalý
ise Iraklý kadýnýn, erkeðin ve çocuðun kanlarý içinde boðulmuþ durumda. Bu kanlarý
akýtanlar; o meþhur ''demokrasi ve özgürlük'' kelimelerini, içini boþaltarak bir
papaðan gibi tekararlayan katiller, yani
hakiki teröristler; yani petrol babalarý, þirket patronlarý...
18 Mart'ýn arifesinde, tüm dünyada
savaþ karþýtlarý Irak iþgalini
protesto için hazýrlanýrken; Irak'ta
silahlar iþgalin baþlamasýndan bu
yana hiç patlamadýðý kadar güçlü
patladý ve kan hiç düþmediði kadar
sert düþtü yere. Baðdat'da meclisin
zar zor toplanmayý baþardýðý ilk gün
ABD Samarra kentine iþgalden bu
yana en büyük hava saldýrýsýný,
1500 asker ve 200 taktik araçla gerçekleþtirdi. Samarra, þii camisinin havaya
uçurulduðu ve ardýndan da mezhep
çatýþmasýnýn hat safaya ulaþtýðý kent.
Emperyalizm saldýrmak için bahane
bulamadýðý yerde, bahaneyi kendisi
yaratýr. Bu olmayan bir kimyasal silah
olabileceði gibi; bir caminin havaya
uçurulmasý ve ardýndan yaþananlar da
olabilir.
18 Mart'da Samarra'daki direniþci
göðsünü siper etmiþ, savaþýrken düþmana
karþý, biz de anti-kapitalist ve savaþ karþýtlarý olarak dünyanýn bir çok sehrinde
sokaklara
döküldük.
Japonya'da,
Pakistan'da, Türkiye'de, Avustralya'da,

argasdi

Ýngiltere'de olduðu gibi Kýbrýs'ta da meydanlardaydýk!
Dünyanýn
çeþitli
coðrafyalarýnda toplanan bu farklý farklý
insanlarýn duygularý aynýydý: ABD

18 Mart'ýn arifesinde, tüm dünyada savaþ karþýtlarý Irak iþgalini
protesto için hazýrlanýrken; Irak'ta
silahlar iþgalin baþlamasýndan bu
yana hiç patlamadýðý kadar güçlü
patladý ve kan hiç düþmediði
kadar sert düþtü yere.

emperyalizmine karþý öfke.
Venezüella'nýn baþkenti Caracas'da
yapýlan Dünya Sosyal Formu'nun 18
Mart'ý ''Irak iþgaline karþý küresel eylem
günü'' ilan etmesiyle, dünyanýn pek
cok yerindeki sol örgüt ve partiler
hazýrlýklarýna baþladý. Kýbrýs'ta da
BARAKA Kültür Merkezi, Workers
Democracy, YKP, Ekoloji Çevre
Örgütleri Federasyonu ve Çirkef
Dergisi'nin
oluþturduðu
S.H.K.(Savaþa
Hayýr
Koalisyonu)'nun çaðrýsýna uyularak;
Cyprus Indymedia, Anarþist bir
grup, KISA ve YrN gibi oluþumlarýn da destek vermesiyle,18
Mart Cumartesi günü Eleftheria
Meydaný'nda Suriyeli ve Filistinli
kardeþlerimizin de katýlýmýyla, toplandýk.
Meydanda AKEL tarafýndan organize
edilen kýsa bir konser ve konuþmalardan
sonra, ABD elçiliðine doðru yürümeye
baþladýk. AKEL sadece bu konserle
yetinerek, yürüyüþe katýlmadý.
Yürüyüþ boyunca ''Baþka Bir Kültür
Mümkün", "End The Occupattion", "No
More War", "Troops
Out Of Iraq", "End
The Torture Of Iraq",
"Stop Bush" ve "Free
Free
Palenstine",
pankartlarý taþýnarak;
"Kýbrýs'ta
Barýþ,
Filistin'de
Hemen,
Irak'ta Þimdi, Barýþ
Hemen Þimdi", "No
War", "Irak'ta Ýþgale
Son", "Bush Kasabý
Baðdat'tan
Defol",
"British Bases Out,
Out!",
"Viva
Paletsine",
"Katil
ABD, Ýþbirlikçi CTP"
sloganlarý
atýldý,

ABD'ye ve onun yerli iþbirlikçilerÝne
mesajlar verildi. Ayrýca çeþitli Arapça sloganlarýn yaný sýra sýra, devrimci marþlar
ve þarkýlar da söylendi.
350'yi aþkýn kiþi ABD elçiliðinin 400
metre ötesine yerleþtirilen tel örgülerin ve
polis kalabalýðýnýn önünde durdu. Burada
Arapça,Türkçe ve Rumca açýklamalar
yapýlarak; emperyalizm alehtarý sloganlar
atýlmaya devam edildi.Yarým saat boyunca eylemimiz elçiliðin önünde devam etti.
Daha sonra yine toplu olarak Eleftheria
Meydaný'na, devrimci marþlar ve sarkýlar
eþliðinde geri dönüp eylemimizi sonlandýrdýk.
Eylem'in anlamlýlýðýna anlam katan bir
diðer husus da gerçek anlamýyla enternasyonalist bir atmosferde geçmesiydi.
Filistinli, Ýranlý, Suriyeli ve Türküyle,
Rumuyla Kýbrýslýlarýn yaný sýra eyleme
Avrupa'dan gelen yabancýlarýn da katýlmasý enternasyonal dayanýþmanýn gözden kaçmayacak bir örneðini teþkil ediyordu. Fakat
eylemin sadece Kýbrýsýn

Eylem'in anlamlýlýðýna anlam
katan bir diðer husus da gerçek
anlamýyla enternasyonalist bir
atmosferde geçmesiydi.
güneyinde gerçekleþmesi, Kuzey açýsýndan büyük bir eksiklik ve zaaftýr. Kýbrýs'ýn,
bu hazin hallere düþmesinin en büyük
sebebi olan emperyalizm'e karþý, tüm ada
insanýnýn ses yükseltmesi gerekir. Bu tür
eylemlerin sayýsýný arttýrýp, bunlarýn
Kýbrýs'ýn her iki kesiminde de ortaklaþa
gerçekleþtirilmesi, tüm sol örgüt ve partilerin görevi sayýlýr.
Savaþ ve iþgalin baþlamasýndan bu
yana Irak'da 150 binden fazla masum
insan hayatýný kaybetti. Ýnsanlýða leke
sürülmesini engelleyemedik. Kapitalizm
var oldukca da leke(ler) hep var olacaktýr.
Bugün ABD'nin baþýnda Bush'un olup
olmamasý, Irak iþgalinin olup olmamasýnda belirleyici deðildir. Belirleyici olan
ABD'nin ve iþbirlikcilerinin içinde bulunduklarý sistem ve sistemin devamý için
nelerin yapýlmasý gerektiðidir. Bush'un
varlýðý sadece ABD'nin kullandýðý uslubun
nasýl olacaðýnda belirleyicidir.
Kan dökücüleri kendi döktükleri kanlarda boðup, yoksulluk ve fakirlik üreten bu
sistemin yerine, daha yaþanýlabilir bir sistem koyana dek mücadelemiz devam edecektir. Dünyadaki tüm direniþcilere selam
olsun! 

Seçimler Yaklaşırken

argasdi

A-Ha (Nazen Þansal R.)

Belediye Baþkanlýðý, Belediye
Meclisi Üyeliði, Muhtarlýk ve Ýhtiyar Heyeti seçimleri için oy
verme günü 25 Haziran
2006 Pazar günü olarak
açýklandý. Dört yýlda bir
yapýlan yerel yönetim
organlarý seçimleri, en
son 30 Haziran 2002
tarihinde yapýlmýþ ve þu
an görevde
bulunan
Belediye Baþkanlarý ile
diðer yerel yönetim paydaþlarý belirlenmiþti.
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Belediyecilik ya da yerel yönetim, halkýn en geniþ demokratik katýlým ve
denetimi ile yerel kamusal ihtiyaçlarýn en akýlcý yöntemlerle
karþýlanmasýdýr. Oysa büyük kent belediyelerimizden mahalle
muhtarlýklarýna kadar, ne katýlýmcýlýk ne doðrudan denetim ne de bölgesel ihtiyaçlarýn giderilmesi söz
konusudur.

olmasýna raðmen,
B e l e d i y e
Baþkanlýðý'na
talip olduðunu ilk
açýklayan kiþiler
arasýndaydý. Erk,
bu
sözünün
arkasýnda duramamakla beraber, göreve
25 Haziran'da sandýk baþýna
geldiði ilk günlerde vermiþ
gidecek olan seçmenler, yerel
olduðu bir baþka sözün
yöneticilerini seçmek üzere oy kullanýrken gereðini yerine getirmeye çalýþmýþtýr;
ayný zamanda Parlamento'nun ölüm ve "Belediyeyi bir þirket gibi yöneteceðiz"
istifa sebepleriyle boþalan iki sandalyesini diyen Belediye Baþkaný, Belediye'nin
dolduracak olan milletvekillerini de seçe- temel görevi olan kamusal hizmetlere
cekler.
týpký bir þirket gibi karlýlýk perspektifinden
yaklaþmýþ ve kar
getirmeyen Belediye
Bizim yarým adamýzdaysa, belediyecilikle iþletmeciliði h i z m e t l e r i n i
karýþtýran týrnak içi solu yerinden edecek bir güç özelleþtirmek yönünhenüz filizlenmiþ deðil. Alternatif sol için yerel yöne- deki
kararlýlýðýný
göstermiþtir.
Ulaþým,
timlere iddialý bir þekilde talip olmak, baþka bahara
temizlik
ve
su
kalmýþ gibi görünüyor.
hizmetlerinin özel
sektöre devredilmesi için ilk adýmlar
Sandýksal partiler içindeki pazarlýklarýn atýlmýþ durumdadýr.
ve kulis çalýþmalarýnýn süratlendiði þu
günlerde, bazý adaylar da medyada boy
Hükümetin, çaðýn post-modern gerekgösterip vaadlerde bulunmaya baþladýlar. lerine ayak uydurup estirdiði liberal rüzHükümetin büyük ortaðý Cumhuriyetçi garlara yelken açan diðer belediyeler için
Türk Partisi'nin elinde bulundurduðu üç de durum pek farklý deðildir. Belediyecilik
büyük belediyeden Lefkoþa Türk ya da yerel yönetim, halkýn en geniþ
Belediyesi Baþkaný Kutlay Erk, daha önce demokratik katýlým ve denetimi ile yerel
yeniden aday olmayacaðýný söylemiþ kamusal ihtiyaçlarýn en akýlcý yöntemlerle

karþýlanmasýdýr. Oysa büyük kent
belediyelerimizden mahalle muhtarlýklarýna kadar, ne katýlýmcýlýk ne doðrudan
denetim ne de bölgesel ihtiyaçlarýn giderilmesi söz konusudur. Ve önümüzdeki 25
Haziran yerel seçimlerinde de bunu
deðiþtirecek bir irade ve seçenek görünmemektedir.

Kýbrýs'ýn kuzeyinde kurulan sandýklarýn,
doðrudan veya dolaylý olarak Türkiye
egemenlerinin gölgesinde olduðu artýk
Saðýr Sultan'ýn bile malumatýdýr. Hal
böyle olunca, ardýna T.C. egemenlerini,
askeri ve sivil bürokratlarýný alan "seçilenler", seçimden önceki vaatleri ile sonraki
icraatlarý arasýndaki pervasýzca tutarsýzlýðý hasýr altý edip yeniden aday olabilmekte ve seçilebilmektedirler. Yerel
seçimler de bu vaziyetten müstesna
olmamakla beraber, yerel yönetimlerin
icraatlarýnýn halkýn yaþam alanlarýný
doðrudan etkilemesi, yerel/gündelik
sorunlar ve ihtiyaçlarla iliþkili olmasý ve
kitlelerin politik özne olma potansiyelini en
çok barýndýrmasý açýlarýndan bakýldýðýnda, yerel yönetimlerin önemini teslim
etmemiz gerekir. Nitekim, Paris Belediye

Ulaþým, temizlik ve su hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi
için ilk adýmlar atýlmýþ
durumdadýr.

Meclisi'nden doðan Paris Komünü ve
1979-80 Fatsa deneyimi bu iddiamýzýn
tarihsel kanýtlarý olarak önümüzde durmaktadýr. Ve bu günlerin Porto Allegre
Belediyesi ile Özgürlük ve Dayanýþma
Parti'li Hopa Belediyesi'ndeki katýlýmcýlýða
açýk, sosyal belediyecilik anlayýþlarýnýn
biriktirdiði deneyimler ders alýnmaya
deðerdir.

Bizim yarým adamýzdaysa, belediyecilikle iþletmeciliði karýþtýran týrnak içi solu
yerinden edecek bir güç henüz filizlenmiþ
deðil. Alternatif sol için yerel yönetimlere
iddialý bir þekilde talip olmak, baþka
bahara kalmýþ gibi görünüyor. Ancak
önümüzdeki dört baharlýk zaman,
ayaðýmýzýn bastýðý yerden iþe baþlayýp bir
ileri adýmý yerelden atmak ve attýrmak için
hiç de az deðil. 
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argasdi

Yoketmenin Dayanılmaz Hafifliği

Bundan bir süre önce, LTB'si
Kumsal Parký'ný Korumak
Dereboyu'ndaki
trafiði
rahatlatmak
Boynumuzun Borcudur!
amacýyla Kumsal Parký'ný kaldýrýp yerine
Her geçen gün denizler biraz daha kirBitki ve hayvanlarýn her türü, su , hava,
yol ve otopark yapmak niyetinde olduðunu
lenmekte, ozon tabakasýndaki delik
toprak ve madenler yeryüzünün doðal
açýklamýþ, bunun üzerine baþta Kumsal
büyümekte, küresel ýsýnma dünyamýzý
kaynaklarýdýr. Ýnsanlarýn bilerek veya
Bölgesi'nde yaþayanlar ve tüm Lefkoþa
tehdit etmekte ve ormanlýk alanlar
bilmeyerek diðer yaþam biçimlerine ve
halký bir taban örgütlenmesi örneði
küçülmekte...
Tüm bunlar ve daha
kaynaklarýna zarar vermesi doðal
göstererek parkýna sahip çýktmýþtý.
niceleri,
endiþe
verici boyutlardaki doða
yaþamýn dengesini büyük ölçüde hatta
"Kumsal
Parký'ný
sorunlarý
olarak karþýmýzda
geri dönüþü olmayacak þekilde bozmuþKoruma Komitesi" adý
duruyor.
Ancak denizlerin
tur.
altýnda bir oluþuma
kirlenmesi,
ozon tabakasýnýn
Çarpýk yapýlaþmalarýyla bir yaþam
giden
bölge
halký,
delinmesi
gibi
olgular,
ortamýndan çýkýp "itici" yerler durumuna
mücadelesini
kitlesadece
sonuç
olup
sorunun
gelmiþ kentsel alanlar, gün geçtikce azaselleþtirmek için 18
kendisi deðildir. Asýl sorun,
lan aðaçlar, delinmiþ ozon, küresel ýsýnAralýk 2005'de bir imza
insanlýk olarak doða ile kurma, kirlenmiþ alan ve sular, ekolojik yýkýmý
kampanyasý baþlatmýþtý.
duðumuz ben merkezci ve
artýk doða sorunu olmaktan çýkarmýþ,
LTB'ne verilmek üzere
hükmedici iliþkiden kayinsan sorunu haline getirmiþtir.
imzaya açýlan dilekçe ile
naklanmaktadýr. Doðanýn
Öncelerin yeþil adasý olan Kýbrýs'ta,
Kumsal Parký'nýn yýkýlbir parçasý olan ve doða
günümüzde özellikle de rant kavgasý vermasý deðil korunmasý,
olmadan
varlýðýný devam
ilen Girne'de; yeþilin yerini çirkin gri betongeliþtirilmesi,
daha
ettiremeyecek
bir canlý türü
lar alýyor. Dikmen Çöplüðü halen etrafa
temiz, bakýmlý ve saðlýkolmamýza
raðmen,
her
zehir saçýyor. Beþparmak Daðlarýnda konlý bir yapýya kavuþturulpratik
sorunda
doðaya
trolsüzce iþletilen taþ ocaklarý, hayvanlarýn
masý
istendi
ve
(aslýnda
kendimize)
yaþam alanlarýný yok ediyor, bitkilerin
Belediye'nin yasadan
saldýrarak
sahte
çözümler
yaþam organý olan yapraklarýný tozla
kaynaklanan görevlerini
üretmekteyiz. CMC atýklarýnkaplayarak sonlarýný getiriyor. Lefke'deki
yerine getirmesi talep LTB'nin ve Parkýna sahip çýkan dan Dikmen Çöplüðü'ne
CMC atýklarý tüm Akdenize kanser yayýyBölge halkýnýn tek ortak noktasý
edildi.
kadar memleketimizin bitip
or. Turizimi geliþtirmek bahanesiyle
Bazý sivil toplum örgütlerinin de destek
tükenmeyen sorunlarý da hep bu anlayýþBafra'dan
baþlayarak
Karpaz
verdiði kampanya, özellikle Baraka
tan kaynaklanýyor. Lefkoþa'nýn nadir kalan
Bölgesi'ndeki orman arazileri peþkeþ çekAktivistlerinin bölgede yaþayan herkese
yeþil alanlarýndan Kumsal Parký'nýn
iliyor.
Trafiði rahatlatmak adýna
birebir ulaþmasý sayesinde büyüdü ve
katledilerek otopark ve yol yapýlmak istenLefkoþa'da akciðer iþlevi gören Kumsal
2369
imzaya
ulaþýldý.
mesi de bu zihniyete bir örnek teþkil ediyKampanyanýn günden güne
or. Arabalarýmýza park yeri açmak ya da
büyümesi, iþin baþýnda
sözde trafiði rahatlatmak için onlarca
büyük bir kararlýlýkla Parký
aðacý kesmeyi düþünmek, insan merkezci
yýkacaðýný
söyleyen
ve dünyanýn bizim çevremizde döndüðünü
Belediye'nin geri adým
sanan ayný yanlýþ anlayýþýn sonucu. Oysa
atmasýný saðladý. Ocak
kestiðimiz her aðaçla kendi sonumuzu
2006'da
da
imzalar
biraz daha yaklaþtýrmaktayýz.
Belediye'ye teslim edilirken,
Ne mutlu ki bölge halký, kendi parký,
basýna
ve
kamuoyuna
kendi yaþam alaný konusunda duyarsýz
Kumsal Parký mücadelesinin
kalmamýþ
ve
mücadele
etmeye
kazanýldýðý açýklandý.
baþlamýþtýr. Biz de Baraka Kültür Merkezi
Yaþam alanlarýna sahip
olarak, bölge halkýnýn bu anlamlý ve haklý
çýkan ve bugün hala daha
çabasýna destek veriyoruz. Çünkü Kumsal
Kumsal Parký'nda yürüyüþ
Parký'nýn yok edilmek istenmesi, yalnýzca
yapabilen
insanlarýn
Kumsal Mahallesi'nin veya Lefkoþa'nýn
mücadelesi diðer ekolojik
Lefkoþa'nýn aðaçlý ve en büyük parký olmasýyla birlikte
deðil hepimizin sorunudur. Bu çerçevede,
sorunlarýn çözümünde de
insanlarýn yürüyüþ, piknik yapabileceði ve çoçuklarýný
çocuklarýmýza yaþanabilir bir dünya býrakyol
gösterici
olmalýdýr.
doðayla buluþturabilecekleri en güzel parklardan biridir
mak isteyen tüm kiþi ve kuruluþlarýn
Sahiplenip baþarabildiklerKumsal Parký'na sahip çýkmasý gerekmekimiz bize mücadelemizi yükParký'ný yýkýp yol ve otopark yapýlmasý için
tedir.
Yeþili
korumak
ve
parký
seltebileceðimizi, "oy kaygýsý" ile yapýlan
uðraþýlýyor.
güzelleþtirmek
üzere
çalýþmalara
baþlayan
geçici çözümlerin de yaþam alanlarýmýza
Gerçekten de giderek dayanýlmaz
"Kumsal Parký'ný Koruma Komitesi"yle ve
kalýcý çözüm üretemeyeceðini bir kez
boyutlara gelen ekolojik sorunlara çözüm
bölge halkýyla dayanýþmak boynumuzun
daha göstermiþtir.
getirmekte yasal düzenlemeler mi yetersiz
borcudur.
Kumsal Parký'ný kýsmen veya
Biz ekolojiye ve doðaya bakýþ açýsýnýn
kalýyor yoksa politikacýlar, bu görevi yerine
tamamen
yýkmaya, Park'taki canlýlara
deðiþip yenilenmesi gerektiðini düþünüygetirmenin sadece aðaç bayramýnda aðaç
zarar vermeye çalýþan her türlü giriþimin
oruz. Bizce doðanýn bir parçasý olan
dikerek ya da var olan parklarý kaldýrarak,
karþýsýnda olacaðýz. Parkýmýzý yýkýmdan
insanlarýn, ekolojik sorunlarýn kendi sorunyerlerine yol veya otopark yaparak olabilekurtarýp
daha da güzelleþtirmek için yola
larý olduðunun farkýna varmalarý ve bu
ceðini mi düþünüyorlar?
çýktýk
ve
bu yolda karþýmýza çýkacak dozsorunlarýn çözümü için toplumsal dayanýþerlere
karþý
doðaya tutunacaðýz.
ma bilincini yükseltmeleri gerekiyor. 
Yaptýk Yine Yapabiliriz
Baraka Kültür Merkezi
A-Ha (Buket Oygar)

