
Faþistler; güneyde Ýngiliz Okulu'nda
Kýbrýslý Türk öðrencilere faþist EFEN
örgütünün saldýrsýnýn hemen ardýndan,
Çirkef dergisi yazar ve grafikeri Barýþ
Parlan'a yapýlan ülkücü faþist saldýrý ile
eþzamanlý bir þekilde Kayýp Þahýslar
Komitesi'nin Çatoz'da kazý yapmasýný fýrsat
bilerek köye korku salacak þekilde TÝT
(Türk Ýntikam Tugayý) imzalý tehdit dolu
bildiriler daðýttýlar.
Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi son bir

yýlda çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. Hem
güneyde tesbit edilen bölgelerde, hem
kuzeyde tesbit
edilen bölgel-
e r d e
kazýlar
yapýldý.
Ç ý k a n
kemik-
l e r i n
kimlik tespiti
için ailelerden kan örnekleri alýndý ve form-
lar dolduruldu. Bütün bunlar Birleþmiþ
Milletler kontrolünde olsa da Kýbrýs'ýn
karanlýk kalmýþ bir döneminin artýk gün
yüzüne çýkacaðýnýn belirtileriydi. Ancak bu
çalýþmalarý dahi içine sindiremeyecek
kadar iki halký birbirine düþürmeye ve
ayrýlýkçýlýðý çatýþma ortamýna sürüklemeye
çalýþan faþistler yavaþ yavaþ yuvalarýndan
çýkmaya baþladý. 
8 Aralýk 2006 Cuma gün daðýtýlan bildiri,

hem Çatoz halkýný hem de komiteye gönül-
lü veya maaþ karþýlýðý yardýmcý olan kiþileri
hedef alýyordu. Gece sabaha karþý Çatoz
da her eve daðýtýlan bildiri ayný
zamanda tüm yerel gazetelere
de ulaþtýrýldý. Bütün
g a z e t e l e r
b i l d i r i y i
h a b e r
y a p a r k e n
sadece iki
gazete bunu
sayfalarýna
taþýmadý. Ne
tesadüf ki bu
iki gazete
ülkenin en
çok satan
gazetesi "Kýbrýs" ile hükümetteki CTP'nin
yayýn organý 'Yenidüzen'di. Bu iki gazetede
yayýnlanmamasý bile toplumsal muhale-
fette konunun yeterince ses getirmesini
engelledi. Oysa "Türk Ýntikam Tugayý" diye
bilinen örgüt Kýbrýs'ta gazeteci Kutlu
Adalý'nýn katlini ve "Avrupa" gazetesinin
matbaasýnýn bombalanmasý olaylarýný
üstlenmiþti. Son dönemde de Türkiye'de 12
Eylül'de Diyarbakýr'daki bombalama olayýný
üstlenen TÝT, halkýn kafasýna korku
salmaya çalýþan eli kanlý bir faþist örgüt

olduðunu geçmiþ eylemleri ile göstermiþti. 
Yazýlan bildiride, hem Çatoz halkýný tehdit

eden TÝT, hem de Kayýp Þahýslar
Komitesi'ne yardýmcý olan kiþileri bildikleri-
ni ve bunlarýn ihanetlerini cezalandýracak-
larýný ve ailelerine de zarar vereceklerini
üstüne basa basa bildirmektedir. TMT'nin
1958'lerde yaptýðý tehditkar açýklamalara
birebir benzeyen bildiri korkutmak ve
sindirmek amaçlý olduðunu gösteriyor.
Faþistlerin yýllar süren durgunluk dönemine
raðmen iliþkilerini
devam ettirdiklerini
gösteren bildiri ayni
zamanda TMT'nin
baðlantýlarýný devam
ettirdiðini

de açýða vurmaktadýr. Yine de
faþistlerin böyle bir zamanda yuvalarýndan
çýkýp da eylemsel anlamda hem örgütlen-
me çalýþmalarý yapmalarý hem de saldýrýlar
gerçekleþtirmeleri tesadüfi deðildir. 
Faþizmin merkezi Kýbrýs gibi stratejik

öneme sahip bir ülkede içte deðil dýþta
aranmalýdýr. Bu kadar yýldýr bu ülkede;
gerçekleþen tüm eylemlere karþý, ortaya
çýkma cesareti gösteremeyen bu
ideoloji hem güneyde hem
kuzeyde belli odak-
lardan da
y ö n -

lendirmelerle
neden þimdi ortaya çýk-

maya çalýþmaktadýr?
1958'lerde, daha oluþmuþ bir sol

y a p ý l a n -
madan bahsede-
mezken birkaç sol
görüþlü insanýmýzý katle-
den TMT, topluma saldýðý
korku ile dikensiz gül bahçesi yaratmýþ ve
Türk Çarþýsý yaratmak adýna Kýbrýslý
Türkleri Türkiye'den aldýðý emirler doðrul-
tusunda idare etmiþ ve sömürmüþtür.
Ancak bugünün 1958'lerden farký vardýr.
Artýk örgütlü bir sol muhalefetten bahsede-
biliriz, faþistlerin bu saldýrýlarýnýn cevapsýz
kalacaðýný düþünmeleri 1958 dönemi ve

sonrasýnda yarattýklarý korku dolu havayý
yeniden yaratýp halký sindireceklerini zan-
netmeleri yanlýþ olur. 
Kuzeyde bugün CTP'nin hükümet döne-

mi yaþanýyor. Yýllar süren sendikal
mücadelenin sonucunda yükselen muhalif
havayý en örgütlü parti olarak kendine yon-
tan CTP bunun kredisini hýzlý bir þekilde
harcayarak sendikalarla iliþkilerini hýzla
kaybetbektedir. Ayný zamanda hükümeti ve
Cumhurbaþkanlýðý makamýný tutan bu

kadro, gerekli yerlerden
aldýklarý talimatlarla önceki

TMT kadrolarýnýn hükümetlerini aratmýyor-
lar. Kýbrýslý Elen halkýný düþman gösteren
açýklamalarý ile barýþa katký yapacak yerde
Kýbrýs Sorunu'nu daha
da derinleþtiriy-

o r l a r .
Kuzeydeki
hükümet in
bir benzeri
olan güney-
d e k i

hükümetlerin de
tavýrlarýyla milliyetçi

söylemlerini yükselten CTP
hükümetleri Kýbrýs Türk Liderliði'nin
geleneðini devraldýðýný sendikal
mücadeleler ile þekillenen Kýbrýs Türk Sol
Muhalefeti'nin yýllar süren mücadelesini
terk ettiðini gösteriyor. Tüm bunlara rað-
men Kýbrýs'ýn kuzeyinde sendikalarýn bir

kýsmýnda, parti ve

demokratik kitle örgütlerinde
þekillenen ve ileride þekil-
lenecek olan bir sol
muhalefet faþizmin

1958'lerden farklý bir ortamla karþý karþýya
kalacaðýnýn göstergesidir. Geçmiþte oluþ-
turulan korku toplumuna karþý gelecek ve
cesaretle mücadele edecek yapýlar mev-
cuttur ve bu yapýlar örgütlüdür.
Geçmiþtekinden farklý olarak teorik ve
pratik direniþ gösterebilirler ve gösterme-
lidirler.��
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Faþizmin merkezi Kýbrýs gibi stratejik öneme sahip bir
ülkede içte deðil dýþta aranmalýdýr. Bu kadar yýldýr bu
ülkede; gerçekleþen tüm eylemlere karþý, ortaya çýkma
cesareti gösteremeyen bu ideoloji hem güneyde hem

kuzeyde belli odaklardan da yön-
lendirmelerle neden
þimdi ortaya çýkmaya
çalýþmaktadýr?

TTTTüüüürrrrkkkk  ÝÝÝÝnnnntttt iiiikkkkaaaammmm  TTTTuuuuggggaaaayyyyýýýý   vvvveeee  ÇÇaattoozz
Besim Baysal
besimbaysal@lycos.com



Farklý kültürlerin bulunduðu bir coðrafya-
da birlikte hareket edebilmek ne kadar
zorsa bunun zorluðu kadar taþýdýðý anlam-
da o kadar derindir. Özellikle bu coðrafya-
da, kültürler arasý iletiþim otuz yýla yakýn bir
zaman dilimi içerisinde tamamen kopartýl-
maya çalýþýlmýþ olunca ve bu otuz yýl içinde
kültürlere enjekte edilmeye çalýþýlan ötek-
ileþtirme olgusu çok yüksek bir düzeyde de
bir boyuta dönüþmüþse, bu coðrafyada bir-
likte hareket edebilmenin ne kadar da fark-
lý bir problem olduðu anlatýlacak gibi
deðildir.
Farklý kültürlere ait insanlarýn birlikte

hareket edebilmesini bir kenara býrakalým,
ayni kültürü ayni düþünceyi paylaþan
insanlar bile bugün bu coðrafyada birlikte
hareket edemiyorlar. Her gün bir örgüt
kuruluyor ve bu örgütler tabela örgütü
olmaktan baþka bir fonksiyon taþýyamýyor-
lar. Ýç dinamiklerde de durum hiç de iç açýcý
deðil.
Adanýn halklar arasý iletiþim krokisine

baktýðýmýz zaman, durum iyi gibi gözükse
de bu bir halüsilasyondan baþka birþey
deðildir. Ýki toplumlu etkinliklerin karak-
terinin bütününe yakýný UNOPS ve USAÝD
destekli olup, yapýlan etkinlikler amacýndan
sapýp, bu etkinlikleri ticari bir sektör haline
dönüþtürme gibi bir durum ne yazýk ki
adanýn her iki coðrafyasýnda mevcuttur. Bir
dönem sýrf bu tarz kuruluþlardan fon ala-
bilmek için dernekler kurulmuþ, iki toplumlu
çalýþmalar yapýlmýþ fonun da kaynaðý
bitince yapýlarýn da çöküþü söz
konusu olmuþtur. 
Savaþa Hayýr

Koa l i s yonu -
K ý b r ý s ,
çizilen bu
ç e r ç e v e -
den deðer-
l e n d i r i n c e
kendisinin ve
yaptýðý etkinlik-
lerin varlýðýnýn ne
kadar da anlamlý
olduðu çok açýk bir
þekilde ortadadýr.
Peki SHK-K'nin
ekonomik anlamda nasýl
ayakta durabiliyor? SHK-
K'nin finansal desteði aðýr-
lýklý olarak, üye olan ya da
platformun amaçlarýný
destekleyen grup ve kiþilerin
yardýmlarýna dayanýr. Savaþa
Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs (SHK-K) her iki
coðrafyada aktif olarak mücadele veren

hem örgütlerden hem
de baðýmsýz
aktivistlerden oluþ-
maktadýr. Yaklaþýk
olarak 2004 yýlýnda,
Amerika Birleþik
Devletleri'nin Irak'ý
iþgalini protesto
eylemleriyle birlikte
kurulan SHK-K bu yýl
üçüncü yýlýna gir-
miþtir. SHK-K enter-
nasyonal dayanýþma
adýna doðan bir
hareket olarak var
olmuþsa da bugün
geçmiþine bak-
týðýmýzda yerel
anlamda da bir çok
etkinlik gerçekleþtir-
miþtir. SHK-K üslerin
kaldýrýlmasý için Ýngiliz
üslerine protesto
yürüyüþü düzenle-
menin yanýnda, toplu katliamlarýn olduðu
hem Türk köylerine hem de Elen köylerine
gidip, katilleri kýnamýþ ve katillerin yargýlan-
masý için halklara çaðrýda bulunmuþtur. K-
SHK Kýbrýs Sorunu baþlýðý altýnda dönen
oyunu sadece emperyalist müdahalelerin
deðil, ayný zamanda her iki halkýn egemen
sýnýflarýnýn uyguladýðý milliyetçi ve þovenist
politikalar sonucunda þekillendiðini düþün-

mektedir. Gerek Lübnan iþgali
olsun gerek Irak iþgali, K-
SHK kendi coðrafyasýnda
tepkisini elinden geldiðince
dile getirmiþtir. Son
yaþanan süreçte Ýngiliz
Okulu'nda olan faþist
hareketlere karþý da
adanýn güney
coðrafyasýnda bir
protesto yürüyüþü
gerçekleþtirdi. 
Çok uzun yýl-
lardýr, hem
adanýn kendi
i ç i n d e k i
f a þ i s t
dinamik-
l e r e

karþý hem
de dünyadaki

emperyalist ve kapital-
ist yapýlanmaya karþý tep-

kisini sürekli bir þekilde ortaya
koyan bir yapýlanmayý bu coðrafya

sanýrým daha önce bu þekilde görmemiþtir. 
SHK-K'nin karakterini, kendi yayýnladýðý

deklerasyondan yola çýkarak þu þekilde
özetleyebiliriz. SHK-K Kýbrýs'taki milliyetçil-

iðe, þövenizme ve savaþa karþý, adanýn
Ýngiliz üsleri'nden ve diðer emperyalist
askeri yerleþimcilerden arýnmasý için,
Kýbrýs'taki egemenlerin emperyalistlere
yaptýklarý yardým ve kolaylaþtýrmalara
karþý, ABD'nin dünyaya yayýlmasýna ve
hegemonya kurmasýna yardýmcý olan, ABD
ve müttefikleri tarafýndan ilan edilen ve
"teröre karþý" olduðu söylenen tüm
savaþlara karþý, ABD ve müttefikleri
tarafýndan planlanan her türlü emperyalist
savaþa ve müdahaleye, Irak'ýn,
Afganistan'ýn ve Filistin'in iþgaline karþý
G8'in, IMF'nin, Dünya Bankasý'nýn ve
Dünya Ticaret Örgütü'nün neo-liberal poli-
tikalarýna ve bu politikalarýn ülkemizdeki
uzantý ve zorlamalarýna karþý mücadele
eder.
SHK-K'nin kendine belirlediði amaçlar

küresel savaþ karþýtý harekete ve kapitalist
küreselleþmeye karþý uluslararasý harekete
parallel biçimde þekillenir. Bundan dolayý
K-SHK baðlantýlarýný diðer savaþ karþýtý
platformlarla, özellikle Yunanistan ve
Türkiye'deki savaþ karþýtý hareketle, ayrýca
uluslararasý anti-kapitalist hareketle kur-
maya çalýþýr. K-SHK'nin toplantýlarý her
ayýn son çarþambasý yapýlmakla birlikte bu
toplantýlar her türlü örgüt ve baðýmsýz
aktivistlere de açýk olmaktadýr.
Birlikte yaþamak istyorsak, birlikte yaþa-

manýn yolu birlikte mücedele vermekten
geçer. Ötekileþmeden ve ötekileþtirmeden
ancak yaþayarak kurtulabiliriz. Birgün bir
arkadaþým iletiþim için, “sadece yüzde
onluk bir bölüm dilden oluþuyor" demiþti.
Bunun ne kadar doðru olduðunu bilmiyo-
rum ama eðer doðruysa yüzde doksanlýk
bölümünden sýnýfta kaldýk adalýlar olarak.��
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üslerin kaldýrýlmasý için Ýngiliz üslerine protesto yürüyüþü
düzenlemenin yanýnda, toplu katliamlarýn olduðu hem
Türk köylerine hem de Elen köylerine gidip, katilleri
kýnamýþ ve katillerin yargýlanmasý için halklara çaðrýda
bulunmuþtur

Halil Karapaþaoðlu
ruhsalkorku@yahoo.com
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AAççýýkk MMeekkttuuppAAççýýkk MMeekkttuupp
Savaþa Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs, içinde hem kuzeyde hem güneyde faaliyet gösteren örgütlerin yer
aldýðý çok toplumlu çok kültürlü bir yapýdýr. 2004'den beri çalýþmalarýný ve eylemliliklerini sürdürmek-
tedir. Bu özelliði ile en uzun süreli ve en etkin iki toplumlu yapý olduðunu da kanýtlamýþtýr.
Savaþa Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs, tüm dünyada savaþlarý kýþkýrtan; Irak, Afganistan, Filistin ve
Lübnan iþgalleri ile bölge halklarýna kan kusturan emperyalist ülkelere karþý gelmeyi sözünü söyle-
meyi bir borç bilen dünyanýn diðer bölgelerindeki ilericiler gibi yurdumuzun ilericilerinin ve ilerici örgüt-
lerinin oluþturduðu baðýmsýz bir yapýlanmadýr.
Dünyanýn doðal kaynaklarýnýn tamamýný sömürmek için faaliyetlerine devam eden emperyalizm,
bazen IMF paketlerini kullanýyor, bazen uyum programlarý ile hedef ülkeye giriyor, bazen de topla
tüfekle hedef ülkeyi iþgal ediyor. Sonuç her zaman ayný oluyor. Hedef ülkenin kaynaklarý büyük þir-
ketlerin sömürüsüne açýk hale getiriliyor ve hedef ülkenin içinde kontrol edilen bir sýnýf yaratýlarak
iþler içerden idare ediliyor.
Tüm dünyadaki ilerici örgütler gibi bu planlara karþý gelmeyi ve baðýmsýz bir þekilde sözünü söyle-
meyi amaç edinen Savaþa Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs, ülkemizde de durumun tüm dünyadakinden fark-
lý olmadýðýný görerek hareket etmektedir. Yurdumuzu geçmiþte ikiye bölen bu güçler Kýbrýs'ýn iki
tarafýnda milliyetçiliði bir ayar düðmesi olarak besleyerek, ayrýlýðý pekiþtirmek için kullanýyorlar.
Ülkemizi tüm dünyaya egemen olmak isteyenler için problem yaratmayacak bir pazar haline getirmek
istiyorlar.
Son günlerde bu güçlerin desteðini aldýklarý konusunda hiç þüphe etmediðimiz faþist saldýrýlar da
ülkemizin her iki bölgesinde ortaya çýkmaktadýr. Ýngiliz Okulu'ndaki Türk öðrencilere saldýrý da, Çirkef
yazarý Barýþ Parlan'a yapýlan saldýrý da, TÝT (Türk Ýntikam Tugayý) imzalý tehdit mektuplarý ve bildiril-
er de bunun göstergesidir. Ayrýca köprünün kaldýrýlmasý kaldýrýlmamasý, Lokmacý Barikatý'ndan Uzun
Yol'a kapý açýlýp açýlmamasý üzerinden milliyetçiler ve faþistler sokaklara inmiþtir. Faþistler eylemler
yaparak bildiriler daðýtmaktadýrlar. Ýki toplumun liderlikleri milliyetçileri destek olarak kullanýyorlar ve
de iki toplumun birlikte yaþama isteklerini törpülemeye çalýþýyorlar, bunlar kabul edilebilir tavýrlar
deðildir. Toplumlarýmýzýn ayrýlýkçý sembollere ihtiyacý yoktur ve Lokmacý Barikatý'na inþaa edilen,
üzerine politikalar yapýlan köprü ayrýlýkçý bir semboldür ve derhal sökülmelidir ayný zamanda orada-
ki duvar derhal yýkýlmalýdýr. Ülkemizin ve Lefkoþa'nýn duvarlara ve köprülere ihtiyacý yoktur.  Bu
anlamda da toplumlarýmýzýn ilericileri sokaklarý milliyetçilere ve þövenistlere býrakmamalýdýrlar.
Milliyetçiliðin günlük hayatýmýza egemen olmasýna izin vermemeliyiz ve bu gerici düþüncelere karþý
mücadele etmeliyiz. 
Kýbrýs'ta milliyetçiliðe ve ýrkçýlýða karþý mücadele ve Kýbrýs'ta barýþ talebi hem yerli iþbirlikçileri hem
de emperyalizmi rahatsýz edecektir. Toplumlarýmýzý barýþa götürecek yol da budur. Bu sebeple bu
mücadele derinleþtirilerek devam etmelidir.
Savaþa Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs iki bölgedeki milliyetçiliði tetikleyen unsurlarýn tamamýnýn kaldýrýl-
masýný ve halklarýmýzý bölen deðil biraraya getiren ve getirecek olan faaliyetlerin yürütülmesini talep
eder. Bu anlamda diðer taleplerimiz ise:
1. Ledra Palace geçiþinde karþýmýza çýkan Kýbrýslý Türklere ayrý Kýbrýslý Elenlere ayrý geçiþ güzer-
gahlarý ayrýlýkçýlýðý resmi düzeyde pekiþtirici niteliktedir ve derhal ortadan kaldýrýl-
malýdýr.
2. Ledra Palace ve diðer geçiþ noktalarýndaki tüm resim, bayrak, slogan
duvar yazýlamasý ve askeri semboller derhal temizlenmelidir.
3. Beþparmak Daðlarý'ndaki geceleri de ýþýklandýrýlan bayrak derhal
kaldýrýlmalýdýr.
4. Tüm Lefkoþa'nýn silahsýzlandýrýlmasýnýn ilk adýmý olarak surlariçi
Lefkoþa silahsýzlandýrýlmalýdýr.
ve bunlar her iki bölgedeki liderliklerin gerçekten kalýcý çözüm ve barýþ
istiyorlarsa atmalarý gereken acil adýmlardýr.
Savaþa Hayýr Koalisyonu-Kýbrýs ��
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Tarih tekerrürden ibaret deðildir, ama ibret-
ten ibarettir desek daha doðrudur; küçük
insanlýðýn ve yeryüzünün lanetleyenlerinin
ders alamadýðý ibretler. Tarihi olgularý ve
olaylarý birbirinden kopuk göstermek, kitleler
içerisinde yanýlsama yaratmak ve bilinçleri
kýsýrlaþtýrmak için en çok baþvurulan yoldur.
Sorunu bireylere ya da maceracýlýða indirge-
mek sistemin özünün reddidir; varolan
birþeyi yok  farzetmektir. Ama o varolmaya
devam etmektedir! Bush da doðru yapýyor,
Hitler de doðru yaptý! Kendi mantýklarý
içerisinde daha doðru olamazlardý. Ama biz
kendi çýkarlarýmýzýn doðrultusunda gerçek-
ten neyi doðru yaptýk? Hep de haklýydýk ha...
Emperyalizm bitmiþtir, gitmiþtir; barýþ

gelmiþtir, kapitalizm sondur, diyen zibidiler
çark ederken, devrim korkusu sararken düþ-
lerini; ruhlarýný da rahatlatamýyorlar; ama
yarattýklarý çarpýk düþünme biçimleri yaralý
bilinçlerinde, atmaz  tüfeklerin namlu koridor-
larýnda dolanmakta...
Bir yöntem olarak "karþýlaþtýrma", 'öncesi-

sonrasý' 'olasýlýk ve sonuçlar' 'olmasaydý
nasýl olurdu' vesaire, düþünce biçimi sýkça
kullandýðým gündelik "karþý yanýlsama"
yoludur. Sýnýflar ve onlarýn uzlaþmaz uslan-
maz çýkar çatýþmalarý(sýnýf mücadelesi) var
oldu olasý egemenlerin kullandýðý iki ana
yöntem vardýr: Çýplak þiddet ve kapalý þid-
det(yanýlsama). Bu yüzden olaðan koþullarýn
yanýlsama yöntemlerine karþý bir "karþý yanýl-
sama" yöntemi geliþtirmek þarttýr.  
Yerimiz  kýsýtlý olduðundan özetin özetiyle

yetinmek zorundayýz. Ýleride fýrsat buldukça
bu konuyu derinleþtiririz. Ýþin özü þu sorularý
soralým kendi kendimize: Kýbrýs Cumhuriyeti
AB'ye neden girdi? Destekleyenlerimiz hangi
sebeplerden/mahanalardan dolayý destekle-
di? Karþý çýkanlarýmýzýn argümanlarý
neydi? AB'ye girdikten sonra ne deðiþti
ya da deðiþmedi?
"Ýþgalin sona erdirilmesi" olarak

'anti-emperyalizm'le harmanlanan ve
sapla samanýn karýþmasý anlamýna
gelen AB ve farklý farklý sebeplerden
savunuculuðuna soyunan liberal
hizbin karþýsýna çýkan olmadý, sýnýf
mücadelesinin fikir aþamasýnda dahi
"sýnýf"ta kaldýk ya da az yakalandýk;
azýnlýða düþtü muhalif yürek! "Çoðun-
luðun" iblisten yana olmasý iblisin haklý
olduðu anlamýna mý gelirdi?..
AB sorunu söz konusu olduðu zaman

'kimin ve neyin' sorularý bilinç açýcýdýr. Diðer
taraftan da Kýbrýs Cumhuriyeti AB'ye alel
acele sokulduðu için üyeliðin öncesi, son-
rasý, sonuçlarý, sorunlarýný ve ortaya
çýkardýðý-çýkaracaðý olasýlýklarýný düþün-
melerimizin bir kenarýna büyük harfle yaz-
malý ve düþlerimizin ayaklarýný yere kondura-
bilmek için bilincine varmalýyýz gerçeklerin.
Can alýcý soru(nu)muz, AB Kýbrýs'taki

iþgale son verebilir mi; olduðuna göre bu
örnek üzerinden konuþalým. AB kimin ve
neyin AB'sidir, bunun cevabýný verdiðimiz
zaman bütün sorularýn cevabýný vermiþ olu-
ruz. Ya da sistem kimin sistemidir? Sistem
bir bütündür. Çeliþkileri,  kamplaþmalarý ve
en önemlisi, hegemonya içerisindeki
görev paylaþýmlarýyla tek bir emperyalist
sistem vardýr. Soðuk savaþýn baþlamasýndan
bugünkü sürekli savaþ
sürecine kadar TC,
emperyalizmin ileri
karakolu olmayý
sürdürdü. Kan bedeli
üzerinden iþleyen
çarkýyla kapitalist pazar içerisindeki yerini
aldý. (Yeni) Sömürge ülkeler pazar
içerisinde emperyalist devletlerin onlara
biçtiði göreve göre konumlanýrlar. [Özel
bir metanýn üretimi, jeopolitik bedel, vesaire.]
Ýþte sadece bu durum TC'nin Kýbrýs'taki kon-
umlanmasýný açýklar. Sam Amca'nýn dey-
iþiyle, TC'nin Kýbrýs'taki durumu Suriye'nin
Lübnan'daki durumuyla ayni deðil; çünkü biri
haydut devlettir, öteki ise taþeron.
Emperyalizmin sürekli savaþ stratejisi
içerisinde halklarýn kaný üzerinden kendine
ekmek bulan taþeron TC devleti, her türlü
göreve hazýr ordusuyla yerini almýþtýr ve ala-
caktýr. AB ordularý ile birlikte Balkanlar'dan,
Kafkaslar'a, Ortadoðu'dan Afrika'ya ve Orta
Asya'ya kadar kýtalar ötesi beynelmilel iþgal
birliklerinde yerini almýþtýr.
Kulanýlmýþtýr, kullanýlýyor ve
kullanýlacaktýr! Kýbrýs'ý
tüm bu olan bitenlerin
neden dýþýnda tutuy-
orsunuz? Çünkü
Kýbrýs AB denilen
olaðanüstü ser-

maye birikim
sürecinin eþit
bir üyesidir!
K o n u y u
buraya baðla-
mak gerçekten
yüreðimi acýtýyor!

Kýbrýs'ýn AB'nin eþit
bir üyesi olduðu safsa-

tasý o kadar ileri sürüldü ki, bu
cehalet, saptýrma, safsata karþýsýnda, hele
de kendine sosyalist diyenlerin bayýla bayýla
bunu söylemeleri karþýsýnda dilimi yuttum!
Kapitalin doðasýnda 'eþitlik' var mýdýr ki
Kýbrýs gibi bir doðal üs, ülkeyi silah deposuna
çevirenlerle eþit olsun! Kaldý ki emperyalist
sistem içerisinde size biçilen görev oranýnda
'demokratikleþebilirsiniz'! Yani demem þudur:
Kýbrýs'ýn emperyalist sistem içerisindeki
görevi, emperyalist ordulara yataklýk etmek,

kara para aklamak ve kerhane adasý olarak
belirlendiði için bu 'demokratikleþme' dedik-
leri þey Kýbrýs'a 'gereði kadar' uðrar.
Pezevenklerin ve paþalar(ýn)ýn adasý olarak
hangi demokrasi içerisinde, AB eliyle
'barýþa/anti-iþgal mücadelesine' ulaþabiliriz!
Kaldý ki taþeron TC devletinin kulandýðý
silahlar baþta AB'nin motor gücü olan
Fransalmanya malý deðil mi? Diðer taraftan

AB'nin meþhur 'insan haklarý' deðerleri
neden duruma göre geçerli oluyor? Kýbrýslý'yý
geçtim, Kürt insan deðil mi? Ýþin özü þu:
Temellerini militarizmin, neo-liberalizmin ve
federalizmin oluþturduðu tekeller koalisyonu
AB'ye dayanarak iþgal karþýtlýðý yürütmek
abesle iþtigaldir. AB kendisi igalcidir! 
Emperyalizmin sürekli savaþ stratejisine

bir karþý duruþ sergilenmediði taktirde(ki
ufukta da yok!) Kýbrýs'ýn daha fazla bu savaþ
sürecinin göbeðine çekileceðini söylemem-
ize gerek var mý bilmiyorum. Yeni ordularýn
iþgaline karþý sürekli direniþi þart koþarken
koþullar, geçen yýl Fransýzlar Baf'da üs
aldýlar, Bafidi oldular! Almanya'nýn üs istediði
haberleri de gelmektedir. Bir süre sonra
Ýngiliz üsleri ve Amerikan dinleme tesislerine

paralel olarak Fransýz üsleri ve Alman
dinleme tesislerinden bahseder-
sek þaþmaya kalkmayýn!

Bir de Kýbrýs Cumhuriyeti
AB'ye girdikten sonra ne
deðiþti sorusuna kýsaca
bir deðinelim. Epeyce
kafa patlatýlan bir konu
vardý: Kýbrýs Cumhuriyeti
AB'ye girince Ýngiliz
üslerinin durumunun ne ola-

caðý! Uluslararasý hukuk
içerisinde bu konuya açýlým

arayan devlet kafalý nato kafalý solcu-
larýmýz her telden çaldý bu konuda.
Emperyalizm ise "Ýngiliz üsleri vardý, vardýr
ve var olacaktýr" demiþtir, Rosa annemize
inat bizi haþlarcasýna... Sonra bilmem farkýn-
da mýsýnýz Kýbrýs Cumhuriyeti AB'ye girdik-
ten sonra AB tartýþmalarý üzerinden yük-
seltilen özel bir þovenizm var. Olaðanüstü
þovenist hal! Hem AB içerisindeki hem de
egemen medya içerisindeki kapýþmalar, ki
yapmalarý gerekeni yapýyorlar, üzerinden
sürdürülen Avrupai þovenizm...   
Esirgemeyen ve baðýþlamayan emperyal-

izmin adýna hem Sam Amca'nýn hem de
Fransalmanya'nýn, bir de kadim Sir'lerimizin
toptan hesaplarýný ödemek ya da yýrtýp
atmak... Yapmak ya da yapmak! Konuþmak
için konuþma son bulsun, bu lafazanlýðýn
þovenistlerimizin yaptýðýndan ne farký var?
No pasaran be annem!��

ibretlik ibretlik 
belgelerinin enbelgelerinin en
yanýltýcý halkasý : yanýltýcý halkasý : 
aaaabbbb  ya da yanýlmakya da yanýlmak

isteyenlere isteyenlere 
reçete!reçete!

Aziz Þah
azizsah@gmx.net

Kýbrýs'ýn emperyalist sistem içerisindeki görevi,
emperyalist ordulara yataklýk etmek, kara para aklamak
ve kerhane adasý olarak belirlendiði için bu 'demokratik-
leþme' dedikleri þey Kýbrýs'a 'gereði kadar' uðrar
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Hükümete ve onun ana bileþeni olan

CTP'ye karþý uzun bir süredir Kýbrýs Türk
Halký içerisinde kolayca farkedilen
genel bir huzursuzluk/hayal kýrýklýðý
var. Bu huzursuzluðun/hayal kýrýk-
lýðýnýn kaynaðý konusunda çeþitli
çevrelerin farklý yorumlarý olduðu
da bir gerçek.  
Denktaþ ve UBP çevreleri;

Kýbrýs Sorunu'nda geleneksel
politikanýn terkedildiðini iddia
ederek huzursuzluðun bundan
kaynaklý olduðunu düþünüyorlar.
Her ne kadar CTP çevreleri
geleneksel politikanýn
terkedildiðinin düþünülmesinden
memnun olacak olsalar da, böyle bir
gerçeklik yoktur. CTP'nin yaptýðý, par-
lamento-dýþý (kendisi dýþarda aklý
içerde) parlamentocu partilerin de iddia
ettiði gibi eski politikalarý allayýp pullayýp
aynen devam ettirmekten ibarettir. 
Bu noktada halkta yükselen tedirginlik ve

CTP'ye mesafeli durma tavrýnýn Kýbrýs'ýn
yeniden birleþtirilmesi mücadelesinin
yavaþlamasýndan kaynaklý olduðu iddialarý
vardýr. CTP yöneticileri özellikle Annan Planý
sonrasý, milliyetçi ve þöven söylemleri yük-
seltirken, ayný anda "barýþ siyasetinden
vazgeçmediklerini" ancak artýk "birlikte yaþa-
maktan deðil, iyi komþuluk iliþkilerinden bah-
setmek gerektiðini" söylemektedirler. Bu
söylemlerin halkýmýzýn geniþ kesimlerini
rahatsýz ettiði iddialarý ne yazýk ki doðru
deðildir. Aksine milliyetçi ve þöven söylemler
Kýbrýs Türk Halký içinde her geçen gün daha
da çok zemin bulmakta, karþýlýk görmektedir.
Kýbrýslý Elenlerin Annan Planý'na "hayýr"
demesinden tutun da, Ýngiliz Okulu'nda
gerçekleþen faþist saldýrýlara, Kýbrýslý
Elenlerin mallarýný alýp-satanlara yönelik
gerçekleþecek yasal düzenlemelere kadar
her yeni geliþme ada halklarýný kardeþçe
iliþkilerden uzaklaþtýrma yolunda mesafe

kaydetmektedir. Geçiþlere yönelik tedirginlik,
saldýrýya uðrama ve tutuklanma korkusu ve
"Elenofobia" halkýmýz saflarýnda dalga dalga
yayýlmaktadýr. Bu da CTP'nin bu konulardaki
yangýna körükle gitme siyasetinin tepki deðil
ilgi gördüðünün göstergesidir. Kýsaca parla-
mento-dýþý parlamentocu partilerin (BDH
dahil) iddialarýnýn aksine, halkta oluþan
CTP'ye yönelik tepkinin kaynaðýný Kýbrýslý
Elenlere yönelik tepkisel siyaset oluþturma-
maktadýr.
Baraka'nýn bir süreden beridir sürdürdüðü;

eðitim ve saðlýk baþta olmak üzere kamusal
kazanýmlarýn sermayeye peþkeþ çekilmesine
karþý direnç merkezleri yaratma siyaseti,
uzun vadede bir çýkýþ saðlama potansiyeline

sahiptir. Ancak halkýmýzda oluþan rahatsý-
zlýðýn kaynaðýnýn neo-liberal politikalar ve
CTP'nin bir sermaye partisi olmaya doðru
hýzlý dönüþümü olmadýðýný da kabul etmek
gerekir. Eðitim, saðlýk, elektrik, ulaþým gibi

kamusal haklarýn yaðma ve talanýnda
sermaye ile iþbirliði yapan bir CTP'nin
varlýðý gerçektir ama, nispi bir refah
ortamýnda neo-liberal ideolojinin

hegomonyasý altýnda bir Kýbrýs Türk
Halký olgusu da yadsýnamaya-
cak bir baþka gerçektir.

Denilebilir ki, muhafazakar
saðcýlar geleneksel politika
deðiþtiði için, parlamento-
dýþý parlementocu partilerin
tabaný Kýbrýslý Elenlere
yönelik þövenist söylemler-
den dolayý ve biz de neo-
liberal politikalar gerekçe-
siyle CTP'ye mesafeliyiz.
Bu söylem bir kýsým

insanýn duruþunu açýklamakla
birlikte, politikaya ilgisiz halkýn büyük bir
çoðunluðunun duruþunu açýklamaz. Elbette
her kesim kendi savunduðu siyaseti halka
mal etmeye, bu çerçevede ideolojik bir
hegomonya tesis etmeye çalýþacaktýr. Ancak
verili durumda tepkisini politik bir dille for-
müle etmemiþ geniþ halk kesimlerinin
mesafeli duruþu nereden kaynaklanýyor,
bunun devrimci bir temeli var mýdýr? Eðer
varsa kendi tezimizi bu temelle iliþk-
ilendirmemiz gerek-
mez mi? Tüm bunlarý
anlamak için Kýbrýs
Türk Halký olgusuna
daha yakýndan bak-
mak gerekir.
Kýbrýs'ta uzun yýllar

birlikte yaþamanýn
getirdiði "Kýbrýslýlaþma" olgusu 1930'lardan
itibaren yavaþ yavaþ ve 1950'lerle birlikte sis-
tematik olarak hasara uðradý. 1950'lerden
sonra tek halk olmaya doðru ilerleyen iki
toplum yerine, birbirini ötekileþtirmeye
baþlayan iki toplumdan bahsedebiliriz. Bu

süreçte emperyalizmin kendi arasýndaki
çýkar çatýþmalarý kadar (Ýngiliz sömürgecil-
iðine karþý ABD yeni-sömürgeciliði) iki
toplumun liderliklerinin sýnýfsal çýkarlarý da
belirleyici oldu (Enosis'e dayalý Kýbrýs Elen
Burjuvazisinin politikalarýna karþý Taksim'e
dayalý Türk Çarþýsý oluþturma projesi). 1960
yeni-sömürgeciliðin zaferinden sonra, ötek-
ileþtirme doruk noktasýna varýrken, bugünün
Kýbrýs Türk Halký kendini yalnýzca "Türk"
olarak tanýmlýyor ve Türkiye'deki Türklerden
hiçbir farký olmadýðýný düþünüyordu. 1974
Kýbrýslý Elenlerin Yunanistan ile olan iliþki-
lerinde geri dönülmez kopuþlara vesile oldu.
Ama ayný zamanda Kýbrýslý Türklerin,
"Türk"lüðün baþýna "Kýbrýslý"lýðý da

eklemeleri sürecini baþlattý. Ýþte 1974 son-
rasý adým adým ilerleyen ve TC Devleti'nin
Kýbrýs'taki iþgaline karþý "Kýbrýslýlýðýný" ön
plana çýkaran muhalefet hareketi bu noktada
kavranmalýdýr. Kýbrýslý Türkler, Kýbrýslý
Elenlerle karþýlaþtýklarýnda "Türk", Türkiye
Türkleri ile karþýlaþtýklarýnda "Kýbrýslý" olduk-
larýný hatýrlamaktadýrlar. Onlar ne "Türk"tür-
ler, ne de "Kýbrýslý"dýrlar. Onlar "Kýbrýslý
Türkt"ürler. 
KTÖS'nýn "Ankara ne paraný ne de

memurlarýný istemiyoruz" çýkýþý ile, Talat'ýn
"benim anavataným Kýbrýs'týr" söyleminin
paralelliði, sokaklara dökülen onbinlerce
insanýn bilinçli/bilinçsiz talebini ifade etmek-
tedir. Kýbrýslý Türkler, Türkiye Devleti tarafýn-
dan yönetilmemek için, kendi iradelerine
sahip olmak amacýyla sokaklara döküldürler.
Bunun, 40 bin kiþilik bir orduyu karþýlarýna
almak yerine AB'ye girerek gerçekleþebile-
cek kestirme bir yolu olduðunu umdular.
Annan Planýna "hayýr" diyen Kýbrýslý
Elenlerin yardým elini kendilerine uzat-
madýðýný, onlarý bu bataklýktan çekip çýkar-
madýðýný düþündüler. Ve TC ile
özdeþleþtirdikleri Denktaþ-UBP
hegomonyasýndan, CTP aracýlýðýyla kurtul-
mayý ümit ettiler. Hayal kýrýklýðýný yaratan
olgu burada yatmaktadýr. Evet Kýbrýslý
Türklerin çarpýlmýþ bilincinde Kýbrýslý Elenler
aleyhine þövenist konuþmalarda bulunmak
anlaþýlýr olabilir. Hatta yeniden birleþme yer-
ine "iyi komþuluk" söylemleri bile kendine bir

zemin bulabilir. Ama TC
Devleti ve onun
memurlarý tarafýndan
idare edilmeye devam
etmek, kuþkusuz bir
hayal kýrýklýðýdýr.
Denktaþ çevreleri ülke

politikalarýnýn deðiþtiðini
söylerken yanlýþ tespitler yapmakta, CTP'nin
artýk kendi yerini aldýðýný kabullenememekte-
dir. Evet CTP'nin politikalarý þövenist ve neo-
liberal karakterlidir. Ancak halkýmýz nezdinde
hayal kýrýklýðý yaratan þey, tüm mücadeleler-
den sonra TC Devleti ile KKTC arasýndaki
iliþkilerin hiçbir þey olmamýþ gibi aynen sürüp
gitmesidir. CTP'nin ihaneti de halkýn hayal
kýrýklýðýnýn devrimci potansiyeli de burada
yatmaktadýr. Peki CTP yöneticileri bunun
farkýnda deðil midirler? Aslýna bakýlýrsa
farkýndadýrlar ve Kýbrýs Türk Halkýnýn TC'den
baðýmsýzlýk arzusunu, "kaçak iþçilerle
mücadele" kisvesi altýnda sönümlendirmeye
çalýþmaktadýrlar. Devletler arasý bir meseleyi,
insanlarla mücadeleye evrilterek ýrkçý bir
politika gütmektedirler. Devrimci bir potan-
siyeli, karþý-devrimin hizmetine sokan CTP
yöneticileri, Kýbrýs Cumhuriyeti ile iyi komþu-
luk iliþkilerini gündeme alabilmektedir. Ancak
TC Devleti tarafýndan belirlenmemek ve TC
Devleti ile "iyi komþuluk iliþkilerine" girmek
isteyen tabanýnýn arzularýný ýrkçý bir poli-
tikaya doðru saptýrmaktadýr.
Bu oyunu bozmanýn Kýbrýs Halklarý kadar,

Türkiye ve Yunan Halklarýnýn dayanýþmasýný
örmekten baþka yolu yoktur.��

Münür Rahvancýoðlu
munurrahvancioglu@yahoo.com

parlamento-dýþý parlamentocu par-
tilerin iddialarýnýn aksine, halkta
oluþan CTP'ye yönelik tepkinin
kaynaðýný Kýbrýslý Elenlere yönelik
tepkisel siyaset oluþturmamaktadýr

verili durumda tepkisini politik bir dille formüle etmemiþ geniþ halk kesim-
lerinin mesafeli duruþu nereden kaynaklanýyor, bunun devrimci bir temeli var
mýdýr? Eðer varsa kendi tezimizi bu temelle iliþkilendirmemiz gerekmez mi?



Geçtiðimiz yýlýn son aylarýna hiç kuþkusuz
DAÜ damgasýný vurdu. Ýþçi ve öðrenciler
eylemler yaptýlar, süresiz grevler ilan ettiler;
Rektörlük binasý basýldý, Meclise yürünldü,
üniversite içerisinde polis ile gergin anlar
yaþandý... DAÜ hakkýnda yazýldý, çizildi,
demeçler verildi... Ölü örgütler diriltildi, ölm-
eye yüz tutmuþ olanlara hayat öpücüðü
konduruldu... Aralarýnda Bu Memleket
Bizim Platforumu'nun da bulunduðu onlarca
örgüt ve sendika yýllardan sonra yeniden bir
araya gelerek DAÜ hakkýnda deklerasyon
yayýnladý... DAÜ-SEN ve VYK iþbirliðiyle
demokratik ve özerk bir üniversite adýna
yeni yasalar hazýrlandý, bakanlýklara sunul-
du...  
Tüm bu yaþananlardan sonra bir kaç soru

sormak en doðal hakkýmýz. Devlet neden
DAÜ'ye uyguladýðý mali sübvansiyonlarý
azalttý? Yeni DAÜ Yasasý Taslaðý'ndaki
"Vakýf Danýþma Konseyi" ne anlama geliy-
or? Kimlere ve nelere hizmet ediyor? Böyle
bir konseyde Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlýðý'nýn ve bir çok sermaye
odaðýnýn ne iþi var? DAÜ nedir?
Kumarhane ve gece kulüp-
lerinin baþý çektiði turizm
piyasasýnýn bir parçasý mý; ser-
maye odaklarýnýn hazine
kutusu mu; yoksa MÝT'den
MOSSAD'a tüm Orta Doðu

gladiolarýnýn "Orta Doðu Merkez Üssü" mü?    
Devlete baðlý veya devlet destekli kurum-

larda, önce devletin mali yardýmlarýný azalt-
masý ve kesmesi, ardýndan özel sektörün
elini yavaþ yavaþ cebinden çýkarmasý ve
söz konusu kurumlara dokunmasý
özelleþtirme politikalarýnýn klasik strateji-
leridir. Devlet ve özel sektör  bu politikalarýn
uygulanmasý için uygun  ve "meþru" bir
zemin genellikle bulamaz; iþbirliði içerisinde
yaratýlmaya çalýþýlýr. Bu yapýlýrken de söz
konusu kurumlar önce kaosa sürüklenir,
ardýndan da kaosun sürekliliði için uðraþ
verilir. Ta ki gaye yerini bulsun;
"özelleþtirdim" denilebilinsin. 

Ýþte DAÜ gerçeðinin büyük bir bölümü bu
tablo içinde saklý. Devletin mali yardýmý
azaltmasý, iki senelik mali kriz, üniversite
içerisinde özel sektör kurumlarýna peþkeþ
çekilmesi; demokratik ve bilimsel üniversite
tartýþmalarýnýn üstüne basarak önce öðret-
menlerin, ardýndan da iþçilerin ve
memurlarýn maaþ artýþý için ayaklanmasý ve
öðrencilerin muhalif bir hareket örme gir-
iþimleri...  Ve artýk "DAÜ'de kaos"dan söz
edilir olur.  
Amaç üniversiteyi tamamen piyasanýn

ihtiyaçlarýna göre düzenlemek ve ser-
mayenin emrine býrakmaktýr. Zaten "eðitim
piyasasý" diye bir kavramýn kullanýldýðý bir
dönemde aksi düþünülemezdi. Peki üniver-
site piyasanýn ihtiyaçlarýna göre nasýl
düzenlenecek? Sermayenin emrine nasýl
býrakýlacak? Ýçinde bulunduðumuz sürecin
analizi her iki sorunun cevabýný da içermek-
tedir. 

Yeni DAÜ Yasasý: Demokrasiye mi;
piyasaya mý açýlýyoruz?
Uzun uðraþlardan sonra VYK ve DAÜ-

SEN iþbirliði ile asýl adý "Kuzey Kýbrýs Eðitim
Vakfý ve Doðu Akdeniz Üniversitesi Kuruluþ
Yasasý (Taslaðý)" olan yeni DAÜ yasasý
hazýrlandý.  Bu yasanýn kabulü ile üniver-

Doðu Akdeniz Üniversite'sinde 2005-2006 dönemi sonu kurulan
ve yeni eðitim döneminin baþlangýcýyla birlikte yoðun bir
çalýþma temposuna giren Kolektif Öðrenci Hareketi
baþlatmýþ olduðu imza kampanyasýný 12 Aralýk 2006 tari-
hinde üniversitede bir eylem gerçekleþtirerek sonlandýrdý.
Þehir içi ulaþýmýn ücretsiz olmasý ve kafeterya fiyatlarýnýn
düþürülmesi için, ekim ayýnda kafeterya boykotu ile baþlayan ve 2,5
aya yayýlan imza kampanyasýna 4000 öðrenci destek verdi. 
''BU OKUL BU ÖÐRENCÝ SATILIK DEÐÝLDÝR'' sloganý ile 12

Aralýk'ta gerçekleþtirilen coþkulu eylemde,
kampanya süresince toplanan 4000 imza
VYK ve Rektör'e verilecekti. Fakat Öðrenci
Ýþlerinden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Þamil
Erdoðan ve Rektör Halil Güven öðrencileri
muhatap almayýp, faþizan tutumlarýný gözler
önüne serdiler. 
Eylemde okunan basýn açýklamasýnda

DAÜ'nün özelleþtirilmek isteniyor oluþuna da
deðinilerek; Rektörlük ve VYK aðýr bir þekilde
eleþtirildi.
Okunan basýn açýklamasýnýn son

bölümünde: "Her fýrsatta öðrencisine sahip

çýktýðýný dile getiren Rektör ve Yönetim, okul içerisindeki poli-
tikalarýyla bizleri ezdiði yetmezmiþ gibi, son zamanlarda
da gizli kapýlar ardýndan, öðrenciyi, öðretmeni, iþçiyi
yani üniversiteyi satma planlarý yapýyorlar. Görevleri

boyunca Vakýf Yönetim Kurulu ve Rektör Halil Güven Üniver-
siteyi aðýzlarýndan çýkan her sözcükte, adýmlarýnýn her karesinde,
düþüncelerinin karara dökülmüþ her anýnda, üniversitemizi kör
çukurun biraz daha derinine itmiþlerdir. Bu da yetmezmiþ gibi bu
yaptýklarýnýdan öðrenciyi, iþçileri ve üniversiteyi satarak sýyrýlmak

istiyorlar. Kolektif Öðrenci Hareketi olarak
tüm kararlýlýðýmýzla diyoruz ki: Bu okul, bu
öðrenci satýlýk deðildir. Bizler bu okulu sattýr-
mayacaðýz. Rektörü ve yönetimi halka ve
öðrenciye hesap vermeye çaðýrýyoruz.
Üniversiteyi bu hallere sokanlar, kolay kolay
bu iþin içerisinden sýyrýlacaklarýný zannediy-
orlarsa yanýlýyorlar. Bu öðrenci yapýlanlarýn
hesabýný elbette soracaktýr. Rektör ve yöne-
tim kulaklarýný açarak bir kez daha dinlesin,
BU OKUL BU ÖÐRENCÝ SATILIK
DEÐÝLDÝR!" denildi. Eylem Rektörlük binasý
önünde imzalarýn yakýlmasýyla son buldu.Q
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Hasan Yýkýcý
hasanykc@hotmail.com



DAÜ Kuruluþ Yasasý (Taslaðý) Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðýna sunul-
du. VYK ve DAÜ-SEN tarafýndan hazýrlanan Yasa Taslaðý'nýn üniver-
siteyi daha demokratik ve özerk bir yapýya kavuþturacaðý anlayýþý çoðu
kesimler tarafýndan kabul görüyor. 2007 yýlý baþlarýnda Meclis'ten
geçmesi beklenen taslaða göre Vakýf Danýþma Konseyini oluþturacak

üyelerden bazýlarý þöyle: Ticaret Odasý bir, Sanayi Odasý bir, Barolar Birliði
bir, KTMMOB bir, Otelciler, Seyahat acentalarý, Restorantçýlar ortaklaþa bir, Eczacýlar bir,
Konut Sahipleri bir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK) bir, Esnaf Zanaatkarlar bir üye... 
Vakýf Danýþma Konseyi'nin üye yapýsý kafalarda üniversitenin demokrasi ve þeffaflýða mý

yoksa sermaye mi açýlacaðý sorusunu doðuruyor. Özellikle Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlýðý'ndan da bir üyenin Danýþma Konseyi'nde bulunacak olmasý ülkenin siyasi
niteliðini bir kez daha yüzümüze vurmasý dýþýnda, bizleri asker-üniversite iliþkisi üzerine bir
tartýþma yapmaya zorluyor.

sitenin özerk ve demokratik bir yapýya kavuþmasý için ilk adýmlarýn
atýlacaðý savunuldu. Yasanýn üçüncü bölümünü "Vakýf Danýþma
Konseyi"nin oluþumu, görev ve yetkilerini kapsýyor. Konseyin göre-
vi üniversite-sivil toplum ve Üniversite-sanayi (burada sanayi
kavramýyla ne ifade etmek isteniyor? Açýk deðil. Kavramlar
üzerinde anlam oyunlarý var. Sanayi yerine piyasa kavramý
ihtiyaçlarýna daha uygun gelir bence) iliþkilerinin geliþtirilmesine
yönelik tavsiye kararlarý alýp, bu kararlarý meclise VYK'ya, Vakfa
baðlý kurumlara ve ilgili bakanlýklara sunmaktýr. Hiç kuþkusuz Vakýf
Danýþma Konseyi, konsey oluþumcularýnýn ihtiyaçlarýndan kaynaklý
bir oluþumdur. Ki zaten ihtiyaç duyulmasa böyle bir konsey de oluþ-
mazdý. Peki konseyde aðýrlýklý olan kesimler kimlerdir; bunlarýn
ihtiyaçlarý nelerdir?
Konsey'in oluþumunda aðýrlýðý olan kesimler asker-sivil bürokrasi

ve ticaret erbabýdýr. Bu kurumlarýn hemen hemen hepsi (hemen
hemen diyorum çünkü içlerinde tablonun ''estetiðini'' bozan bir
unsur var) sermaye kurumlarýdýr ve alýnacak olan tavsiye karar-
larýnýn hiç biri öðrenci ve sivil toplum (bu kavram-
dan ne anladýðýmýz da ayrý bir tartýþma konusu)
odaklý olmayacaktýr. Böylece sermayenin eli
üniversiteyi biraz daha kapsayacak, üniversite
de piyasa ihtiyaçlarýna göre þekillenmeye ve
örgütlenmeye devam edecek. Ýþte yukarýda sor-
duðumuz "Üniversite piyasanýn ihtiyaçlarýna
göre nasýl þekillenecek ?"sorusunun cevabý.
Gelelim tablonun "estetiðini" bozan unsura,

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'na. Demokratik
ve özerk bir üniversite için hazýrlanan bir yasa
taslaðýnda; hangi bir maddesinde olursa olsun,
askerin ne iþi var? Böyle bir durumda
demokratiklik adýna söylenen sözlerin ve yapýlan
davranýþlarýn samimiyeti ne kadar inandýrýcý ola-
bilir? DAÜ-SEN yetkilileri bu taslaðýn altýna imza
atarken hiç mi vicdanlarý sýzlamadý?  Askeri
otoritenin kýrýlamadýðý bir düzende, hangi kurum
ve yapý demokratik ve özerk olabilir ki, MÝT ve
MOSSAD'a kadar Orta Doðu istihbaratýnýn içine temel attýðý Doðu
Akdeniz Üniversitesi de demokratik ve özerk olsun? Söz konusu
maddede askerin varlýðýnýn olmasý hangi amaca hizmettir? Üniver-
site-sivil toplum iliþkilerinin geliþtirilmesi amacýna mý? Asker-ordu
örgütlenmesi, sivil toplum örgütlenmesinden kopuk, ona
yabancýlaþmýþ ve ona karþý bir örgütlenme deðil midir? Militarist zih-
niyetin varlýðýný sürdürdüðü bir yerde sivil toplum iliþkilerinden
bahsedebilir miyiz? Böyle bir maddeyi hazýrlayanlar hem söz
konusu bölüm içinde; hem de kendi söylevleriyle tezat oluþturmuy-
orlar mý?  Memleketin siyasi gerçeði döndü dolaþtý, unutmak ve
unutturmak isteyenlere inat bir þekilde yine yüzümüze þamarý pat-
lattý...
Yasa taslaðýndaki söz konusu maddeleri bir köþeye itip baþka

þeyleri de sorgulamamýz gerekiyor. Sürekli olarak üniversite içeri-
sine giren ve rektörlüðün önünde park eden askeri araçlar var.
Rektörlük ve asker arasýndaki iliþki nedir; kapalý kapýlar ardýnda
konuþulanlar halka neden açýklanmýyor? 

Sonuç Yerine:
Neo-liberal saldýrý bugün sadece DAÜ'yü kapsamýyor. Eðitimin

dýþýnda; saðlýk ve sosyal hizmetlerin de piyasa ihtiyaçlarýna uygun

bir þekilde re-organizasyonu sermaye odak ve sözcülerinin günde-
mindedir. Dolayýsýyla var olan kötü durum ve çýkmaz sadece DAÜ
ve DAÜ'lüler ile ilgili deðil; toplumun tüm emek cephesini
ilgilendirmektedir. DAÜ'nün kurtuluþu; ülkenin tüm kesimlerine
yayýlan neo-liberal politikalar karþýsýnda emek cephesinin göstere-
ceði mücadeleye baðlýdýr. Geçen sene hazýrlanan ve hükümete
sunulan Dünya Bankasý Raporu'nda söz konusu politikalarýn uygu-
lanmasýna devam edileceði ve saldýrýnýn gerek eðitim, gerekse de
saðlýk alanlarýnda þiddetlenerek  artacaðý mesajlarý verilmiþtir.
Dolayýsýyla bizler bu mücadeleyi masa baþýnda, kaðýt üzerinde
yazýp, çizerek, yasalar hazýrlayarak, emek ile sermaye arasýndaki
çeliþkinin farkýna varmadan veremeyiz. DAÜ'nün demokratikleþme
ve özerklik mücadelesi de, her alandaki neo-liberal saldýrýlara karþý
mücadele de sokakta verilmelidir. Ve ne biri ötekisinden; ne de ötek-
isi bir diðerinden ayrý düþünülmemelidir.��

Doðu Akdeniz Üniversite'sinde çalýþan
DAÜ PER-SEN ve DAÜ BÝR-SEN'de örgütlü

iþçi ve memur personel; yasal haklarý olan ve
%26,06 oranýna ulaþmýþ hayat pahalýlýðý alacaklarýnýn uzun
zamandýr  verilmemesinden dolayý, 30 Ekim'den itibaren eylem
sürecine girmiþti. Toplu Ýþ Sözleþmelerinde VYK ve hükümetin
sürekli uzlaþmaz tavýr sergilemesi ve sendikalar tarafýndan kabul
edilemeyecek önerilerde bulunmasý eylem ve grevlerin sürekliliðini
doðurdu. Sendikalarýn, VYK ve hükümet ile anlaþmaya vardýklarý
27 Aralýk tarihine kadar iþçi ve memurlar bir kez Maðusa içinde (24
Kasým Cuma), iki kez ise Lefkoþa'da biri Maliye Bakanlýðý (4 Aralýk
Pazartesi), diðeri ise Meclis önünde (25 Aralýk Pazartesi) yürüyüþ
ve eylem gerçekleþtirdi. Üniversite içerisinde, 'süresiz grev' ilanýnýn
ardýndan 18 Aralýk'ta gerçekleþtirilen yürüyüþte Rektörlük binasý,
Rektör Halil Güven Avrupa Üniversiteler Birliði Komitesiyle toplan-
tý halindeyken basýldý. 
Uzun zamandýr toplantý bile yapamayan "Bu Memleket Bizim

Platformu"nun (BMBP)  birden bire ortaya çýkýp,
araya girmesiyle sendikalar ve Maliye Bakaný
Ahmet Uzun masaya oturdular. Görüþmelerde
sendikalarýn önüne kabul edilemeyecek öneriler
sunuldu.
Bu yaþananlarýn ardýndan, artýk varlýðýndan

bile umudu kestiðimiz, bu güne kadar ne sesi ne
de soluðu çýkan, öðrenci sorunlarýna yönelik
hiçbir giriþimde bulunmayan DAÜ-Kýbrýslý
Öðrenciler Birliði (DAÜ-KÖB) bir basýn açýkla-
masý yayýnladý. Açýklamalarýnda grevin devam
etmesi durumunda sendikalara karþý eylem
gerçekleþtirecekleri tehtidinde bulundular.
Böylece DAÜ-KÖB bir kez daha CTP örgütü
olduðunu gösterdi. DAÜ-KÖB'ün bu çýkýþýnýn
ertesinde Kolektif Öðrenci Hareketi de bir basýn
açýklamasý yayýnlayarak hükümet, VYK ve
DAÜ-KÖB'e eleþtirilerde bulundu.
28 Aralýk Perþembe günü Sendikalar, VYK ve

Maliye Bakaný Ahmet Uzun tekrar masaya otu-
rarak ortak bir mütakabata vardýlar. DAÜ PER-SEN ve DAÜ-BÝR-
SEN'in süresiz grevi sona erdi.  
DAÜ-SEN eylem ve grevlerin hiçbir aþamasýnda sendikalara

destek vermedi. DAÜ-SEN'in bu tutumu tepkileri üzerine çekme-
sine sebep oldu.��
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Ýþçi-Memur:

Yeni DAÜ
Yasa
Taslaðý
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Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa Taslaðý'nýn
uygulanmaya baþlamasýyla saðlýk bir hak olarak algýlanmaktan
çýkacak, kar amacý güden bir hizmet olarak algýlanmaya
baþlanacaktýr. Bu amaçla yürürlüðe konmasý planlanan uygu-
lamalarla ilgili gazete haberlerine her geçen gün daha sýk rast-

lamaya baþladýk. Bunlardan
bir tanesi de Devlet
Hastanesi'nde uygulamasý
baþlatýlan Toplam Kalite
Yönetimi'dir. TKY, birçok
uygulama ile birlikte hayat
bulabilen bir sistemdir.
Performans Yönetimi, Ýnsan
Kaynaklarý uygulamalarý,
Kalite Çemberleri ve Esnek
Çalýþma gibi bütünlüklü ve
karmaþýk uygulamalarda
temel amaç verimliliðin,

dolayýsýyla sömürünün arttýrýlmasýdýr.
Bu gibi uygulamalarýn önderi konumundaki ABD

ve Japonya'da sendikasýzlaþma, uzun saatler
boyunca çalýþma, iþ güvenliðinin yok olmasý,
performansa dayalý nedenlerle iþten dur-
durma, aþýrý çalýþmadan ölüm(karoshi),
daha çok iþe daha az ücret gibi
sonuçlar normallik kazanmýþtýr.
Sistemin mantýðý ancak zorlama ve
iþini kaybetme korkusu ile uygulama
alaný bulabilmektedir. Bunun için de
özelleþtirme ve sendikasýzlaþma þart-
týr. 
Performansa dayalý ücret artýþý

uygulamasý da tam bir kandýrmacadan
ibarettir. Normal koþullarda 1 saatte 1
birim hizmet üretiminin karþýlýðý olan
ücretin 1 birim olduðunu düþünelim. Bu iþ
yerinde 10 kiþi'nin 8 saatte, 80 birimlik iþ
karþýlýðý 80 birim ücret aldýðýný varsayarsak, perfor-
mansa dayalý ücretlendirme ile ulaþýlan sonuç þöyledir: Artýk
5 kiþi ile 100 birim iþ üretilmekte ve 50 birim ücret ödenmekte-
dir. Ýþte sermayenin verimlilikten anladýðý budur. 5 kiþi iþsiz
kalmýþ, kalan 5 kiþi daha yoðun ve aðýr sömürü koþullarýnda
eskisinden daha çok üretirken, eskisinden brüt olarak daha çok
ama ürettiði iþe göre eskisinden daha az ücret almaktadýr.
Bireyciliðin de doruk nok-
tasýna ulaþtýðý sistemde iþini
koruyan 5 kiþinin her biri
daha çok ücret alýrken,
toplamda hem ürün artmýþ
hem de emek maliyeti
azalmýþtýr. Ýþsizliði,
sömürüyü ve iþçi sýnýfýnýn
bireycileþtirilerek birbirinden
yalýtýlmasýný (gemisini kur-
taran kaptan) arttýran bu sis-
tem sendikalaþmayý da yok etmektedir. Toplam Kalite
Yönetimi, Performans Yönetimi, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi gibi
uygulamlarla sermayenin ideolojik saldýrýsýna güç katacak olan
Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý'na karþý direnelim!
Saðýlýðýn hak olmaktan çýkarýlmasý insanlýk tarihinde
kazanýlmýþ en temel haklardan birine yönelik barbarca bir
saldýrýdýr.��

Münür Rahvancýoðlu
munurrahvancioglu@yahoo.com

Ýþten Durdurma Ýçin Yeterli Nedenler:

1- Ýþçinin yeterliliðinden kaynaklanan nedenler
- Ortalama olarak benzer iþi görenlerden daha az verimli

çalýþma
- Gösterdiði niteliklerden beklenenden daha düþük perfor-

mansa sahip olma
- Ýþe yoðunlaþmanýn giderek azalmasý
- Öðrenme ve kendini yetiþtirme yetersizliði

- Sýk sýk hastalanma
- Uyum yeterliliðinin azlýðý
- Çalýþamaz duruma getirmemekle birlikte
iþini gerektiði þekilde yapmasýný devamlý
olarak etkileyen hastalýk 

2- Ýþçinin davranýþlarýndan kay-
naklanan nedenler
- Ýþverene zarar vermek ya da zararýn

tekrarý tedirginliðini yaratmak
- Ýþyerinde rahatsýzlýk yaratacak þek-

ilde çalýþma arkadaþlarýndan borç para
istemek

-

Arkadaþlarýný iþverene karþý kýþkýrtmak
- Ýþini uyarýlara raðmen eksik, kötü veya yetersiz olarak

yapmak
- Ýþ akýþýný ve iþ ortamýný olumsuz etkileyecek bir biçimde

diðer kiþilerle iliþkilere girmek
- Ýþin akýþýný durduracak þekilde uzun telefon görüþmeleri

yapmak
- Sýk sýk iþe geç gelmek
- Ýþini aksatarak iþ yerinde dolaþmak

Yukarýda sayýlan perfor-
mans kriterleriyle bir yandan
çalýþanlarýn daha yüksek tem-
poda ve daha verimli çalýþ-
masý hedeflenirken bir yandan
da çalýþanlarýn örgütlenme gir-
iþimlerine set çekilmektedir.
Ancak hepsinden daha önem-
lisi gerek kalite anlayýþý
gerekse performansa dayalý
deðerlendirme sistemlerinde
çalýþanlarýn birbirleriyle yarýþa
ve rekabete zorlanmasý, iþçi

sýnýfý arasýndaki dayanýþma, kolektivizm ve kardeþliðin yerini
düþmanlýða býrakmasýnýn koþullarýnýn hazýrlanýyor olmasýdýr.Q

Toplam Kalite Yönetimi,
Performans Yönetimi, Ýnsan
Kaynaklarý Yönetimi gibi
uygulamlarla sermayenin
ideolojik saldýrýsýna güç
katacak olan Sosyal
Güvenlik ve Genel Saðlýk
Sigortasý'na karþý direnelim!

TKY, birçok uygulama ile
birlikte hayat bulabilen bir
sistemdir. Performans
Yönetimi, Ýnsan Kaynaklarý
uygulamalarý, Kalite Çem-
berleri ve Esnek Çalýþma
gibi bütünlüklü ve karmaþýk
uygulamalarda temel amaç
verimliliðin, dolayýsýyla
sömürünün arttýrýlmasýdýr

GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý)
prensipleri doðrultusunda Türkiye'de 
uygulanmaya baþlanan ve Ýþ Güvencesi
Yasasý'na eklenen Performans Yönetimi ile
ilgili maddeler:

Sýk sýk hastalanma

arkadaþlarýný iþverene
karþý kýþkýrtmak

daha yüksek tempoda ve
daha verimli çalýþma ve
örgütlenmenin engellen-
mesi temel amaçtýr. Ancak
hepsinden önemlisi çalýþan-
lar arasý rekabetle,
dayanýþma ve kardeþliði
öldüren bencil bir anlayýþ
Toplam Kalite Yönetimi’nin
temel anlayýþýdýr.
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"Hastanelerin,
diðer iþletmelerden

çok farklý olduðunu
belirten Dr. Rifat Siber, 'Çünkü bura-

da biz, hem otelcilik, hem týp, hem de eðitim hizmeti
veriyoruz' dedi. Hastahanede re-organizasyona gittiklerini,
zaten temizlik ve yemek hizmetlerinin yýllar önce özelleþtir-
ildiðini hatýrlatan Baþhekim Siber..."
Saðlýðý "kar odaklý bir sektör" olarak gören anlayýþla, bir "hak"

olarak gören anlayýþ arasýndaki temel fark haberdeki bu alýntý-
dan rahatça görülebilir. Bir "baþhekim" hastanesini "iþletme"
olarak tanýmlayabilmektedir. Her ne kadar "diðer iþletmelerden
çok farklý" olduðunu belirtse de özünde ortak noktalarýnýn hep-
sinin iþletme olmasý olduðunu söyleyebilmektedir. Bu durumda
ortak noktanýn, tüm iþletmelerin amaç olarak kar etmeyi önüne
koyan stratejileri olduðunu görmek çok da zor olmuyor. Hastaya
otelde kalan bir müþteri gibi yaklaþan, saðlýk ve eðitimi piyasaya
tabi bir "hizmet" olarak sýnýflandýran bu tüccar mantýðýnýn kökü
neo-liberal ideolojide yatmaktadýr. Öte yandan ayný týp emekçisi
"zaten temizlik ve yemek hizmetleri yýllar önce özelleþtirilmiþti"
diyerek hem çok doðal birþeyden bahsediyormuþ gibi konuþ-
makta, hem de yeni düzenlemenin özelleþtirmenin devamlýlýðý
içerisinde yeni bir boyut olduðunu itiraf etmektedir.

"Çalýþanlar
toplam kalite yönetimine

katýldýðý ölçüde, sistemi daha düzgün hale getirmek
mümkün...", "...döner sermaye ve performans ölçümü gibi
düzenlemelere de ihtiyaç duyulduðunu GSS Yasasý'yla bir-
likte KKTC'de de, ... bu kavramlarýn gündeme geleceðini...",
"...personelin motivasyonunun teþviklerle de arttýrýlmasý
gerektiðini, ancak bugünkü sistemin buna çözüm
üretemediðini anlattý."
GSS Yasasý'nýn neo-liberal düzenlemelerin hayatiyet bula-

bilmesi anlamýnda ne kadar kritik bir noktada durduðunu bu
ifadelerde açýkça görüyoruz. Öte yandan TKY sisteminin
baþarýyla uygulanabilmesi için mutlaka çalýþanlarýn onayýný
almasý gerektiði bir gerçek. Bu amaçla dünyanýn her yerinde
TKY uygulamalarýný çalýþanlara kabul ettirebilmek için kulaða
hoþ gelen yöntemler uygulanýyor; katýlýmcýlýk, kendini ifade
hakký, kararlarýn birlikte alýnmasý ve uygulanmasý, sorunlarýn bir-
likte tespit edilmesi ve çözülmesi v.b. Bu yöntemler maddi
sömürünün ötesine geçerek çalýþanlarýn ideolojik (zihinsel)
anlamda da etki altýna alýnmasýný hedefliyor. Ancak belli bir yer-
den sonra iþlemeyen bu yöntem, "baþhekim"in de dediði gibi
"ödül" ve demediði gibi "ceza" uygulamalarý ile çalýþanlardan
onay saðlayabiliyor. Ödül ve ceza mantýðýný içerisinde
barýndýran uygulama ise TKY'nin ayrýlmaz bir parçasý olan
Performans Yönetimi uygulamasýdýr. Performans yönetimi ile 10
kiþilik verim alýnan 5 kiþiye 8 kiþilik ücret daðýtýlýr. Uygulamanýn
"ödül" tarafý daha çok iþe daha az reel ücrettir. Ancak ceza tarafý
da özelleþtirilmiþ ve sendikasýzlaþtýrýlmýþ çalýþanlarýn her an
"düþük performans" gerekçesiyle iþsiz kalma tehtidi ile çalýþtýrýl-
masýdýr.��

4 Aralýk 2006 tarihli TAK haberinin 
ortaya döktüðü gerçekler

Kalite çemberi(Toplam Kalite Yönetimi)
uygulamalarýný baþlatan Japonya'da iþçil-
er günde yaklaþýk 18 saat çalýþarak
bedenlerini ve beyinlerini fabrikadaki ver-
imlilik artýþý çalýþmalarýna
adamýþlardýr. Toyota fabrikasýn-
da bir iþçi bir günlük üretim
faaliyeti sýrasýnda yaklaþýk 6
mil yol katetmektedir. Ayrýca
iþçiler hastalýk izinlerini yýllýk
izinlerinin önemli bir kýsmýný
kullanmayarak iþyeri perfor-
mans göstergelerini etkileme
yoluna gitmektedirler. Özellikle
Japonya'daki uygulamalar göz
önüne alýndýðýnda,toplam kalite yöneti-
minde, iþ yoðunlaþmasýnýn çalýþanlar
üzerindeki etkileri ürkütücü boyutlara
ulaþmýþtýr. Örneðin otomobil fabrikalarýn-

da presleme aþamasý ABD'de 6 saatte
gerçekleþirken, bu Toyota fabrikalarýnda 1
saat 12 dakikaya indirilmiþtir. Yine
Japonya'da artan emek verimliliðine rað-

men, ücretlerde ve sendikalaþma oran-
larýnda önemli düþüþler gözlenmiþtir.
Kalite adýna iþ yoðunlaþmasýnýn en önem-
li etkilerinden biri, Japon Ýþçileri Ýnsan

Haklarý Komitesi'nin açtýðý davalarla
ortaya çýkmýþtýr. Buna göre kalite çember-
lerinde birbiriyle rekabet(satei) eden
çalýþanlarda aþýrý çalýþma ve stresin yol

açtýðý kalp ve diðer
hastalýklarýn sonucu olan
ani ölüm(karoshi)ler
giderek yaygýnlaþmýþ, bu
nedenli 4,152 ölüm olayý
hakkýnda dava açýldýðý
belirtilmiþtir. Bu nedenle
Japonya'da sendikalar
f e d e r a s y o n u n u n
(Zenzoren) yapmýþ
olduðu bir anketi cevap-

layan iþçilerin %54.1'i en çok kaygýlandýk-
larý þeyin ne olduðu sorusuna 'saðlýðým'
yanýtýný vermiþtir.��

Aþýrý çalýþmaktan kaynaklý ani ölüm için
Japonlar KAROSHÝ diye bir kelime icat
etmiþler. Bu sebepten ölümüþ 4152 iþçi
için dava açýlmýþ durumda.
Ancak Performns Yönetimi ve Toplam
Kalite uygulamalarý devam ettiði sürece
karoshi de devam edecek.

Aþýrý
Çalýþmaktan
Ölmek: Karoshi
(Toplam Kalitenin

Ayrýlmaz
Parçasý)




